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بگذاریم بازار برای ارز تصمیم بگیرد نه سیاست

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :این روزهــا ،کاهش و یا عدم
کاهش نــرخ ارز به گفتمان اصلی مردم و کارشناســان در این
حوزه تبدیل شده است .راغفر استاد اقتصادو عضو هیئت علمی
دانشگاه الزهراء(س) معتقد است «کاهش نرخ ارز» حتی فراتر از
آن چه حسن روحانی مدعی شده امکان پذیر است اما سیدکمال
سیدعلی از مسئوالن سابق معاون ارزی بانک مرکزی به آفتاب یزد
میگوید این کاهش نرخ در یک بازه زمانی  2تا  5ساله امکان پذیر
خواهد بود.
اگرچه به ظاهر بین گفتههای راغفر و سیدعلی اختالفاتی دیده
میشود اما در بطن سخن هر دو کارشناس مسائل اقتصادی یک
موضــوع ،حکایت از آن دارد که این دو نظر و دیدگاه منافاتی با
همدیگر ندارد.
راغفر میگوید:
= بــا برخی از اقدامات مجلس و تاکید بر اینکه منابع کســری
بودجه از منابع مالیاتی تامین شــود ،فشار بر بخش ارز را کمتر
میکند .این موارد اقداماتی است که تا حدودی میتواند در جهت
کاهش قیمت ارز موثر واقع شود.
= پاییــن آمدن قیمت ارز منوط به آزادســازی منابع مالی ما
نیســت و تا جایی هم که من میدانــم صحبتی با کره جنوبی
در این رابطه صورت نگرفته است .به نظر میرسد که در همین
شرایط کنونی هم ایشــان اذعان داشتند که قیمت ارز باالتر از
قیمت واقعی آن است و میتواند پایین ترهم بیاید.
= در واقع انتظار پایین آمدن قیمت ارز و ســکه انتظاری واهی
نیست .ارقام کنونی غیرواقعی هستند و این واقعیت تلخ اقتصاد
ایران است.
= هر چه به ســمت انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱۴۰۰
پیشمیرویم تعیین قیمت ارز میتواند سیاسی شود؛ به همین
دلیل است که انتظار کاهش قیمت ارز به وجود آمده است.
= به نظر من قیمــت ارز میتواند خیلی پایینتر از ارقامی که
گفته میشــود ،یعنی  ۱۶و ۱۷هزار تومان ،هم بیاید مشروط بر
اینکه اوال مدیریت هزینه داشته باشیم و هزینهها را هدر ندهیم
ِ
ســمت بخشهای مالیاتی
و دوم اینکه منابع درآمدی خود را به
معطوف کنیم.
سیدعلی میگوید:
= اگــر همه ی پارامترهای تأثیرگذار و تعیینکننده در نرخ ارز
روی دور مثبت حرکت کند در خوشــبینانهترین حالت  5سال
طول خواهد کشید تا نرخ دالر به  15هزارتومان در حالت تثبیت
شده برسد.
= مــا وقتی میتوانیــم از دالر  15هزارتومانی حرف بزنیم که
داراییهای ارزی بلوکه شــده ی ما در خارج از کشور آزاد شود،
کارخانهها به حدمعقولی از تولید برســند ،اشتغال روند مثبتی
به خود گرفته باشــد ،تولیدکننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک
ثبات و آرامش برســد و در ضمن روزی  2تا  3میلیون بشکه در
روز بتوانیم نفت صادر کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد
خزانه شود.
= « به نظر بنده این عدد برای یک نوســان ارزی بســیار عدد
بزرگی اســت .همیشه گفته میشــود ثبات خوب است اما اگر
نوســان به این صورت بخواهد باشد باعث تاثیر منفی در اقتصاد
خواهد شد! یعنی؛ مثال کاالیی که دیروز با نرخ سی هزار تومانی
ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود
با ارز  15هزار تومانی؟
= زمانی میتوانیم ارز را به قیمت  14یا  15هزار تومان برسانیم
که چند اتفاق بیفتد .دو ســه میلیون بشــکه نفت بفروشیم و
سیچهل میلیارد دالر ارز از خارج بیاوریم .پول ملی بر اساس تولید
ملی تقویت شود در یک پروسه دو تا سه سال این میزان نوسان
در حد ده هزار تومان طبیعی است اما برای بازه زمانی ده بیست

َ
بایدن و تجدید قدرت نرم آمریکا
درحکمرانیتجارتبینالملل
ادامه از صفحه اول:
واشنگتن نه مخالفت خود برای به کار گماشتن دو عضو جدید
در هیئت اســتیناف ســازمان تجارت جهانی را برمیدارد و نه
مجموعه اصالحاتی را هم که کشورهای عضو ،ازجمله اتحادیه
اروپا پیشــنهاد کردهاند ،کافی میداند .درواقع دولت ترامپ در
سه سال گذشته ازیکطرف روند انتخاب اعضای جدید هیئت
استیناف رکن حل اختالف سازمان تجارت جهانی جلوگیری
کرده و از طــرف دیگر هیچگونه راهحل جایگزینی ارائه نکرده
است و بدین ترتیب این هیئت ازکارافتاده شده است.
