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صنعت خودرو:

چرا در سالهای اخیر از کیفیت ویژه برنامههای
مناسبتی صدا و سیما کاسته شده است؟
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شوک تورمی در جهان به نفع ایران
سرمقاله

برآوردهای متعدد نشان میدهند که نرخ تورم در اقتصاد جهانی و نیز اقتصاد کشورهای
مختلف ،پس از همه گیری کرونا به شدت باال رفته است .در ایران ،آمارهای رسمی
میگویند که نرخ تورم بین  ۴۲تا  ۴۵درصد است و آمارهای غیررسمی هم این نرخ را بسیار
باالتر (از حدود  ۹۰درصد تا  ۱۳۰درصد و حتی  ۲۰۰درصد) برآورد کرده اند.
در ترکیه ،نرخ تورم رسمی حدود  ۲۱درصد اعالم شده و نهادهای مستقل جهانی هم
همین نرخ را حدود  ۵۸درصد اعالم کرده اند .کشورهایی مانند آرژانتین و لبنان هم با نرخها

شهاب زمانی

تورم بسیار باالتر ،اساسا از ایران و ترکیه پیش افتاده اند.
اما این وضعیت مختص کشورهایی با اقتصادهای ضعیف یا اقتصادهای نوظهور نیست.
دادههای رسمی نشان میدهند که «شاخص قیمت مصرف کننده» ( ،)CPIکه میتوان آن
را نمادی از نرخ تورم در نظر گرفت ،در آمریکا به شکلی کم سابقه رشد کرده است .اما همه
اینها به چه معنا است و پیامد آنها برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
شرح درصفحه 11

احیای برجام؛ از اعتمادسازی
تا مذاکره مستقیم
بیش از چهار دهه کشمکش و جدال سلسلهوار
بین ایران و آمریکا ،هرگونه گفتوگویی بین دو کشور
را پیچیده و بر سابقه ذهنی منفی هریک از دیگری،
استوار نموده و با مسائل پیش آمده نسبت به برجام،
دستیابی سریع به هر تفاهم و توافق مشترکی را مشکل
کرده است.
با این وجود ،در جهانی که کشورهای مختلف با
حاکمیتهای گوناگون در کنار یکدیگر قرار دارند و
گریزی از تعامل و درک متقابل یکدیگر وجود ندارند،
نمیتوان تأثیرگذاری و تاثیرپذیری از سیاستهای
یکدیگر در عرصه بینالمللی را نادیده انگاشت و کشوری
چون ایران را نیز از حقوق بینالمللی خود محروم و
به بهانههای مختلف تحت فشارهای مختلف قرار داد.
در همین رابطه ،تصویر ایران از ایاالت متحده با
همه اقدامات مخرب دونالد ترامپ نسبت به توافق
بینالمللی برجام ،تصویری مخدوش و خالی از هرگونه
اعتماد است؛ که همچنان از سوی آمریکا تالش میشود
فضای ژئوپلیتیکی ایران را محدود و سیاست «مهار»
خود را همچنان نسبت به ایران حفظ کند.
با این وجود و به دالیل مختلف سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی ،احیای توافق برجام ،سیاستی گریزناپذیر
برای هر دو کشور ایران و ایاالت متحده و حتی
جامعه جهانی است که باید محقق ،تا دغدغهها و
سوءتفاهمات سیاسی و فنی در این رابطه برطرف گردد
و منطقه خاورمیانه را به سمت تعامالت منطقهای و
آرامش سوق دهد.

