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ترامپ در سخنرانی خداحافظی: 
 جنبشی که شروع کردیم 

تازه آغاز شده  است!
دونالد ترامپ در ســخنرانی از پیش ضبط 
شده ای که در آخرین کامل ریاست جمهوری 
خود منتشر کرد، آخرین دور پیروزی را زده و 
در آن به تحسین از دستاوردهای خود پرداخته 
و همچنین بدون ذکر نام جــو بایدن، رئیس 
جمهور منتخبی که روز گذشته )چهارشنبه( 
مراســم تحلیف به جا آورد، برای دولت بعدی 
آرزوی موفقیت کرد. بــه گزارش هیل، دونالد 
ترامپ در این ویدئــوی ۲۰ دقیقه ای که روز 
دوشنبه ضبط شده و از ســوی کاخ سفید در 
بعدازظهر سه شنبه منتشر شد، عنوان کرد: ما 
کاری که برای انجامش به اینجا آمدیم را انجام 
دادیم و خیلی کارهای بیشتری انجام دادیم. 
این هفته ما دولت جدیدی را افتتاح می کنیم 
و برای موفقیتش در خصوص امن و موفق نگه 
داشــتن آمریکا دعا می کنیم. ما بهترین ها را 
برای آنها آرزو کرده و همچنین خواستار شانس 
داشتن آنها هســتیم. ترامپ به تحسین از کار 
دولتش از جمله در زمینه تصویب کاهش های 
مالیاتی، اجرای دستور زدودن قوانین، ساخت 
دیــوار در مرز جنوبی آمریــکا و منعقد کردن 
توافق نفتا پرداخــت. او مکررا از قدرت اقتصاد 
آمریکا قبل از همه گیری کروناویروس تعریف 
کرده و همچنین پاسخ دولتش به این ویروس را 
که به شکل گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفته 
به عنوان یک موفقیت مطــرح کرد. ترامپ به 
کسب اعتبار برای خود از بابت تولید دو واکسن 
موفق کروناویروس پرداختــه و گفت، آنها در 
مدت زمانی که رکورد شکســت تحویل داده 

شدند و آنها را یک معجزه پزشکی خواند.
این ســخنرانی خداحافظــی یک تصدیق 
نادر از ســوی ترامپ به پایان دوره ریاســت 
جمهوری اش است هر چند که در یک مقطع 
گفت، جنبشــی که ما آغاز کردیم تازه شروع 
شده است. او گفت: حاال که آماده تحویل قدرت 
به دولتی جدید می شــوم، می خواهم بدانید 
که جنبشی که شــروع کردیم تازه آغاز شده  
است. او از پذیرش رسمی شکست در انتخابات 
خودداری کرده و از زمان برگزاری انتخابات با 
جو بایدن رئیس جمهور منتخب صحبت نکرده 
است.  این اظهارات از پیش ضبط شده ترامپ 
در روزی منتشر شــدند که در آن او در برنامه 
کاری عمومی اش هیچ چیز نداشت که این از 
زمان شکستش در انتخابات معمول بوده است. 

ترامــپ در هیــچ مقطعی از ســخنرانی 
۲۰دقیقــه ای خود نام بایــدن را ذکر نکرد. او 
به مطرح کردن یک محکومیــت مختصر در 
خصوص خشونتهای دو هفته پیش در کنگره، 
زمانی کــه برخی از حامیانش به ســاختمان 
کنگره حمله کردند تا تایید آرای الکترال جو 
بایدن را متوقف کنند، پرداخــت اما به نقش 
خودش در این رخدادها اذعان نکرد. ترامپ در 
این سخنرانی به عملیاتهای آمریکا علیه رهبر 
گروه تروریســتی داعش و اقدام تروریســتی 
آمریکا در به شــهادت رســاندن سردار قاسم 
ســلیمانی، تصمیمش بــرای منتقل کردن 
ســفارت آمریکا در اســرائیل به شهر قدس، 
فشــارش به همپیمانان در ناتو برای باال بردن 
سهمشــان در این شــراکت نظامی و رویکرد 
تند در قبال چین با وضع تعرفه ها اشــاره کرد 
و آنها را از دســتاوردهای عمده دوران ریاست 

جمهوری خود خواند. 
در این راســتا روزنامه وال استریت ژورنال 
به نقالز منابع نزدیک به ترامپ اعالم کرده که 
او قصد تاســیس یک حزب سیاسی جدید را 
دارد. براساس این گزارش، مشخص نیست که 
دونالد ترامپ درباره تاسیس یک حزب جدید 
تا چه حد مصمم باشــد. وال استریت ژورنال 
تاکید کرد که بخش بزرگی از هواداران ترامپ 
تا پیش از آنکه او در سال ۲۰۱۶ نامزد ریاست 
جمهوری این حزب شــود، چندان در حزب 
جمهوری خواه مشارکت نداشتند. چنانچه او 
این اقدام را عملی کند، می تواند سایر نامزدهای 
جمهوری خواه قابل قبول را از پیگیری ریاست 
جمهوری کنار بگذارد. به لحاظ سنتی، احزاب 
سوم نتوانسته اند قدرت کافی برای به چالش 
کشــیدن احزاب دموکرات و جمهوری خواه 

به دست آورند. 