ســازمان تجارت جهانی بدون رکن حــل اختالف و رکن حل
اختالف این ســازمان بــدون رکن اســتیناف آن ،مثل «ببر
بیدندان» میباشد .در چنین شرایطی قانون قلدرها بر تجارت
جهانی حاکم میشود .این یعنی نظام تجارت جهانی به سمت
حاکم کردن قانون جنگل مِیل کرده است.
 )2آیا دولت بایدن سعی در تقویت سازمان تجارت جهانی دارد؟
بسیاری آنتونی بلینکن ( )Antony Blinkenنامزد پیشنهادی
بایدن برای وزارت خارجه را یک اوبامای کوچک در سیاســت
خارجی میشناسند .برخالف آنچه در چهار سال دولت دونالد
ترامپ دیده شــد ،او فردی است با تمرکز بر چندجانبهگرایی
( )Multilateralismو بهخصوص همکاری با همپیمانهای
اروپایی آمریکا .دیپلماتی  58ساله که در سابقه خود قائممقامی
وزارت امور خارجه از سال  2014تا  ،2017قائممقامی مشاور
امنیت ملی در سال  ،2013رئیس دفتر کمیته روابط خارجی
سنای ایاالتمتحده از ســال  2002تا  2008و عضو پیوسته
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی دارد .او از اعضای گروه
انتقال اوباما -بایدن نیز بوده است.
بلینکن در دوران ترامپ وارد عرصه خصوصی شــد و به همراه
چند عضو سابق دولت اوباما شرکت مشاوره استراتژی سیاسی
( )WestExec Advisorsرا راه انداخت که میان شرکتهای
ف ّناورانه سیلیکون ولی و مؤسسات دفاعی و نظامی واسطهگری
میکند .در میان مشتریان این شرکت نام شرکتهای اسرائیلی
نیز دیده میشود.
بلینکن از پدر و مادری یهودی متولد شده و ناپدری او ،ساموئل
پیسار نیز یک لهستانی بازمانده هولوکاست بوده است .او دوران
کودکی خود را در فرانسه گذرانده است و زبان فرانسه را بیعیب
و نقص صحبت میکند؛ البته باکمی لهجه .زندگی در فرانسه
باعث شــده که او همچنان با سیاســتمداران ،روزنامهنگاران و
مشــعلداران فرهنگ «فرانکوفون» (فرانسویزبان) احساس
نزدیکی زیادی بکند .بلینکن یک دوره ششســاله را بهعنوان
یکی از دســتیاران برجســته جو بایــدن در ســنا گذراند و
بهاینترتیب مانند بســیاری از مشــاوران نزدیک بایدن ،اولین
همکاری خود را با رئیسجمهوری آینده امریکا از ســاختمان
کاپیتول ( )Capitolآغاز کرد .او در زمان فعالیتش در شورای

روزه عجیــب و غیر منطقی
است».
حسن روحانی میگوید:
= در صــورت آزاد شــدن
منابع ارزی مسدود شده در
خارج از کشــور ،قیمت هر
دالر آمریکا به  ۱۵تا  ۱۶هزار
تومان کاهش مییابد.
ربیعی میگوید:
= این موضوع ـ انبار کردن
دالر ـ اگر اندکی هم صحت
داشــته باشــد یک خیانت
بزرگ محسوب میشود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای
بزرگ به ملت و دولت است.
خبرگزاری تسنیم مینویسد:
= بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان
اصلــی ارز و فروش نفت ،تعیینکننده قیمــت ارز در بازار آزاد
هستند .یعنی آنها هستند که میگویند امسال قیمت دالر در
بازار چه نرخی باشــد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت
بازار دارند.
بر اساس آن چه در باال بدان استناد شد میتوان کاهش نرخ ارز
را در هفت موضوع و پارامتر بررسی کرد:

اول :تثبیت نرخ ارز
بین آن چه راغفر میگوید با آن چه ســیدعلی میگوید اگرچه
تفاوتی فاحش دیده میشود اما با مداقه در این دو بحث میتوان
فهمید عنصر تأثیرگذار و ُگم شده همان«تثبیت نرخ ارز» است
یعنــی کاهش نرخ تــوأم با تثبیت و مانــدگاری واگرنه کاهش
چنــد روزه و صعودی شــدن دوباره زیان بارتــر از هر باالرفتن
نرخ ارزی است.
دوم :تکراری که عادت شده است
با یک بررسی ساده میتوان به این نتیجه رسید که دولت ها ،در
پایان دور دوم به هر شــکل ممکن تالش میکنند یا نرخ ارز را
پایین نگاه دارند یا اگر دچار افزایش شده آن را کاهشی تحویل
دولت بعد دهند تا حداقل در نزد افکار عمومی ،متهم به صعودی
کردن نرخ ارز که بر بسیاری از پارامترها تأثیرگذار است نشوند.
