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اندیشکدهانگلیسی2028:چینبزرگتریناقتصادجهانخواهدشد

بر اســاس گزارش جدید یک اندیشکده انگلیسی ،پاسخ چین به
همهگیری کروناویروس راه آن را برای تبدیل شدن به بزرگترین
اقتصاد جهان قبل از پایان دهه هموار کرده است.به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری رویترز ،این اندیشــکده انگلیسی در گزارش
جدید خود نوشت ،همهگیری کروناویروس و تبعات اقتصادی آن
به خیزش چین و گرفتن جای آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد
جهان توسط این کشور کمک خواهد کرد .در این گزارش جدید
عنوان شــد ،اکنون انتظار میرود پکن بر خالف سال  ،۲۰۳۳تا

ســال  ۲۰۲۸جای آمریکا را بگیرد.اندیشکده مرکز
تحقیقات اقتصاد و تجارت در گزارش ســاالنه خود
که روز شــنبه انتشار یافت ،نوشت" :ما انتظار داریم
از سال  ۲۰۲۱به بعد سهم آمریکا در تولید ناخالص
جهانــی کاهش یابد و در نهایت چین جای آن را به
عنوان بزرگترین اقتصاد جهان بگیرد ".در گزارش این اندیشکده با
اشاره به "جدول لیگ اقتصادی جهان" ( ،)WELTمتعلق به این
اندیشکده که در آن عملکرد اقتصاد کشورها ارزیابی میشود ،آمده

سیاسی

است :ما اکنون انتظار داریم این اتفاق در سال ،۲۰۲۸
پنج سال زودتر از زمان مطرح شده در ویرایش قبلی
 ،WELTرخ دهد.این افزایش ســرعت پیشــرفت
چین به تفاوت پاسخ پکن و واشنگتن به همهگیری
کروناویروس و فرآیند بازیابی بعد از آن نســبت داده
شده است .این گزارش به تحسین از "مدیریت ماهرانه همهگیری
بیماری" از ســوی چین که در طی آن قرنطینه زودهنگام سبب
کنترل شدن تعداد مبتالیان شد پرداخته است.

بررسی آخرین تحوالت عراق در گفت و گو با دکتر صدقیان کارشناس مسائل عراق

اسرائیل به دنبال تجزیه عراق است!

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :چند روزی است دوباره عراق در
ناآرامیهایی معنادار به ســر می بــرد .برخی خبرها حتی حکایت
از رویاروییهایی بین شــبه نظامیها و الکاظمــی دارد موضوعی
که فعال ختم به خیر شــده اســت در کنار این موضوعات اما خطر
تجزیه ی عراق همچنان این کشــور را تهدید می کند مســئلهای
که دکتر محمدصالح صدقیان معتقد اســت نقشــه ی اسرائیلیها
است! یک محقق سوری درباره نقشه ای برای تقسیم عراق هشدار
می دهد .محمد شــریف ناســور ،محقق سیاسی سوری ،نسبت به
توطئه آمریکایی-صهیونیستی-غربی برای تجزیه عراق هشدار داده
در بیانیــهای میگوید« :اگر عراق حضور آمریــکا را خاتمه ندهد،
در آینده تجزیه خواهد شــد ».وی توضیح می دهد«:رجب طیب
اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه پس از كنترل بعشــیقه ،موصل را
الحــاق خواهد كرد و در جنوب«،دولت بصــره» و در مركز«ایالت
بغداد» ایجاد می شــود و این نشان می دهد كه« راه اجرای تجزیه
در ایــن مرحله تولید مثل داعش اســت ،اما با نــام های جدید».
ناســور می افزاید« :ما نسبت به استراتژی های البی صهیونیستی،
ایــاالت متحــده و غــرب در بین النهرین هشــدار مــی دهیم».
پیرامون این مســئله ی بســیار مهم و ناآرامی های اخیر در عراق
و مواضع گروههای سیاســی در عراق با دکتر محمدصالح صدقیان
کارشــناس جهان عــرب و عراق گفت و گویی انجــام دادهایم که
در ادامه میخوانید:
> وضعیت نامشخص است

