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روزهای سخت ایران

 روزهای ســختی را ســپری می کنیم از فشار و فساد و 
تحریم گرفته تا آنچه که تا ســانحه هوایی ماه جاری .  
روزی نیســت که به هزار امید از خواب بلند نشــوی و 
اخبــار بد تمام امیــدت را بر باد ندهد. اخباری که تمام 

وجدانــت را بــه درد می آورد. انــگار نام ایران به گرفتاری ها و اخبار بد عجین 
شــده اســت. یک روز بلند می شــوی و باید با تحریم و فشار اقتصادی دست 
و پنجه نرم کنی روز دگر باید اخبار مربوط به فســاد را بشــنوی و بعد منتظر 
موج جدید گرانی باشــی. این ها که می گذرد آبان ماهی ســخت را پشــت سر 
می گذاری و بعد در یک چشم بهم زدن شوک از دست دادن سردار مقاومت 
وطــن. بعــد فقط باید نظاره گر از دســت دادن هم وطنانی باشــی که بر اثر 
ازدحام جمعیت در مراســم تشــییع، جانشان را از دست داده اند. درد همه اینها 
را کــه بــا جــان می خری تازه با تهدید جنگ مواجه می شــوی و از جنگ که 
خیالت راحت می شود دوباره غم دیگری تمام وجودت را فرا می گیرد. سقوط 
هواپیما به دلیل خطای انســانی! بدتر آنکه مســئولین این خطای انســانی را 
تا چند روز پنهان می کنند تا بعد از ســه روز حقیقت برمال شــود. البته شــاید 
هم حق با آنهاســت چون می دانند که مردم دیگر تحمل شــنیدن اخبار بد را 

ندارند. گویا از این همه بی مهری ِســر شده ایم.
طی یکســال اخیر اتفاقات تلخ همچون گلوله های رگبار بر تن رنجور مردم 
وارد می شــود و آنچنان زخمی مان می کند که آثارش تا مدتها پابرجاســت. 
بخشــی از این همه مصیبتی که امروز بر مردم وارد می شــود ناشــی از بی 
کفایتی برخی مســئوالن و مدیرانی اســت که بر مســند قرار گرفته اند. امروز 
ایران تنها با اظهار پشــیمانی فالن مســئول آرام نمی گیرد. باید طرحی نو در 
انداخت و رویکردها را تغییر داد. باید اعتماد ســلب شــده مردم را بازگرداند. 
همین مردمی که همیشــه از آنها به نیکی یاد می کنیم و فقط ازشــان انتظار 
تحمل داریم. ما برای این مردم چه کردیم که اینچنین متوقع هســتیم. چرا 
بایــد بــار این همه مصیبت را بردوش بکشــیم و از یک زندگی آرام بی بهره 
باشــیم. چرا باید اینچنین دروغ به خورد مردم بدهیم. ما تحریم را پذیرفتیم 
و بــا گرانی هایــی که هروز اســتخوان هایمان را خرد می کند کنار آمدیم. اما 
چگونه با دروغ کنار بیاییم. چرا باید وجهه جهانی ایرانمان اینچنین مخدوش 
شود و در جهان هم بی آبرو شویم. خطای انسانی در سقوط هواپیما اگر برای 
ما هم قابل درک باشــد برای جهانیان نیســت. طی همین چند روز گذشــته 
چند درصد از پروازهای مربوط به حوزه گردشــگری مان لغو شــده است. مگر 
غیر از این اســت که دیگر به درآمدهای نفتی هم نمی توان اکتفا کرد و باید 
به دنبال درآمدهای جایگزین باشــیم. ما به راحتی داریم تمام درب ها را به 
روی خود می بندیم. عواقبی که سقوط هواپیمای اوکراینی دامن ما را خواهد 
گرفت آنچنان می تواند وســیع باشــد که حتی فکر کردن به آن هم غم بار 
اســت. آقایان مســئول بهتر اســت تا دیر نشده دل این مردم را بدست آورید 
که این دل به دســت آوردن تنها با بیانیه و اظهار پشــیمانی درست نمی شود. 
بایــد طرحــی نو انداخت. االن نه تنها مردم ایــران بلکه دل مردم جهان نیز 
به درد آمده اســت. برای ســربلندی ایران نه تنها باید زیر ساخت ها را اصالح 
کرد بلکه باید به فکر برکناری و اســتفعای مدیرانی باشــیم که منافع خود را 
به منافع این مملکت و مردم ترجیج می دهند. آقایان مســئول ما از این همه 

درد و رنج خسته ایم خسته...
* مدیر مسئول  
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بیش از یک دهه شعار اصلی سیاست خارجی آمریکا این 
بــوده کــه خاورمیانه بدون ایاالت متحده به هرج ومرج 
کشیده خواهد شد. یا حتی بدتر، ایران مپراطوری پارسی 
را زنــده کــرده و کل منطقــه را خواهد بلعید. اما دیدیم 
کــه با عدم دخالت آمریکا در حمله به تاسیســات نفتی 
آرامکو و اعالم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور 
بــرای خارج کردن نیروهایی آمریکایی از منطقه، هیچ 
هرج ومرج یا ســلطه طلبی پیش نیامد. بلکه دیپلماســی 
منطقــه ای نوظهــور – به ویژه میان ایران، عربســتان 
ســعودی و امارات متحــده عربی – و تنش زدایی پا به 

عرصه گذاشت.
اما پس از ترور ژنرال قاســم ســلیمانی توســط آمریکا 
کارت های بازی بار دیگر به هم ریخت. در سایه ترامپ 
منطقه بار دیگر به سمت منازعه پیش رفته و نشانه های 
اولیه از پیشــرفت دیپلماتیک که در ماه های پیشــین 
حاصل شــده بود اکنون ناپدید شــده است. زمان آن فرا 
رســیده که واشــنگتن به پرسشی مهم پاسخ دهد که از 
دیرباز از آن طفره رفته اســت: آیا ســلطه نظامی آمریکا 
در خاورمیانــه بازیگــران منطقه ای را  از حل صلح آمیز 
مناقشــات توسط خودشان بازنداشــته است؟ و به این 
ترتیب آیا سلطه نظامی آمریکا در منطقه به جای تضمین 

ثبات مانعی برای آن نبوده اســت؟
کارشناســانی مانند هال براندز، اســتیون کوک و کنث 
پــوالک، دکترین کارتر و ادامــه آن را تأیید می کنند و 
مــی گویند: »آمریکا قوانیــن رفتاری در منطقه را اجرا 
و تقویــت می کنــد؛ آمریکا بــرای تضمین جریان آزاد  
نفت – حتی با استفاده از زور – دخالت می کند؛ آمریکا 

می خواهد که قدرت های منطقه از مطالبات  بازســتانی 
ســرزمین های مادری جدا شده، دست بکشند وگرنه با 
پیامدهای منفی روبه رو خواهند شد و  آمریکا از اشاعه 

تســلیحات کشتار جمعی پیشگیری می کند.«
شاید آمریکا موفق به انجام این کارها شده باشد )گرچه 

در مورد آخر اســرائیل همیشه یک استثناء بوده(، 
اما کارشناســان مذکور این نکتــه را فراموش کرده اند 
که سیاســت آمریکا پوششــی بر رفتارهای ثبات زدای 
هم پیمانان ایاالت متحده – مانند قتل جمال خاشقجی 
توسط عربستان سعودی – بوده است. حمایت آمریکا از 
رژیم سعودی باعث شده این رژیم تروریسم را گسترش 
و فعالیت های ثبات زدای خود در منطقه را افزایش دهد 
کــه در نتیجــه افزایش واکنش هــای ایران را به دنبال 

داشته است.
درستی ادعای نقش حیاتی ایاالت متحده در خاورمیانه 
اثبات نشــده اســت. ایران که با آسیب تحریم ها، فساد 
و ســوءمدیریت اقتصادی روبه روست هیچ هژمونی ای 
در منطقه ایجاد نکرده اســت. عربستان پنج برابر و کل 
شــورای همکاری خلیج فارس هشت برابر ایران هزینه 
نظامی دارند. در حالی که ایران هیچ جنگ افزار هسته ای 
ندارد بیش از هر کشــور دیگری تحت بازرســی است و 
اسرائیل بدون هیچ شفافیت بین المللی برنامه تسلیحات 

هسته ای خود را ادامه می دهد.
عربســتان و امارات با درک این که ارتش آمریکا دیگر 
از آنهــا حمایت نمی کند بــه گزینه های دیپلماتیکی رو 
آوردند که همیشــه در دســترس آنها بود و دیدیم که با 
عدم دخالت آمریکا در مناقشات اخیر کشورهای منطقه، 

گفت و گو

ترور سردار سلیمانی؛

شلیک به دیپلماسی 
تریتا پارسی

آمریــکا قوانین 
رفتاری در منطقه 
را اجــرا و تقویت 
می کنــد؛ آمریکا 
بــرای تضمین 

جریــان آزاد  نفت 
- حتی با استفاده 
از زور -دخالــت 
می کنــد؛ آمریکا 

می خواهــد کــه 
قدرت هــای 

منطقه از مطالبات  
بازســتانی 

ســرزمین های 
مادری جدا شده، 
دست بکشند وگرنه 
با پیامدهای منفی 
روبه رو خواهند شد
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بحران عمیق تر نشد. عربستان با حوثی های یمن گفت 
وگــو کــرد، تنش ها در هر دو طرف کاهش یافت، 100 
زندانی آزاد شــدند، حمالت هوایی ائتالف سعودی 80 
درصد کاهش یافت و در دو هفته اخیر هیچ یمنی کشته 
نشــده است. عربســتان حتی به کاهش تنش ها با قطر 
و ایــران روی آورد و امــارات خروج نیروهایش از یمن 

را شروع کرد.
اما با ترور ژنرال ســلیمانی توسط ایاالت متحده آمریکا 
چه بســا ایران، درست یا نادرســت، به این نتیجه برسد 
که عربســتان و امارات در توطئه ترور دســت داشته اند 
و در نتیجه نه تنها به دیپلماســی نوظهور پایان خواهد 
داد، بلکه احتمال دارد که به عنوان بخشــی از پاســخ 
تالفی جویانــه، ریاض و ابوظبی را هدف قرار دهد. این 

یکی از بی شمار مثال هایی است که نشان می دهد حضور 
آمریکا در خاورمیانه به جای ثبات، آشــوب و ناآرامی به 

منطقه آورده است.
نمایش نظامی آمریکا در منطقه نه تنها انگیزه کشورها از 
پیگیری دیپلماسی نوپا را از میان می برد بلکه چه بسا این 
بدسنجی به وجود بیاید که ترور سردار سلیمانی مجوزی 
برای از ســرگیری فعالیت های  بی پروای آنهاســت – 
فعالیت هایی مانند ربودن ســعد حریری، نخســت وزیر 
ســابق لبنان، یا مثله کردن جمال خاشــقجی، محاصره 
قطر و یا بی ثبات کردن لیبی، ســوریه، لبنان، ســودان و 
یمن. گذشــته نشان داده که خاورمیانه با حضور آمریکا 

بیش از غیاب آن به هرج و مرج کشــیده می شود.
منبع: فارن پالسی   

گفت و گو
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صابر گل عنبری

چرا کسی حاضر نیست مرگ برجام را اعالم کند؟

بازگشت به نقطه صفر!