این جای ماجرا همان دخالت دستوری و سیاسی در سیاستهای
ارزی بانک مرکزی است که معموالً تأثیراتی مخرب بر قیمت ها،
تورم و غیرو گذاشته است.
سوم :تأثیرعکس ،پدیدهای که عجیب است
ایــن روزها اگرچه همــه از ریزش نــرخ ارز میگویند و اگرچه
بحثهای بســیاری بر ممکن و غیر ممکن بودن کاهش نرخ ارز
به همان رقمی اســت که حسن روحانی ادعا کرده اما به طرزی
عجیب شاهدیم که بازار تأثیری نگرفته و اگرچه رقمی بین  3تا
 4هزار تومان کاهش نرخ ارز را شاهد بودهایم اما این تأثیر بر دیگر
اقالم مشاهده نمیشود .این تأثیر گاهی حتی عکس شده و آن
این که همزمان با کاهش نرخ ارز ،قیمت کاال و خدمات به طرزی
عجیب افزایش پیدا کرده اســت که دلیلی محکم بر دســتوری
بودن و سیاســی بودن کاهش نرخ ارز است نه واقعی و بر اساس
قوانین حاکم بر بازار ارز.
چهارم :بیاعتمادی
با یک بررســی ســاده در شــبکههای اجتماعی ،کف خیابان و
جاهایی که ارز مبادله میشــود آن چه بســیار شنیده میشود
امنیت ملی دولت اوباما بهعنــوان معاون وزیر خارجه ،همواره
خواســتار مداخله بیشتر ایاالتمتحده در درگیریهای سوریه
بــود و حتی با رئیس خود بایدن در موضوع حمایت از مداخله
مسلحانه در لیبی اختالفنظر پیدا کرد .او همچنین از حامیان
جو بایــدن در موضوع حمله ایاالتمتحده به عراق در ســال
 ۲۰۰۳میالدی بود .شــاید مهمترین ســمت بلینکن برای ما
ایرانیها این اســت که او یکی از چهرههای اصلی دولت باراک
اوباما بهعنوان معمار سیاســت او در قبال داعش و همینطور
درباره توافق هستهای با ایران ،برجام ،بود.
بایدن پیشتر گفته که هر وقت در حوزه سیاســت خارجی به
مشاوره نیاز داشته یا میخواسته در این بخش کاری انجام شود
حرف زدن با بلینکن انتخاب اولش بوده اســت .بلینکن معتقد
است که دیپلماسی باید «با قدرت بازدارندگی تکمیل شود» و
«میتوان از نیروی نظامی بهعنوان یک وســیله ضروری برای
داشتن یک دیپلماسی مؤثر استفاده کرد».
او در مصاحبــه ای در نهم جوالی 2020با والتر راســل مید
( ،)Walter Russell Meadاز موسسه هادسن ()Hudson Institute
چهار ماه قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایاالتمتحده
در مورد تقویت ســازمان تجارت جهانی در دولت بایدن اظهار
کرده است که :اولین اصل اساسی این است که ایاالتمتحده 5
درصد جمعیت جهان را در خود جا داده اســت .اگر بخواهد به
آن  95درصد برسد ،اگر بخواهد محصوالت ،خدمات و ابتکارات
خود را به آنها بفروشــد باید قدرت رسیدن به آنها را داشته
باشد .بهعنوان یک اصل اساسی ،تجارت عمیقترین دلبستگی
ایاالتمتحده است .اگر بخواهد رشدش پایا باشد ،توسعه یابد و
استانداردهای زندگی در آن پایا و توسعهیافته باشد ،باید راهی
برای دستیابی به بازارهای جهانی بیابد و اطمینان حاصل کند
که محصوالت ،خدمات و ایدههای آمریکایی در سراســر دنیا
مصرف میشوند.
دومین اصل اساســی این است که این کشور باید دوباره نقش
خــود را در حکمرانی تجارت از نو شــکل دهد ،در نرمها و در
ســازمانهایی که تجارت را کنترل میکنند ،نقشش را بازیابد
تا وقتی صحبت از مث ً
ال حفاظت از محیطزیســت میشــود،
حفاظت از شفافیت و غیره میشود ،اطمینان یابد که در رتبه
اول این رقابت میباشد نه در انتهای آن .اگر آمریکا به دنبال این
نقشهایش نباشد ،دیگران جای او را خواهند گرفت.
سومین اصل اساسی این است که آمریکا در برابر چین خیلی
کارها کرد ،اما نه با همراهی همپیمانان خود ،بلکه بدون آنها.
درواقــع آمریکا باید بهجای تفرقه ،دوبــاره همپیمانان خود را
جمع کند تا با آنهــا درباره چالشهایی که چین در مقابلش
قرار میدهد به معامله بنشــینید؛ مث ً
ال درباره تجارت ،آمریکا
بهتنهایــی دارنده  25درصد تولید ناخالص جهانی میباشــد.