این کارشــناس مســائل خاورمیانه در تحلیل وضعیت فعلی عراق
میگوید :وضعیت سیاسی عراق در حالت نامشخصی است .گروههای
عراقی االن دو قسمت شده اند یک قسمت با دولت و آقای مصطفی
کاظمی هستند و گروه دیگر که قبال هم همین گونه بودند مخالف
دولت و آقای کاظمی هســتند مثل دولت قانــون به رهبری آقای
نــوری مالکی .گروه دیگری هم قبال موافــق دولت و آقای کاظمی
بودند اما اکنون جزء گروه مخالفان او هستند مثل الفتح به رهبری
هادی عامری.
صدقیان مــی افزاید :معتقدم این وضعیت ارتبــاط قوی با مرحله
انتقال قدرت در آمریکا دارد .می دانیم آمدن آقای کاظمی به سعی
و کوشــش آمریکا بود و بقیه هم چون آمریکا دست اندر کار بود با
آمدن آقای کاظمی موافقت کردند .االن با پیروزی «بایدن» معادله
سیاســی آمریکا در عراق عوض می شود .بنابراین کسانی که موافق
دولت بودند اکنون مخالف آن شدند مثل الفتح که دیروز هم تشکل
جدیدی از الفتح تشکیل شده و هیات رئیسه ای متشکل از چهار نفر
دارد :هادی عامری ،حیدر علی ،احمد االسدی و همام محمودی که
وی رئیس مجلس اعالی عراق است .جریان حکمت به رهبری آقای
حکیم و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر .اکنون حالت بالتکلیفی
در وضعیت سیاسی عراق دیده می شود.
دکتر صدقیان معتقد است :همه منتظر بیست و یک ژانویه و تصمیم
آقای بایدن در مورد عراق هســتند .احساس کرده اند که سیاست
آقای بایدن بسیار متفاوت از سیاست آقای ترامپ است .صحبتهایی

نمی کنند که مقتدی صدر رقیب جدی است .اما چون مقتدی صدر
یک بیت علمایی اســت احساس می کنند که محمدباقر صدر برای
خودشان است .آقای مقتدی صدر دنبال رقابت و رهبری واحدی در
عراق اســت و کل مطالبی که در توییتر و فیس بوک می نویسد و
بیانیه هایی که میدهد نشــان می دهد او احساس قدرت میکند و
خود را باالتر از نخست وزیری می داند و خود را مسلط بر او .برداشت
این است که مقتدی صدر می خواهد رهبر قوی و واحد برای عراق
باشد و بیان کرده است که در انتخابات آینده اکثریت پارلمان دست
ما است و نخست وزیری هم باید از ما باشد اما حرکت در این مسیر
نه به نفع مقتدی صدر است و نه عراق.

کــه در مورد قدرت نرم بایدن اســت مثل بازگشــت به برجام که
میدانند هر گفتگوی ایران و آمریکا در عراق منعکس می شود.
> تزلزل رفتاری مقتدی صدر مسبوق به سابقه است

در ادامه این کارشناس ،تغییر بی حد و اندازه مقتدی صدر در حوزه
سیاسی را این گونه تحلیل می کند :آقای مقتدی صدر از سال 2003
مصادف با سقوط صدام تا االن این حالت را دارد یعنی حالت بیثباتی
و تغییــر موضع  180درجــه و به هیچ کدام از گــروه های عراقی
هم نزدیک نشــد .او دو مسیر دارد یک مسیر با گروه های سیاسی
و جریانــات و احزاب عراق و دیگری بــا مردم .طرفداران آقای صدر
فرهنگ به خصوصی دارنــد یعنی فرهنگیان و نخبگان عراق با وی
نیستند و فقرا ،افراد کوچه و بازار و کسانی که فرهنگ پایینی دارند
با ایشــان هســتند آن هم نه طرفدار خودش بلکه طرفدار پدرش
محمدصدر هستند .تکیه مقتدی صدر به این گروه ها که تعدادشان
هم کم نیست ،است .چون در  9استان شیعه نشین عراق از  50سال
پیش تا االن تعداد فقرا بســیار زیاد اســت .اینها در مناطق جنوب
عراق و کشاورز هستند و از گذشته تا حال فقیر هستند .اینها قبال با
محمدصدر بودند و االن هم با پسرش .مقتدی صدر هم به گروههای
سیاسی عراق حساسیت دارد و بزرگترین حساسیت او با نوری مالکی
و دولت قانون است و حساسیت دیگری هم با بیت آقای حکیم دارد.
بیوت علما حساســیت هایی دارند .یک بیت صدر در نجف است و
یک بیت حکیم .قدرت آقای حکیم هم از  60سال پیش تاثیرگذار و
علمایی است و این بیت رقیبی است برای خانواده صدر.