در شب سال نو میالدی

تلسکوپ فضایی جیمز وب
به فضا پرتاب شد

«ابتکار» میزان تاثیر تصمیمات حمایتی دولت از بازار سرمایه را بررسی کرد
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رشد شاخص زیر سایه  10فرمان
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کفگیر کدام کشورها به ته دیگ خورده است؟

صفحه 10

مغازه ها آماده واگذاری به کسبه شد

جان دوباره پالسکو
در چهارراه استانبول
صفحه 3

ادامه درصفحه 2

اخبار
جلسه مخبر با اعضای هیئت رئیسه اتاق های بازرگانی ،تعاون و
اصناف

تاکید معاون اول رئیس جمهوری
بر حضور موثر بخش خصوصی برای بهبود وضعیت
اقتصاد و تولید کشور

معاون اول رئیس جمهوری حضور موثر و فعاالنه بخش خصوصی را
یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور توصیف و تأکید کرد:
دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخله گر در کنار فعالین
حوزه تولید و صادرات کشور باشد.
محمد مخبر بعد از ظهر روز شنبه در جلسه مشترک اعضای هیات
رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن،کشاورزی ،اتاق تعاون و همچنین
اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی
کشور تأکید کرد و افزود :تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل
بیشتر و ارتباط مستقیم با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن
موانع ،در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد:
پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق
تولید است.
مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید
و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعالم آمادگی کرد که
اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی و پروژه های نیمه کاره به مردم و بخش
خصوصی واگذار شود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست های
اصل  ۴۴در کشور تصریح کرد  :اجازه نمی دهیم برخی رویه های نادرست
گذشته در زمینه خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.
در این جلسه که بیش از  ۲ساعت به طول انجامید  ،نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ،اتاق اصناف و اتاق تعاون به طرح
دغدغه ها و مشکالت خود در بخش های مختلف از جمله توجه به مسئله
خصوصی سازی در کشور ،دیده شدن نظرات فعاالن اقتصادی در جهت
جهش صادراتی ،باز شدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون ،تأمین
سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه،
اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون ،رفع قوانین و مقررات دست و
پاگیر،مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونی ها برای تأمین کاالهای
اساسی پرداختند.

تقدیر رئیس جمهوری از برگزاری موفق رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۷

هرگونه تحرک خصمانه دشمنان
با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران مواجه
خواهد شد

رئیس جمهور تاکید کرد :رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۷نشانهای از اراده
و توان جمهوری اسالمی در دفاع از منافع و امنیت ملت ایران است.
به گزارش ایسنا ،آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری با تبریک
سالروز میالد حضرت عیسی(ع) ،خاطر نشان کرد :حضرت مسیح پیام آور
استقامت در برابر ظالمان و سلطه گران بود و این درس بزرگی است که
باید همه آن را فرا بگیرند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین با تقدیر از تالشهای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در پاسداری همزمان از امنیت ملت ایران و
ملتهای منطقه ،رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۷را نشانهای آشکار از
اراده و توانمندی جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع و امنیت
ملت ایران برشمرد و تصریح کرد :هرگونه تحرک خصمانه از سوی
دشمنان با پاسخ فراگیر و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
مواجه خواهد شد و معادالت راهبردی را به صورت معناداری تغییر
خواهد داد.