وقتی با همپیمانان و شرکایش کاری بکنند ،بسته به آنکه با چه
کسانی همراه باشد ،این مالکیت تولید ناخالص جهانی به  50تا
 60درصد هم میرســد و این وزن بسیاری به آمریکا میدهد؛
وزنی آنقدر زیاد که چین نمیتواند از آن چشم بپوشد.
در مقابــل ترامپ هیچ احترامی برای اتحاد و چندجانبهگرایی

کلمات و عباراتی اســت که
بوی بیاعتمــادی میدهد
حتــی برخــی میگویند:
گیریــم دالر بشــود  15نه
10هزارتومان ،جایی ســراغ
دارید که بشود خرید؟»

پنجم :بیپاســخ ماندن
یک ادعا
حسن روحانی میگوید:
= در صــورت آزاد شــدن
منابع ارزی مسدود شده در
خارج از کشــور ،قیمت هر دالر آمریکا به  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان
کاهش مییابد.
ربیعی میگوید:
= این موضوع ـ انبار کردن دالر ـ اگر اندکی هم صحت داشته
باشــد یک خیانت بزرگ محسوب میشــود و بیان این موضوع
بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است.
مــردم میگویند :اگــر دالر انبار نکردهایــد چگونه میخواهید
بهیکباره نرخ ارز را این اندازه کاهش دهید؟!
به جز مردم کارشناســان نیــز به دیده تردید به این مســئله
میپردازند که کدام پارامتر کاهش نرخ ارز اجرایی شده که انتظار
دارید ارز ارزان شــود؟! قدرت پول ملی افزایش یافته؟ رونق به
تولید بازگشته؟ منابع مالی بلوکه شده آزاد شده ،اتفاق سیاسی
خاصی افتاده ،آمریکا به برجام بازگشته یا تحریمها حذف شده،
شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری سرازیر شدهاند یا ریسک
ســرمایهگذاری در ایران در تابلوهــای بینالمللی رو به کاهش
گذاشته؛ فی الواقع وقتی هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده چگونه
باید بپذیریم که دالر میخواهد یک شــبه نه سه ماهه  10هزار
تومان ارزان شود؟!
ششم :کاهش نرخ ارز خوشبختی به همراه ندارد
بسیاری از کارشناسان اگرچه از کاهش نرخ ارز استقبال کردهاند
اما از این منظر که این کاهش ناگهانی ،غیر اصولی ،دســتوری و
سیاسی باشد شــدیدا ً ابراز نگرانی کردهاند زیرا یک سوی ماجرا
تولید کنندگانی هستند که یا با ارز گران مواد اولیه وارد کردهاند
یا بر مبنای ارز گران صادرات داشــتهاند این دو دسته اگر دچار
نوســان شدید نرخ ارز شــوند در نهایت دود آن به چشم مردم
خواهد رفت .این دســته از کارشناســان معتقدند وقتی اقتصاد
کشــور همچنان وابسته به نفت است و نفت نیز بر پایه ی دالر
معامله میشود هرگونه نوســان غیراصولی ،سیاسی و دستوری
میتوانــد بازار را دچار هیجانهای شــدیدی کند که غیر قابل
کنترل اســت .این کارشناسان همچنین هشدار میدهند اساساً
مردم چون میدانند کل ماجرای ارز در اختیار دولت است پس
هرگونــه ضرر و زیانی که از ناحیه ی ارز متحمل شــوند کانه از
جانب دولت بوده و این میتواند نارضایتی عمومی به بار آورد.
هفتم :بگذاریم بازار برای ارز تصمیم بگیرد نه سیاست
بند هفتم را باید از چند بعد نگریســت؛ سیاســی ـ اقتصادی ـ
جامعه شناسی ـ روانشناسی ـ دیپلماسی و...
جامعه شناسان ،روانشناسان و کسانی که با تودهها سر و کاردارند
بارها در مصاحبههای خود اذعان کردهاند مردم بیشتر از آن که
باید درگیر اقتصاد و سیاست شــدهاند .اصال زندگی مردم شده
بخشــی از تصمیمات سیاســی ـ اقتصادی ایران و جهان! یکی
از جامعه شناســان میگفت :وقتی مــردم از اول صبح از خود
میپرسند طال بخرم بهتر است یا دالر؟! ارز بخرم یا زمین؟! روی
قائــل نبود و رفتارهای او در جلســات گــروه هفت یا ناتو نیز
بیانگر همین امر بود .او حتی زمانی که شــروع به وارد آوردن
فشارهای اقتصادی بر چین کرد ،کاری که واقعاً به نفع امریکا
بود ،نتوانســت کاری از پیش ببرد ،زیرا همزمان شروع به وضع
تعرفههایی برای متحدان امریکا کرد .از همین رو بود که پس
از بروز مسئله «هوآوی» ،این تردید جهانی به وجود آمد که آیا
مخالفت ترامپ با غول فناوری چین واقعاً به دلیل نگرانیهای
امنیتی است یا بیش از آن دالیل تجاری دارد.