> مقتدی صدر خود را باالتر از نخست وزیر می داند

وی ادامه می دهد :قبل از زمان استقالل عراق آقای محمد صدر وزیر
در حکومت نوری سعید بود و در سیاست و علم بودند بعد به محمدباقر
صدر رســیدو بعد هم محمد صدر پدر آقای مقتدی و این دو بیت
یک رقابت به خصوص دارند رقابت آقای صدر با نوری مالکی یعنی
با حزب الدعوه .حزب الدعوه احســاس می کنند که ارث محمد باقر
صدر پیش آنهاست .محمدباقر صدر این حزب را تاسیس کرد .مقتدی
صدر میگوید ما میراث محمد باقر صدر داریم نه شــما و این یک
حالت رقابتی است .البته نظر حزب الدعوه این گونه نیست آنها فکر

سوریه:

حمالتاسرائیلبیپاسخنمیماند

دولت ســوریه در پیامهایی به دبیرکل سازمان
ملل و رئیس شــورای امنیــت تاکید کرد که
حمالت رژیم صهیونیســتی به سوریه با چراغ
ســبز و حمایت آمریکا انجام میشــود و این
حمالت بدون عواقب نخواهد ماند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی
سوریه (ســانا) ،وزارت خارجه سوریه در پیامی
به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت
اعــام کرد ،آنچه که بامداد جمعه رخ داد ،یک
نقض آشــکار قطعنامه  ۳۵۰شورای امنیت در
سال  ۱۹۷۴درمورد توافق جداسازی نیروهای
دو طرف بوده است چراکه اسرائیل موشکهای
متعددی را از فراز خاک لبنان (از شــمال شهر
طرابلس لبنان) به ســمت حومه غربی استان

حماة شلیک کرد .وزارت خارجه سوریه تاکید
کرد :این تعدی جدید اســرائیل ،قبل از زمانی
انجام شد که جهانیان میالد مسیح علیهالسالم
را که نماد محبت و صلح است ،جشن میگیرند.
این حمالت نشــان داد که مسئوالن اشغالگر،
تروریســم دولتی خود را شــدیدتر کردهاند و
روند آن طی دوره اخیر به ویژه بعد از شکست
تعدیهایشان و توطئهشــان با هدف طوالنی
کــردن بحران در ســوریه از طریق حمایت از
گروههای تروریستی مسلح شریک اسرائیل در
تروریسم و سنگاندازی در مسیر ارتش سوریه
و همپیمانــان برای شکســت داعش و جبهه
النصره و دیگر گروههای تروریســتی با اسامی
مختلف شدیدتر شده است.

> تجزیه عراق خواست اسرائیلی ها است

محمد صالح صدقیان پیرامون تحلیــل هایی که تجزیه ی عراق را
پیشبینی میکنند و مســائلی از این دســت میگوید :دســتوری
که در ســال  2003برای عراق نوشته شده به مسئله فدرالی بودن
عراق اشــاره شده است و اولین دولت فدرالی دولت کردها در شمال
عراق اســت و به سه استان حق داده است که اگر متحد شدند یک
اقلیم فدرال تشــکیل دهند اما حساسیتی در عراق در بین شیعیان،
سنیها و کردها بود که نباید اقلیم جدیدی ایجاد شود .کردها قبول
نکردند چون خواســتند  50ـ  50باشد یعنی خودشان یک قسمت
و کل عراق هم یک قسمت .یعنی  50درصد پیش خودشان باشد و
 50درصد هم کل عراق .نمی خواستند یک در برابر سه یا دو باشند
می خواســتند تنها یک گروه مقابل خود داشته باشند .سنی ها هم
در سال  2003گفتند اگر اقلیم شد که دیگر عراق نیست و احساس
می کردند که عراق برای خودشان است یعنی از هفتصد سال پیش
عراق ،عراق سنی ها است .و اگر شیعیان اقلیم شوند اقلیم شان بزرگ
می شــود و اینها هم معارض بودند .شیعیان هم گفتند ما اهل عراق
هســتیم و اجازه تقطیع و تقسیم عراق را نمی دهیم و آن زمان هم،
همه دنبال اقلیم شــدن عراق نبودند و معارض نبودند .اکنون آن
حساسیت بسیار کم شده .کردها فکر می کنند اگر یک اقلیم دیگر
هم باشــد فشار بغداد روی کردها بسیار کم خواهد شد و به سنیها
قول دادند که اگر شــما خواستید اقلیم تشــکیل دهید ما طرفدار
شما هستیم .شیعیان هم خسته شدند و می گویند چه دلیلی دارد
اینقدر روی عراق واحد پافشاری کنیم .چون شیعیان در عراق چند
اقلیم می خواهند درســت کنند یک اقلیم در بصره ،یکی در وسط
عراق و دیگری هم کربال و نجف .پس  3اقلیم شیعی 1 ،اقلیم سنی
و یک اقلیم کرد میشــود .یا باید اقلیم شــود یا تقسیم .من تقسیم
را در ایــن برهه بعید می دانم .شــاید در مرحله بعد چنین شــود.
تقسیم یعنی چند کشور ایجاد شود .بعضی هم می گویند کنفدرالی
نه فدرالی .یعنی  5گروه در یک چارچوب کنفدرالی سیاســی .اما در
بحث اقلیم سنیها هم می خواهند وضعشان بهتر شود به لحاظ مالی
و به لحاظ پشتیبانی بقیه کشورهای عربی از آنها خصوصا عربستان.
بعید میدانم در این دو ســه ســال هم به سمت اقلیم شدن برویم.
باید مواظب اسرائیل باشــیم چون او می خواهد عراق تقسیم شود
نه فدرالی نه کنفدرالی و این عراق واحد از بین برود.
بایدن:

غم و شادی را میشناسیم

رئیس جمهوری منتخب آمریکا و همســرش
در پیامی به مناســبت کریسمس از مخاطبان
خواســتند هر آنچه میتوانند بــرای حمایت
از یکدیگر در دورهای که ســال ســختی شده
اســت ،انجام دهند .به گزارش ایسنا ،به نوشته
روزنامه ایندیپندنت ،جو بایدن ،رئیس جمهوری
منتخــب آمریــکا گفت :کریســمس مبارک،
تعطیالت بر شما مبارک .جیل و من برای شما
و خانوادهتان شادی ،سالمتی و خوشبختی آرزو
میکنیم .اما میدانیم که برای بسیاری از شما در
کشورمان سال بسیار سختی بوده است و ما در
این فصل امید ،انسانیت مشترک خود و آنچه
را که برای انجام آن بــرای یکدیگر فراخوانده
شدهایم ،یادآوری میکنیم.

او در ادامه به مســائل بیشماری که کشورش
درگیر آنهاست ،از این پاندمی گرفته تا بیکاری
گسترده و درد دوری از اعضای خانواده در این
تعطیالت اذعان کرد.
بایدن گفت :بســیاری از هموطنان آمریکایی
ما در تالشــند تــا کار پیدا کنند ،غذا بر ســر
میزهایشــان بیاورنــد ،اجاره یا رهــن خود را
پرداخت کنند .به ما یادآوری میشــود که ما
در این کره خاکی هستیم تا از یکدیگر مراقبت
کنیم ،آنچه میتوانیم بدهیم و یک منبع کمک
و امید برای دوست و غریبه باشیم.
همســر جو بایدن هم در این پیــام ویدیویی
درخواســت رئیس جمهــوری منتخب آمریکا
برای مهربانی را تکرار کرد.

روزنامه الشرق االوسط به نقل از منابع لبنانی اعالم کرد ،احتماال تشکیل
دولت لبنــان تا بعد از روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا به تأخیر
بیفتد.به گزارش ایسنا ،روزنامه الشرق االوسط به نقل از منابع لبنانی
نوشت ،به نظر میرسد در نشست اخیر میشل عون ،رئیسجمهور لبنان
و ســعد حریری ،نخستوزیر مکلف تصمیمی درباره به تأخیر افتادن
تشکیل دولت به بعد از تعطیلی اعیاد سال نو گرفته شده است .به تأخیر
افتادن دولت ممکن است طول بکشد و اگر عون برخورد مثبتی با کابینه
پیشنهادی حریری نداشته باشد ،احتماال تا بعد از روی کارآمدن جو

بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا در  ۲۰ژانویه طول بکشد.این منبع
اعالم کرد ،حریری در دیدار اخیر ،عون را سرزنش کرد که درخواست
وی را برای نشــان دادن وجود فضای مثبت در پایان دور ســیزدهم
مذاکراتشان نادیده گرفته است .عون هیچ واکنشی به اظهارات حریری
نشان نداد .این منابع اعالم کردند ،حریری از این مسئله تعجب میکند
که عون شخصا و گاهی از طریق تیم سیاسیاش در کاخ بعبدا بر تکیه
به وحدت معیارها و اجرای اصل چرخش در توزیع پســتها در میان
طوایف لبنانی تأکید دارد اما خودش آن را نقض میکند .پیشنهاد اخیر

عون به حریری درباره تشکیل دولت بدون ذکر اسامی وزرای پیشنهادی
منعکسکننده این نقیضه است.منابع اعالم کردند ،عون با اعطای وزارت
دارایی به یک فرد از طایفه شیعه یا پستهای دیگر به شیعیان مخالف
نیست و بر منحصر کردن چرخش پستها به طایفه مسیحی و سنی
هم پافشاری میکند .این مسئله نشان میدهد که وی نمیخواهد وارد
درگیری سیاســی با شیعیان شود؛ درگیری که همپیمانش حزباهلل
و نبیه بری ،رئیس پارلمان لبنان را در تنگنا قرار بدهد.به نوشــته این
روزنامه پیشنهاد عون به حریری این بود که پستهای وزارتی براساس
عضویتهای سیاسی وزرا توزیع شود اما حریری با این مسئله مخالفت
کرد چراکه معتقد است عون میخواهد طرح فرانسه را ناکام بگذارد که
بر تشکیل دولتی شامل افراد متخصص غیرحزبی تأکید دارد.