هر چند اروپا فعال سازی »اسنپ بک« 
را گامــی در جهت حفظ و زنده ماندن 
برجام اعالم کرده، اما واقعیت این است 
که چیزی از این توافق نمانده است که 
حفظ شود. برجام کاًل بر دو رکن و ستون 
اســتوار بود. یکی رفع تحریم ها که به 
دنبــال خروج آمریکا از آن به شــکلی 
شدیدتر و بی سابقه بازگشته و دیگری 
تعهدات هسته ای ایران که در واکنش 
بــه این خــروج و پیامدهای آن در پنج 
گام کاهــش یافت و دیگر  قید و بندی 

نمانده است که بدان پایبند باشد.
با این وجود، کسی حاضر نیست مرگ 
برجــام را اعالم کنــد، گویا علت این 
اســتنکاف هم هولنــاک بودن تصور 
مرحله پســابرجام است که هیچ طرفی 
خود را آماده مواجهه با آن نمی داند. فعاًل 
با وجود باقی نماندن چیزی از برجام، اما 
زود اســت از پسابرجام سخن بگوییم، 
و باید گفت که فعاًل در مســیر آن قرار 
داریم و وارد این مرحله نشده ایم. از این 
جهت، هــم ایران و هم اروپا گام های 
پسابرجامی خود را آهسته  بر می دارند. 
از یــک طرف، با وجود این که دولت از 
پایان عمل به هر نوع قید و بند عملیاتی 
در برجام سخن گفته، اما هنوز در عمل 
گام های تندتر وجود دارد که برنداشته 
اســت، مثل اعالم افزایش سطح غنی 
ســازی به بیش از 5 درصد و تا ســطح 
20 درصــد و باالتــر و یا اعالم کند که 
قصد دارد هزاران سانتریفیوژ را پس از 
پایان دادن به محدودیت برجامی به کار 
می گیرد. در آن ســو هم، اروپا پس از 
حدود 20 ماه از خروج آمریکا از برجام و 
همسویی عملی با آن و همذات پنداری 
کالمــی با ایــران و پس از مذاکرات و 
رایزنی هــای فشــرده و بی حاصــل 
مکانیســم ماشه را از دیروز فعال کرد. 
اما به نظر می رسد که فعاًل حداقل ظرف 
دو ماه آینده به دالیل فنی و سیاسی به 

دنبال طرح قطعنامه در شــورای امنیت 
و بازگرداندن تحریم های بین المللی و 
قطعنامه های پیشــین و قرار دادن نام 

ایران در زیر فصل هفت نباشد.
گویا اروپا با کشــیدن ماشــه برجام دو 
هدف مقطعی را دنبال می کند، نخست، 
فشار بر کشور برای بازگشت به تعهدات 
خــود تا برجام به صورت یکجانبه احیا 
شــود و به گفتــه وزیر خارجه انگلیس 
زنده بماند. هدف دوم هم فشار بر ایران 

برای حرکت به سمت مذاکره با آمریکا 
تا به گفته بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیــس توافق جایگزینی با معیارها و 
مالک هــای مد نظــر دونالد ترامپ به 
دست آید؛ که در واقع همان شروط 12 
گانه ای است که قباًل واشنگتن مطرح 
کرده اســت. اما دور از انتظار است که 
ایران بدون مابازایی قابل توجه در بحث 
تحریم هــا به این تعهدات بازگردد یا با 

آمریکا مذاکره کند.
در ایــن وضعیــت، به احتمــال زیاد 
اروپــا در نهایــت قطعنامه »ادامه رفع 
تحریم ها« را در شورای امنیت مطرح 
کنــد و با وتوی آن موجب بازگرداندن 
تحریم هــای ســازمان ملــل و دیگر 

قطعنامه های بین المللی شود. 

در حقیقــت، راهــکاری کــه اروپا از 
دیــروز در پیش گرفته اســت، حرکت 
در جهت اجماع ســازی جهانی است و 
هر چند مقامات اروپایی گفته اند هنوز 
به راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه 
ایران نپیوســته اند، اما موضع اعمالی 
اروپــا بر خالف ایــن موضع اعالمی 
کاماًل حرکت در متن این راهبرد است.

اکنون پرسش این است که در صورت 
اقدام اروپا در شورای امنیت و بازگشت 
تحریم هــای بین المللــی چه اتفاقی 
خواهــد افتاد و ایران چه واکنشــی از 
خود نشان خواهد داد. نتیجه این خواهد 
شــد که پرونده هسته ای ایران دوباره 
بین المللی می شــود و سازمان ملل هم 
به عنوان طــرف دیگر منازعه مطرح 
خواهد شد. غیر  از آن هم، تحریم های 
اعمالی آمریــکا بعد از خروج از برجام 
ماهیتی بین المللــی پیدا خواهد کرد. 
امــا با  توجه به ایــن که تحریم های 
بین المللی پیشــابرجامی گســترده تر 
از تحریم های کنونی آمریکا نیســت 
و کم تــر از آن هم هســت، چیزی بر 
تحریم هــا افزوده نخواهد شــد، ولی 
دســت شرکای ایران از جمله روسیه و 
چین و حتی همسایگان را در تعامالت 

اقتصادی بسته تر می کند.
اما درباره واکنش تهران نیز که لزومًا در 
مرحله نخست رسمًا خروج از برجام را 
اعالم کند و در کنار آن احتمااًل شاهد 
گام هــای چند مرحله ای چون افزایش 
سطح غنی سازی و تعداد سانتریفیوژها 
و توقف پروتکل الحاقی و حتی خروج 

از ان پی تی را باشیم.
فعــاًل باید منتظر مانــد و دید در دو 
مــاه آتی چه اتفاقی می افتد؟ آیا همه 
طرف ها بــه راه حلی میانی خواهند 
رســید؟ یا کاًل وارد فاز بسیار پرتنش 
پســابرجام و بازگشت به فصل هفت 

خواهیم شد؟
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با این وجود، کسی حاضر 
نیست مرگ برجام را اعالم 

کند، گویا علت این استنکاف 
هم هولناک بودن تصور 
مرحله پسابرجام است که 
هیچ طرفی خود را آماده 

مواجهه با آن نمی داند. فعاًل 
با وجود باقی نماندن چیزی 
از برجام، اما زود است از 

پسابرجام سخن بگوییم
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 فرانسه، آلمان و بریتانیا در گزارش به 
اتحادیه اروپا درباره آخرین تحوالت 
مربوط به »برجام« از قصد خود برای 
به جریان انداختن »سیســتم ماشه« 
خبر دادند. ســه کشور اروپایی عضو 
گــروه 1+4 هــدف از این اقدام را نه 
لغو برجــام؛ بلکه واداشــتن تهران 
برای بازگشــت به اجــرای تعهدات 

برجامی اش اعالم کرده اند.
ســه کشــور مدعی اند؛ بــه جریان 
انداختن سیســتم ماشــه، سازوکار 
حــل اختالف هــای مانــع در ادامه 
برجام اســت. اروپائیــان اقدام خود 
را در خدمــت بــه وادار کردن تهران 
بــه اجرای تعهداتــش در این توافق 
بین المللــی تفســیر کرده اند. بند 37 

برجام، رســیدگی به شکایت هر یک 
از اعضــای امضا کننده این توافق را 
دربــاره تخلف دیگــری به مراحلی 
موکول کرده که آخرین ایســتگاه آن 
شــورای امنیت ســازمان ملل است. 
بنابراین هرنوع تصمیم گیری نهایی 
در این باره مربوط به قضاوتی خواهد 

بود که شــورای یاد شده اعالم 
می کند. از این رو ســه کشور اروپایی 
هــدف خود را نه بازگشــت کامل به 
تحریم هــای بین المللی علیه ایران، 
بلکه واداشــتن این کشــور به قبول 
بازگشــت به اجرای تعهدات برجامی 
خوانده انــد. اقــدام اروپائیان اگرچه 
می توانــد نمادیــن تلقی شــود ولی 
هدف از آن اعمال تهدید و هشــدار 

جــدی بــه ایران برای بازگشــت از 
تصمیمی اســت که پانزدهم آبان ماه 
گذشته اعالم کرد. ایران پیش از این 
بــه چهار عضــو باقی مانده در برجام 
هشــدار داده بود؛ اگر به تعهداتشان 
در جبران خسارت های این کشور در 
پی خروج امریکا از توافق هســته ای 
عمــل نکننــد، گام پنجم و نهایی را 
در کاهــش تعهدات هســته ای خود 
برخواهد داشــت. گام های اعتراضی 
ایــران مربوط به بی عملی گروه 4+1 
و درک ایــن کشــور از ماهیت رفتار 
اروپائیــان در حفــظ وضعیت ثابت 
میان تنش های ایران و امریکاســت. 
بــه عبارت دیگر با خــروج امریکا از 
برجام در بهار ســال گذشته و اجرای 
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جالل خوش چهره

اعالم اجرای سیســتم ماشــه از ســوی سه کشور 
اروپایی می تواند اوضاع را از آنچه بود و هســت، 

بحرانی تر کند؛ به ویژه این گمان را نزد تهران تقویت 
می کنــد که اروپائیان به رغم ادعاها در حفظ برجام، 
سودای هم پیمانی تازه با واشنگتن در تحمیل توافق 
تازه با تهران یا بازتعریف برجام با ســاخت و کاری 
همسان با خواست های ترامپ دارند. اظهارات اخیر 
»بوریس جانســون« نخست وزیر بریتانیا حکایت از 
آمادگی لندن در به رســمیت شناختن ایده ای دارد 
که دولت ترامپ برای توافق هســته ای با ایران در 
چارچوبی بیرون از قاعده برجام اعالم کرده اســت. 

جانســون سه شــنبه )14 ژانویه 2020( به »بی بی 
سی« گفته است: »طرح دونالد ترامپ در باره برنامه 
اتمی ایــران می تواند جایگزین توافق هســته ای 
)برجــام( شــود.« او تأکید کــرده: »طرح احتمالی 
ترامــپ قــدم بزرگ و رو به جلوســت.« اظهاراتی 
چنین و نیز اعالم اجرای سیســتم ماشــه از ســوی 
ســه کشــور اروپایی عضو برجام نه تنها به افزایش 
اختالف هــا در روابط ایران و اروپا می انجامد، بلکه 
به تقویت سیاســت فشار حداکثری دولت ترامپ و 
بالتبع آن افزایش ســوء ظن ها و تنش ها در منطقه 

خلیج فارس خواهد افزود.

اقدامی که برای فشار بیشتر بر ایران انجام شد

بازگشت به سیستم ماشه یا تهدید نمادین؟
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سیاست »فشــار حداکثری« دولت 
»دونالــد ترامپ« تهران سیاســت 
خویشــتن داری را پیشــه کرد با این 
امیــد که اروپائیــان عالوه بر مواضع 
اعالمــی در محکوم کــردن خروج 
امریــکا از برجام، به عمل در جبران 
خســارت های ایران همــت کنند. 
امــا نه تنها در این بــاره اقدام مؤثری  
انجام نشد بلکه رفته رفته اروپائیان در 
مواضع خود با کاخ سفید هم سو شدند. 
در واقــع تفــاوت مواضع اروپائیان با 
دولــت ترامپ، تغییــرات توافقی در 
چارچوب برجام یا ترســیم قاعده تازه 

برای یک توافق هسته ای است.
اعالم اجرای سیســتم ماشه از سوی 
ســه کشور اروپایی می تواند اوضاع را 

از آنچه بود و هست، 
بحرانی تــر کند؛ به ویژه این گمان را 
نزد تهران تقویت می کند که اروپائیان 

به رغم ادعاها در حفظ برجام، سودای 
هم پیمانی تازه با واشنگتن در تحمیل 
توافــق تــازه با تهران یــا بازتعریف 
برجام با ســاخت و کاری همســان با 
خواست های ترامپ دارند. اظهارات 
اخیر »بوریس جانسون« نخست وزیر 
بریتانیا حکایــت از آمادگی لندن در 
به رســمیت شناختن ایده ای دارد که 
دولت ترامپ برای توافق هســته ای 
بــا ایران در چارچوبی بیرون از قاعده 
برجام اعالم کرده اســت. جانســون 
سه شــنبه )14 ژانویه 2020( به »بی 
بی ســی« گفته است: »طرح دونالد 
ترامــپ در باره برنامــه اتمی ایران 
می تواند جایگزین توافق هسته ای 

)برجام( شود.« او تأکید کرده: »طرح 
احتمالــی ترامــپ قدم بزرگ و رو به 
جلوســت.« اظهاراتــی  چنین و نیز 
اعالم اجرای سیســتم ماشه از سوی 

سه کشور اروپایی عضو برجام نه تنها 
به افزایش اختالف ها در روابط ایران 
و اروپــا می انجامــد، بلکه به تقویت 
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ 
و بالتبــع آن افزایش ســوء ظن ها و 
تنش ها در منطقه خلیج فارس خواهد 

افزود.
چنیــن بــه نظر می رســد که به رغم 
خویشتنداری هایی که طی روزهای 
پر حادثه اخیر از ســوی همه طرف ها 
به نمایش گذاشــته شــد، حاال همه 
دســت بر ماشــه از رفتــار یکدیگر 
مراقبــت می کننــد. پرســش این 
اســت: آیا  باید بازگشــت اروپائیان 
به سیســتم ماشه را نزدیک شدن به 
پایان دیپلماسی تلقی کرد؟ یا نمایشی 
نمادین  برای واداشتن تهران به قبول 
وضعی دانســت که به طور اصولی با 

خواست های آن تعارض دارد؟

دیپلامسی
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توافق هســته ای یــا برجام، ایران را به تخریب 
هســته رآکتور برای ســاخت پلوتونیوم و  جمع 
آوری دو ســوم از سانتریفیوژهایش مجبور کرد. 
ایران همچنین 98 درصد از ذخیره اورانیوم غنی  
شده اش )که برای ساخت 10 بمب کافی بود( را 
به خارج از کشور منتقل کرد و به جامع ترین رژیم 
بازرســی های بین المللی تــن داد. بازبینی این 
دســتاوردها حائز اهمیت است، چرا که گوشزد 
می کند که با ترور ژنرال قاســم ســلیمانی همه 

آنها از بین رفتند.
برجــام درســت کار می کرد. حتــی نهادهای 
اطالعاتــی دولــت دونالــد ترامــپ، رئیس 
جمهــوری کنونی ایاالت متحــده امریکا هم 
معتــرف این موضــوع بودند. با این حال ترامپ 
فقط می خواست آنچه را که اوباما درست کرده 
بــود، نابــود کند. او حتــی از جزئیات برجام هم 

خبر نداشت.
ترامپ مدعی بود که با خروج از برجام می تواند در 
موقعیت قوی تری نسبت به ایران برای متوقف 
کــردن تحرکاتش در خاورمیانه قرار بگیرد. اما 
بیایید تحرکات ایرانی ها را در چند ماه اخیر مرور 
کنیم. ترور ژنرال قاســم سلیمانی مرگ برجام 
بــود و حاال فرقی بیــن تندورها و میانه روهای 

ایرانی وجود ندارد و همه، خروج ایاالت متحده 
از منطقه را فریاد می زنند.

