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اقتصاد

یک تیر و چند نشان
برای دولت
عباسشریفی

دولت ب��ه عنوان موتور مح��رک در حوزههای
مختلف کشور ،با وجود همه اختیارات و قدرتی که
دارد ،در برابر انبوهی از مسائل بازهم ناتوان خواهد
بود .این موضوع مختص ایران نیست و شامل همه
دولتها میش��ود .برنامهریزی استراتژیک اینگونه
ایج��اب میکند که ب��ه جای پرداخت��ن به تعداد
زیادی از متغیرها و نگاهی جزئینگر به موضوعات،
تمرکز دولت مصروف نقاط کلیدی و اس��تراتژیک
ش��ود؛ نقاطی که با اصالح آنها ،خود به خود تعداد
باالی��ی از متغیره��ا بهبود مییابد .بر این اس��اس
مهمترین وظیفه دولت را میتوان در اولویتگذاری
مشکالت دانست .در میان انواع معضالت اقتصادی
که کش��ور بدانها دچار است ،الجرم باید انتخاب
کرد و حوزههایی را برای هدفگذاری برگزید .نوع
انتخاب دولتها ،میزان درک آنها را در اداره اقتصاد
مشخص و امکان پیشبینی وضعیت آینده را برای
کارشناسان فراهم میکند .تمرکز بر تولید داخل و
تقویت آن را فارغ از شعارهای همیشگی دولتمردان
میتوان در بوته عمل مش��اهده کرد و س��نجید.
اولویتگذاری و تصمیمگیری در این حوزه سایهاش
را ب��ر تمام اقتصاد میاندازد ،ل��ذا پرداختن به نوع
مواجهه دولت در این عرصه اهمیت ویژهای دارد.
در میان همه بخشهای تولیدی کشور ،بخش
مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به دیگر بخشها
برخوردار است ،زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن
پیامدهای اجتماعی گسترده و عمیقتری را نسبت
به س��ایر بازارها دربر دارد .مسکن کاالیی اساسی
به حس��اب میآید و این ویژگ��ی ،لزوم توجه ویژه
حاکمی��ت را میطلبد ،به همین دلی��ل در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ،دولت موظف به رفع هر
نوع محرومیت در زمینه مسکن شده است .فارغ از
چنین نگاه انسانیای ،توجه به بخش مسکن زمانی
عیار خودش را نش��ان میدهد که با منطق صرفا
اقتصادی با آن مواجه شویم .هدفگیری مسکن از
سوی دولت مانند تیری است که همزمان به سوی
چندین هدف پرتاب میشود و از این حیث اهمیتی
اس��تراتژیک پیدا میکند .دالیل زیر به لزوم اتخاذ
چنین رویکردی از سوی دولت در مواجهه با بخش
مسکن میپردازد.

 -1مسکن؛ لکوموتیو اقتصاد

مسائل گسترده پیش روی دولت و محدودیت
نیرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها ،اینگونه
ایجاب میکند که توجه دولت...
ادامه در صفحه 5

نوید مؤمن :مانور «پارادوکسها»
دیدگاه
در فضای ذهنی سیاس��تمداران
اروپای��ی در نوع خ��ود قابل توجه اس��ت! «آنگال
م��رکل» صدراعظ��م آلم��ان طی ماهه��ای اخیر
حداق��ل  3بار اعالم کرده اتحادی��ه اروپایی دیگر
برای تامین امنیت خود نمیتواند به ایاالت متحده
آمریکا تکیه کند و باید مولفههای استقالل از آن
سوی آتالنتیک را در خود تقویت کند .با این حال
صدراعظم آلمان پش��ت پرده مش��غول رایزنی با
دول��ت آمریکا و تعامل با ترامپ بر س��ر معضالت
و بحرانهای اقتصادی و امنیتی موجود اس��ت .به
عبارت بهت��ر ،میان گفتار و عمل مقامات اروپایی
در خصوص «گذار از واشنگتن» تفاوتی معنادار و
ملموس وجود دارد.
« -1دونال��د ترامپ» رئیسجمهور ایاالت متحده
آمری��کا از اصلیترین مخالفان س��اختار موجود
اروپاس��ت! وی به این نتیجه رس��یده اس��ت که
اضمحالل اروپای واحد ،مس��یر رش��د و یکهتازی
اقتص��ادی بیش��تر ای��االت متح��ده را در میان
متحدانش فراهم خواهد کرد .از این رو کاخ سفید
انهدام همزمان منطقه ی��ورو و اتحادیه اروپایی را
به عنوان اهداف راهبردی پیگیری میکند .دلیل
اصل��ی حمای��ت ترامپ از جریانه��ای ملیگرا و
ضداروپایی در خاک اروپا نیز همین مساله است.
اخیرا دونال��د ترامپ رس��ما از «امانوئل مکرون»
رئیسجمهور فرانسه خواس��ته است کشورش را
از اتحادیه اروپایی خارج کند تا از مزایای بیش��تر
مراوده با ایاالت متحده بهرهمند ش��ود! همچنین
رئیسجمهور آمریکا از «ترزا می»،نخس��توزیر
انگلیس خواس��ته اس��ت از اتحادیه اروپایی بابت
موان��ع موج��ود در مذاکرات بریگزیت ش��کایت