جهاننما
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انتخاب جو بایدن به عنوان چهل 
و ششــمین رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا، بی شک تکانه های 
متعددی در روابــط آتی جهان با 
اقتصاد اول دنیا ایجاد خواهد کرد؛ 
روابطی کــه در دوران ترامپ و با 
یکه تازی وی در عرصه بین الملل، 
چالش های سنگینی را تجربه کرده 
بود. ایران از جمله کشورهایی است 
که به باور ناظران و کارشناســان، 
در دوران بایــدن روابط جدیدی 
را با ایاالت متحده تجربه خواهد 
کرد، هر چند مشخص نیست این 
روابط به ســمت بهبود و کاهش 
تنش ها پیش برود یا اینکه وارد فاز 
جدیدی از تخاصم و دشمنی میان 
این دو کشور شود. برای پاسخ به 
ابهام های موجــود در این فضا به 
گفت وگو با پروفسور هادی صالحی 
اصفهانی، اقتصاددان برجســته 
ایرانی و اســتاد اقتصاد دانشگاه 
ایلینوی پرداختیم. وی معتقد است 
هرچند ترامپ دیگر در کاخ سفید 
نیست، اما سایه اقدامات او همچنان 
بر روابط دو کشور سنگینی خواهد 
کرد. همچنین البی اســرائیل در 
ایاالت متحده و جریان های مخالف 
آمریکا در ایران، اجازه کاهش تنش 
و بهبود روابط بین ایران و ایاالت 
متحده را در کوتاه مدت نخواهند 
داد و تحریم های وضع شــده در 
دوران ترامپ، بــه این زودی رفع 
نخواهند شد. به باور این اقتصاددان 
ایرانی، اگر برجام به طور کامل انجام 
می شد می توانست آثار مثبتی روی 
اقتصاد ایران داشته باشد، اما رفتار 
جریان های مخالف بهبود روابط 
ایران و آمریکا در این دو کشــور، 
آن را بی خاصیت کرد. مشروح این 
گفت وگو به شــرح زیر از نظرتان 

می گذرد.
    

 پیروزی جو بایدن به عنوان 
 رئیس جمهوری آینــده ایاالت 
متحده و اظهارات متعاقب نزدیکان 

وی پس از انتخابات، نشان از تمایل 
ســاکنان آتی کاخ ســفید برای 
بازگشــت به برجــام و احتماالً 
برداشتن تحریم های وضع شده در 
زمان پرزیدنت ترامپ، دارد. اساسًا 
این سوال وجود دارد که برجام در 
زمینه اقتصادی، چه دستاوردی 
برای ایران به همراه داشته که حال 
باید در پس بازگشت احتمالی ایاالت 
متحده به برجام، به آن خوش بین 
بود؟ برجام به لحاظ اقتصادی در 
دوران کوتــاه اجــرای خود، چه 
منفعت هایی برای اقتصاد ایران به 

همراه داشت؟
در ابتدا باید اشــاره کنم که به نظر 
من بازگشــت به برجام کار ســاده ای 
نیست و فعاًل نمی شــود روی برچیده 
شدن تحریم ها حســاب کرد. علت این 
امر هم چیدمان نیروهــای مختلف و 
ریشه داری اســت که ادامه تحریم ها را 
به نفع خود می بینند. یک عامل عمده، 
نقش گروه های فشار طرفدار اسرائیل 
است که در آمریکا خیلی قوی هستند 
و مصمم اند که زیرآب هــر گونه توافق 
معقولی را بزنند. اما در مورد دستاوردهای 
اقتصادی برجام برای ایران قبل از خروج 
آمریکا از آن توافق، توجه داشته باشید 
که حول و حوش سال ۱395 که برجام 
اجرایی شد، تولید ناخالص داخلی باال 
رفت و تورم پایین آمد. اگر ترامپ اجازه 
داده بود برجام ادامه پیدا کند وضع خیلی 
بهتر هم می شد. البته نیروهای مخالف 
ایران در آمریکا نگذاشــتند تهران از آن 
موقعیت بهره برداری کامل بکند و بخشی 
از تحریم هــا به جا ماند و دســت و پای 
اقتصاد ایران را تا حدودی بست ولی باز 
هم خیلی بهتر از این بود که تحریم های 
سازمان ملل ادامه پیدا می کرد. شاهد این 
موضوع هم این است که وقتی آمریکا از 
برجام خارج شد، ضربه بزرگی به درآمد 
مردم ما زد و تورم بی سابقه ای ایجاد کرد.