برای ماه ها و سال های آینده باید منتظر حمالت 
جدیدی علیه منافع ایاالت متحده و آمریکایی ها 
از طــرف ایران و نزدیکانش باشــیم. برخالف 
وحدت بین المللی که با رسیدن به توافق برجام 
حاصل شــده بود، خــروج ترامپ نزدیک ترین 
متحــدان ما را بیگانه کرد. حتی دیگر مذاکرات 
مثل مذاکره با کره شــمالی نیز در ســایه حس 
بدبینی و عدم اعتماد به ایاالت متحده قرار دارد.
با برجام می توانسیتیم برنامه هسته ای ایران را 
حداقل ده تا پانزده سال عقب بیندازیم، ولی حاال 
تا ده پانزده ســال آینده نمی توان انتظار شــکل 
گیری توافق جدیدی را داشــته باشــیم. برجام 
برنامه موشــک های بالستیک ایران یا حمایتش 
از تروریســم را متوقف نمی کرد، اما می توانست 
این تضمین را ایجاد کند که حکومت ایران که 
دارای موشــک های بالستیک پیشرفته است و 
از گروه هایی حمایت می کند که باب میل غرب 
نیستند و منافع آن را تأمین نمی کنند، از دستیابی 

به ســالح هسته ای منع شده است.
با اعمال تحریم ها مردم واقعی در دنیای واقعی 
به شــکل وحشتناکی آسیب می بینند، اما میراث 

برجام این بود که مطلوبیت رویکردهای متفاوت 
را در نظر داشت.

دســت آخــر اینکه بحران فعلــی را تصور کنید 
اگر ایران ســالح هســته ای می داشت. ترامپ 
بایــد از اوباما متشــکر باشــد چرا کــه برنامه 
هســته ای ایران از ســال 2015 به بعد متوقف 
شــده بود و نظام بازرســی ها به شــکل موثری 
اجرا می شــد. در مقابل، با سیاست های ترامپ 
باید منتظر برنامه های هسته ای نامحدود جدید 
ایران باشــیم.باراک اوباما به توافقی رســید که 
جانشینانش را از جنگ با ایران خالص می کرد. 
اما حاال به رغم همه آن تالش ها، یک موقعیت 
جنگی بین ایران و ایاالت متحده حاکم اســت. 
ترامــپ برای اینکه به قول نابودی دســتاورد 
اوباما جامعه عمل بپوشاند، مایل است زیر قول 
دیگرش بزند که می گفت آمریکا را از جنگ های 
خاورمیانه بیرون می کشــد. بنابراین او به طرز 
غم انگیزی ثابت کرد که اوباما درست می گفت: 
شــما باید بیــن توافق با ایران یــا یک برنامه 
هســته ای نامحدود ایرانی و شــکلی از جنگ، 

یکی را انتخاب کنید.
*مشاور اسبق امنیت ملی باراک اوباما  

منبع: آتالنتیک   

گزارش ویژه

مرگ برجام
*)Ben Rhodes( بن رودز
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از میــان همه اظهــارات جنجالــی، دروغ ها، 
تهدیدها و رجزخوانی های دونالد ترامپ، رئیس 
جمهــوری آمریکا، هیچ یک به اندازه زمانی که 
او میکروفــن را در دســت می گیرد و می گوید 
می خواهــد کاری انجام دهــد و در عین حال، 
تاکیــد می کند که همــان کار را انجام نخواهد 
داد، گیچ کننده نیســت. ترامپ روز ســه شنبه 
گفــت که ایاالت متحده بــرای حمله به ایران 
»در صورت نیاز«، کاماًل آماده است. اینکه آیا در 
چنین حمله ای سایت های فرهنگی ایران هدف 
گرفته خواهند شــد یا نه، رئیس جمهوری گفته 
»اگــر قانون ایجاب می کند«، چنین اتفاقی رخ 

نخواهد داد. اما باز هم معلوم نیســت.
با توجه به اینکه بحران در روابط آمریکا با ایران 
در پی ترور ســردار قاســم سلیمانی وارد مرحله 
جدیدی شــده، ترامپ احتمااًل تصور می کند که 
اظهاراتش مبنی به اینکه شــاید کاری را انجام 
بدهــد یــا ندهد، یک ابهام اســتراتژیک ایجاد 
می کند. شــاید هم حقیقتًا به این مساله اعتراف 
می کند که هیچ برنامه ای برای قدم بعدی خود 
ندارد. اما سؤال این است که چرا ترامپ با افزودن 
آشــفتگی و ابهام به جهانی که همین حاال هم 
در بی نظمی به سر می برد، شرایط را پیچیده تر 
می کند؟ در چنین شرایطی جای تعجب ندارد که 
کشورهای خارجی و حتی شهروندان آمریکایی 

به نیت او مشکوک می شوند.
هیچ کشــوری و هیچ سیاســتی از ساختار شاید 
بشــود شاید نشود ترامپ در امان نیست: همین 
ماه گذشته، ترامپ از همین رویکرد درباره توافق 
جدید کنترل تسلیحاتی با روسیه و چین استفاده 
کرد: »شــاید در ابتدا چنین توافقی با روســیه 
داشته باشیم و بعد به سمت چین پیش برویم یا 
شــاید هم همه کار را یکباره انجام دهیم. شاید 
هــم چنین اتفاقی کاًل رخ ندهد. بخواهم صادق 
باشــم، احتمال عدم حصول توافق وجود دارد.« 
در مــاه اوت هــم ترامپ درباره توافق تجاری با 

چین گفت: »آن ها می خواهند چیزی را به نتیجه 
برســانند. اما شاید نتیجه ای حاصل نشود.«

اما ترامپ از این ســاختار زبانی به ویژه در ورود 
بــه صحنه یک بحران بزرگ سیاســت خارجی 
اســتفاده می کند. رویکــرد ترامپ در قبال کره 
شــمالی در چند سال گذشته همواره همین بوده 
اســت: »ما فکر می کنیم در حال ایجاد روابط با 
کره شــمالی هستیم. خواهیم دید چه نتیجه ای 
خواهد داد. شــاید خوب باشــد، شاید نباشد. من 
کامــاًل آماده ام که کنار بکشــم. چنین احتمالی 

وجود دارد. اما شــاید ضروری نباشد.«
برای ترامپ، چنین پاســخ هایی به تحقق چند 
هدف کمک می کند. اول اینکه همواره او را در 
صدر اخبار نگه می دارد. به شکل گیری داستان 
در ادامه مسیر و ایجاد صحنه برای یکی دیگر از 
مسائل ترامپ محور می انجامد و سبب می شود 
آنهایــی که اخبار را دنبال می کنند این شــیوه 
خودداری او از ارائه اطالعات و پاسخگویی را به 
دلخواه خود توضیح دهند و پاسخی را بشنوند که 
خودشــان می خواهند. تیم اوبرایان، زندگی نامه 
نویــس ترامپ می گوید که او از دیرباز از همین 
شیوه عدم پاسخگویی در مذاکرات تجاری برای 
آن استفاده می کرد تا غیر قابل پیش بینی به نظر 
برسد و این توهم را به وجود آورد که شرایط را 

تحت کنترل دارد.
جوناتان سوان، خبرنگار سیاسی سایت اکسیس، 
در سال 2017 نوشت که ترامپ به مشاور ارشد 
تجاری خود گفته به کره جنوبی بگوید که رئیس 
جمهوری »دیوانه« اســت و اگــر به نتیجه ای 
که می خواهد نرســد، به کل از مذاکرات خارج 
خواهد شــد. اما این تنها تهدید ترامپ نبوده؛ او 
بارها به کره شــمالی هشدار داده که تهدیدهای 
پیاپی ایاالت متحده به نابودی این کشــور ختم 
خواهد شــد. اگرچه همه ایــن اظهارات بلوفی 

بیش نبوده اند.
اکنون ســؤال این است که ایرانی ها چه درسی 

از بن بســت بین دولت ترامپ و کره شــمالی 
گرفته انــد؟ اینکه اظهــارات رئیس جمهوری 
آمریــکا را کاًل نادیــده بگیرنــد؟ اینکه ترامپ 
سیاســت خود در قبال ایران را با اعمال فشــار 
حداکثــری پیش برده، هیــچ تاثیری در ایجاد 
شــفافیت یا ثبات در آشــفتگی کنونی نداشته و 
تنها نشان داده که می تواند یک حمله موشکی را 
از یک پهپاد ریپر مدیریت کند. مخاطره رویکرد 
ترامــپ که برخــی آن را »تئوری مرد دیوانه« 
می خوانند، این اســت که بــه تنهایی و به طور 
خودکار هیچ ترســی در دشمنان ایجاد نمی کند. 
تهدیدهای نیکسون علیه ویتنام شمالی تاثیری 
نداشــتند و کره شمالی هم تهدیدهای ترامپ را 
به کل نادیده گرفته اســت ظاهراً خود را برای 
یک ســری آزمایش های تسلیحاتی جدید آماده 
می کند. نصیحتی به ترامپ می تواند این باشــد 
که ایجاد رعب و وحشــت در کشــورهایی که 
به تســلیحات هســته ای و موشک های دور برد 
مجهز هستند، دشوار است! اما درباره ترور پیش 
بینی نشــده سردار ســلیمانی به دستور ترامپ 
چــه می توان گفت؟ آیا این اقدام ایرانی ها را به 
وحشــت انداخته؟ آیا می تواند رئیس جمهوری 
را به دســتیابی به خواسته هایش نزدیک تر کند؟ 
شاید بله و شاید خیر. البته پاسخ خیر محتمل تر 
اســت. ایرانی ها پس از 40 ســال جنگ سرد با 
ایاالت متحده اکنون از جاه طلبی های هسته ای 
خــود به دلیل ترور یک فرمانده نظامی دســت 
نخواهند کشــید. ناخواســته ترین تأثیر این غیر 
قابــل پیش بینی بودن ترامپ ایجاد یک نمونه 
دیگر جهانی از شکســت استراتژیک او خواهد 
بود. هر کســی در هر جای جهان شیوه مواجهه 
ترامپ با ســران دیگر کشــورها را به یاد خواهد 
داشــت و این درس، تا مدت ها پس از خروج او 

از کاخ ســفید، به یادگار می ماند.

منبع: پولیتیکو / مترجم: طال تسلیمی  

گزارش ویژه

جک ِشیفر

ترامپ احمق اسیر چهار شبکه دروغ پردازی
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گفت و گو

نگاهی گذرا بر پیامدهای شــهادت بزرگ مرد تاریخ ایران ســردار قاسم سلیمانی

نقطه عطفی در تاریخ ایران زمین
مجتبی لطفعلی نیا
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پــس از آنکــه دونالد ترامپ، رییــس جمهوری آمریکا 
صدور فرمان شــهادت سردار سلیمانی را رسمًا اعالم و 
آن را عاملــی در جهت جلوگیری از جنگ توصیف کرد، 
بالفاصله پنتاگون این اقدام را عاملی پیش گیرانه قلمداد 
کرد تا همچون اشــغال عراق درسال 2003، پشتیبانی 
کشــورهای غربی را با خود به همراه داشــته باشــد. اما 
ریچارد هاس، رئیس اندیشــکده شورای روابط خارجی 
در آمریکا، اظهار نظری متفاوت داشت و گفت: »اشتباه 
نکنید، هر جنگی با ایران شبیه جنگ سال 1990 خلیج 
)فارس( یا جنگ  ســال 2003 عراق نخواهد بود جنگ 
در سراسر منطقه رخ خواهد داد و احتمااًل جهان آوردگاه 

چنین  جنگی خواهد بود.«
ناگفته پیداســت این اقدام آمریکا اشــتباهی محاسباتی 
و اســتراتژیک بوده و خطایی بزرگ در سیاســت گام به 
گام منطقــه ای آنها به شــمار می رود؛ چرا که این بار با 

گفته گزارشــگر سازمان ملل، اگنس کاالمارد، 
»ترور ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس و 
ابومهدی مهندس، جانشــین فرمانده نیروهای الحشد 
الشعبی به احتمال زیاد قانون بین الملل از جمله قوانین 
حقوق بشر را نقض می کند.« می توان استنباط کرد رویه 
وحدت در میان کشــورهای غربی و آمریکا رو به زوال 
بوده و ادامه حرکت استقالل طلبی آنها در قبال آمریکا 
همچــون عدم همراهی در ائتــالف خلیج فارس علیه 

ایران به وفور مشاهده می شود.
در این میان هر چند واکنش برخی سناتورها در آمریکا 
همچون تدکروز و جیم ریچ شادباش به ترامپ برای این 
اقــدام خصمانــه، عاملی مثبت در جهت تأیید این اقدام 
محســوب می شود اما آنچه مهم می نماید عکس العمل 
متحیرانه کنگره آمریکا مبنی بر عدم هماهنگی ترامپ با 
آنها درباره این رخداد بود، که این خود نشان از سیاست 
شتابزده و بی محابای ترامپ در منطقه خاورمیانه است.

