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حقوق جا مانده از تورم
سرمقاله

گروه بازار و سرمایه  -افزایش سرسامآور قیمتها طی یک سال اخیر مشکالت بیشماری
را برای خانوارها به وجود آورده است .این مشکالت زمانی پررنگتر میشود که دخل و خرج
با یکدیگر جور در نیاید و حقوق پاسخگوی نیازها نباشد .هنگامی که هزینهها با سرعت
باالیی افزایش مییابد ،افزایش حقوق یکی از اصلیترین خواسته افراد جامعه میشود .البته
مسئله افزایش حقوق مخالفان بسیاری دارد ،به گفته مخالفان ،افزایش حقوق خود منجربه

پیمان مولوی

تورم میشود و نمیتوان حقوق را به اندازه تورم افزایش داد .از سوی دیگر این دیدگاه مورد
انتقاد موافقان افزایش حقوق بوده و آنها معتقدند نباید با چنین نگاهی ،سفره خانوارها را
کوچک کرد .این کشمکش از گذشته تا به امروز ادامه داشته و به نظر میرسد که مخالفان
افزایش حقوق نیز تا کنون برنده این کشمکش بودهاند .اینروزها که بحث حذف ارز 4200
تومانی به میان آمده به کرات شاهد هشدار کارشناسان نسبت به افزایش تورم هستیم.
شرح درصفحه 8

درسهای قزاقستان در تاثیر تصمیمات
اقتصادی بر جامعه

کلیات الیحه بودجه  1401تصویب شد

محمدباقرقالیباف:

حذف مشروط ارز 4200

در قزاقستان شاهد بحرانی هستیم که جرقهاش از زمان
افزایش قیمت حاملهای انرژی روشن شد و تا امروز
شعله میکشد ،در کشوری که به غیر از پایگاه بایکونور
و گهگاهی محل نشست مذاکراتی بین المللی خروجی
زیادی بر روی شبکههای خبری نداشت اما امروز خود
تیر اصلی اخبار است .حال سوال اینجاست که چرا تقریبا
هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی و یا مالیات در
جهان موجب تنش هایی فزاینده میشود؟
در روزهای قبل از همه گیری کووید ۱۹-ما شاهد
بحرانهایی از این دست در  ۳۲کشور بودیم ،اما
تعطیلیهای کرونایی توقفی به این امر داده بود که در
این فرآِیند اقتصاد جهان لطمه شدیدی از کرونا خورد که
فعال سالها طول خواهد کشید تا بتواند آن را جبران کند،
اقتصادهایی که غنی هستند متناسب تحوالت واکنش
نشان دادند و خواهند داد اما کشورهای با درآمد سرانه
کم و متوسط حتما دچار مشکالتی عالوه بر مشکالت
ساختاری خود خواهند بود.
مشکل عمده بسیاری از کشورها در عدم درک موقعیت
بعد از کووید ۱۹-در جهان است ،این پدیده موجب تغییر
تفکرات و روندها شده و خواهد شد .سوالی که پیش می
آید این است که قبل از مثال ًافزایش قیمت بنزین و یا نرخ
مالیات آیا تحلیلی از تاثیراتش بر جامعه وجود دارد؟
بحرانها نشان میدهد که جواب منفی خواهد بود.
بیشتر این تصمیمات از روی اضطرار صورت میگیرد،
اضطراری که ناشی از عدم اتخاذ تصمیمات درست در
جای درست بوده است.

درباره سقوط
هواپیمای اوکراینی
شفاف سازی شود
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میزان افزایش حقوق در بودجه سال آینده  ۵تا  ۲۹درصد در نظرگرفته شده است

مذاکرات به مرحله برگشت ناپذیر رسیده است؟!