نتیجه بازی قاره سبز در زمین ترامپ

خودکشی تدریجی اروپای واحد
کن��د .حتی ترامپ یک گام فرات��ر نهاده و به ترزا
میهش��دار داده است باید میان ادغام در جامعه
اقتصادی اروپا و مراودات اقتصادی با آمریکا ،یک
گزینه را انتخاب کند! چینش مجموع این اظهارات
و مواضع در کنار یکدیگر نشان میدهد ترامپ در
راستای نیل به هدف اصلی خود در قبال اروپا که
همان اضمحالل اروپای واحد اس��ت ،از هیچگونه
تالشی فروگذار نمیکند.
 -2اگرچ��ه برخی تصور میکنند تقابل با اروپای
واحد ،هدف پنه��ان و غیراعالمی ترامپ در قبال
قاره س��بز محسوب میشود اما نوع رفتار و گفتار
رئیسجمهور آمریکا نش��ان میدهد وی ابایی از
اعالم ضدی��ت خود با اتحادی��ه اروپایی و منطقه
یورو ندارد .ترامپ معتقد اس��ت فروپاشی اتحادیه
اروپایی ،منجر به افزایش قدرت اس��تیالی ترامپ
ب��ر تک تک بازیگران اروپایی خواهد ش��د .از این
رو ،رئیسجمهور آمریکا بخش عمدهای از پروسه
فروپاش��ی اروپ��ا را از منظر اقتص��ادی و تجاری،
راهب��ری و مدیریت میکن��د .نباید فراموش کرد
در جریان رقابتهای انتخابات ریاس��تجمهوری
س��ال  2016می�لادی ،جریانه��ای ملیگ��را و
ضداروپای��ی ،تنها حامیان ترام��پ در داخل اروپا
بودند و دیگر سیاستمداران وابسته به جریانهای
سوسیالدموکرات یا محافظهکار در اروپا (که اتفاقا
قدرت را در دست داشته و دارند) خواستار پیروزی
دموکراتها و هیالری کلینتون در انتخابات بودند.
 -3هماکنون اروپای واحد در مقابل پدیدهای به نام