هر چند مهمترین بازیگران منطقه ای نظیر روسیه، چین، 
ترکیه، سوریه، عراق و افغانستان هر یک به تنهایی این 
اقدام را محکوم کرده اند اما واکنش دو کشــور عراق و 
ترکیه بســیار قابل تأمل اســت. در کشــور عراق از یک 
ســو آیت اهلل العظمی سیستانی با صدور فتوای تاریخی 
خود مبنی بر عدم حضور آمریکایی ها در عراق، عرصه 
را بر ایاالت متحده تنگ کرده و از سوی دیگر تصویب 

پارلمان این کشور مبتنی 
بــر اخراج آمریکایی هــا، ضربه نهایی را بر پیکر ایاالت 
متحــده وارد کرده و زمینــه اخراج حتمی آنها را فراهم 

آورده است.
رجــب طیب اردوغان نیز در اظهار نظری آشــکار بیان 
کرد: »اگر آمریکایی ها ســلیمانی را تروریســت دانسته 
و وی را کشــتند پس چگونه به تروریســت ها در سوریه 

کمک می کنند.«
بدیــن ترتیب می توان بیان کرد که آمریکا دیگر قدرت 
بالمنازع نظام بین المللی نیســت و تغییر ســاختار بین 
المللــی از تــک قطبی به چند قطبی در این دوره از بازه 
زمانی مشــهود اســت چرا که خاصیت استقالل طلبی 
کشــورهای منطقه ایــن را می طلبد که دیگر گوش به 
فرمان بی چون و چرای تصمیمات آمریکایی ها نباشند و 
هر یک به تنهایی بتواند با توجه به مشروعیت و منزلت 
منطقــه ای و بین المللی خــود تصمیماتی توام با تأمین 

حداکثری منافع ملی خود داشــته باشند.
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت شهادت بزرگ 
مرد تاریخ ایران، ســردار ســلیمانی، نقطه عطفی بر 
تحوالت منطقه ای محســوب شــده و دستاورد بزرگ 
آن تقویــت تمامیت ارضی و همچین اتحاد منطقه ای 
در برابر بازیگران خارجی اســت و بزرگترین پیام آن 
تحکیــم و تقویت ســرزمین ماندگار ایران اســالمی 

است.

گفت و گو

شــهادت ســردار واال مقام قاســم ســلیمانی، اســطوره بی بدیل جهاد و مقاومت هر چند فرازی از فرهنگ بی نذیر و بی مانند شــهادت در کشور 
ماست اما پر واضح است که تاثیرات عمیقی بر  مناسبات منطقه ای و جهانی با خود به همراه خواهد داشت؛ به گونه ای که بررسی زوایای پیدا 
و پنهان این رویداد از زبان رجال و گروه های سیاســی می تواند گواهی بر اثرات شــگرف این واقعه در منطقه و  جهان باشــد. ذیاًل به صورت 

مختصر به نظرات شــخصیت ها و گروه های سیاســی و همچنین آثار و  پیامدهای این رخداد خواهیم پرداخت.

آمریــکا دیگر 
قــدرت بالمنازع 
نظام بین المللی 
نیســت و تغییــر 
ســاختار بیــن 
المللــی از تــک 
قطبــی بــه چند 
قطبــی در ایــن 
دوره از بــازه زمانی 
مشــهود اســت 
چرا کــه خاصیت 
اســتقالل طلبی 
کشورهای منطقه 
ایــن را می طلبد 
که دیگــر گوش به 
فرمان بی چون و 

چرای تصمیمات 
آمریکایی ها نباشند 
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 »قنات ملک«، روستای پدری قاسم 
سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
است، از توابع رابر کرمان. مردم رابر 
و روســتاهای اطراف، منطقه خود را 
دیار ســلیمانی می دانند و بســیاری 
از آن هــا در کنــار اصطالحــات 
ســتایش آمیز در وصف این فرمانده، 
خاطراتــی هــم از او دارنــد. همین 
چنــدی پیش، دوماهنامه آمریکایی 
»فارین پالیسی« این سپهبد ایرانی 
را یکــی از 10 فــرد قدرتمند دنیا در 
بخش »دفاع و امنیت« دانست؛ این 
خبر را هم والیتی های سلیمانی هم 
شــنیده اند و آن را با جزئیات تعریف 
می کنند. هم روستایی های به تعبیر 
مقام معظم رهبری، »شهید زنده«، 
بیش از هر چیز او را سربازی همیشه 
در خط مقــدم می دانند و می گویند 

برای هر دفاعی از او آماده اند، هرچند 
که او را فرمانده ای بی نیاز می خوانند. 
 حاجــی می گفــت: امکانات باید به 

همه برسد
راننده تاکســی بحث را به مشکالت 
اقتصــادی این روزهای مردم ایران 
می کشــاند و همین طور که مســیر 
کوهســتانی رابر بــه قنات ملک را 
با ســرعت طی می کنــد، می گوید: 
»پس کی از این وضع رها می شیم، 
شــما پایتخت نشــین ها چرا کاری 
نمی کنید؟« راننده بافتی منتظر پاسخ 
نمی ماند و در ادامه به حالت هشدار از 
عالقه مردم رابر و روستاهای اطراف 
به ســلیمانی می گوید: »جان مردم 
اینجا به جان فرمانده شــان وابسته 
اســت، خالصه حواس تان باشد.« 
شــب پرستاره و سرد روستا با آفتاب 
کم رمق پشــِت ابر به پایان می رسد. 

سه روســتا در کنار هم، ساکنانی از 
طایفه سلیمانی را از ده ها سال پیش 
در خود جای داده است. »قنات ملک 
امکاناتــی از قبیل: گاز، آب، ســالن 
ورزشــی، مســجد و هــر امکانات 
دیگــری دارد، بقیه هم دارند.« این 
را جوانی از روســتای نصرت آباد در 
چندکیلومتری قنات ملک می گوید. 
»البته از حق نگذریم، هرچه به قنات 
ملک می دهند خیلی ســریع به بقیه 
روســتاها می رسد. حاج حسن خیلی 
روی ایــن موضوع حســاس بود و 
می گفت: اگر امکاناتی هســت باید 
برای همه این روســتاها باشــد.« 
حاج حســن، پدر قاســم ســلیمانی 
اســت که پارســال در 95 ســالگی 
ســاکن دیار باقی شــد. روز تشییع و 
مراسم ترحیم او را همه مردم روستا 
بــه خاطر دارنــد و از خاطره حضور 

چند روایت معتبر از زندگی خصوصی حاج قاسم سلیمانی

از قنات ملک تا مهندس امنیت خاورمیانه

حاج قاسم فرزند وسط حاج حسن است و یک خواهر و برادر بزرگ تر 
دارد. حاجی قبل از انقالب ساکن کرمان بود. بچه بود که از روستا 
رفــت. کرمان هم ورزش رزمــی کار می کرد هم بنایی. کاراته کا 
بود و مربی پرورش اندام. همه می دانند که آدم جســور و نترســی 
بود. برادر کوچک ترش هم پیش او بود. حاج قاسم و سهراب با دو 
پسرخاله شــان در یک اتاق زندگی می کردند. حاجی همان موقع 

هم هوای بقیه را داشت.
»بلوار سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی«؛ این را روی تابلویی 

آبی رنگ وســط میدانی در شــهر رابُر و در 180 کیلومتری کرمان 
نوشته اند.

 چند کیلومتر آن طرف تر، روســتای »قنات ملک« اســت؛ زادگاه 
فردی که حاال در دنیا از او به عنوان »ژنرال وحشت«، »فرمانده 
بی ســایه«، »مهندس امنیت خاورمیانه« و چندین و چند عنوان 
دیگر یاد می شــود و در کنار محبوبیت بی حد و حصر در ایران و 
کشــورهای منطقه، دشــمنان هم برای نابودی او لحظه شماری 

می کنند.

سید محسن بهره دار
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چهره های شناخته شــده سیاســی 
ایــران در قنــات ملــک می گویند. 
»رضــا« اهل روســتای نصرت آباد 
می گوید: »به روســتای ما یک سال 
بعــد از قنــات ملک آب و گاز دادند، 
ولی اگر اصرار حاجی نبود شاید هنوز 
هم آب نداشتیم. حضور حاج حسن و 
همسرش خیلی به این منطقه کمک 
می کرد. می توانســتند راحت بروند و 
ساکن تهران شوند، ولی اینجا ماندند 
و همیشــه هم از این مردم احترام و 

عزت دیدند.« 
راز یــک قبر در کنار پدر و مادر  �

وارد قنــات ملــک که می شــوی؛ 
آرامگاه 12 شــهید در حصار دیواری 
آجری قرار دارد که فامیل تمام آن ها 
ســلیمانی است و دهیاری روستا هم 
نــام آن ها را بر پیشــانی کوچه های 
شــیبدار و پر از درخت گردوی قنات 
ملک گذاشــته است. در فاصله بین 
بخش شهدا و دیگر بخش قبرستان، 
دو قبر با یک جای خالی اســت؛ کنار 

آرامگاه فاطمه و حســن، پدر و مادر 
حاج قاســم. رضــا می گوید بعضی 
از مردم روســتا معتقدند ســلیمانی 
می خواهد کنار پدر و مادرش باشــد: 
»من شــنیده ام بعضــی می گویند 
ســردار اینجا را بــرای خود در نظر 
گرفته، ولی هیچ وقت وصیت نامه یا 
چیز موثقی ندیده ایم. مردم می گویند 
شــاید درست باشد و شاید هم نه.« 
صبح دوشنبه است و قبرستان خلوت، 
امــا چنــد زن و مرد از کنار قبر پدر و 
مادر سلیمانی برمی خیزند و به سمت 
خودروشــان می روند. رضا می گوید 
این هــا را نمی شناســد و احتمااًل از 
روســتاهای اطراف باشند: »حاجی 
رابطه ای خیلــی صمیمی با خانواده 
شــهدا دارد. حتمًا دیده اید که بارها 
در مراســم خاکسپاری هم رزمانش 
گریه کرده و احساســی شده است. 
شــاید این ها از خانواده شهدا باشند 
کــه حاال آمده اند بــرای پدر و مادر 

سردار فاتحه بخوانند.« 

کودکی جســور در خانواده ای   �
فقیر

در طایفــه ســلیمانی، حاج حســن 
هیــچ گاه فرد ثروتمنــدی نبود، اما 
دارایی اش کفاف زندگی فرزندانش 
را مــی داد؛ آن طور که مردم روســتا 
می گویند، زندگی خانواده ســلیمانی 
و پنــج فرزندش از راه کشــاورزی 
می گذشــت. بزرگ ترین فرزند این 
خانــواده دختری حدوداً ۶4 ســاله 
اســت که حاال در روستایی چسبیده 
به قنات ملک، باغشا، زندگی می کند. 
خانه اش تفاوتــی با دیگر خانه های 
روســتا ندارد. او اگرچــه بی میل به 
توضیــح درباره فرمانده این روزهای 
شاخه برون مرزی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیست، اما می گوید 
اجازه این کار را ندارد. این موضوع را 
البته بسیاری از نزدیکان و هم رزمان 
قاسم سلیمانی هم می گویند و آن را 

موضوعی امنیتی می دانند.
»حســین« نــام مســتعار یکی از 
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هم رزمــان این فرمانــده در دوران 
جنگ هشت ســاله است که همیشه 
ســاکن روســتای قنات ملک بوده 
است. او نخستین بار در دوازده سالگی 
عازم خط مقدم شــد و در گردانی با 
فرماندهی سلیمانی نخستین تجربه 
حضور در جنگ را پشت سر گذاشت. 
حسین از »کم لطفی ها به رزمندگان 
و بی عدالتی ها« دلگیر اســت، اما به 
دالیل شــخصی و عالقه نداشتن به 
»حرف های نچســب مردم روستا« 
نمی خواهــد چیــزی از زبان او نقل 
شــود. می گوید حاج قاســم فرزند 
وســط حاج حسن است و یک خواهر 
و بــرادر بزرگ تر دارد: »حاجی قبل 
از انقــالب ســاکن کرمان بود. بچه 
بــود که از روســتا رفت. کرمان هم 
ورزش رزمــی می کرد هــم بنایی. 
کاراتــه کار بــود و مربــی پرورش 
اندام. همه می دانند که آدم جســور و 
نترســی بود. برادر کوچک ترش هم 
پیش او بود. حاج قاســم و سهراب با 
دو پسرخاله شان در یک اتاق زندگی 
می کردند. حاجــی همان موقع هم 
هوای بقیه را داشــت.« رضا همین 
چند روز پیش سلیمانی را در کرمان 
و در مراســم ختم مادر همســر این 
فرمانــده دیده اســت: »اگر اطالع 
می دادید، می شد با سردار هماهنگ 
کرد، ولی می دانم که هیچ عالقه ای 
بــه این کارها ندارد. خودش این قدر 
بی ریــا و زالل اســت کــه اصــاًل 
عالقــه ای به اینکه اســمش جایی 
بیایــد، ندارد. تــا االن دیده اید جای 