کاهش «پرانتزهای باز»
در مذاکرات وین
صفحه 11

ادامه درصفحه 2

اخبار

افزایش هراس صهیونیستها از روند مثبت مذاکرات

تاثیر تحوالت قزاقستان بر بهای نفت
ناآرامیها در قزاقستان کشور عضو اوپک پالس باعث افزایش قیمت نفت
شده است ،زیرا سرمایه گذاران از بابت وقفه در عرضه نگران هستند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،اما بازار اورانیوم تاثیر کمتری از
تحوالت قزاقستان گرفته با وجودی که این کشور آسیای میانه دومین تولید
کننده بزرگ اورانیوم در جهان است .به گفته یارن شیلدروپ تحلیلگر بانک
سوئدی اسایبی ،آشوب به طور آشکارا می تواند تولید و صادرات را متوقف
کند .کارستن فریتش تحلیل گر کامرزبانک گفت :در طول هفته قیمت نفت
خام حدود پنج درصد افزایش داشت و در روز  ۷ژانویه  ۱۷( ۲۰۲۲دی) ،نفت
برنت از  ۸۳دالر در هر بشکه فراتر رفت و بهای آن به باالترین سطح از زمان
کاهش قیمت به واسطه شیوع سویه امیکرون کرونا در اواخر نوامبر (آذر)
رسید .در پی ناآرامیها و اعتراضات بر سر افزایش قیمت بنزین و گاز که روز
یکشنبه از یک منطق آغاز و روز سه شنبه به سراسر کشور گسترش یافت۱۹۰ ،
نفر تاکنون در آلماتی پایتخت قزاقستان زخمی شدند.
بنابر اعالم وزارت کشور قزاقستان ،بیش از سه هزار تن در جریان ناآرامیها
در اعتراض به افزایش بهای گاز در این کشور دستگیر و  ۲۶تن از نیروهای
امنیتی کشته شدند.
دولت قزاقستان روز چهارشنبه و در میان اعتراضات گسترده در این کشور
در سراسر کشور وضعیت فوق العاده اعالم کرد .جومارت توکایف ،رئیس
جمهوری قزاقستان در نشستی به منظور بررسی شرایط کنونی این کشور اعالم
کرد ،استعفای نخست وزیر پذیرفته شده و اعضای دیگر دولت تا تشکیل
دولت جدید به کار خود همچنان ادامه خواهند داد.
براساس اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا ،قزاقستان بزرگترین تولیدکننده
نفت در آسیای میانه است به طوری که یک دوازدهم ذخایر اثبات شده جهان
را در اختیار دارد .قزاقستان حدود  ۱.۸میلیون بشکه نفت در روز در سال ۲۰۲۰
تولید کرد .این کشور پس از روسیه دومین تولید کننده بزرگ نفت در گروه
تولیدکنندگان برتر اوپک پالس است .طبق اعالم بانک جهانی ،هیدروکربن ها
 ۲۱درصد از تولید ناخالص داخلی قزاقستان را در سال  ۲۰۲۰تشکیل می دادند.
برخی تحلیل گران می گویند هیچ نشانه ای مبنی بر تاثیر جدی بر تولید
نفت قزاقستان در نتیجه ناآرامی ها در این کشور دیده نمی شود.
از سویی در پایان معامالت  ۷ژانویه ( ۱۷دی) ،قیمت نفت خام اندکی
کاهش یافت به طوری که نفت برنت با سقوط  ۰.۲۸درصد به  ۸۱.۷۶دالر و
نفت وست تگزاس اینترمیدیت با کاهش  ۰.۵۴درصدی به  ۷۹.۰۳دالر رسید.

محمود عباس به بشار اسد پیام داد
هیاتی عالیتربه از جنبش فلسطینی «فتح» با « فصیل مقداد » وزیر امور
خارجه سوریه دیدار کردند و پیام «محمود عباس» رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطینی به «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه را تسلیم وی کرد.
به گزارش ایرنا پایگاه روزنامه «الوطن» سوریه نوشت :این هیات فلسطینی
امروز (یکشنبه) در دمشق با «فیصل مقداد» وزیر امور خارجه سوریه دیدار
توگو کردند.
و گف 
پیشتر «احمد حلس» یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح در
خصوص جزئیات سفر نمایندگان جنبش آزادیبخش ملی فلسطین (فتح) به
سوریه گفته بود :هیئت مرکزی فتح که از چند روز قبل به سوریه سفر کرده
است با وزیر امور خارجه سوریه دیدار خواهد کرد و پیام «محمد عباس»
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین به «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه را
تسلیم وزیر امور خارجه سوریه میکند.
وی اظهار کرد :پیام محمود عباس به بشار اسد بر عمیق شدن روابط بین
برادران فلسطینی و سوری و تمایل رهبری فلسطین برای تقویت پیوندهای
برادرانه بین تشکیالت خودگردان فلسطین و جمهوری عربی سوریه تاکید دارد.
به ویژه اینکه پس از هدف قرار گرفتن سوریه ،مواضع رهبری فلسطین حفظ
ثبات و تمامیت ارضی سوریه بود.
عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین با اشاره به اینکه رهبری فلسطین به
رغم فشارهایی که با آن مواجه بود به ثبات ،وحدت و امنیت سوریه عالقهمند
بود ،افزود :رهبری سوریه از این موضع مثبت مردم فلسطین و رهبری آنها
قدردانی کرده است.