 )3آیا میتوان به امریکای جو بایدن اعتماد کرد؟
«جوزف نای» ( )Joseph Nyeپاســخ بدین پرســش را در
کوتاهمدت بله میداند .او معتقد است ایجاد تغییرات در سبک
و سیاق سیاستهای امریکا میتواند جایگاه امریکا را در بیشتر
کشــورها بهبود بخشد .ترامپ با همه روسای جمهوری امریکا
تفاوت داشت .ریاســت جمهوری امریکا اولین پست سیاسی
او بــود و پیــش از آن در دنیای امالک و مســتغالت خود در
شــهر نیویورک بود و از طریق برنامــه تلویزیونیاش اظهاراتی
را بیــان میکرد که توجه رســانهها را به خود جلب میکرد و
همین به او کمک میکرد تا کنترل بیشــتری بر خواستههای
خود داشــته باشــد .در نقطه مقابل او بایدن سیاســتمداری
حرفهای و مجرب اســت که بهواسطه دههها حضور در سنای
امریکا و ۸ســال معاونت رئیسجمهوری ،تجربه طوالنیمدت
در سیاســت خارجی دارد .بایدن از زمــان انتخابات تاکنون و
اظهارات و انتصابات اولیهای که داشــته است ،تأثیر مثبتی بر
متحدان امریکا داشــته است و آنها را نسبت به راهی که وی
در پیش خواهد گرفت ،مطمئن کرده اســت .مشکل ترامپ با
متحدان امریکا ،شعار «نخســت امریکا» ()America First
نبــود؛ زیرا هر رئیسجمهوری درپــی ارتقای منافع ملی خود
است؛ اما مســئله مهم اخالق سیاسی هر رئیسجمهوری این
است که این منافع ملی را چگونه تعریف میکند .ترامپ در این
خصوص تعاریف محدود خود را داشت.
به گفته جان بولتون ،مشاور امنیت ملی ترامپ ،وی گاهی منافع
ملی را با منافع شخصی ،سیاسی و مالی خود اشتباه میگرفت.
درحالیکه همواره روسای جمهوری امریکا ،بهویژه بعد از زمان
هری ترومن اغلب دیدگاههای گستردهای در مورد منافع ملی
داشتهاند و آن را با منافع شخصی خود اشتباه نگرفتهاند .ترومن
در دوره خود متوجه شــد ،کمک بــه دیگران در جهت منافع
ملی امریکا اســت و بنابراین حتی در طرح مارشال ،از نام خود
نیز گذشــت تا بتواند به بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی
کمک کند.
ختم کالم) چگونه بایدن میتواند به تجدید قدرت نرم
آمریکا در حکمرانی تجارت بینالملل کمک کند؟
ســرعتی که چین بــرای بازپس گرفتن لقب خــود بهعنوان
بزرگتریــن اقتصاد جهان در قرن  ۱۹میالدی در پیشگرفته،
توجه بســیاری را در غرب به خود جلب کرده است .هماکنون
چین در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وقتی حزب
کمونیســت این کشــور در زمان جنگ جهانی دوم قدرت را
بهدست گرفت ،در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بود.

بورس سرمایهگذاری کنم یا اتومبیل یعنی زندگی خود را درگیر
آسیبهایی کردهاند که تخصصی در آن ندارند.
راســت هم میگفت امــروز و این روزها شــاهدیم از مجلس تا
خیابانهای شــهر همه از ســقوط بورس میگوینــد ،از ضرر و
زیانهای چندهزار میلیاردی! حتی اگر دچار هم نشــده باشند
باالخره ذهن شــان درگیر میشــود بماند که نوبت آسیبهای
فردی ،خانوادگی و اجتماعی نیز میرسد.
اقتصادیها حتی شــده با احتیاط نسبت به وعدههای اقتصادی
سیاســیون تالش میکنند دو پهلــو و گاهی به نعل و گاهی به
میخ صحبت کنند .اصال نمیشــود فهمید حق باکیســت زیرا
همین اقتصاد دانان در مصاحبههای خود با رسانه از سردرگمی
و بالتکلیفی میگویند و حال وقتی کارشناسان اقتصادی اینگونه
باشند تکلیف مردم کوچه و بازار مشخص است.
مبحث دیگر رسانه است .جامعه دیگر در معرض یک رسانه و یک
خبر نیست ،نمیشود او را با رگباری از خبرها به اصطالح کانالیزه
و هدایت کرد .دسترســی او به اخبار گاهی از سیاستمداران نیز
سریعتر و بیشتر است آن همه اخباری که پاالیش نشده است.