 پس از خروج دونالد ترامپ از 
برجام، رشد اقتصادی در ایران نه 
تنها متوقف شد، بلکه در سراشیبی 
قرار گرفت. با این حال، عده ای نه 

خروج آمریکا از برجام و تشدید 
تحریم ها، بلکه سیاســت های 
اقتصادی دولت را در این بازه زمانی، 
مقصر اصلی رشد منفی اقتصاد و 
سقوط شدید ارزش پول ملی ایران 
معرفی می کننــد. به عنوان یک 
اقتصاددان برجسته، تا چه حدی 
گرفتاری های فعلی اقتصادی را 
ناشی از تحریم و تا چه میزان این 
مشکالت را ناشــی از عملکرد 

اقتصادی دولت می دانید؟
به نظر مــن هر دو عامــل مهم بود. 
بازگشت تحریم ها، درآمدهای دولت به 
خصوص درآمد نفت را شدیداً کاهش داد 
و مشکالت بزرگی برای بودجه دولت، 
واردات، سرمایه گذاری و تولید ایجاد کرد 
ولی سیاست های داخلی هم نقش قابل 
مالحظه ای در جهش تورم و افت درآمد 
واقعی مردم ایفا کرده اند. یک موضوع 
مهم این است که دولت باید حساب این را 
می کرد که ممکن است برجام درست کار 
نکند یا به  هم بخورد و باید سیاست های 
اقتصادی خود را بر ایــن مبنا طراحی 
می کرد. به گمان من حتی بعد از اینکه 
معلوم شــد آمریکا به برخی وعده های 
مهم اش عمل نمی کنــد دولت بیش از 
اندازه به مشکلی که در راه بود بی توجهی 
کرد یا به آینده برجام خوشــبین ماند. 
یک سری سیاست های اشتباهی را هم 
که به برجام و تحریم ها ربطی نداشت 
دنبال کرد، مثــل دالر 4۲۰۰ تومانی و 

تعلل در اصالح نظام بانکی.
 برخی از تحلیل گران درباره 
دالیل خروج ایــاالت متحده از 

برجام، بــه موضوع اقتصاد 
اشاره می کنند. به باور این 
عــده، برجــام ثمره 
اقتصادی خاصی برای 
آمریکا به همراه نداشت 
به این معنا که اگر پای 
شرکت های آمریکایی 

به اقتصاد ایران باز 
می شــد، خروج 

سیاست مداران 
از این توافق، به 

ســادگی امکان پذیر نبود. به نظر 
شــما، ایجاد روابط اقتصادی بین 
ایاالت متحده و ایران پس از امضای 
برجام مهیا بود و اگر این روابط شکل 
می گرفت، آیا تغییری در اوضاع 

می داد؟
فکر نمی کنم که روابط بهتر اقتصادی 
بین ایران و آمریکا می توانســت تاثیر 
عمده ای در سرانجام برجام داشته باشد 
چون اساساً مخالفت با بهبود روابط ایران 
و آمریکا یک امر شدیداً سیاسی است؛ 
به خصوص گروه های فشــار طرفدار 
اســرائیل در آمریکا به منافع اقتصادی 
این روابط کاری ندارند و بعضاً آن را مضر 
هم می دانند. در ضمــن اقتصاد ایران 
امکانات محدودی بــرای بهره برداری 
شرکت های آمریکایی دارد. به هر تقدیر، 
اگر جنبه سیاســی مساله حل می شد 
شاید می توانستیم شاهد بهبود روابط 
اقتصادی باشــیم ولی به نظر من تاثیر 
بالعکس روابــط اقتصــادی در روابط 
سیاسی در این مورد خیلی ضعیف است.
 بعضی از کارشناسان، معتقدند 
که فارغ از اینکه چه گروه و جریانی 
در انتخابات ســال آینده ایران، 
سکان هدایت قوه مجریه را به دست 
گیرد، جمهوری اسالمی ایران راه 