مذاکرات احیای برجام

آیا آمریکا همان مسیر شکست خوردهی کره شمالی را در ارتباط با ایران می رود؟
 Howard LanFranchiدر «کریستین ساینس مانیتور»
نوشت :طی ماههایی که از آغاز مجدد مذاکرات با هدف احیای
توافق هستهای ایران میگذرد ،تهران اعالم کرده است که از
نقطه عطف فنی در برنامه هستهای خود یکی پس از دیگری
عبور کرده است .حال این سوال پیش می آید که تهران دقیقا ً
به سوی چه چیزی در حرکت است؟
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :پاسخ
به این سوال همچنان نامشخص است .اما به زعم برخی از
کارشناسان اشاعه تسلیحات هسته ای ،تهران ممکن است نیاز
نهایی به یک بیمه نامه در چارچوب تبدیل شدن به یک دولت
آستانه هسته ای را مورد ارزیابی قرار دهد.
ایران همچنان اصرار دارد که برنامه هستهایاش صرفا ً برای
اهداف صلحآمیز است .در این ماه ،ویلیام برنز ،رئیس سیا نیز
گفت که ایاالت متحده هنوز هیچ نشانهای مبنی بر اینکه تهران
در حال تسلیحاتی کردن برنامه هسته ای خود است ،نمیبیند.
واقعیت این است که مذاکرات بر سر توافق هستهای تاکنون
نتوانسته این احساس را که آمریکا و ایران در مسیر برخورد قرار
دارند ،پنهان کند .حال این سوال پیش می آید که به منظور
تأثیرگذاری دیپلماسی ،آیا تهدید و موضع گیری می تواند جای
خود را به بازگرداندن اعتماد بدهد؟
برای بسیاری از کارشناسان اشاعه هسته ای ،جهش های
هستهای ایران که در بوق و کرنا قرار گرفته ،تا حد زیادی با
هدف ارتقای موقعیت تهران در میز مذاکره است ،جایی که
ایران به دنبال رهایی از تحریمهایی است که رئیس جمهوری
دونالد ترامپ پس از خروج از «برنامه جامع اقدام مشترک»
در سال  2018اعمال کرد .دستاوردهای ایران شامل افزایش
ذخایر اورانیوم غنیشده در سطوح خلوص بسیار نزدیکتر
به موارد مورد نیاز برای سوخت بمب هستهای و نصب صدها
سانتریفیوژ پیچیدهتر برای تولید اورانیوم غنیشده است.
اما آنچه باعث نگرانی تعداد فزاینده ای از تحلیلگران منع
گسترش سالحهای هستهای میشود این است که چگونه
برنامه هستهای لجام گسیخته ایران و پیشرفت های فنی که
از سال  2018به دست آورده ،این کشور را به طور غیر قابل
جبرانی به تبدیل شدن به یک کشور آستانه هسته ای نزدیک
کرده است .به این معنی که تهران تبدیل به دولتی دارای تمام
عناصر فیزیکی و تخصص فکری مورد نیاز برای تولید یک بمب
در کوتاه مدت می شود.
سوزان دی ماگیو ،متخصص در امور ایران میگوید :در غیاب
توافقی که مجددا ًمحدودیتهایی را بر برنامه ایران اعمال کند
و در عین حال ایاالت متحده را به برجام برگرداند و تحریمهای
دوران ترامپ را حذفکند ،حرکت به سمت آستانه تسلیحات
هستهای میتواند به گزینهای جذاب برای ایران تبدیل شود.
او میافزاید :اگر مسیر دیپلماتیک با شکست مواجه شود،
باید بپذیریم که برخی در ایران احتماال ً می خواهند به سمت

ریاستجمهوری را از کلینتون به بوش داشتیم و این توافق کنار
گذاشته شد ،زیرا دولت جدید معتقد بود که این توافق اساسا ً

برنامههای هسته ای پیشرفتهتری بهعنوان یک بیمه نامه
حرکت کنند.
مذاکرات غیرمستقیم بین آمریکا و ایران پس از پنج ماه وقفه
در  29نوامبر در وین از سر گرفته شد .اما هیچ پیشرفتی حاصل
نشد زیرا ایاالت متحده با تشدید کمپین فشار حداکثری دولت
ترامپ برای افزایش تحریمها ،به درخواست حداکثری تهران
برای رفع کامل تحریمها پاسخ داد.
این مذاکرات اخیرا ناگهان متوقف شد ،زمانی که مذاکره
کنندگان ایرانی گفتند که به زمان نیاز دارند تا با دولت خود
مشورت کنند .این امر باعث شد تا قدرتهای اروپایی هشدار
دهند که تنها چند هفته زمان برای دستیابی به توافق باقی
مانده است .بعد از آن برنامه هستهای ایران که به سرعت در
حال پیشرفت است ،دیپلماسی را با مشکل مواجه می کند .در
این ارتباط ،روز پنجشنبه اعالم شد که مذاکرات در  27دسامبر
از سر گرفته خواهد شد.