قتل عام ثانیه ها

تغییرکند یا نکند یا ســاعت باشد یا نباشد .درحالی که درجوامع
توسعه یافته توجه به ساعت وتغییرآن مهم وبا ارزش است .نه تنها
ساعت ،بلکه دقایق و ثانیهها ارزش دارند به همین خاطر است که
درگوشه و کنار شهرها ســاعتهای متعددی نصب شده است تا
حساسیت زمان را نشان و هشداردهند .ساعت نشاندهنده حرکت
و شریان خون در رگهای جامعه است .بنابراین تغییر ساعت نه به
خاطــر برهم خوردن نظم (خواب وبیداری ،خورد وخوراک ،رفتن
به اداره ،مدرسه ودانشگاه و )...است بلکه به لحاظ سرعت وشتاب
بخشــیدن به زندگی اجتماعی اســت .به بقول شاعر تیک تیک
ســاعت چه گوید گوش دار /گویدت بیدار باش ای هوشیار .تغییر
ساعت ،جامعه را به جنب وجوش وا می دارد و از سستی و رخوت
وتن پروری جلوگیری میکند .از سوی دیگر به جامعه میفهماند
که ساعت ،چرخش زندگی است ،اگر لحظه ای درنگ کنی زمان
میگذرد و میگوید :وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی .همچنین
تغییر ســاعت به افراد جامعه به خصوص کودکان میفهماند که

زمان مهم اســت و میبایســت حرکت کرد .بپا خیزید که زمان
از دســت میرود واگر نجنبید دیگران گوی ســبقت را از شــما
خواهند ربود .زیرا درجا زدن ودرزمان گذشته بسر بردن پژمردگی
و مردن به همراه خواهد داشــت .تیک تیک ساعت ضربهای است
که بــه چرخهای زنگ زده قطار در حرکت جامعه ،روغن میزند،
روان میکند وآن را به ســرعت وا می دارد .تغییر ســاعت شتاب
بخشیدن به زندگی وحیات جامعه وبرون رفت از تنگناهای جامعه
ســنتی و محافظهکار ودرازمدت وکند گذر است .به همین جهت
جامعــهای که اتم را شــکافته نمیتواند در زمــان پاندولی یعنی
میان گذشــته و آینده درنوسان باشــد .بنابراین ،طرح ارائه شده
از ســوی تعداد معدودی نماینده برای جامعه بســیار آسیبزا و
خطر ناک و از لحاظ جامعهشناســی غیرمنطقی و نادرست است
و به جای آنکه جامعه را بســوی توســعهیافتگی رهنمون کند به
درجا زدن و گذشــته نگری وامیدارد و برای حال وآینده جامعه
بشدت مضر است.

تشکیل دولت لبنان بعد از روی کار آمدن بایدن!

ادامه از صفحه اول:
از این رو برخالف برخی که هنوز گمان می برند ســنجش زمان
الیتغیر وخدادادی است
اجتماعی یعنی ســاعت یک چیز ثابت ،
ّ
و هرنوع تغییری در آن کفر اســت ،ســاعت نشان دهنده آهنگ
حرکت و شــتاب جامعه است که به نظم بخشی امور اجتماعی و
هم چنین توسعه اجتماعی ،شتاب می بخشد وکمک می کند و
همچنین جامعه رابه سوی توسعه یافتگی پیش می برد .اما اگر به
اهمیت آن توجه نشود جامعه را درعقب ماندگی  ،رخوت وسستی
و از قافلــه تمدن جهان باز میدارد و آهنگ حرکت جامعه را کند
میکند .هرچه جوامع عقب ماندهتر باشــد زمان (آهنگ حرکت)
در آنهــا کند گذر و درازمدت تر اســت .گویی زمان درآنجا لنگر
انداخته اســت .درجامعههای عقب مانده ساعت واستفاده از زمان
ارزش و بهای چندانی ندارد .درچنین جوامعی مهم نیست ساعت
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پاشینیان :مردم بخواهند کنارهگیری میکنم!
نخست وزیر ارمنستان گفت ،آماده است تا با خواسته مردم کنارهگیری کند.به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،نیکول پاشینیان ،نخست وزیر ارمنستان در صفحه
فیسبوکش نوشت :من آمادهام تا از سمت نخست وزیری بر اساس تصمیم مردم کشورم
کنارهگیری کنم .من همچنین آماده هستم که در صورت دریافت تأیید صالحیت مردمی،
ارمنستان را در این شرایط دشوار باز هم اداره کنم.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
دنیای اقتصاد :راز سردرگمی اقتصادی