مذاکره و حل مشکالت بین ایران و 
آمریکا را در دستور کار خود خواهد 
داد چراکه اقتصاد ایران تحمل ادامه 
وضعیت فعلی را ندارد. چشم انداز 
اقتصاد ایران را با ادامه تحریم های 
فعلی چگونه می بینید و آیا اقتصاد 
ایران، ظرفیت تاب آوری در برابر 
مشکالت ناشــی از تحریم های 

آمریکا را دارد؟
در صورت ادامــه تحریم های فعلی 
که به نظر من تا مدتی گریبانگیر اقتصاد 
ایران خواهد بود، درآمــد واقعی مردم 
از رشد چندانی برخوردار نخواهد شد. 
شوک کرونا هم وارد شده و عرضه و تقاضا 
هر دو کاهش پیدا کرده است. واکسینه 
کردن مردم هم به نظر می رسد خیلی 
طول بکشد. این اســت که چشم انداز 
اقتصاد در یک سال آینده اصالً درخشان 
نیست. بعد از آن اگر تحریم ها ادامه پیدا 
کند، ممکن است رشــد مثبت داشته 
باشــیم، هرچند نه خیلی چشم گیر. 
رشــد خواهد بود چون باالخره مردم 
کار می کننــد و زحمت می کشــند و 
تولیدکنندگان خودشان را هرچه بیشتر 
با شرایط تحریم تطبیق می دهند. به این 
دلیل به گمان من اقتصاد ایران ظرفیت 
تاب آوری در برابر مشــکالت ناشی از 
تحریم های آمریکا را دارد و خیلی بعید 
می دانم که افت درآمدی بزرگی در راه 
باشد، مگر اینکه سیاست گذاری خیلی 

بدی داشته باشیم.
 در دوران خــروج ترامپ از 
برجام، شــاهد عــدم تصویب 
کنوانســیون های بین المللــی 
همچون FATF در ایران بودیم. 
عدم الحاق به این کنوانسیون های 
بین المللی، چه تبعاتی برای اقتصاد 
ایران در کوتاه مدت و بلندمدت 

خواهد داشت؟
عدم تصویــب کنوانســیون های 
بین المللــی همچــون FATF باعث 
خواهد شــد در مبادالت مالی با بقیه 
دنیا مشــکل داشته باشــیم و هزینه 
واردات و صادرات مــان باال باشــد. در 
کوتاه مدت ممکن است بعضی مشکالت 
را دور بزنیم، ولی عدم پیوســتن به این 
کنوانسیون ها در درازمدت هزینه های 
ســنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل 
خواهد کرد چون هرچه بگذرد راه های 

دور زدن بسته تر می شود.
 در ماه های گذشته، از انعقاد 
قراردادی بین ایران و چین سخن 
گفته شد که البته جزئیات دقیقی از 
آن منتشر نشده است. آیا اساساً با 
روی کار آمدن بایدن و به احتمال 
فراوان کاهش تنش های اقتصادی 
میان چین و ایاالت متحده، کشور 
چین حاضر به ســرمایه گذاری 
اقتصادی در کشوری خواهد بود که 

با آمریکا روابط پرتنشی را دارد؟
به نظر من تنش هــای اقتصادی 
میان چین و ایاالت متحده تا مدتی 
ادامه خواهد یافت. درست است 
که ترامپ فتیله ایــن آتش را 
باال کشــید، ولــی افراد و 
جناح های زیادی در آمریکا 

از جمله طیفــی از دمکرات ها طرفدار 
مقابله با چین هســتند. بــه  هر تقدیر، 
فکــر نمی کنم رونــد آن تنش ها تاثیر 
زیادی در تصمیم چین برای همکاری 
نزدیکتر اقتصادی با ایران داشته باشد. 
چینی ها اگر منافعــی در این همکاری 
بینند خواهان توسعه آن خواهند بود و 
از آن به عنوان کارت برنده در روابط شان 
با آمریکایی ها استفاده خواهند کرد، چه 

تنش در آن روابط کم باشد و چه زیاد.
 فارغ از بهبود روابط میان ایران 
و آمریکا، اساســاً برخی از خروج 
ایران از مســیر توســعه سخن 
می گویند و معتقدند که ریل گذاری 
فعلی و سیاست گذاری های ایران، 
حتی با وجود بهبود روابط با جامعه 
بین الملــل، به توســعه نخواهد 
انجامید. به نظر شما، پیش فرض های 
حرکت یک کشور در مسیر توسعه 
چیست و آیا چشــم اندازی برای 
بهبود وضعیــت اقتصادی ایران، 