غیر ضرور صحبت کند؟«
بــرای   � فرمانــده  ارزاق 

بی سرپرستان در عید
آسمان دودل اســت و ابر زمستانی 
فضای روستا را پوشانده. عقربه های 
ســاعت به 10 قبل از ظهر رســیده 

است، اما هوا همچنان گرگ ومیش 
و کوچه هــای پــر از درخت گردوی 
لخــت و بی برگ قنات ملک خلوت 
اســت. زنی حدوداً ۶0 ساله، ماسک 
ســفیدش را تا زیر چانه پایین می برد 
و بــا لهجه نزدیک بــه کرمانی و با 
صدای بلند به گودال جلوی خانه اش 
اشــاره می کند. می خواهد این کانال 
پــر شــود: »پســرم دو روز دیگــر 
برمی گــردد، ولی اینجا را کنده اند و 
نمی شــود ماشینش را داخل بیاورد. 
خدا خیرتــان دهد، همین جلوی در 
را پر کنید. پنج روز پیش آمدند اینجا 
را کندنــد و رفتند.« درون کانال نوار 
پالســتیکی و زردرنگ شرکت گاز 
خودنمایــی می کنــد و پیــرزن هم 
مــدام بحث را تغییر می دهد. اســم 
قاسم سلیمانی را که می شنود، انگار 
گوشــش تیز می شود: »بله، همیشه 
اینجا می آیــد. وقتی هم که می آید 
معمواًل به همه سر می زند یا در همین 
مسجد سخنرانی می کند. خدا پشت 
و پناهش باشد.« وسط حرف هایش 
بــه نگرانی اصلــی اش برمی گردد، 
بــه اینکه آخر هفته پســر معلمش 
برمی گــردد و وقتی ماشــینش کنار 
دِر خانه نباشــد، ممکن است آسیب 
ببیند. این ها را می گوید و در پاســخ 
به این پرســش که آیا ســلیمانی به 
شــما کمک می کند، می گوید: »بله، 
بــه همه کمــک می کند. عید برنج، 
گوشــت، قند و از این چیزها می آورد 
و بین همه مردم تقسیم می کند. به ما 
که بی سرپرســتیم هم یک بن بیشتر 
می دهد. خدا را شکر حاجی ما را تنها 
نمی گذارد. جانش ســالمت باشد.« 
پیرزن قنات ملکی وقتی می شنود که 
باید خود مســئوالن شرکت گاز این 
کانال را پر کنند، کمی لحنش ســرد 
می شود: »مگر شــما مال اداره گاز 

نیســتید؟ فکر کردم از آنجا آمده اید. 
ای کاش حداقــل همین جلوی در را 

درست می کردید.« 
چند درخت زیتون  �

 »یــداهلل« هــم مانند بســیاری از 
ساکنان قنات ملک، روزهای جنگ 
در خط مقدم و در کنار فرمانده قاسم 
بوده اســت. ظاهرش تصویر درستی 
از پابه سن گذاشــتن ایــن رزمنــده 
دوران جنگ هشت ســاله نمی دهد، 
اما واقعیت این اســت که او آن قدر 
که چهره اش نشــان می دهد، جوان 
نیســت. کاپشــنی نظامی پوشیده و 
کنار دِر ورودی خانه ایســتاده است. 
دورتــادور باغی که ســاختمان هم 
در گوشــه ای از آن جا خوش کرده، 
دیوار اســت. درختان خانه باغ پدری 
قاسم ســلیمانی هم رخت زمستانی 
پوشیده اند؛ بی برگ، ولی ایستاده در 
مقابل سرمای استخوان سوز منطقه 
کوهســتانی قنات ملک. یداهلل بعد از 
مرگ مادِر سردار در سال 92، همدم 
حاج حسن بوده و حاال یک سال است 
که تنها به امور باغ و خانه می رســد. 
ســلیمانی بعد از مرگ پدر و مادرش 
همچنان به این روســتا سر می زند و 
محل ســکونتش همین خانه پدری 

است.
یــداهلل در تمام این ســال ها زندگی 
سردار را از نزدیک دیده و با میهمانان 
زندگی کرده است، اما برای حرف زدن 
معذوریــت دارد: »شــما میهمان ما 
هســتید و زحمت کشیده اید که این 
همــه راه را آمده اید، ولی من اجازه 
هیــچ صحبتی نــدارم. به من تأکید 
شــده که با هیچ کــس هیچ حرفی 
نزنم.« یداهلل کنار در خانه می ایستد 
و انتهای کوچه را نگاه می کند. به نظر 
می آیــد این خانه و باغ، بزرگ ترین 
خانه روستاســت، هرچند که تفاوت 

تحلیل



17 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دیماه 1398 / شماره 45

Bilingual Economic Monthly  

چندانی هم با بقیه بافت های روســتا 
ندارد. در این بین بعضی اهالی روستا 
از شایعاتی می گویند که »قباًل در این 
خانه آهو هم وجود داشــت یا بعضی 
درخت های ایــن باغ از لبنان آورده 
شده اند« و بالفاصله چنین ادعاهایی 
را در حــد شــایعه می دانند. »بابک 
محمدی ســلیمانی« یکی از جوانان 
کارآفریــن روســتای نصرت آباد در 
چندکیلومتری قنات ملک، همه این 
موارد را شایعاتی غیر مستند می داند: 
»درباره سردار شایعاتی همیشه اینجا 
نقل می شود که درست نیست. مثاًل 
درباره همیــن درخت لبنانی بگویم 
که ســیب درختی این منطقه به اسم 
ســیب لبنانی معروف است و به این 
معنی نیست که حاجی از لبنان درخت 
آورده باشــد. تنهــا تفاوت این باغ با 
بقیه باغ ها، همین چند درخت زیتون 

معمولی است.« 
سالن ورزشــی روستا، هدیه   �

فرمانده به جوانان قنات ملک 
»کمــال« دانش آموزی اســت که 
یک بار ســردار را در همین ســالن 
ورزشــی دیــده اســت. او می گوید 
سلیمانی عالقه فراوانی به ورزشکار 
بار آمدن جوانان هم روســتایی اش 
دارد: »اینجا معمواًل مسابقات برگزار 
می شود، از بقیه روستاها هم می آیند، 
ولــی جام رمضان از همه پرشــورتر 
است.« او با لهجه کرمانی و با صدایی 
آرام و بــدون هیــچ هیجانی درباره 
یکی از این مســابقات جام رمضان 
می گوید: »آن ســال خود سردار هم 
در مراســم اهدای جــام بود. بچه ها 
عکس هایــش را هم دارند که بعضی 
توی اینســتاگرام هم منتشر کردند. 
دو زانو بین بچه ها نشسته بود. حاجی 
چند دقیقه حرف زد و به همه هدیه ای 
ساده داد؛ به تیم قهرمان هم سفر به 

مشهد.« آن طور که کمال می گوید، 
همین ســوله و زمیــن چمن هم از 
»لطف و برکت ســردار« است: »من 
هیچ وقــت ندیده ام کســی بگوید از 
ســردار پول گرفته است. عالقه ای 
به این کارها ندارد، ولی بعضی موارد 
برایش مهم اســت. همین ســوله و 
زمین را از پولی که دیگران در اختیار 
او قــرار می دهند که بــه نیازمندان 
کمــک کند یا کارهــای خیر برای 
روســتاها انجام دهد، ساخته است. 
چــون خّیران زیادی به دلیل همین 
صداقت ســردار مبالغی را در اختیار 
او قــرار می دهند که به کارهای خیر 

و نیازمندان اختصاص دهد.« 
روایــت کدخدایی کــه خود را   �

»بیتال« فرمانده می داند
در گویــش لُری به شکســته بندهای 
محلی »بیتال« می گویند و »خســرو 
محمــدی« هم کــه کدخدای قنات 
ملک و طایفه ســلیمانی بوده به بیتال 
این روســتاها هم معروف بوده است. 
آن طــور که چندین تحقیق و پژوهش 
دانشــگاهی درباره تاریخچه عشایر 
سلیمانی نوشــته اند، این طایفه قبل 
از مهاجــرت به کرمان، در بویراحمد 
زندگــی می کردند.کدخــدا خســرو 
این روزهــا ســاکن جیرفت اســت و 
تابســتان ها به روســتای نصرت آباد 
برمی گردد. او یاِر غار و رفیق گرمابه و 
گلستان حاج حسن یعنی پدر سردار بود 
و قاسم را از کودکی می شناسد. خسرو 
آخرین بار همیــن چند هفته پیش به 
کرمان رفت تا در مراسم ختم مادرزن 
ســردار شرکت کند و به فرزند دوست 
قدیمی اش تســلیت بگوید. محمدی 
شــیفته ســردار است و می گوید شب 
و روز برای ســالمتی اش دعا می کند. 
براســاس گفته های ســاکنان قنات 
ملک هر وقت سردار به روستا می آید 

یــک نفر را با ماشــین به نصرت آباد 
می فرســتد که خسرو را پیش سردار 
ببرد. کدخدا خسرو درباره این دیدارها 
و نســبتش با سردار می گوید: »حاجی 
چشمه زالل معرفت و انسانیت است.

هیچ چیز را برای خودش نمی خواهد. 
بایــد بدن این مــرد را ببینید تا بدانید 
چه زحمتی می کشد و خدا چقدر او را 
دوســت دارد. من بیتال این مردمم و 
هر وقت پیش ســردار می روم ســعی 
می کنــم اگر کمــردردی، پادردی، 
چیزی داشــته باشــد دســتی به این 
دردها بکشــم. واقعــًا فقط خود خدا 
سردار را برای ما نگه می دارد.« خسرو 
خاطــرات زیادی از دوران کودکی تا 
امروز فرمانده سپاه قدس ایران دارد: 
»حاجی دســت خیــر دارد و خّیران 
زیادی هم از او می خواهند که مواردی 
را به نیازمندان بدهد. هرسال قبل عید 
ارزاق می آید و بین همه روســتاهای 
ایــن منطقه و جنوب کرمان که مردم 
محتاج تری دارد تقســیم می شــود. 
ارزاق فقــط مختص بــه قنات ملک 
نیســت و حتی به بقیه شهرستان های 
جنوب کرمان هم فرستاده می شود.« 
او می گوید فرزنــد رفیق قدیمی اش 
هرجا که قدم می گذارد منشــأ خیر و 
برکت می شــود: »قبل از اینکه حاجی 
وارد ســپاه )کرمان( شود، قبل از ۶7 
ایــن منطقه ناامن بود، جنوب کرمان 
ناامــن بود، سیســتان و بلوچســتان 
ناامن بود، اما حاجی این مشــکالت 
را بــا درایــت رفع کرد. به هرکســی 
که توانســت تأمین داد؛ یعنی موتور 
آب به آن ها می داد و اسلحه شــان را 
می گرفــت و خیلی از آن ها االن کار 
می کنند. همین االن چند نفر از اشرار 
معروف که با تأمین حاجی کشــاورز 
شده اند، حاال از کشاورزهای معروف 

این منطقه اند.« 

تحلیل
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نخســتین ســاعات بامــداد از ســومین روز 
ســال نوی میالدی با وقوع حمله ای توســط 
آمریکایی ها علیه قدرتمندترین و پیچیده ترین 
فرمانــده نظامی ایران در فرودگاه بغداد روی 
داد، حملــه ای کــه حاکــی از افزایش تنش و 
رقابت میان پرنفوذترین قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای در عراق است و نتیجه آن ترور 
ســپهبد قاسم ســلیمانی فرمانده سپاه قدس 
و ابومهــدی مهندس معاون نیروهای شــبه 
نظامی حشدالشعبی و 8 تن دیگر از همراهان 
آنان شد. مقاله پیش رو سعی دارد در 10 برش 
مختلف به نقش و جایگاه ســپهبد ســلیمانی 
در ایــران و خاورمیانــه و تأثیر این عملیات بر 
آینده مناســبات امنیتــی منطقه بپردازد و به 
این ســؤال پاســخ دهد که آیا این عملیات به 
نوعی کشــیدن ماشــه آغاز یک جنگ بزرگ 

در خاورمیانه است یا خیر؟
یک – ســپهبد ســلیمانی از کهنه ســربازان 
نظامی اســت که سابقه فعالیت های نظامی او 
به جنگ کالســیک و هشت ساله میان ایران 
و عراق در دوران بعث باز می گردد در آن زمان 
او جزء فرماندهان جوان و میانی سپاه بود و در 
آن مقطع فرماندهی لشکر 41 ثاراهلل را برعهده 
داشت و در عملیات های والفجر 8، کربالی 4 