«ترامپ» قرار گرفته است .با این حال نوع مواجهه
اتحادیه اروپایی و سران این مجموعه با کاخ سفید
کماکان بر اس��اس نوعی ایدهآلگرای��ی بازدارنده
است .بر خالف کشورهایی مانند چین و کانادا که
پاسخ محکمی به وضع تعرفههای گمرکی بر فوالد
و آلومینی��وم وارداتی خود دادهاند ،مقامات اروپایی
کماکان تصمیم قاطعانهای در برابر ایاالت متحده و
دولت ترامپ اتخاذ نکردهاند .از س��وی دیگر ،سران
اروپایی همچنان در صددند اختالفات موجود میان
خ��ود و دولت ترامپ را از مس��یر تعامل و مذاکره
حل و فصل کنند .گویا سران اروپا همچنان متوجه
تقاب��ل عمیق و ضدیت ترامپ با موجودیت اروپای
واح��د نش��دهاند .آنها همچن��ان درصددند «تضاد
ماهوی» ترامپ با اتحادی��ه اروپایی و منطقه یورو
را ب��ه نوعی «اختالف روبنایی» تقلیل دهند و این
دقیقا همان چیزی است که رئیسجمهور آمریکا و
همراهانش میخواهند!
 -4بدون ش��ک عقبنش��ینیهای فعلی اتحادیه
اروپایی مقابل ترامپ و عدم ورود این مجموعه به
فاز «تقابل با کاخ سفید» ،باید به مثابه «خودکشی
آرام اروپا» مورد توجه و تفسیر قرار گیرد .استمرار
روند فعلی منجر به اعمال فشارهای بیشتر ایاالت
متحده آمری��کا روی اتحادیه اروپای��ی و متعاقبا
تقویت موقعی��ت و جایگاه گروهه��ای ملیگرا و
ضداروپایی در داخل خاک اروپا میشود .باید این
حقیقت را مدنظ��ر قرار داد که با راهیابی بیش از
یکصد نماینده وابسته به جریان راست افراطی به