دیپلماسی دیگر در اختیار یک وزارت خانه نیست .مردم کوچه
و بازار حاال و برخالف ســالهای گذشــته به طور کامل از نظام
سیاسی آمریکا باخبر هستند ،نوع انتخابات آمریکا را میشناسند،
با واژههایی چون الکترال کالج و سنا و کنگره بیگانه نیستند حاال
تحلیلگر هم نشــده باشند سر از خیلی مسائل در میآورند .این
قبول که در دانش سیاسی رشد نکردهاند اما امی هم نیستند.
نوبتی هم که باشــد نوبت سیاست اســت و سیاستمدارانی که
به اصطــاح کارتهای خود را ســوزانده اند ،جامعــه را دچار
بیاعتمادی و هیجانات غالبا مخرب کردهاند و...
در چنین حالی تنها و تنها میتوان گفت اجازه بدهیم بازار ،اصال
خــود ارز در باره ی قیمت ارز تصمیم بگیرد .باال و پایین کردن
نرخ ارز با دســتورات آنی و طلبکارانه و صد در صد سیاسی در
یک بازه زمانی کوتاه بازهم مردم را دچار ســرگردانی و خسران
میکند .پیش روی ما انواع سقوطها قرار دارد؛ سقوط ارز ،دالر،
ســکه ،بورس ،اتومبیل ،مسکن ،سود ســپرده و ...بهای همه ی
این ســقوطها را چه کســی جز مردم پرداختهاند؟ مگر نه این
که میخواهیم اقتصاد غیر نفتی داشــته باشیم یا جز این است
کــه میخواهیم مملکت را با مالیات اداره کنیم؟ اگر این چنین
اســت پس اجازه دهیم بازار برای خودش تصمیم بگیرد اقتصاد
تعیینکننده باشــد و فعاالن اقتصادی آستین همت باال بزنند
نهسیاسیونی که صرفا برای ماندن یا خوشنامی موقت دست به
تغییراتی آنی و احساسی میزنند.
نکته ی پایانی این که گیریم دالر را از  30هزارتومان آوردید روی
 15یا حتی زیر 10هزارتومــان! چگونه میخواهید آن را حفظ
کنید؟ با کدام پشتوانه ،اقتصاد ،ارز ،صادرات و بازار؟ اگر نتوانیم
این کاهــش قیمت را حفظ کنیــم آن گاه دولت بعدی باید با
دالر  50هزارتومانی آغاز کند نه دالر  30هزارتومانی! این حرف
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی است؛ همانهایی که واقع بینانه
بــه اقتصاد نگاه میکنند نه مصلحت اندیشــانه و صرفاً برای به
دست آوردن پست و جایگاههای نان و آب دار.
این را هم اضافه کنم که مردم هرچه دارند میکشــند اگرچه از
تصمیمات سیاسی است اما در اصل دارند ضرر و زیان مشاورههای
باری به هرجهتی را میپردازند که هیچ ضمانت اجرایی نداشت!
ازآن کیست و فالن توصیه
حاال دیگر مردم میدانند فالن طرح ِ
برای کدام اقتصاددان! همه میدانند یارانه دستپخت کیست ،دالر
 4200تومانی را چه کســی به وجود آورد و بورس چرا اینگونه
شد اما چه فایده؟ مگر میتوان آب رفته را به جوی بازگردانید؟
خالصه به عنوان هفتمین مســئله ،صاف و پوستکنده این که؛
بگذاریم بازار برای ارز تصمیم بگیرد نه سیاست.

خروج ترامپ از ســازمان بهداشت جهانی و توافق آب و هوایی
پاریس ،بی اعتمادی جهانی به تعهد امریکا نسبت به مقابله با
تهدیدهای جهانی مانند گرم شــدن کره زمین یا بیماریهای
همهگیــر را بیشازپیش کرد .برنامه بایدن برای بازگشــت به
هردوی اینها و سخنان اطمینانبخش او درباره ناتو ،میتواند
تأثیر سریعی بر بازگرداندن این اعتمادها داشته باشد.
دوستانومتحدانامریکااعتمادخودرابهواشنگتنازدستدادهاند؛
زیرا اعتماد رابطه نزدیکی با راستگویی دارد و دونالد ترامپ در
این زمینه اص ً
ال خوشنام نبود .البته همه روسای جمهوری امریکا
دروغ گفته اند؛ اما هرگــز دروغگوییهای آنها در حدی نبوده
است که اعتماد به آنها را این مقدار ،پایین بیاورد .نظرسنجیهای
بینالمللی نیز نشــان میدهد ،قدرت نــر ِم ()Soft Power
امریکا در دوره ریاســت جمهوری ترامپ بشــدت پایین آمده
اســت .بایدن میتواند با کمک به شکلگیری قوانین ،هنجارها
و نهادهــایِ ()The Rules, Norms & Institutions
حاکــم بر تجارت« ،قــدرت نرم آمریــکا در حکمرانی تجارت
بینالملل» را تجدید نماید.