سابقه کره شمالی
ایده استفاده از سالحهای هستهای ب ه عنوان یک بیمهنامه
به مورد ایران بازنمیگردد ،بلکه سابقه ی آن به بیش از یک
دهه قبل از شکست دیپلماسی آمریکا و کره شمالی میرسد.
کارشناسان منطقه اکنون می گویند که تصمیم پیونگ یانگ
برای تولید تسلیحات هسته ای وسیله ای برای محافظت از
«کیم» در برابر آمریکا بود.
برخی تحلیلگران می گویند که تفاوت اصلی کره شمالی و
ایران این است که ایرانی ها تصمیمی برای تسلیحاتی کردن
برنامه هسته ای خود ندارند .اما چیزی که برخی را نگران می
کند این است که ایاالت متحده اکنون رویکردی مشابه آنچه
در مقابل کره ی شمالی در پیش گرفت را در مورد ایران به کار
گرفته است اما انتظار نتیجه متفاوتی دارد.
جیم والش ،محقق ارشد موسسه امنیت مرکز فناوری

ماساچوست میگوید :در هر دو مورد ایران و کره شمالی،
ابزار اصلی ایاالت متحده ،تحریمها است ،با این تفکر که ما
میتوانیم آنقدر درد را به طرف مقابل تحمیل کنیم که آنها
مجبور به انجام آنچه مدنظر خودمان است ،شوند .اما در
عوض ،کره شمالی و ایران تصمیم گرفتند که بهترین واکنش را
به این موضوع داشته باشند که در هر دو مورد ،شکست کامل
اجبار را شاهد بودیم.
همه با این نظر موافق نیستند .به عنوان مثال ،بسیاری
از کارشناسان تاکید میکنند که تحریمهای سختگیرانهای
که دولت اوباما در اوایل روی کار آمدنش علیه ایران اعمال
کرد ،در موافقت تهران با محدودیتهایی که برجام بر برنامه
هستهای اش تحمیل کرد ،مؤثر بود .اما برخی در مورد ایران
و کره شمالی به این واقعیت معتقد هستند که رد توافق های
دیپلماتیک توسط ایاالت متحده در اوایل برنامههای هستهای
دو کشور ،هر دو را تشویق به حرکت به جلو کرد.
والش میگوید :به یاد داشته باشیم که در سال  ،2003زمانی
که ایرانیان چیزی در حدود  300سانتریفیوژ داشتند ،فرصت
داشتیم که با تهران به توافقی دست یابیم .اما از آنجایی که
ایاالت متحده گفت :ما می خواهیم که تعداد سانتریفیوژها
به صفر برسد ،امکان دستیابی به توافق از بین رفت .اکنون
آنها  ۱۹۰۰۰سانتریفیوژ دارند و در مورد ذخیرهسازی اورانیوم
بسیار غنیشده در سطح  ۶۰درصد صحبت می کنند .در همین
ارتباط ،تعدادی از نسل جدید سانتریفیوژهای ایرانی در روز
ملی انرژی هستهای ایران در  10آوریل  2021به نمایش گذاشته
شد.
در مورد کره شمالی ،خانم دی ماگیو از کارنگی خاطرنشان
میکند که دولت کلینتون با پیونگ یانگ به توافقی دست
یافت که هدف آن در نطفه خفه کردن برنامه هستهای این
کشور در مراحل اولیه بود .او میافزاید :اما پس از آن ما انتقال