اقتصــاد ایــران در تعیین
مسیر و مقصد خود دچار
یک سرگشــتگی شــده اســت .اقتصاددانان در
میزگردی ،راز این ســرگردانی را تشریح کردند.
مسیر توسعه اقتصادی ،در کشورهای پیشرفته بر
محور رشد اقتصادی تعریف میشود .این در حالی
است که مدتها است بحث رشد اقتصادی از میز
سیاستگذاری ایران حذف شده است .اقتصاددانان
در تعامل سیاســت با اقتصاد سه خط قرمز مهم
تعریف میکننــد« .تصمیمهای کوتاهمدت نباید
روی تــورم اثر بگذارد؛ تصمیمهای بلندمدت هم
نباید روی رشد اثر بگذارد؛ کیفیت رشد هم با اثر
آن روی کاهش فقر ،بیکاری و حفظ محیطزیست
و منابع طبیعی مشخص میشود ».این در حالی
است که نگاه سیاســتگذار به رشد اقتصادی به
گزارشهای کوتاهمدت و فصلی محدود و جامعه
نیز دچار این نوع نگاه شده است .همچنین بخش
قابلمالحظهای از رشــد اقتصادی امروز حاصل
فرآیندی اســت که از  ۴طریق شکل میگیرد و
اقتصاد کشور در این فرآیند نیز غایب بوده است.
نیلی ابتدا به مفهوم رشد اقتصادی و دالیل کاهش
آن در سالهای اخیر پرداخت .از نگاه این اقتصاددان
رشد اقتصادی اولویت اول سیاستگذاران کشور
نیســت .او معتقد است« :رشــد اقتصادی یک
مفهوم بلندمدت اســت؛ بنابراین اینکه آمار بانک
مرکزی یا مرکز آمار در حــال حاضر چه ارقامی
را نشان میدهند یا فصل قبل چه بوده ،نوسانات
کوتاهمدت درآمد ملی است و مسئله رشد نیست.
رشــد پدیدهای نیست که ما با منتشر شدن آمار
فصلی ،از قبیل رشد ۱ /۵درصدی این فصل یا رشد
منفی سال قبل ،در ارزیابی نسبت به آن غافلگیر
شویم ».این موضوع توسط نیلی با یک مثال تشریح
شد« :باغبان پیر ،باردهی درخت میوه را از قوت تنه
و شاخههای اصلی درمییابد نه شیرین و پرآب یا
نارس بودن چند میوه نورس .ارزیابی رشد اقتصادی
کشور هم بر اساس روند بلندمدت تغییرات درآمد
ملی ارزیابی میشود نه فراز و فرود آمارهای فصلی».
در نتیجه از نگاه این اقتصاددان کم رشدی در اقتصاد
کشور با توجه به شرایطی که داشته قابل پیشبینی
بوده است بنابراین از نگاه او «برای آسیبشناسی
مسئله رشد اقتصادی در کشورمان باید سیاستها
و تصمیمات چندساله گذشته را بررسی کنیم که
از چه جنســی بوده؛ چه آنجا که تصمیم گرفتیم
و چه آنجا که تصمیم گرفتیم که تصمیم نگیریم.
واقعیت این اســت که مــا در حوزههایی تصمیم
گرفتیم که اقدامی نکنیم ،تعهدی نسپاریم و کاری
نکنیم .بنابراین یک رویکرد آسیبشناســی رشد
میتواند بر اساس جنس تصمیمات نظام حکمرانی
باشد ».نکته دومی که فرهاد نیلی به آن اشاره کرده
«ارزیابی اثر رویدادهایی اســت که ظرف حداقل
یک دهه گذشــته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و
فراتر از کاهش رشــد اقتصادی ،رشد تولید بالقوه
( )potential outputرا بهدلیل مستهلک کردن
ظرفیتهای بلندمدت رشد اقتصادی کشور کاهش
داده است ».این استاد دانشگاه تاکید دارد که آنچه
در متغیرهای اقتصادی کشور دیده میشود رکود
نیســت بلکه تنزل تولید بالقوه اقتصاد است زیرا
رکود زمانی رخ میدهد که ظرفیتهای بلندمدت
اقتصاد سر جای خود است و تولید فعلی بهدلیل
افــت تقاضا از تولید بالقوه یــا بلندمدت پایینتر
قرار میگیرد .اما وقتی این پدیده برای سالهای
طوالنی تکرار میشود ،تولید بالقوه تنزل میکند.
نیلی چند عامل را در کاهش تولید بالقوه اقتصاد
ایران دخیل میداند« :تولید بالقوه اقتصاد ایران ،هم
در تحلیل گذشتهنگر و هم آیندهنگر ،بهدلیل حذف
ایــران از بازار نفت ،قطع ارتباطات پایدار با اقتصاد
جهانی و عدمجایگیــری در زنجیرههای تولید
جهانی ( ،)Global Value Chainsناشــی از
رفتارهای سیاستی ایران افت کرده و ظرفیت رشد
را کاهش داده است ».از نگاه وی بهنظر نمیرسد که
رشد اقتصادی دغدغه سیاستگذاران باشد .او در
تشریح این نگاه میگوید« :ممکن است هرازگاهی
در حد کارشناســان و کارگزاران گفتوگوهایی
صورت بگیرد؛ اما مسئله رشــد در سطوح باالتر
تصمیمگیری و سیاســتگذاری نه مشاهدهپذیر
است،نهتعیینکننده...
همشهری:تمنایزیستندرشهرهایشاد

