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گزارش

وزیرخارجه کش��ورمان در حالی معتقد اس��ت که وضعیت
اس��فناک کنونی کش��ور را عدهای باید پاس��خگو باشند که
منتقد توافق هس��تهای و برجام بودند ،که دس��تاورد برجام
نه ش��رایط اقتصادی ملت ایران را به س��مت رشد و توسعه
و باز ش��دن مراودات تجاری با کش��ورهای جه��ان باز کرد،
ن��ه تحریمهای ضد ایرانی را لغ��و کرد ،نه امضای جان کری
وزیرخارجه وقت آمریکا برجام را تضمین کرد.
حال به آقای ظریف باید گفت ش��ما که گفتهاید ش��رمنده
مردم هس��تید ،باید پاسخگوی دستاورد تقریبا هیچ به ملت
ایران باش��ید یا منتقدان دلسوز که میگفتند نباید به برجام
دلخوش کرد و نمیتوان به آمریکا و اروپا اعتماد نمود؟!
دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفتوگو
با یکی از روزنامههای کشور گفته؛ «عدهای در داخل ایران از
همان روز امضای برجام علم مخالفت برافراش��تند و مردم را
ناامید به آینده کش��ور کردند که قطعاً روزی باید در پیشگاه
خداوند ،ملت و قانون پاسخگوی اعمال و رفتارشان باشند».
آنهای��ی که با تریبونهای قدرتمندش��ان هر روز فریاد زدند
ک��ه در برجام س��رایران کاله گش��ادی رفت مانن��د قرارداد
ترکمانچای! آنهایی که گریب��ان دریدند ایران مقابل آمریکا
ذلیل شد و این وضعیت اسفناک فعلی را برای ملت مان رقم
زدند باید روزی پاسخگو باشند.
پایبن��د نبودن آمریکا به تعهدات برجامی خود از زمان اوباما
آغ��از ش��د و این روند ب��ه دوران ترامپ نیز رس��ید و او نیز
اردیبهشت س��ال  96رسماً از توافق هستهای خارج شد .اما
گوی��ا برخی در داخل تصور نمیکردن��د که آمریکا از برجام
خارج ش��ود .پیش از خروج آمری��کا از برجام ،تاکیدات تیم
مذاک��ره کننده هس��تهای همواره ب��ر این اس��توار بود که
تضمینهای الزم گرفته ش��ده اس��ت و آمریکا نمی تواند از
برجام خارج ش��ود؛ اما دونالد ترام��پ در دوران نامزدیاش

دشمنتانشرمنده!
نقدی بر اظهارات آقای ظریف

برای ریاست جمهوری آمریکا یکی از شعارهایش این بود که
به محض رییس جمهور شدنش برجام را پاره و از آن خارج
خواهد شد؛ که همین اتفاق نیز افتاد.
در واق��ع پی��ش از خ��روج آمری��کا از برجام ،اعض��ای تیم
مذاکره کننده کش��ورمان در توافق هستهای مدام از گرفتن
تضمینهای الزم برای برجام صحبت میکردند.
عب��اس عراقچی از اعض��ای تیم مذاکره کننده هس��تهای و
معاون وزیر خارجه کش��ورمان در  ۳۰آذر ماه  ۱۳۹۴گفته
بود؛ آنچه برای ما مهم اس��ت این است که برجام در مرحله
اجرا با هیچگونه خدشه و صدمهای مواجه نشود ،آقای کری
این تضمین را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به صورت کتبی
با امضای رسمی داده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز ش��هریور  ۹۵گفته
بود ،اگر فضاس��ازیهای رسانهای توس��ط گروههای مخالف
توافق هستهای در آمریکا ،دوستان را نگران کرده ،ما آمادگی
داریم از اداره نظارت وزارت خزانه داری ایاالت متحده برای
بانکهایی که مایل به همکاری با جمهوری اسالمی هستند
نامه آرامش بخش تهیه کنیم که بدون نگرانی بتوانند با ایران
ارتباط داشته باشند.اما از چنین نامهای هم خبری نشد! آذر
ماه س��ال  ۹۵محمد جواد ظریف و تعدادی از معاونانش که
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی رفته بودند تا درباره جدیدترین وضعیت برجام بویژه
پس از تمدید  ۱۰س��اله تحریمه��ای  ISAو چگونگی این
پیش��امد که خالف پیش بینیهای برجامی بود ،توضیحاتی
به نمایندگان مردم بدهند ،پس از این نشست جواد کریمی
قدوسی عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس ،برگههایی را
به خبرنگاران داد که حاوی برخی رئوس اظهارات منتس��ب
ب��ه ظریف در آن جلس��ه ب��ود که دو جمل��ه در آن برگهها
خودنمایی میکرد؛ اعتراف میکنم اشتباه کردم که به حرف