چندوقتپیشفایننشالتایمز()FinancialTimesاسمخاصی
روی بایدن گذاشت و او را آخرین و بهترین امید برای گلوبالیستها
یا جهانیگراها ()The Last, Best Hope for Globalists
خواند .اگر گلوبالیســتها واقعاً به بایدن امید بســته باشند باید
کمی از اوضاع موجود نگران شــوند .حتی پیش از بروز بحران
کرونا هم کلمهای که خیلی شــنیده میشد «جهانی زدایی»
( )Deglobalizationبــود و وقتی ســروکله ویروس کرونا
پیدا شــد مســئله «جهانی بودن» حتی بیآبروتر شــد؛ چون
کشــورها داشتند بر سر ماسک و دستگاههای تنفس مصنوعی
( )Ventilatorsهم با یکدیگر درگیر میشدند.
تازه همه ماجرا هم این نیســت .هرکســی کــه هنوز گمان
میکند جهانیشدن مسئلهای مربوط به تجارت است ،کام ً
ال
در اشتباه است (هم ترامپ و هم بایدن همین تصور را دارند).
این باور یعنی اینکه آنها از دهه  ۲۰۱۰میالدی هیچ درسی
نگرفتهاند .واقعیت این اســت که در دنیــای امروز ،آنچه که
جهان را به هم مربوط میکند تکنولوژی است ،نه کانتینرهای
حمل بار .هر رهبری که میخواهد در قرن  ۲۱کشورش را در
مسیر بهتری بیندازد باید اول از این اشتباه بیرون بیاید .اص ً
ال
آنچه در جهان امروز میبینیم این اســت که غلبه شبکههای
ف ّناورانه ،به کلید موفقیت کشــورها تبدیل شــده است .هر
رهبری  -ازجمله جو بایدن -صرفاً با تصمیمگیریهای جدید
تجاری قــادر نخواهد بود که «تعادل ژئواکونومیک» در نقاط
مختلف جهان را تغییر بدهد یا مث ً
ال جلوی چین را در منطقه
اقیانوس آرام و هند بگیرد.
دولت آمریکا اگر میخواهد قدرت خودش را افزایش بدهد باید
بــه راهکارهایی فراتر از اعمال تعرفه تجاری بر چین فکر کند.
درواقع آمریکا دیگر موفقیتی در احیای فرصتهای شغلی (که
قب ً
ال در رقابت با چین از دست رفتهاند) به دست نخواهد آورد.
جنگ اصلی حاال در عرصه ف ّناورانه است و احتمالش هست که
آمریکا برای افتادن در این مسیر هم دیر کرده باشد.

امروز؛ همان فردای دیروز است
ُ
«برگزین»روزنامههایایران

در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی
ـ گزیدهای از مطالــب روزنامههای
سراسری کشــور را ،فردای انتشار
میتوانیدمطالعهکنید.
جوان :خیز سوم در استراتژی خنثی سازی

تفکــر انقالبــی ،اســتراتژی
خنثیســازی را نه امروز بلکه از
همان سالهای اولیه پس از جنگ
در سه حوزه دنبال کرده است:
 - ۱خنثیســازی تهدیــد :تفکــر انقالبی برای
خنثیسازی تهدیدهای دشــمن ،توسعه برنامه
موشکی ،هوافضا ،پهپادی و ...را در دستور کار قرار
داده و در شرایطی که در دوران جنگ تحمیلی از
دادن سیم خاردار هم خودداری میکردند اینک
جمهوری اسالمی در تراز جهانی از اقتدار مسلط
خنثیسازی تهدیدهای دشــمن برخوردار است
و تقاضــای غرب برای مذاکره بر ســر توانمندی
موشکی نیز معطوف به حذف این استراتژی است
-۲خنثیسازیفشارسیاسی:تفکرانقالبیدرمسیر
خنثیسازی فشارهای سیاسی جهان ،سازماندهی،
تجهیز ،آموزش و تقویت محور مقاومت را در منطقه
غرب آســیا پی گرفته و امروز عمق استراتژیک
جمهوری اسالمی ایران را در کل منطقه غرب آسیا
بســط و تحکیم بخشیده است -۳ .خنثیسازی
تحریم :موضوع مقابله با تحریمهای غرب طی سه
دهه گذشته در دستور کار تفکر غیرانقالبی بوده و
منادیان این تفکر برخالف سیاستهای کلی نظام
و استراتژی خنثی سازی ،همواره بر طبل پر سر و
صدای مذاکره و ســازش با غرب کوبیده و برنامه
بینتیجه و عزتســوز و ذلتآفرین رفع تحریم را
پی گرفتهاند و دشــمن غربی با اطمینان از نیاز
جمهوری اسالمی ،هر بار بر حجم کمی و کیفی
تحریمها افزوده است .جمهوری اسالمی تا کنون
تهدید و فشار دشمنان را با موفقیت خنثی ساخته
و ضمــن تثبیت جایگاه ایــران در حوزه دفاعی و
منطقهای اراده خود را بر غرب تحمیل نموده است،
اما در خیز سوم خنثیسازی به دالیل پیش گفته و
برنامههای خط نفوذ کمترین توفیق را داشته است.