و 5 حضور پررنگ داشــته است.
دوم - طــی دو دهــه اخیــر او بلند آوازه ترین 
نظامــی ایرانی بــود که در سیاســت عملی 
جمهوری اســالمی در منطقه خاورمیانه نقش 
بی بدیل و کاماًل محوری داشــته است و طی 
دهــه اخیر نیز در سیاســت داخلی و در میان 

رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی او تبدیل 
به یکی از معدود چهره های ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی شد که نه فقط اصالح طلبان 
منتقد بلکه در پاره ای موارد اوپوزیسیون خارج 
نشــین نیــز از او به عنــوان یک قهرمان ملی 

یاد می کردند.
ســوم – پررنگ شــدن نقش سپهبد سلیمانی 
دقیقًا از زمانی شــروع شــد که آمریکا پس از 
حمالت یازده ســپتامبر به ترتیب به دو کشور 
افغانســتان و عراق لشکرکشی کرد. در اولی 
طالبان و در دومی صدام حسین را ساقط کرد. 
اقدامی که طی دو سال دو دشمن ایدئولوژیک 
در دو مــرز پهناور شــرقی و غربی ایران را از 
بین برد و حتی در این بین بطور غیررســمی 
از کمک هــا و مشــاوره های مؤثــر ایران و 
برخی نظامیان از جمله ســپهبد ســلیمانی به 

آمریکایی ها صحبت به میان آمد.
چهارم – استقرار آمریکای تحت رهبری جورج 
بوش پســر و در سر داشــتن ایده بلندپروازانه 
»خاورمیانه بزرگ« تهدیدی جدی برای ایران 
محســوب می شد چرا که ایران سومین هدف 
محتمل برای آمریکا به شمار می رفت لذا از این 
زمان استراتژی ایران زمین گیر کردن آمریکا 
در عراق و افغانســتان، ُکند کردن برنامه های 
آمریکا و در پیش گرفتن یک سلسله جنگ ها و 
رقابت های نیابتی شد. فرماندهی، برنامه ریزی 
و اجرای این استراتژی به نظر می رسد عمدتًا 
به ســپهبد ســلیمانی سپرده شد و دقیقًا از این 
زمــان بود که آوازه نفــوذ و اثرگذاری اش در 

منطقه پیچیده شد.

پنجم – بقای بشــار اســد طی جنگ داخلی 
هشت ساله در سوریه، حفاظت از بغداد و نبرد 
بــا داعش در عراق، جلوگیری از تجزیه عراق 
در پی برگزاری رفراندوم اســتقالل در اقلیم 
کردستان، روی کار آمدن دولتمردان مختلف 
شیعه در عراق، قدرت گیری حوثی ها در یمن، 
فعالیت هایــی در شــمال و مرکــز آفریقا و ... 
از جمله مهمترین تحوالتی اســت که بخش 
مهمــی از آنها در کارنامه کاری حاج قاســم 

سلیمانی قرار می گیرد.
ششم – قاسم سلیمانی بر خالف رویه اکثریت 
فرماندهــان ارشــد و هم پایــه خود در داخل 
ایران و یا در ســطح منطقــه و بین المللی که 
عمدتًا نقش فرماندهی را در اتاق های به شدت 
حفاظت شــدٔه ســتادی ایفــا می کنند کاماًل 
برعکــس یک فرمانده پراگماتیک، عملیاتی، 
مایــل به حضــور در خطوط مقدم درگیری ها 
و کاماًل ریســک پذیر بود. چنین رویه ای از او 
بارهــا در مناطق مــورد درگیری حزب اهلل و 
اسرائیل در جنوب لبنان، نیروهای سوری علیه 
مخالفین، یا حشــد الشعبی در برابر داعش و... 
دیده شــده است امری که تصویر قهرمانانه و 
الهــام بخــش او را در بین طرفداران ایرانی و 
غیرایرانی منطق هایش دو چندان کرده بود و 
حتی برخی از رقبا و یا دشــمنان خارجی او نیز 
گاه زبان به ستایش اش گشوده بودند. به نظر 
می رســد نهایتًا عملیات انجام ترور او بدست 
ارتــش آمریکا نیز بــه همین دلیل اتفاق افتاد 
چرا که در زمانی که بغداد به شــدت ناآرام و 
تهدیدهــای ترامــپ و برخی دیگر از مقامات 

دیدگاه

چرا آمریکا حماقت کرد

نقش و جایگاه سپهبد سلیمانی در ایران و خاورمیانه 

حسین سلطان آبادی
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آمریکایی و اســرائیلی بطور مستقیم ایران را 
نشانه گرفته بود، او در سفری از لبنان وارد بغداد 
شد و در همین زمان نیز توسط یک حمله هوا 
به زمین آمریکایی ها جان خود را از دست داد.

هفتــم - ترویــج الگوی بســیج از نیروهای 
زیرمجموعه ســپاه پاسداران در سطح منطقه 
بــه مانند تجربــه »حزب اهلل« در لبنان، یعنی 
تشــکیل نیروهای حامــی عمدتًا با محوریت 
شیعیان کشورهای مختلف، با داشتن همزمان 
دو بال نظامی و سیاسی در کشورهای مختلف 
را می تــوان از جمله اقداماتی دانســت که در 
زمان فرماندهی سپهبد سلیمانی بر سپاه قدس 
)شــاخه برون مرزی این نیرو( از ســال 2000 
تشدید شد. این اقدام با اتفاق افتادن بهار عربی، 
ظهور گروه هایی نظیر داعش، افزایش بی ثباتی 
و رقابت در خاورمیانه تشــدید شــد و لذا شاهد 
هســتیم ابتدا حزب اهلل در این دوران تقویت شد 
و جنگ هایی نظیر جنگ 33 روزه را با اســرائیل 
را اداره کرد، ســپس از ســال 2012 در ســوریه 
نیروهای »حشد الوطنی« تشکیل شد، در عراق 
از در جنگ با داعش نیروهای »حشــد الشعبی« 
از اواخر ســال 2014 طی یک بســیج عمومی با 
حمایت و سازماندهی جمهوری اسالمی تشکیل 
شدند. در یمن نیز گروه »انصار اهلل« با چنین شیوه 
و روشی تشکیل شد. می توان گفت بطور نسبی 
تمامی این نیروها تا این زمان به مانند تجربه حزب 
اهلل و طبــق نگاه ایران، تبدیل به نیروهای مؤثر 
و موفقی در کشــورهای خود شده اند. در سوریه 
این نیروها باعث ســاماندهی ارتش ورشکسته 
و تقریباً متالشــی شــده بشار اسد شد و عماًل نه 
فقط جان بشــار اســد و کاخ ریاست جمهوری را 
نجــات دادند بلکه به مرور زمان، در بازگرداندن 
روند بحران به نفع اسد نقش مهمی بازی کردند. 
در عراق این گروه ها در وهله نخست در روندی 
دفاعی در جلوگیری از ســقوط بغداد و شهرهای 
مهم شــیعه نشین این کشور تأثیر قابل توجهی 
داشتند و در وهله دوم در شکست دادن داعش، 
در جلوگیری از تجزیه این کشور پس از برگزاری 
رفراندوم استقالل اقلیم کردستان و در وهله سوم 
در قــدرت گیــری پس از انتخابات 2018 نقش 

آفرینــی کردند. در یمن انصاراهلل که از حوثی ها 
تشکیل شده اند، تبدیل به یکسوی جبهه اصلی 
جنگ داخلی در برابر متحدین ســعودی در یمن 

شدند.
هشتم - دستور ترامپ برای ترور او اقدامی غریب 
و پیش بینی نشــده بود کاری که محتماًل تنها از 
عهــده رئیس جمهوری چون او بر می آمد چون 
اعالم فرمان چنین عملیات بسیار حساسی حتی 
قابل مقایسه با صدور دستور ترور اسامه بن الدن 
و ابوبکر بغدادی نیز نیست و سپهبد سلیمانی در 
عمل دومین چهره قدرتمند و یک مقام رســمی 
دولــت جمهوری اســالمی ایران بود. در نتیجه 
ترامپ نه فقط به فکر نوعی ضربه زدن و هشدار 
عملی و جدی به ایران برای کاســتن از افزایش 
سطح تنش و اقداماتی نظیر حمله به پایگاه ها و 
ســفارت آمریکا در عراق بود )ایران این اتهامات 
را تکذیب کرده اســت( بلکه نگاهی جدی برای 
احیای موقعیت به شدت تضعیف شده و مخدوش 
داخلــی خــود نیز داشــته و دارد چرا که به دلیل 
سواســتفاده از قدرت در پرونده اوکراین پرونده 
استیضاح او اینک در سنا قرار دارد و شمشیر تیز 
برکناری را باالی سر خود می بیند این فرمان او 
و پیامدهای ناشی از آن، طبیعتاً فضای دوقطبی 
داخل سنا را محتماًل به نفع او تقویت خواهد کرد 
امــا با این حال اقــدام او حتی رهبران میانه روی 
جمهوری خواه و رقبای دموکراتش را دچار شوک 
کرده است و با نگاهی انتقادی به این حمله اشاره 
کرده انــد جو بایدن آن را روشــن کردن و پرت 
کردن کبریتی در انبار باروت توصیف کرده است 
نانسی پلوسی آن را تقبیح نموده و استفان والت 
نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل نیز با تعجب 
از صدور چنین دستوری در توئیتی نوشته است: 
»تصور کنید دشمنی معاون وزیر خارجه یا رئیس 
شورای عالی امنیت ملی آمریکا را ترور کند، آن 

وقت واکنش ما آمریکایی ها چه خواهد بود؟«
نهــم- بــا توجه به جایگاه تقریباً بی بدیل و وزن 
اســتراتژیک سپبهد قاسم سلیمانی در تدوین و 
اجرای سیاســت خارجی جمهوری اسالمی در 
خاورمیانه، می توان سیاســت خارجی منطقه ای 
ایران طی سه دهه اخیر را به دوران پیش و پس 

از او تقسیم کرد و بی شک همانطور که فقدان او 
ضربه ای بزرگ برای جمهوری اسالمی خواهد 
بود با توجه به نقش، جایگاه و ســطح نفوذ رو به 
گســترش ایران طی دو دهه اخیر در خاورمیانه، 
ترور ســپهبد سلیمانی به نقطه ای عطف و تأثیر 
گذار در بازی ها، موازنه ها و رقابت های قدرت در 

خاورمیانه به شمار می رود.
دهم - جنس و اهمیت این اقدام آمریکا شــبیه 
ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در سال 
1988 و پیش از تصویب قطعنامه 598 است، و 
ایــن ترور هم می تواند تأثیر بســزایی در روابط 
میان تهران و واشنگتن در دوره پرتنش فعلی ایفا 
کنــد اقدامی که می تواند باعث نوعی بازبینی در 
سیاست منطقه ای و بین المللی سیاست خارجی 
ایران در یکی از حســاس ترین و به قول حســن 
روحانی رئیس جمهوری کشــور، سخت ترین 
برهه هایی تاریخی شــود. در عین حال در پاسخ 
به این ســئوال که واکنش ایران چه خواهد بود 
بایــد گفت با توجه به رویــه رفتاری جمهوری 
اســالمی بر سر بزنگاه های مختلف تاریخی در 
چهــار دهه اخیر، به نظر نمی رســد که ایران به 
واکنشــی احساسی و زودهنگام و بطور مستقیم 
علیه نیروهای آمریکایی دست بزند و محتماًل به 
نوعی خویشتن داری هرچند سخت دست خواهد 
زد چرا که کوچک ترین اشتباه در محاسبه معادله 
انتقام می تواند آتش یک جنگ ناخواســته را در 
منطقه شعله ور کند امری که در تهران و حتی در 
واشنگنن طرفداری ندارد. اما در عین حال وزن 
و جایگاه قابل توجه و حتی تکرار نشــدنی قاسم 
سلیمانی برای ایران، باعث می شود تا این اقدام 
از سوی تهران بی پاسخ باقی نماند امری که در 
بیانیــه آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب و روحانی 
رئیس جمهوری نیز وعده داده شــده اســت، اما 
زمان و چگونگی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد 
و با توجه به گستره بزرگ جغرافیایی مورد تنش 
و درگیری میان طرفین در سطح خاورمیانه و نیز 
بودن بازیگران متعدد منطقه ای که نقش نایب در 
این تنش را بازی می کنند گزینه های مختلفی را 
بر روی میز ایران برای نشان دادن نوعی واکنش 

و گرفتن نوعی انتقام قرار می دهد.