رژیم اشغالگر قدس تالش میکند با استفاده از تبلیغات
رسانهای در مورد مذاکرات سیاه نمایی کند و فضای منفی از
مذاکرات به نمایش بگذارد تا از این طریق مذاکره کنندگان
غربی را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش ایرنا ،دور هشتم مذاکرات وین میان ایران و
کشورهای  ۴+۱در جریان است ،اخباری که به تازگی منتشر
شده حاکی از تغییر رویکرد طرفهای غربی و شکست
فضاسازیهای رسانهای است ،تا جایی که وزیر خارجه
فرانسه هم در تغییر موضعی آشکار از رسیدن به توافق
سخن گفته است .طرفهای غربی تالش بسیاری کردند
که با استفاده از فضاسازی رسانهای القا کنند که جمهوری
اسالمی در مذاکرات جدی نیست و به دنبال اتالف وقت
است اما با شکست این رویکرد ادبیات مذاکرهکنندگان غربی
که در دور قبل بیشتر مبتنی بر فشار و حتی تهدید بود،
تغییر کرده است.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آغاز
به کار دولت سیزدهم ،تیم مذاکرهکننده کشورمان و برخی
از سیاستهای مذاکراتی تغییر کرد ،این تغییرات باعث
شد که طرف غربی با اعمال فشار تالش کند تیم جدید
ایران را مرعوب و منفعل سازد ،اما موفق نشد و ناچار شد
که رویکردهای خود را عوض کند .در واقع رفتار مصمم و
حرفهای هیئت مذاکرهکنندگان کشورمان توانست عملیات
روانی غرب را خنثی کرده و مذاکرات را در مسیری مدیریت
شده قرار دهد.
ژان ایو لودریان ،وزیر امور خارجه فرانسه در گفتوگو با دو

رسانه فرانسوی اظهار کرد :من متقاعد شدهام که میتوانیم
به توافق برسیم .طی چند روز گذشته پیشرفتهایی در
مذاکرات هستهای صورت گرفته است و افزود که ما در
حال حرکت به سمت مثبتی هستیم ،البته بار دیگر با مطرح
کردن موضوع زمان از فرصت اندک برای رسیدن به توافق
سخن گفت.
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان نیز در
صفحه توییتر خود در ارتباط با روند کنونی مذاکرات وین
نوشت :مذاکرات وین در مسیر طبیعی و خوب جریان دارد.
ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم زده است .اکنون این
طرف غربی است که باید نشان دهد آیا حسن نیت و اراده
جدی برای توافق خوب دارد.
تکرار دائمی اندک بودن زمان توسط مقامات غربی در
حالی است که همچنان موضوعات حل نشده بسیاری وجود
دارد که تیم مذاکره کننده کشورمان در گفتگوهای فشرده در
حال حل آن هستند و ضرب االجل سازی نه تنها کمکی به
حل این موضوعات نمی کند بلکه فضای گفتگوها را متشنج
می کند.
در این میان رژیم اشغالگر قدس که به شدت از رفع
تحریمها و قدرت گرفتن ایران در منطقه و در عرصه جهانی
وحشت دارد ،تالش میکند با استفاده از تبلیغات رسانه
ای اوال در مورد مذاکرات سیاه نمایی کند و فضای منفی از
مذاکرات به نمایش بگذارد تا از این طریق مذاکره کنندگان
غربی را تحت تاثیر قرار دهد.
به عنوان نمونه یائیر الپید ،وزیر خارجه رژیم صهیونیستی