شادی یا نشاط اجتماعی
بعد فردی ،جمعی و بیرونی
دارد .بعد فردی در حیطه روانشناختی مورد توجه
اســت اما وقتی بحث از نشاط اجتماعی میشود
باید به ابعاد بیرونی و اجتماعی این موضوع بیشتر
توجه کرد .ما در سطح میانه وقتی شادی و نشاط
اجتماعــی را تجزیه و تحلیــل میکنیم یکی از
پارامترهای نشاط و شادی موضوع «شهر» است.
وقتی از شهر صحبت میکنیم ،فرم ،قالب ،معماری
و مبلمان شهری باید مورد توجه قرار بگیرد .از این
زاویه شــهر میتواند مورد توجه باشد .شهرهای
اروپایی بهدلیل اینکه تراکم جمعیت در آنها کمتر
است اینگونه نبوده که در چند دهه مشخص شهرها
توسعه پیدا کرده باشند بلکه چنین شهرهایی در
طول زمــان و در مدت طوالنــی در کنار حفظ
بافتهای تاریخی و هویتی خود توسعه پیدا کرده

و معماری قدیمی و سنتی خود را حفظ کردهاند.
در چنین شهرهایی میبینیم که قدمت در کنار
مدرنیته حفظ شده و اینگونه نیست که مدیریت
شهری اجازه از بین رفتن بافت قدیمی را بدهد و
آپارتمانهایی با ارتفاع زیاد جایگزین بافت تاریخی
و هویتی شوند .اینها نشــان میدهد در تهران و
شهرهای بزرگ با دو مشکل روبهرو هستیم .مشکل
اول این است که شهرهای ما بهسرعت توسعه پیدا
کردهاند و از سوی دیگر ،ساختمانسازیهایی طی
دهههای طوالنی بیشتر با هدف درآمدزایی انجام
شده است و در این فرایند نیازهای یک شهر زنده و
پویا مورد توجه قرار نگرفته است.
شرق :آقای قالیباف! نفع مردم یا منافع ملی؟