وجود دارد؟
در مورد پیش فرض های حرکت یک 
کشور در مسیر توســعه، بحث مفصل 
اســت. اینجا به دو عامل کلیدی اشاره 
می کنم. یکی وفــاق گروه های حاکم 
روی محوریت رشــد اقتصادی است و 
دیگری وجود ســازوکار مناسب برای 
جذب افــراد توانا و خالق در ســاختار 
حکمرانی و فرایند سیاست گذاری. در 
مورد چشم انداز وضعیت اقتصادی ایران 
به نظر من نمی شــود با اطمینان گفت 
که سیاست گذاری های فعلی، اقتصاد 
ایران را به کلی از مســیر توسعه خارج 
کرده است ولی این را به قطعیت می توان 
گفت کــه در حال حاضــر ریل گذاری 
کشور برای دستیابی به توسعه مطلوب 
نیست. اساساً در کشورهایی که در این 
مســیر موفق بوده اند توسعه اقتصادی 
محور اصلی تمام سیاســت گذاری ها 
است. در ایران وضع متفاوت است چون 
در اینجا سیاســت گذاری اولویت های 
دیگری هم دارد که با توسعه اقتصادی 
چندان همخوان نیستند. این نکته به این 
معنی نیست که اصاًل توسعه اقتصادی 
نخواهیم داشت ولی شرایط طوری هم 
نیست که پیشرفت چشم گیری داشته 

باشیم.

بررسی رویارویی قدرت های بزرگ اقتصادی در دوران بایدن در گفت وگو با استاد دانشگاه ایلینوی؛

طیفی از دموکرات ها طرفدار مقابله با چین هستند
عدم تصویب 

کنوانسیون های بین المللی 
همچون FATF باعث 

خواهد شد در مبادالت مالی 
با بقیه دنیا مشکل داشته 
باشیم و هزینه واردات و 

صادرات مان باال باشد. در 
کوتاه مدت ممکن است 

بعضی مشکالت را دور بزنیم، 
اما در درازمدت هزینه های 
سنگینی را به اقتصاد ایران 

تحمیل خواهد کرد چون 
هرچه بگذرد راه های دور 

زدن بسته تر می شود

ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس در صریح ترین 
حمله ای کــه تاکنون به بوریس جانســون داشــته، 
این نخســت وزیر جانشــین خود را به تسلیم کردن 
»رهبری اخالقی جهانــی« انگلیس متهــم کرد. به 
گزارش دیلی تلگراف، ترزا می، نخســت وزیر ســابق 
انگلیس همچنین گفت که بوریس جانسون با تهدید 
به شکستن قوانین بین المللی در مذاکرات بریگزیت و 
معلق ساختن تعهدات مربوط به هزینه های کمک های 
خارجی در پایبندی به ارزش های ما شکســت خورده 
است. پیشــتر نیز ترزا می از دولت جانسون در جریان 
مناظرات در مجلس عــوام انتقاد کرده بــود اما او در 
مقاله ای به مناســبت مراســم تحلیف جــو بایدن به 
عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا دست به حمله ای 

بســیار شــخصی تر زد. ترزا می در ایــن مطلبش در 
روزنامه دیلی میل، گفت تصمیمات بوریس جانسون 
اعتبار ما را در چشــم جهــان باال نبردنــد. این مقاله 
 احتماالً به عنوان یک تســویه حساب از سوی ترزا می 

ارزیابی می شود.

وزارت خارجه روسیه برای تسهیل تالش ها جهت 
برقراری آشتی ملی فلســطین و ترتیب دیداری میان 
فلسطینیان اعالم آمادگی کرد. به گزارش اسپوتنیک، 
این وزارتخانه پس از دیدار میان میخائیل بوگدانوف، 
معاون وزیر خارجه روســیه و ماهــر الطاهر و عارف 
عرفان، دو عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی آزادسازی 
فلسطین با صدور بیانیه ای اعالم کردند، جهت تسهیل 
در تالش های آشتی ملی فلســطین و ترتیب دیداری 
میان فلسطینیان در مســکو آماده است. در این دیدار 
چشم انداز تحقق وحدت ملی فلسطین مورد بررسی 
قرار گرفت  و طرف روســی از توافق میــان گروه های 
سیاسی فلســطین درباره برگزاری انتخابات متوالی 
پارلمانی و ریاســت تشــکیالت خودگردان و سپس 

انتخابات شورای ملی حمایت کرد. پیش از این هم ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرده 
بود، مقدمات نشست فلسطینی - فلسطینی در مسکو 
در حال آماده سازی است و پس از مهار بحران ویروس 

کرونا برگزار خواهد شد.

انتقاد شدید ترزا می از بوریس جانسون آمادگی مسکو برای برگزاری دیدار میان گروه های فلسطینی
خبرخبر