مماشات با کره شمالی است.
اکنون تصور می شود که پیونگ یانگ در حال گسترش
زرادخانه هسته ای خود و تکمیل موشک هایی است که می
توانند این موشک ها را حمل کنند.
بافت منطقه ای متفاوت
با وجود شباهتهای بین مسیر کره شمالی و ایران،
تفاوتهای کلیدی نیز وجود دارد که میتواند ایران را از تبدیل
شدن به یک قدرت هستهای واقعی باز دارد.
خانم دی ماگیو هشدار می دهد که زمینه های منطقه ای
دو کشور بسیار متفاوت است .او با اشاره به دشمن سرسخت
ایران میگوید :کره شمالی اسرائیلی نداشت که با آن مبارزه
کند .از سوی دیگر ،کرهایها چینی دارند که تنها دوست و البته
مهمترین دوست آنهاست.
جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی پرزیدنت جو بایدن ،این
هفته به اسرائیل سفر کرد تا در مورد ایران با مقامات تل آویو
گفتگو کند .آنان در حال گفتوگو برای انجام مانورهای مشترک
نظامی برای مقابله با برنامه هسته ای ایران هستند .به زعم
برخی ،هدف این سر و صداها در مورد مانورهای بالقو ه بین
آمریکا و اسرائیل ،ترغیب تهران برای بازگشت به میز مذاکره
و بازتر شدن فضا برای مصالحه است .در حالی که ایران در
حال تعمیق روابط با چین و روسیه به عنوان یک وزنه تعادل
استراتژیک است ،هیچ کدام دوستی قدرتمند برای ایران مانند
آنچه پکن برای کره شمالی است ،به شمار نمیروند.
راه بازگشت به اعتماد متقابل چیست؟
والش می گوید که دور بعدی مذاکرات ،تنها فرصت دو طرف
برای دور شدن از راههای جدید و انحرافی به منظور فشار آوردن
به طرف مقابل و حداکثر گرایی خواهد بود .او میگوید :زیرا اگر
مذاکرات شکست بخورد و ایران تصمیم بگیرد که به پیشروی
خود تا آستانه هستهای ادامه دهد ،دلیلی وجود ندارد که باور
کنیم حمالت نظامی تهران را از این اقدام بازدارد.
در عوض ،ایران ممکن است به سراغ تسلیحات هسته ای به
عنوان یک بیمه نامه برود .او میگوید :اگر بگوییم که ایران را
بمباران میکنیم .پس این احتمال وجود دارد که مقامات تهران
تصمیم بگیرند که یک کشور هستهای بشوند و بمب بسازند.
خانم دی ماگیو میگوید که برای جلوگیری از این نتیجه،
ایاالت متحده باید از کمپین فشار حداکثری عقب نشینی کند.
به صورت همزمان ،ایاالت متحده و ایران باید به یک عنصر
اساسی دیپلماسی موفق بین دشمنان متوسل شوند که آن هم
اعتماد متقابل است.
او میگوید :در طول مذاکرات امسال ،ما در تالطم عمیقی از
بیاعتمادی غرق شدیم .برعکس کردن این روند ،قبل از اینکه
ریشهدار شود ،حیاتی است.

هیئت مذاکرهکننده ایران دوشنبه وارد وین میشود
علی باقری ،رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران به همراه بقیه اعضای این هیئت،
صبح دوشنبه برای شرکت در هشتمین دور مذاکرات هستهای وارد وین میشود.
به گزارش ایسنا ،قرار است هشتمین دور مذاکرات احیای برجام و لغو تحریمها
روز دوشنبه هفته جاری در وین در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و  ۴+۱آغاز
شود.

به گفته انریکه مورا ،معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ
کننده کمیسیون مشترک برجام دور هفتم منطق و هدف مخصوص به خود را در
سه مرحله داشت:
 .۱وارد کردن هیات جدید مذاکره کننده ایران در مذاکراتی ادامه دار و نسبتا کامل
از نظر رویه امور؛

 .۲مذاکره درباره ایدههای جدید بالقوه دولت جدید [ایران]؛
 .۳بررسی این که آیا هر یک از هیاتهای مذاکره کننده دیگر مایلند این ایدهها در
متن اصلی - ،مبنای پذیرفته شده برای نتیجه نهایی مذاکرات وین  -بگنجانند یا نه.
به نظر می آید اکنون دو طرف مبنای مشترکی دارند هر چند که انریکه مورا اعالم
کرده است فصل لغو تحریمهای ایران در منطق درونیاش کمی متفاوت است.