به نظر میرسد خیز سوم استراتژی خنثیسازی
فقط در چارچوب بیانیه گام دوم انقالب اســامی
قابل انجام است و الزمه تحقق گام دوم نیز تشکیل
دولت جوان حزباللهی است .همه قرائن و شواهد
ناظر بر این حقیقت است که عزم نظام اسالمی بر
تشکیل دولت جوان حزباللهی جدی بوده و آثار
این اراده در دو قوه مقننه و قضائیه کام ً
ال مشــهود
است و با تشکیل قوه مجریه مبتنی بر تفکر انقالبی
بر سرعت خنثی تحریمها و تحقق اقتصاد مقاومتی
افزوده خواهد شد.
خراسان :روزهای سیاه بورس

در حالــی که بورس برای
چهارمین روز پیاپی درگیر
فشار فروش سنگین بود و بیشتر نمادها و شاخصها
سرخ پوش شده اند ،برخی نمایندگان مجلس به
وزیر اقتصــاد ضرب االجل دادنــد و نایب رئیس
مجلس در نامه نگاری با رئیس قوه قضائیه خواستار
بررسی تخلفات و ترک فعلهای دولت در خصوص
بورس شدند .همزمان وزیر اقتصاد در پاسخ گفت:
مسئوالن اقتصادی و بورسی کشور تمام تالش شان
را بــرای بهبود وضعیت بورس به کار میگیرند.به
گزارش خراسان،دیروز شاخص کل بورس 36هزار
واحــد دیگر افت کرد تا به ســطح یک میلیون و
150هزار واحد بازگردد .عددی که کمترین مقدار
در هفت ماه گذشته (از اواخر خردادماه) است و به
معنی از دست رفتن حجم زیادی از سود بورس بازان
قدیمی است و تازه واردها زیان سنگینی را تجربه
کردند .افت شدید بورس و صفهای فروش سنگین
در حالی است که حجم معامالت هم کاهش یافته
و خروج پول از بازار بسیار زیاد است .در این شرایط
تجمعاتاعتراضیوجریانهای مجازیدرخصوص
شرایط بورس جزو خبرهای مهم فضای اقتصادی
کشور است.در همین باره ،حاجیدلیگانی نماینده
مجلس گفت :در روزهای اخیر بیش از  ۵۰۰پیامک
از مردم رسیده که همگی از ریزش روزهای اخیر در
ارزش سهام بورس گلهمند و خواستار رسیدگی به
ایــن وضعیت بودند .به گزارش فارس ،وی تصریح
کــرد :چنان چه وزیر اقتصاد طی یک هفته آینده
برای شفافسازی و تعیین تکلیف بورس اقدام نکند،
با ابزارهای نظارتی همچون شکایت در قالب ماده
 ۲۳۴و تحقیق و تفحص موضوع را پیگیری خواهیم
کرد.در پاسخ وزیر اقتصاد در اظهاراتی کلی گفت:
مسئوالن اقتصادی و بورسی کشور تمام تالششان
را بــرای بهبود وضعیت بــورس به کار میگیرند.
دژپسند تصریح کرد:برای صعودی شدن بورس باید
برنامههای مان اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را دید.
وی البته اشارهای به این برنامهها و کم و کیف آن
نکرد .در این میان قاضی زاده هاشمی نایب رئیس
اول مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه ،گزارشی
از جزئیات تخلفات و ترک فعلهای صورت گرفته
در بازار سرمایه ارائه کرد .به گزارش مهر ،قاضیزاده
ضمن اشاره به جمله رئیس جمهور،چند روز قبلاز
شــروع ریزش بورس مبنی بر این که «مردم باید
همهچیز را به بورس بسپارند» به موضوعاتی نظیر
دعوت عمومی مسئوالن دولتی برای حضور مردم
در بازار ســرمایه ،بیتدبیری تیم اقتصادی دولت
ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت نفت
و شــرکتهای دولتی یا تحت مدیریت دولت به
عنوان بازیگر و قدرت بالمنازع بازار سرمایه پرداخت
ومستنداتیدرخصوصتخلفاتشرکتهایبزرگ
دولتی ارائه کرد.در عین حال برخی کارشناســان
معتقدند یکــی از عوامل اصلی ریزش بورس افت
قیمت ارز است زیرا در دوران اوجگیری قیمت ارز
و همچنین سرازیر شدن نقدینگی به بازار سرمایه
بسیاری از شاخصهای بورسی نیز به همین نسبت
در حال رشد چند برابری بودند و اکنون بخشی از
این سقوط نیز طبیعی است و استیضاح وزیر اقتصاد
دراین فرصت کمکی به رشد شاخص نخواهد کرد.