یادداشت
امین جمشیدزاده
وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم هیچ تغییری در ایجاد گشایش اقتصادی
جامعه و افزایش قدرت خرید جامعه ایجاد نکرده است و تنها به پشتوانه
مانیفست سخن و پوپولیسم هر بار که با اعتراض همتایان سابق در مجلس
روبهرو میشود و به کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس دعوت می شود خبر از
تغییر وگشایش تازه اقتصادی می دهد و مثل رییس سازمان برنامه و بودجه
با تعبیر به زعم خویش درست آن را حاصل میراث شوم دولت قبل قلمداد
می کنند در حالی که مسعود میرکاظمی خود در دولت دهم که در سمت
وزیر بازرگانی بود حامل بخشی قابل توجهی از آن میراث ملموس است
که اکنون از آن تبری می جوید؛ در دولتهای احمدی نژاد و روحانی این
تیمهای فرهنگی آنها بود که به ضرس قاطع زیر ذره بین جراید ،جناحهای
سیاسی و مردم قرار داشت ولی امروز و در نخستین دوره ریاست جمهوری
فعلی این تیم اقتصادی دولت سیزدهم است که آماج پیکان همراهان و
منتقدان دولت قرار گرفته است تیمی که در دولت سیزدهم به اعتقاد قاطبه
تحلیلگران اقتصادی و کنشگران سپهر سیاست توأمان مشوش ،نامتعادل و
ناهماهنگ است و از همان آغازین روزهای شروع به کار این عدم موازنه در
معادله اقتصاد کشور به زبان حامیان دولت نیز آمده بود و نه همتا و رقیب
سنتی دیرینه آنها و از همان ابتدا با یک استراتژی اقتصاد ژله ای نه تنها
یک شکل نبوده بلکه موزاییکی رفتار کرده است و در این میان انتقاد الیاس
نادران از نمایندگان محافظه کار مجلس به رییس قوه مجریه این مسئله را
پررنگتر کرده است که« :رئیس جمهوری محترم به صراحت اعالم کند که
مسوولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟!» یا عزت الله ضرغامی وزیر
میراث فرهنگی و گردشگری دولت اذعان کرده که حال مردم خوب نیست
اما در این بحبوحه اوج فشار بر وزیر اقتصاد مضاعف شده و پارادوکس

روز پنجشنبه در توئیتی نوشت :شب گذشته ،با آنتونی
بلینکن درباره چالشهای منطقهای و جهانی و اهمیت
اعمال فشار بر ایران برای مقابله با تالش این کشور در
زمینه هستهای گفتوگو کردم .وزیر بلینکن بر تعهد دولت
ایاالت متحده به امنیت اسرائیل تأکید کرد.
همزمان وبگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی
شد که رژیم صهیونیستی در تالش است آمریکا و سه کشور

اروپایی فرانسه ،آلمان و انگلیس را به افزایش فشار علیه
ایران ترغیب کند و در حال حاضر ،مسئله امکان توسل به
کلید زدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها «مکانیسم
ماشه» را مطرح کرده است .مقامهای رژیم صهیونیستی به
پایگاه خبری آکسیوس گفتهاند که تا به حال تنها انگلیسیها
خودشان را پذیرای این ایده نشان دادهاند.
اگر چه برخی گزارش ها حاکی از آن است که حتی در
میان مقامات رژیم اشغالگر قدس نیز در مورد نحوه مواجهه
با مذاکرات چند دستگی وجود دارد و طی جلسه امنیتی
کابینه رژیم صهیونیستی ،سه دیدگاه متفاوت در قبال ایران
و مذاکرات وین ارائه شده که نشان از سردرگمی مقامات
اسرائیل دارد .پایگاه صهیونیستی «دبکا فایل» در این زمینه
مدعی شد که در تازه ترین جلسه کابینه این رژیم پیرامون
مسائل امنیتی و سیاست خارجی ،سه دیدگاه مختلف
درباره ایران و مذاکرات وین مطرح شده است.
مقامات صهیونیستی که لحظهای از تقال و دست و پا زدن
برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات وین دست برنداشتهاند،
اکنون تالش میکنند تا با سیاه نمایی و اغراق ،غرب را تحت
فشار قرار دهند .سه سال بعد از خروج ترامپ از برجام،
برنامه هستهای ایران طبق همه برآوردها در پیشرفتهترین
مرحله خود قرار دارد و گروهی از مقامات سابق رژیم
صهیونیستی استراتژی نتانیاهو و ترامپ را فاجعهبار توصیف
کردهاند .با این حال دولت جدید رژیم اشغالگر قدس از
درک این موضوع عاجر است و در حال تکرار همان اقداماتی
است که در سال  ۲۰۱۵توسط دولت نتانیاهو انجام شد.