سیاست روز اثرات رشد دالر بر معیشت خانوار را بررسی میکند؛

وعدهپاسخگوییهمتی
شاید وقتی دیگر
ت��ب و ت��اب ب��ازار دالر همچنان باالس��ت هرچند که روز
گذشته صرافی ها از کاهش قیمت تا لحظه تنظیم گزارش
از کاهش و افت قیمت خبر می دادند اما این کاهش قیمت
در برابر رش��دی که در طول این ماهها تجربه کرد ،عددی
نیست که به حساب آید.
روزگذشته قیمت دالر نقدی به  28,300تومان رسید که
این رقم نسبت به قیمت اول وقت  600تومان کاهش را
نش��ان می داد و همراس��تا با آن قیما یورو نیز به  33هزار
تومان رس��ید که آن هم  600تومان نسبت به قیمت اول
وقت افت را تجربه کرده بود.
این اتفاقات درس��ت یک روز بعداز صحبت های رئیس کل
بان��ک مرکزی رخ دادو جالب تر اینکه گویی زور همتی تا

همی��ن جا کش��ش داد و باز هم در معمالت روز گذش��ته
قیمت دالر نوسان رو به باال داشت.
همت��ی در حالی برای حل بحران دالر تالش می کند که تا
پیش از این اعتقاد راس��خ داشت که برای رهایی از نوسان
بازار دالر باید دس��ت به دامان بورس ش��د و همین مساله
حت��ی جابه جای��ی هایی را هم در بورس به همراه داش��ت
ام��ا هرچه که بود امروز کار به جایی رس��یده که نه همتی
توان کنترل ب��ازار را دارد و نه دیگر بورس پر رونقی وجود
دارد که بتوان به آن امید بست،تنها آنچه باقی مانده چیزی
نیس��ت جز مش��تی وعده و وعید که هیچ یک به سرانجام
نرس��یده و تکاپو عده ای دالل که ب��ه راحتی پول ها را از
این بازار به س��ایر بازارها منتقل می کنند بی آنکه نظارتی
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جان کری ،وزیر خارجه آمریکا اعتماد کردم.
اما آق��ای عراقچی معاون وزیر خارج��ه درباره امضای
جان ک��ری چه گفته بود؛ عب��اس عراقچی ،تأکید
کرده بود؛ این نامه به امضای وزیر خارجه آمریکا
رسیده که همچون نامههای با امضای رئیس هر
دولت ،دارای تعهد حقوقی و سیاس��ی برای آن
کشور است .او اضافه کرد :این یک نامه معمولی
نیست.در روابط بینالملل ،نامه دو نفر ،تعهدآور
اس��ت که یک��ی نامه رئیس دولت اس��ت و
دیگ��ری نامه وزیر ام��ور خارجه .این
نامه ،امضای وزی��ر خارجه آمریکا
را دارد و اج��رای موفق برجام را
تضمین کرده است.
باور به مهم بودن آمریکا باعث
شد تا دولت و دستگاه وزارت
خارج��ه با آمری��کا مذاکره
کند ،اعتماد کند و توافقی
را با آن به امضا برساند که
هیچ یک از بندهای آن را
اجرا نکرد و سرانجام رسماً
از آن خارج شد.
اکن��ون تفاوت��ی نمیکند
که چه کس��ی گفته امضای
جان کری یا باراک اوباما پای
برج��ام تضمین اس��ت ،ظریف
ی��ا عراقچ��ی ،مهم آن اس��ت که
دوستان و عزیزان از عملکرد اشتباه
خ��ود دفاع نکنند .ق��رار بود توافق
هس��تهای تم��ام تحریمه��ای ضد