پارلمان اروپا در جریان انتخابات پارلمانی س��ال
 ،2014پروس��ه «گذار از اروپ��ای واحد» در این
مجموع��ه کلید خورد .هماکنون در کش��ورهایی
مانن��د اتریش ،ایتالیا ،س��وئد و حتی فرانس��ه و
آلمان ،گروههای ملیگرا توانستهاند موقعیت خود
را به لحاظ سیاس��ی تقویت کرده و حتی به راس
معادالت سیاس��ی برخی از این کشورها راه پیدا
کنند .مهمترین اقدامی که میتواند اروپای واحد را
از بحرانهای جاری نجات دهد ،تقویت مولفههای
اس��تقالل اروپا در نظام بینالملل اس��ت .نماد و
مص��داق عینی تقویت آن مولفهها« ،ایس��تادگی
در مقابل آمریکا» اس��ت؛ دقیقا همان چیزی که
مقام��ات اروپایی آن را فرام��وش کردهاند! به نظر
میرسد سران اروپا هنوز پیشفرض مهمی به نام
«ضدیت ترامپ با اروپای واحد» را در محاس��بات
رفت��اری و گفتاری خود در نظ��ر نگرفتهاند .آنها
کماکان در فاز «تعامل با کاخ سفید» سیر میکنند
و حتی حاضر شدند در این مسیر امتیازاتی را نیز
به شریک خود در ناتو بدهند .این در حالی است
که اگر اتحادیه اروپایی وارد فاز «تقابل با آمریکا»
نش��ود و صرفا به مدیریت رفتار ترامپ رو بیاورد،
سرنوش��تی جز سقوط و فروپاشی نخواهد داشت.
توقف ب��ازی اروپای واحد در زمین ایاالت متحده
آمریکا نی��ز اصلیترین پیشش��رط ورود به «فاز
تقابل با آمریکا» است؛ پیششرطی که تاکنون از
سوی اعضای اتحادیه اروپایی محقق نشده است.
در نهایت اینکه قاره سبز در یکی از حساسترین
برهههای حیات سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خود
به س��ر میبرد .آیا اروپای واح��د میتواند با ادامه
وادادگ��ی فعلی خود در برابر آمریکا ،از این مقطع
حساس جان سالم به در برد؟!
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بهرام قاس��می ،س��خنگوی
وزارت امور خارجه کشورمان
در گفتوگو با «وطن امروز»
با اش��اره به تهدی��د و توهین
مقام��ات آمریکای��ی علی��ه
جمهوری اس�لامی و ش��خص رئیسجمهور
گفت :م��ردم ایران هم��واره در طول تاریخ در
مقابل بیگان��ه و خصومت خارج��ی یکصدا و
یکپارچه از س��رزمین خودشان و کیان کشور
دفاع کردهاند و تاریخ ،نشاندهنده این وضعیت
در طول قرنهاست.
وی افزود :یک��ی از دالیل بقای ایران بهرغم
اینکه در موقعیت خاص جغرافیایی همواره مورد
هجوم بیگانگان قرار داش��ته همین وحدت در
مقابل دشمن بوده است.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه با اش��اره
به انس��جام ش��کل گرفت��ه در مقاب��ل آمریکا
خاطرنش��ان کرد :امروز با توجه به نوع برخورد
غل��ط ،کینهتوزانه و نس��نجیده هیات حاکمه
آمریکا ،م��ردم ایران ،نخبگان و تمام آنهایی که
در شرایط عادی به طور طبیعی دارای اختالف
س��لیقههای مختلف در موضوعات هستند به
صورت متحدتری در یک صف واحد منس��جم
شدهاند تا با این انسجام به هیات حاکمه آمریکا
نشان دهند ایران کشوری یکصداست.
قاسمی تصریح کرد :شاهدیم طی هفتههای
اخی��ر هم��ه اح��زاب ،جریانها و کس��انی که
نگاههای مختلف سیاسی دارند در دفاع از کیان
کشور یکصدا شده و در مقابل موضعگیریهای
نابخردانه حاکمان آمریکا ایستاده و مواضع خوبی
نیز داشتهاند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه با اش��اره
به تصویرس��ازی تروریس��تها از ای��ران برای
آمریکاییه��ا بی��ان ک��رد :جامع��ه ای��ران آن
جامعهای نیست که مشاوران ناپخته ،ناآشنا یا
مغرض رئیسجمهور آمریکا یا برخی گروههای
تروریس��تی مرتبط با همکاران وی که از سوی
آنها تغذیه میشوند و حقوق ماهانه نیز دریافت
میکنند برای ترامپ معرفی کردهاند.
وی افزود :به نظر میرس��د اگر این وضعیت
ادام��ه پیدا کن��د آقای ترامپ با س��ردرگمی و
دشواریهای بسیاری مواجه خواهد شد و بهتر
است هرچه سریعتر در مشورت گرفتن از برخی
اطرافیانش تجدیدنظر کند.
قاسمی درباره اظهارات فرمانده سپاه قدس
در پاسخ به تهدیدات و توهینهای ترامپ علیه
رئیسجمهور گفت :سردار قاسم سلیمانی یکی
از فرماندهان عالیرتبه نظامی است که در سطح
جهان نس��بت به منش و ش��خصیت او آگاهی
وجود دارد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه اف��زود :هر
آنچه سردار س��لیمانی بیان کرده است موثر و
قطعا برای همه کسانی که از سوی ایشان مورد
خطاب قرار گرفتهاند قابل توجه است.
قاس��می با تاکید دوباره بر وجود همدلی در
کش��ور در مقابل سیاستهای خصمانه آمریکا
تصریح ک��رد :دیدگاههای س��ردار س��لیمانی
دیدگاه نظام اس��ت؛ در کشور افراد مختلف در
جایگاهه��ای مختلف و ب��ا روشهای مختلفی
ح��رف میزنن��د اما تح��ت یک پرچ��م و یک
سیاست این اتفاق صورت میگیرد؛ صحبتهای
حاج قاسم سلیمانی و آقای رئیسجمهور نیز بر
همین قاعده استوار است و هر دو یک سیاست
را دارند و در یک مسیر یعنی دفاع از کشور قرار
دارند.
وی ادام��ه داد :ای��ن صحبته��ا گوی��ای
اتح��اد ،یکپارچگ��ی و ایس��تادگی در مقاب��ل
زیادهخواهیه��ای آمریکاس��ت و امی��دوارم
آمریکاییها هرچه زودتر به واقعیت ایران توجه
کنند و از مسیر غلطی که در مقابل آنها ترسیم
کردهاند عقبنش��ینی کرده و دوباره به س��مت
پیچیدهتر شدن مسائل منطقه حرکت نکنند.
ادامه در صفحه 5

بازگشت همه بهسوي اوست
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بازگشت همه بهسوي اوست

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حمیدرضا مقدمفر

جناب آقای حجتاالسالم والمسلمین حمید مشهدیآقایی

درگذشت والده مکرمهتان را تسلیت گفته و برای آن مرحومه
علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه احدیت مسالت داریم.
وطنامروز

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت گفته و برای آن مرحوم
رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه ایزد متعال خواهانیم.
وطنامروز

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مشاور عالی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