اقتصاد
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بر اساس این تعریف با توجه به اطالعاتی که از خبرگزاری ها 
بر می آید مبنی بر اینکه پنتاگون اعالم نموده، دستور شهادت 
سپهبد سلیمانی با دستور رییس جمهور امریکا صورت گرفته 
اســت و یا اینکه نخســت وزیر اسراییل از قصد ترامپ در این 
خصوص اطالع داشــته اســت، با توجه به ســایر رخدادهای 
این حمله از جمله اینکه دو خودرو حامل ســپهبد ســلیمانی 
و همراهــان او در ورودی فــرودگاه بغداد توســط بالگردها و 
پهپادهای امریکایی مورد حمله قرار گرفته اند، جای تردیدی 
باقی نمی گذارد که این حمله مســلحانه را باید به عنوان یک 
نمونه بدیع کشــتار هدفمند قلمداد نمود. تمایز این کشــتار 
هدفمنــد بــا نمونه های دیگر از این جهت اســت که تاکنون 
نیروهای نظامی رسمی یک کشور با استفاده از پهپاد علیه یک 
شخصیت رسمی کشور دیگر دست به حمله نظامی نزده بودند.
قواعد حاکم بر کشــتارهای هدفمند در حقوق بین الملل، در 
پارادایم مقررات مخاصمات مســلحانهنمی گنجد که شخص 
هدف قرار گرفته، به عنوان فردی که مشــارکت مســتقیم در 
عملیات جنگی دارد، تلقی شود از حمایت های حقوقی ویژه ای 

بهره مند نگردد. همچنین کشتارهای هدفمند را نمی توان در 
پارادایم اجرای قهری قانون قرار داد که امری مجزا از عملیات 
نظامی در خارج از میدان های نبرد مسلحانه محسوب می شود. 
در واقــع هــر یک از دو الگوی هنجاری موازین اجرای قهری 
قانون و حقوق مخاصمات مســلحانه بر کشــتارهای هدفمند 
قابــل اعمال هســتند بی آنکه بطــور کامل و به تنهایی قابل 

استناد باشند.
کشتار هدفمند اگربه نام اجرای قانون صورت گیرد به شرطی 
مشروعیت پیدا می کند که بتوان در حقوق داخلی یک کشور، 
مبنایــی حقوقــی برای آن یافت. فــارغ از اینکه هیچ تصمیم 
قضایی طی یک دادگاه مســتقل که اصول دادرســی عادالنه 
در آن اجرا شــده باشــد، که مبنای حقوقی الزم برای اقدام 
به کشــتار هدفمند علیه سپهبد ســلیمانی را توجیه نمی کند، 
اجرای برداشت خاصی از دستورات اجرایی رییس جمهور 
امریــکا در خــاک عراق هم وجاهتی ندارد. در مقابل، اگر 
یک کشــتار هدفمند به نام عملیات جنگی انجام شــود 
بایــد یک مزیت نظامــی را برای آن تعریف کرد که هیچ 

 گزارش

ترور
 سپهبد سلیمانی 

از دیدگاه 
حقوق بین الملل

امیرساعد *

مصادیق کشتار هدفمند در دنیای امروز غالبًا شامل اقدامات تک تیراندازها، ارسال نامه های آلوده به 
ســموم و حمالت کماندویی برای خنثی کردن فعالیت های مخالفان اســت. کشــتار هدفمند در حقوق 
بین الملل معاصر به معنی استفاده عمدی از پیش برنامه ریزی شده از ابزار قهری کشنده توسط یک 
بازیگر حقوق بین الملل از جمله دولت علیه شــخص معین اســت چنان که مرگ شــخص مورد نظر، 

هدف اصلی این عملیات تعیین شــده باشد.
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راهکار جایگزین غیرکشــنده برای رســیدن به 
آن مزیت نظامی مهیا نبوده اســت. این کشــتار 
هدفمند باید پیشــگیرانه باشد نه مجازات کننده 
و بر اساس استانداردهای معقول نظامی، ضرورت 
داشته باشد. در این چارچوب، رعایت اصل تناسب 
و اصــل احتیاط بر الزامات دولت عامل کشــتار 

هدفمند نیز افزوده می گردد.
 بــا توجــه به ایــن حقیقت که از لحــاظ حقوق 
بیــن الملل، ایران و ایــاالت متحده در وضعیت 
مخاصمه مسلحانه قرار ندارند، توسل به ابزارهای 
حقوق جنگ برای توجیه اقدام ایاالت متحده در 
هدف قرار دادن ســپهبد سلیمانی بالوجه خواهد 
بود. عالوه بر این که بر اساس اصول تثبیت شده 
حقــوق ژنو، غایت منازعات مســلحانه، نابودی 
طــرف مقابل نیســت بلکه هــدف از مخاصمه 
مســلحانه صرفــًا باید تضعیف کــردن و ناتوان 
ســاختن جبهــه متخاصم با هــدف عدم امکان 

ادامه جنگ باشد.
حقوق بشــر، نقض حق حیات را محکوم می کند 
و حقــوق بشردوســتانه هم اهــداف مجاز حمله 
بــه مبارزان را محدود می ســازد. اتخاذ رویکرد 
مختلط اسباب اجرای قانون و درگیری مسلحانه، 
بطور مضاعف عدم مشــروعیت هدف قرار دادن 
سپهبد سلیمانی را آشکار می کند. این رویکرد را 
گزارشــگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام های 
فراقانونی نیز صحه گذاشت. در یک کالم، کشتار 
هدفمنــد تنهــا در مواردی مجاز اســت که هیچ 
جایگزیــن غیرخونباری در حوزه شــروط و قیود 
گفتمان حقوق بشــر و حقوق بشردوستانه دست 
یافتنی نباشــد. با توجه به اینکه کشــتار هدفمند، 
متضمن توسل به زور و سلب حیات است بنابراین 
هرگونه تحلیل حقوقی در برآورد دامنه اختیارات 
و تبیین حدود و ثغور رفتار مجاز، باید بطور مضیق 

و محدود تفســیر و پیاده شود.
ایاالت متحده اگر به عنوان یک سیاست از پیش 
برنامه ریزی شــده درصدد حذف قطعی ســپهبد 
ســلیمانی از صحنه تحرکات مستشــاری یا شبه 
نظامی در منطقه بوده اســت، نمی تواند بر اساس 
مبانــی و اصــول حاکم بر حقوق بشردوســتانه 
بیــن المللــی، اقدام خود را توجیه کند و شــاید 

از همین روســت که بدون ارائه ادله و مستندات 
روشــن، مدعی شــده که در اقدامی پیشگیرانه 
برای جلوگیری از حمله گسترده ای که قرار بوده 
تحت هدایت سپهبد سلیمانی علیه اتباع و منافع 
امریکایی صورت گیرد دســت به این کشتار زده 
اســت و بــه نوعی امریکا درصــدد دفاع از خود 

برآمده است.
در پرتــو مبانی حقوق بشــر بین المللی هم حتی 
با وجود اینکه ایاالت متحده، ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی ایران را بــه عنوان یک گروه 
تروریستی اعالم کرده بود، ضرورت و توجیهات 
حمله به سپهبد سلیمانی با دستور رییس جمهور 
امریکا نقض فاحش حق حیات است و در ضمن، 
تعرض مستقیم به منافع جمهوری اسالمی ایران 

و تمامیت ارضی عراق تلقی می شــود.
کافی اســت تصور کنیــم رواج چنین رفتاری از 
سوی دولت ها برای استفاده از هواپیماهای بدون 
سرنشــین برای از میان برداشتن شخصیت های 
برجســته سیاسی و نظامی خارجی مخالف خود، 
آن هم در ســرزمین دولت های ثالث چه هرج و 
مرجی بپا می کند. به این ترتیب، در پاسخ به این 
پرســش که آیا حمله نظامی امریکا علیه خودرو 
حامل ســپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل 
مشــروعیت دارد یا خیر، باید گفت از یک طرف، 
بلحاظ فنی و حقوقی، ایاالت متحده در وضعیت 
مخاصمه مسلحانه با ایران نبوده است و از طرف 
دیگر، در ســایه اصل ضــرورت نظامی و مزیت 
نظامی حاصل از این اقدام، در پرتو اصل تناسب در 
حقوق بشردوستانه بین المللی، اقدام امریکا قابل 
توجیه نیست. بعالوه، اجرای قوانین داخلی امریکا 
اعم از مقررات یکجانبه تحریم ایاالت متحده و یا 
تروریستی اعالم نمودن سپاه پاسداران، درحوزه 
صالحیت قضایی و قلمرو ســرزمینی یک کشور 
ثالــث یعنــی عراق وجاهت نــدارد و در هر حال 
رعایت موازین بین المللی حقوق بشــر و حقوق 
بشردوســتانه برای کشورها گریزناپذیر است، لذا 
مشــروعیت اقدام امریکا علیه ســپهبد سلیمانی 
در چارچــوب مقررات بیــن المللی محل تردید 

جدی است.
* وکیل عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران 

گزارش

حقوق بشــر، 
نقــض حــق 
حیات را محکوم 
می کنــد و حقوق 
بشردوســتانه هم 
اهــداف مجــاز 
حمله به مبارزان را 
محدود می سازد. 
اتخــاذ رویکــرد 
مختلط اســباب 
اجــرای قانون و 
درگیری مسلحانه، 
بطــور مضاعف 
عدم مشــروعیت 
هدف قــرار دادن 
سپهبد سلیمانی را 

آشکار می کند.
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گفت و گو

دموکرات های نگران از آینده واکنش نشان می دهند

دینامیت در بشکه باروت

سپهبد قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروهای 
قــدس ســپاه پاســداران، در جریان حمله 
بالگردهــای آمریکایی بــه یک خودرو در 
نزدیکــی فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی 
مهندس، جانشــین فرمانده نیروهای بسیج 
مردمی عراق )حشــد الشعبی(، به شهادت 
رســیدند. پنتاگــون این حملــه را تأیید و 
اعالم کرده که به »دســتور مستقیم رئیس 

جمهوری« صورت گرفته است.
ایــن فاجعه را می توان نقطه اوج تنش های 
بیــن ایاالت متحده و ایران در بیش از یک 
ســال گذشــته و اتفاقی تعییــن کننده در 
خاورمیانه دانســت. رهبــر معظم انقالب، 
رئیس جمهوری و دیگر مقامات کشورمان 
ضمن تســلیت گفتن شــهادت ســپهبد 
ســلیمانی، از خونخواهی او سخن گفته اند. 
حتی پیش از این حمله آمریکایی ها مقامات 
ایاالت متحده باور داشتند که تصمیم دولت 
ترامپ به هدف گرفتن نیروهای شبه نظامی 
متحد ایران در عراق اشتباه بوده است. اکنون 
وزارت امور خارجه ایاالت متحده شهروندان 
خود را به ترک هر چه سریع تر عراق در پی 
»تشدید تنش ها در منطقه« فراخوانده است. 
سیاستمداران خارجی واکنش های مختلفی 

به این حمله با دستور مستقیم ترامپ داشتند. 
کریس مورفی، ســناتور دموکرات از ایالت 
کنتیکــت، این حمله »بــدون مجوز« در 
نزدیکــی فرودگاه بیــن المللی بغداد را زیر 
سؤال برده و هشدار داده است که این اقدام 
می توانــد به »یک جنگ بزرگ منطقه ای« 
بینجامد. مورفی در توئیتی نوشــته اســت: 
»سلیمانی دشمن ایاالت متحده بود. در این 
هیچ شکی نیست. مساله این است که آنطور 
که در گزارش ها اعالم شــده، دولت ایاالت 
متحده بدون کسب مجوز از کنگره دومین 
مرد قدرتمند در ایران را به قتل رســانده و 
این در حالی بوده که می دانســته این مساله 
می توانــد به یک جنگ بــزرگ منطقه ای 

بینجامــد. توجیه این کشــتار این بوده که 
می خواسته از حمالت آتی ایران جلوگیری 
کند. یکی از دالیلی که ما به طور عمده دست 
به کشتار مقامات سیاسی خارجی نمی زنیم، 
این اســت کــه چنین حمالتی به کشــته 
شــدن آمریکایی های بیشتری می انجامد. 
بزرگ ترین و پرفشــارترین نگرانی و ترس 
مــا باید همین باشــد.« کریس مورفی در 
ادامــه افزوده: »هیچ کســی نمی تواند ادعا 
کنــد کــه می داند این ماجــرا به کجا ختم 
خواهد شــد. اما نومحافظه کارانی که از این 
حمله خوشــحالند باید به یاد داشــته باشند 
بزرگ ترین اشــتاباهات قدرت های جهانی 
زمانی اســت کــه در مناطــق پیچیده که 
دوستان اندکی در آنجا دارند، بدون در نظر 
گرفتن عاقبت کار، دســت به حمله نظامی 
می زنند.«جو بایدن، معاون پیشــین رئیس 
جمهــوری ایاالت متحــده و از نامزدهای 
مطرح حزب دموکرات در انتخابات ریاست 
جمهوری 2020، دیدگاهی مشابه مورفی را 
مطرح کرده و گفته است که اقدام آمریکا به 
شدت تنش آفرین بوده و ایران بدون شک 
به آن پاســخ خواهد داد. او در توئیتی نوشته 
است: »دونالد ترامپ با ترور قاسم سلیمانی، 

در میان کشورهای اروپایی که از همان 

ابتدای تشدید تنش ها با خروج دولت 

ترامپ از برجام در ماه مه 2018، 

سعی در برقراری آرامش داشتند و 

دست کم به طور زبانی در کنار ایران 

ماندند، فرانسه اولین کشوری است 

که به ترور سپهبد سلیمانی واکنش 

نشان داده است. اَِملی دمونشالِن، 

معاون وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: 

»ما امروز در دنیای خطرناک تری بیدار 

شدیم. تشدید تنش های نظامی همواره 

اتفاقی خطرناک است.« او در عین حال 

تأیید کرد که کشورش تالش ها برای 

برقراری مصالحه را بالفاصله آغاز کرده 

و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 

فرانسه، »با همه بازیگران در منطقه« 

تماس تلفنی برقرار کرده است.