ایرانی را لغو کند ،اما در متن برجام کلمه تعلیق قید ش��ده
اس��ت؛ نکته قابل تأمل اینک��ه حتی تحریمهای ضد
ایرانی تعلیق هم نشد!
ج��دا از تحریمهای ضد ایران��ی که بالفاصه بعد
از توافق هس��تهای اوباما دس��تور به ادامه تداوم
آن داد و فش��ارهای ضد ایرانی را تش��دید کرد؛
در کل تمدی��د قان��ون تحریمی آیس��ا ،تصویب
قانون محدودیت ویزا ،غ��ارت  ۲میلیارد دالری
ام��وال ایران ،تمدی��د قانون وضعیت
اضط��راری علی��ه ای��ران،
تروریس��ت نامیدن سفیر
وی��ژه روحانی و تصویب
دهها طرح تحریمی در
کنگره آمری��کا و پاره
ک��ردن برجام نتیجه
دلخوش��ی ب��ه توافق
هس��تهای است .این
تحریمه��ا درحال��ی
ص��ورت گرف��ت که
برخ��ی در داخ��ل
امضای وزی��ر خارجه
آمری��کا را تضمی��ن
مینامیدن��د! متاس��فانه
آژان��س بینالملل��ی ان��رژی
اتم��ی بدون توج��ه به مفاد
برجام مدعی است که ایران
بای��د همچنان ب��ه صورت
یکطرفه اجرای برجام را
ادامه دهد و هیچ انتظاری

باشد یا پرسشگری .

در خانوارهایی که درآمد متناسب با تورم تغییر نمی کند.
همراستا با نرخ دالر اما حکایت بخش حمل و نقل که از
یارانه س��وخت بهره می برد و اجاره مس��کن هم فعال کمتر
از قیمت مس��کن رشد داشته اس��ت .اما همین نوسان دالر
کفایت می کند تا مردم به ویژه اقشار کم درآمد در مرحله
اول هزین��ه هایی مانند خری��د خودرو ،موبایل ،لپ تاپ و ..
حذف کنند و بعداز آن به مرور به هس��ته س��خت کاهش
هزینه ه��ا برخورد کنند  .آنچه از برآین��د تمام این موارد
برمی آید آن اس��ت ک��ه این میزان کاه��ش دالر نه تنها
نم��ی تواند دلخوش��ی رابه همراه آورد ک��ه حتی می تواند
نگران کننده باشد چراکه به خوبی نشان دهد که ادامه این
روندهای اقتصادی فعلی بسیار دشوار خواهد بود.

روند نرخ دالربر درآمد خانوار

نوسان ناشی از دالر نه تنها بازارهای موازی که بازار خود
دالر را ه��م دچار تالطم کرده به نحوی که اختالف قیمت
ارز نیمایی و بازار آزاد هم به حدود  4هزار تومان رسیده و
شکاف قیمتی بین این دو ارز عمال در حال نزدیک شدن به
مرز  24درصد است .از طرفی با این حجم نوسان نرخ دالر
و طبق برآورد کارشناسان و تحلیلگران درآمد خانوار ایرانی
در س��ال  98به  4250دالررسیده بود اما در مقابل معادل
هزین��ه دالری آن نی��ز به همان نس��بت کاهش پیدا کرده
اس��ت به طوریکه درآمد در س��ال جاری ب��ه دالر 30000
تومانی به  2250دالر رسیده است .به باور کارشناسان این
اتفاق ،بدان معنی اس��ت که دولت مجبور خواهد بود هزینه
های خانوار را با اعطای یارانه بیشتر پایین نگه دارد.
به س��خن دیگر هزینه خانواری که در سال  98معادل 10
هزار دالر بوده است اکنون باید در سطح  2250دالر حفظ
ش��ود .در مقابل این محاس��بات اما محاس��به هزینه های
خانوار و بررس��ی میزان رشد دالردراین شاخص اقتصادی
از این مهم پرده بر می دارد که بخش خوراک و بهداش��ت
که مس��تقیما تحت تاثی��ر ارز  4200تومان��ی قرار دارد و
آزاد س��ازی آن به تنهایی موجب پیشی گرفتن هزینه ها از
درآمدها خواهد شد و نکته قابل تامل که این مهم حداقل
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پاسخگویی ؛شاید وقتی دیگر

کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی آنچه همتی
تا کنون وعده داده و قرار است انشاهلل روزی آن را عملیاتی
کند در گام اول به این نکته اش��اره می کنند که همتی در
زمانی که سکان بانک مرکزی را در دست گرفت نرخ دالر
در کانال چهار هزار تومان قرار داش��ت و نرخ تورم در سال
 96نیز  9.6درصد گزارش ش��ده بود .اما امروز با گذش��ت
حدود  2س��ال و چند م��اه دالر در م��دار  30هزار تومان
نوس��ان می کند و علی رغم انتظار م��ردم همتی ه رگونه
پاسخگویی دراین مورد را به زمانی دیگر موکول کرده و در
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از طرف مقابل درخصوص اجرای تعهدات برجامی نداش��ته
باش��د .حتی کش��ورهای اروپای��ی نیز با وج��ود آنکه خود
پیشنهاد مکانیزم مالی را به ایران داده بودند؛ در همراهی با
آمریکا این مکانیزم را اجرا نکردند.
موضوع مکانیسم ماشه نیز که هم اکنون آمریکا با توسل به
آن با یکه تازی و قلدری تحریمهای ضد ایرانی را به تنهایی
بازگرداند و کش��ورهای جهان را تهدید کردهکه باید از این
تحریمها تبعیت کنند نتیجه هم��ان بیتوجهی به بندهای
برجام است که در آن قید شده است.
مکانیس��م ماش��ه یا "اس��نپ بک" یک ابزار یک طرفه است
که فقط ط��رف مقابل میتواند از آن اس��تفاده کند و ایران
نمیتواند از این ابزار به نفع خود و به عنوان عامل بازدارنده
اس��تفاده کند .برجام در حال حاضر توافقی یکطرفه است
ک��ه امتیازاتش برای طرف مقاب��ل و محدودیتهایش برای
ایران است.
بیتوجه تیم مذاکره کننده به منتقدان برجام

محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاست خارجی در
گفتوگو با سیاست روز در باره مصاحبه آقای ظریف با یک
روزنام��ه روزنامه داخلی گفت :آق��ای ظریف در همان زمان
انعقاد توافق هس��تهای نیز به نقد منتق��دان در قبال برجام
بیتوج��ه بود .وی اف��زود :برخی منتقدین توافق هس��تهای
امضای برجام را دادن امتیاز بیشتر به دشمن بر میشمردند
اما گوش کسی بدهکار نبود .این استاد دانشگاه معتقد است؛
حاال امروز وزیر خارجه کش��ورمان در رسانهها میگوید من
ش��رمنده مردم هس��تم؛ در واقع در وزارت خارجه یک نگاه
اش��رافی از باال به پایین وجود دارد که به منتقدین دلس��وز
اهمیتی داده نمیش��د .وی خاطرنش��ان ک��رد :حاال برجام
مس��یری را طی کرده که نباید طی میکرد و دستاورد هیچ
را برای ملت ایران به همراه داشته است.

تاریخ  11مهر ماه  99گفته اس��ت «:دالیل افزایش نرخ ارز
در چند هفته اخیر را به موقع خود توضیح میدهم».
همت��ی در حالی موق��ع و زمان برای پاس��خگویی تعیین
می کند که بازار ارز مدتهاس��ت گوشش بدهکار این زمان
و م��کان ها نیس��ت و همچنان روی م��وج صعودی حرکت
میکن��د و در این می��ان مردمی که چش��م انتظار اقدامی
عاجل از سوی متولیان هستند روز به روز کمرشان در برابر
رشد بی حد و حصر نرخ دالر خم تر و خم تر می شود .
کارشناس��ان چنی��ن نوع نگاه همتی را درکن��ار تمام وعده
هایی قرار می دهند که تاکنون از سوی وی اعالم شده است
و می گویند« :همتی در جلس��ه معارفه خود بر به کارگیری
هر آنچه از اقتصاد میداند در راستای بهبود اوضاع اقتصادی
و ارزی کش��ور تاکید کرد اما نکته قابل تامل آن اس��ت که
در این مدت نرخ ارز با جهش��ی  650درصدی به کانال سی
هزار تومان وارد و تورم سال گذشته نیز (بر اساس آمارهای
رسمی) حدود  41درصد برآورد می شود.
البته این تورم؛ تورم اعالمی از سوی مراکز و مراجع رسمی
اعالم نرخ نیست بلکه آمار تورم ملموسی که مردم هر لحظه
در زندگی و معیشت خود با آن دست و پنجه نرم می کنند
ب��ه مراتب بس��یار باالتر از این رقم و ب��ه قولی بیش از 50
درصد اس��ت که اگر این چنین نبود رقم خط فقر در کشور
به  10میلیون تومان نمی رسید.
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