محمدباقــر قالیباف هفته
گذشته با تأکید بر اولویت
رفع مشــکالت معیشــتی مردم« ،نفع مردم» را
معیار و چراغ راه فعالیت مجلســیان اعالم کرد و
اینکه مجلس در بررســی الیحــه بودجه 1400
با این رویکرد اقدام خواهد کــرد .در نظر اول این
یک مطلب بدیهی است و بهاصطالح گفتن ندارد.
وظیفه مجلس و مجلســیان این است که حافظ
منافع مردم باشند و اگر روزی روزگاری دولتمردان
سودای دیگری داشــتند و اولویت را به مسائل و
اهداف دیگری دادند ،به آنان یادآوری کنند که باید
خادمان مردم باشند و حفظ منافع آنان را بر تحقق
هرهدفدیگریترجیحبدهند.دقیقابههمیندلیل
اســت که مجلس خانه ملت تلقی میشــود؛ اما
ســؤالی که مطرح میشود و ارزش بررسی بیشتر
و جدیتــر دارد ،این اســت که بهراســتی «نفع
مردم» در چیســت؟ آیا نفع مردم در گرو افزایش
سهم هزینههای جاری دولت نسبت به هزینههای
عمرانی است یا بالعکس؟ آیا ملزم ساختن دولت به
افزایش مبلغ یارانه پرداختی به هر قیمتی متضمن
منافع مردم اســت؟ آیا تالش برای رفع مشکالت
مربوط به واردات واکسن کرونا به نفع مردم است؟
آیا تالش برای حل مشکالت شبکه بانکی کشور
بهگونهای که صادرکنندگان و واردکنندگان ناگزیر
از پرداخت باج نباشــند و قیمت تمامشده کاالها
افزایش نیابد ،به نفع مردم اســت یا خودداری از
پیوســتن به  FATFو بیاعتنابودن به اینگونه
مشکالت؟ عبارت «نفع مردم» قابلیت تفسیر دارد
و هر سیاستمداری میتواند ادعا کند که هدفی جز
آن ندارد .دقیقا بههمیندلیل است که جریانهای
پوپولیستی همواره تالش دارند با تشویق و تهییج
احساسات مردمی و گاه با مطرحکردن شعارهایی
در راستای منافع کوتاهمدت اقشار کمدرآمد جامعه
به قدرت برسند .هرقدر عبارت «نفع مردم» مبهم و
دارای تفاسیر متناقض است ،عبارت «منافع ملی»
از شــفافیت و صراحت برخوردار است .امروزه در
همه جوامع دولتهــا و دولتمردان از منافع ملی
دم میزننــد و موفقیت یا عدم موفقیت خود را با
این معیار میسنجند .دولتها تالش میکنند از
هر فرصتی برای افزودن بر ثروت شهروندان خود
و افزودن سهم کشورشان از سفره گسترده تجارت
جهانی استفاده کنند ،سیاست خارجی خود را در
خدمت اقتصادشان قرار میدهند و تالش میکنند
با ایجاد رونق در اقتصاد داخلی و ایجاد فرصتهای
شغلی بیشتر ،نهتنها جوانان تحصیلکرده کشور
بلکه حتی نخبگان سایر کشورها را بهسوی خود
جذب کنند .آنان سعی میکنند با رقابتی نفسگیر
با همدیگر سهم بیشتری از سرمایههای خارجی را
جذب کنند ،زیرا با سرازیرشدن سرمایهخارجی،
دسترســی کشــور به بازارهای دنیا و فناوری روز
تســهیل خواهد شــد .دولتها گاه برای کسب
موفقیت در افزودن بر سهم خود از بازار فالن کشور
در یک بازی پیچیده شــطرنج در عالم سیاست
وارد شــده و تمام توان خود را برای کسب امتیاز
از حریف به کار میگیرند .حال ســؤالی که باید از
رئیس مجلس و سایر مجلسیان پرسید ،این است
که آنان چه تصویری از مفهوم «نفع مردم» دارند؟ آیا
اخراج کشورمان از بازار جهانی نفت و جایگزینشدن
رقبای منطقهایمان که با افزایش تولید و فروش
در سطحی بیشتر از سهمیه صادراتی ،بازگشت ما
به بازار را برایمان دشــوار کردهاند ،متضمن منافع
ملیمان است؟ آیا اینکه نفت را با دشواری فراوان
بفروشیم و توان انتقال وجه آن به کشور یا پرداخت
ارز به فروشندگان کاالهای مورد نیاز مردم را نداشته
باشــیم ،به معنی رعایت «نفع مردم» اســت؟ آیا
محرومشدن کشور از جریان سرمایهگذاری خارجی
کهفقطدریکعرصهمنتهیبهفاصلهگرفتنصنعت
نفت کشورمان از فناوری روز تولید و تصفیه است و
همین به معنی ازدســتدادن بخشی از موجودی
ذخایر نفتیمان بهصورت خارجشدن از دسترس
است ،به معنی رعایت معیار مبهم «نفع مردم» است
یا تالش برای حل دشواریها و بازگشت مقتدرانه
و عزتمندانه به بازار جهانی نفــت و انرژی؟ آیا در
شرایطی که همه جوامع تالش میکنند با افزایش
سهمشان از بازار گردشگری جهانی اشتغال و درآمد
بیدردسر برای ملت خود فراهم کنند و بیماری فقر
و بــیکاری در اقتصاد ملی را درمان کنند ،رعایت
معیار «نفع مردم» در گرو این نیست که با انتخاب
رویکرد تنشزدایی و تعامل مثبت با جهان ،اجازه
دهیم اقتصاد کشــورمان با کسب درآمد از میدان
گردشگری قدری سروسامان یابد؟