نجات اقتصاد؛ نجات وطن
سخنان او و معاون اقتصادی دولت بیش از پیش بر همگان عیان شده است
و در حالی که معاون اقتصادی دولت ابتدای آذرماه خبر از افزایش یارانه
ها داده بود ،ولی وزیر اقتصاد آن را رد کرد و جامعه زیر بار تورم و گرانی را
دچار تشویش و سردرگمی کرد و همین مسئله باعث شده است که بار انتقاد
رسانهها هم علیه او بیشتر شود و یک دوقطبی تازه بین بهارستان و پاستور
ایجاد شود و در این گیر و دار و کشمکش دولت نیز بی میل نیست تا او را
در ادامه مسیر از قطار پیاده سازد.
نجات وطن نام جریده ای است که در شهر اصفهان به تاریخ ربیع
االول ۱۳۲۶هجری قمری در شرح و توصیف دموکراسی و مشروطه خواهی
چاپ شده است .همه روایان بر این شیوه سخن گفته اند که «نجات وطن»
در سال۱۳۲۷هجری قمری یعنی پس از سقوط استبداد صغیر انشاء و نشر
شده است .محمد صدر هاشمی ژورنالیست شهیر آورده است« :روزنامه
نجات وطن در شهر اصفهان تأسیس و در سال۱۳۲۷قمری منتشر شده
است».محمد محیط طباطبایی در تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران هیچ گونه
اشاره ای به این اوراق نکرده است؛
در حال حاضر و در روزگار معاصر در راه روشن آگاهی و مطالبه گری
گام برداشته بود و جریده نجات وطن به دلیل دگراندیشی و حرفهای
تازه در اندیشه آزادی خواهی و ارعاب استبداد صغیر نسخ آن از بین رفته
است و آنچه باقی مانده در سیر روزگار بر ارباب و اعیان علم تاریخ آشکار
شده است .مبرهن و آشکار است که نویسندگان و گردانندگان این اوراق
از اوضاع اقتصادی و سیاسی مملکت دلخوش نبوده و از شکل مستعار نام
مدیر و سردبیر که با دل بریان و چشم گریان منصوب شده اند عیان می
گردد که بینش آنها به تجدیدنظر در اصول مهم و زیربنایی مملکت متمایل
بوده است .هرگاه به استدالل های موجود در متن در خصوص نکوهش

اعتقاد به محور عدالت خواهی ،انجمن خواهی ،شورا و مشورت توجه شود
مشخص می شود که نظر و دیدگاه آنان در تنفیذ سیاست دوره ناصری
بوده و گرایش به مدنیت اروپایی را نفی میکرده اند .این که جریده حاضر
تا چه حدود در سطوح سیاسی و اجتماعی اصفهان مؤثر افتاده نیاز به
این بحث دارد که اوال در کمتر آثاری از دوره مشروطیت سخن از«انجمن
نجات وطن اصفهان»رفته ،ثانیا نشر آن به صورت سنگی بوده و چون سنگ
تحمل طبع شماره های زیاد را نداشته ،بالطبع شمارگان و تیراژ آن محدود
بوده است.
تحقیق در خصوص این انتشارات با توجه به محدودیت مدارک فعلی بسیار
صعب و شاید ناممکن است .بر این اسلوب باید بر سخن محمد اسماعیل
رضوانی مجددا تأکید کرد که« :کنجکاوی درباره جراید پس از انقالب مشروطه
و شناسایی دقیق آنها یکی از وظایف عمده پژوهشگران تاریخ مشروطیت
است؛ با توجه به اینکه یک قرن و اندی پیش روزنامه نجات وطن به نیکی و
با فراغ اندیشه یاد می کند که نجات اقتصاد ،نجات وطن است و دولتی که
با شعار راهبردی شفاف سازی و مقابله با ناکارآمدی سر کار آمده است و در
کارزار تریلوژی صعب تحریم ،تروریسم اقتصادی و کرونا در مذاکرات وین
داد سخن می دهد که مسائل معیشت و اقتصاد مردم را به مذاکرات گره نزده
است باید خطای استراتژیک خویش را در چینش بی دیسپلین و ناهماهنگ
تیم اقتصادی خود پذیرا باشد و وزیر اقتصاد دست از گمان و ناچاری بردارد
که با سیاست تعدیل ارزی ،حذف ارز ترجیحی و به زعم خود عدم استقراض
از بانک مرکزی بدون آلترناتیو و جایگزین مشخص و مناسب پنجه افکندن
خطایی نابخشودنی است و حاصلش جز رکورد اقتصادی بیشتر و افزایش
تصاعدی تورم و قیمتها در بازار گشایشی به دنبال نخواهد داشت و تنها راه
موجود کشور همین است.