طال تسلیمی



23 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دیماه 1398 / شماره 45

Bilingual Economic Monthly  

دینامیت در بشــکه باروت انداخت.« الیوت 
آل. اِنِگل، از سیاســتمداران حزب دموکرات 
در مجلس نمایندگان، و نانســی پلوســی، 
رئیس دموکرات این مجلس، نیز با انتشــار 
بیانیه هایی حمله به دستور ترامپ را به شدت 
محکــوم و بــر انجام این حمله بدون مجوز 
و مشاوره با کنگره تاکید کردند: »باالترین 
اولویــت رهبران آمریکایی باید محافظت از 
جــان و منافع آمریکا باشــد. ما نمی توانیم 
با مشــارکت در اقدامات نامناســب و تنش 
آفرین جان نیروهای آمریکایی، دیپلمات ها 
و دیگــران را به خطر اندازیم. حمله هوایی 
با مخاطره تحریک به خشــونتی خطرناک 
همراه اســت. آمریکا و جهــان نمی توانند 
بپذیرند که تنش ها تا نقطه ای بی بازگشت، 

افزایش یابند.«
جیمز کلَپِر، فرمانده بازنشســته آمریکایی و 
مدیر پیشین سازمان امنیت ایاالت متحده، 
نیز هشــدار داد: »زندگــی آمریکایی ها در 
منطقه در خطر است. ایرانی ها حتمًا واکنش 
نشان خواهند داد. اوضاع منطقه بعد از ترور 
قاسم سلیمانی بسیار پیچیده خواهد شد.«

اما در طرف دیگر ماجرا، جمهوری خواهان 
به طور عمده اقدامات دولت ترامپ را مورد 
تمجید و تحســین قرار داده اند. میت رامنی، 
سناتور جمهوری خواه از ایالت یوتا، خدمات 
اطالعاتی و نظامی آمریکا را به دلیل »این 
مأموریــت موفقیت آمیز« تحســین کرد و 
گفــت: »در ایــن دوره افزایش تنش ها در 
منطقه، ایاالت متحــده باید اقدامات الزم 
را در جهــت محافظت از نیروهای ما انجام 
دهد.« لیندزی گراهام، ســناتور جمهوری 
خواه از ایالــت کارولینای جنوبی، نیز اقدام 
تهورآمیز دولت ترامپ تشکر کرد و نوشت: 
»بهای کشــتن و زخمی کردن آمریکایی ها 
به ناگاه به شــدت افزایش یافت. این ضربه 
ســهمگینی بــه نظام ایران بــود.« مارکو 
روبیو، ســناتور تنــدروی ایالت فلوریدا هم 
در توئیتی نوشــت: »اقدامات دفاعی ایاالت 
متحــده در برابر ایران و نیروهای نیابتی آن 

با هشــدارهای آشــکاری که پیشتر به آنها 
داده شــده بود، همخوانی داشــت.« مایک 
پومپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، نیز 
ادعا کرده اســت که مردم عراق از کشــته 
شدن سپهبد ســلیمانی خوشحالند. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هنوز هیچ 
اظهارنظری در این باره نکرده و تنها تصویر 
پرچم آمریکا را در توئیتر به اشتراک گذاشته 
است. ترور سپهبد سلیمانی در پی تحوالت 
هفته گذشــته رخ داد. در پی حمله به پایگاه 
امریکایی ها در االنبار چند نفر زخمی و یک 
پیمانکار دفاعی ایاالت متحده کشــته شد. 
امریکا نیروهای الحشــد الشعبی را مسئول 
این حمله دانست. ایران در همان موقع هر 
گونــه ارتباطــی با این حمله را رد کرده بود. 
دولت ترامپ با حمالت هوایی به الحشــد 
الشــعبی گفــت که این اقــدام را در تالفی 
کشــته شدن پیمانکار امریکایی انجام داده 
است.؛ پس از آن طرفداران الحشد الشعبی 
به سفارت آمریکا حمله کردند و فریاد »مرگ 
بر آمریکا« سر دادند. دولت ترامپ ظاهراً با 
کمک اطالعاتی اســرائیل خودروی حامل 
سپهبد سلیمانی و ابومهدی مهندس را هدف 
گرفت. اینکه مرحله بعدی در این تحوالت 
چه باشد، هنوز به طور دقیق مشخص نیست؛ 
اما بی شــک، ایران این اقدام آمریکا را بی 
پاسخ نخواهد گذاشت. دولت عراق به طور 
رســمی خروج نیروهای آمریکایی از خاک 
خود را خواســتار شده و سوریه، متحد دیگر 
ایران در منطقه، ترور ســپهبد ســلیمانی را 
محکوم کرده اســت. ســید حسن نصراهلل، 
رهبــر حزب اهلل لبنــان، گفته که او و همه 
اعضــای جنبش حــزب اهلل تا پای مرگ به 
راه ســلیمانی ادامه خواهند داد. او همچنین 
گفته اســت که آمریــکا هرگز با »این جرم 
بزرگی که مرتکب شــده«، به اهداف خود 

دست نخواهد یافت.
آنچه مســلم اســت این است که ایران در 
صــورت تصمیم به تالفــی یا در صورت 
تشــدید تنش هــا در منطقه، دوســتان و 

همراهــان زیــادی در برابر ایاالت متحده 
دارد. شــبکه نیروهــای متحــد ایران در 
خاورمیانــه در عراق، ســوریه، لبنان، یمن 
و نوار غزه گســترده اســت و همین مساله 
بوده که ســبب شده اسرائیل از ترس حمله 
تالفــی جویانه ایران، در باالترین وضعیت 
هشــدار نظامی قــرار بگیرد. حتی بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل، سفر خود 
به یونان را کوتاه کرده تا هر چه زودتر برای 
آمادگی های امنیتــی به تل آویو بازگردد. 
ایران هنوز در بهت و ســوگواری است. اما 
می داند که در صورت نیاز، جدای از متحدان 
منطقه ای، دوستان قدرتمند دیگری مانند 
روســیه و چین را هم برای ایســتادگی در 
برابــر تجاوزهای ایــاالت متحده در کنار 
خود دارد. وزارت امور خارجه روســیه ترور 
ســپهبد سلیمانی را محکوم کرده و رئیس 
شــورای روابط خارجی در مجلس اعالی 
روسیه گفته: »حمله هوایی ایاالت متحده 
یک اشــتباه بزرگ بــود و می تواند همانند 
بومرنگی به سازماندهندگان آن بازگردد.« 
چیــن هم که از متحدان نزدیک ایران و از 
مخالفان سرســخت اقدامات دولت ترامپ 
علیه ایران به شــمار می رود، درباره تشدید 
تنش ها در منطقه هشــدار داده اســت. در 
میان کشورهای اروپایی که از همان ابتدای 
تشــدید تنش ها با خــروج دولت ترامپ از 
برجام در ماه مه 2018، ســعی در برقراری 
آرامش داشــتند و دســت کم به طور زبانی 
در کنار ایران ماندند، فرانسه اولین کشوری 
اســت که به ترور سپهبد سلیمانی واکنش 
نشــان داده است. اَِملی دمونشالِن، معاون 
وزیر امور خارجه فرانســه، گفت: »ما امروز 
در دنیای خطرناک تری بیدار شدیم. تشدید 
تنش های نظامی همواره اتفاقی خطرناک 
اســت.« او در عیــن حال تأییــد کرد که 
کشورش تالش ها برای برقراری مصالحه 
را بالفاصلــه آغاز کرده و امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه، »با همه بازیگران 
در منطقه« تماس تلفنی برقرار کرده است.

گفت و گو
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نیروهای متنفذ و جریان مســلط بر دولت عراق، 
از اینکه خاک کشورشــان به صحنه کشــمکش 
ایران و آمریکا تبدیل شود، همواره اظهار نگرانی 

کرده اند.
ایــن نگرانی در ماجرای ترور ســردار ســلیمانی 
و موشــک باران پایگاه نظامی آمریکا از ســوی 
نیروهای ایرانی، به اوج خود رســید، اما به نظرم 
عراقی ها می کوشــند تــا از این حوادث به عنوان 
راهی برای خالص کردن خود از منازعه بی پایان 

ایران و آمریکا استفاده کنند.
دولــت مســتعفی عادل عبدالمهــدی در جریان 
اوجگیــری درگیری بین ایــران و آمریکا تقریبًا 
به یکســان از هر دو کشــور فاصله گرفت و ضمن 
محکــوم کردن اقدامــات آنها در خاک عراق، به 
شــورای امنیت سازمان ملل نیز از هر دو شکایت 

کرد.
این موضع از ســوی آیت اهلل ســید علی سیستانی 
هم تکرار شــد. آقای سیســتانی بدون آنکه نامی 
از آمریــکا و ایــران ببرد، عملیات آنها را در خاک 
عراق تقبیح کرد و به زیان مردم آن کشور دانست.
دولت عراق به دلیل ضعف نظامی و ســاختاری، 
بخصــوص در مقابــل لشــکر رعب انگیــز و 
دهشــت افکن داعش، به کمــک آمریکا و ایران 
نیــاز پیدا کرد، اما هرگز تمایلی به تبدیل شــدن 
بــه میدان رقابت بین ایــران و آمریکا در منطقه 

را نداشت.
دولت عبدالمهدی برای مدت ها کوشید تا از طریق 
ایجاد توازن در روابط ش با تهران و واشــنگتن و 

بویژه میانجیگری بین دو کشــور، از گرفتار شدن 
خود بین دو ســنگ آســیاب پیشگیری کند، اما با 
باال گرفتن سطح درگیری بین ایران و آمریکا در 
خــاک عــراق در هفته های اخیر، عماًل خود را در 

شــرایط بسیار سخت و ناگواری دید.
این موقعیت ســخت امــا به نوبه خود فرصتی در 
اختیــار دولــت عراق قرار داد تا برای کاهش نفوذ 

ایران و آمریکا در آن کشــور وارد عمل شود.
ظاهراً اجماعی بین جناح های سیاســی و مذهبی 
عراق در حال شــکل گیری اســت که حوزه عمل 
دو کشــور متخاصم را در خاک خود محدود و بی 

اثر کنند.
بــر همین اســاس، مجلس عــراق از یک طرف 
خواســتار خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور 
شــده و از طــرف دیگــر درصدد کنتــرل قاطع 

گروه های متحد ایران در عراق برآمده اســت.
در این میان، طرف ایرانی در برآورد نهایی شــاید 
خود را بیش از آمریکا در روندی که عراق در پیش 
گرفته است، بازنده بپندارد چرا که کاهش یا قطع 
نفوذ ایران در عراق به معنای خروج کامل عراق از 
دایره ای است که جمهوری اسالمی آن را »محور 
مقاومت« می نامد. به نظرم عراقی ها از این به بعد 
در جهت حفظ منافع خود، زبان صریح تری به کار 
خواهند گرفت و مرز پررنگ تری بین سیاست های 
خود بخصوص با ایران ترســیم خواهند کرد. اگر 
جمهوری اسالمی این وضعیت تازه را به درستی 
درک نکنــد، ممکن اســت بــا چالش جدیدی در 

روابط خارجی خود روبه رو شــود.

نگاه

عراق پس از ترور سردار سلیمانی

احمد زیدآبادی 
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تحلیل بازار

آنشل پففر

اغــراق دربــاره تبعات ترور ژنرال قاســم 
ســلیمانی، فرمانده قدس سپاه، غیرممکن 
است و  حتی سرسخت ترین حامیان دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهــوری ایاالت متحده 
امریــکا بایــد از نبود فردی  کارکشــته در 
سیاســت خارجی در اطراف او افســوس 
بخورند. امریکا یکی از مهمترین نمادهای 
قدرت  ایران و بانفوذترین مهره این کشور 

در منطقه را از میان برداشــته است.
فقدان او به عنوان شخصیتی صاحب قدرت 
در دولت هــا و در میــان نیروهای مســلح 
ضربه ای ســخت  برای جمهوری اسالمی 
ایران اســت. کشته شدن او شادی بزرگی 
برای بســیاری از کشورهای خاورمیانه  و 

نیز مخالفان ایران به همراه داشــته است.
در برابــر این سرنوشــت ســازترین اقدام 
آمریــکا در خاورمیانــه، ایران چاره ای غیر 

از انتقام ندارد. در 
نبود ژنرال ســلیمانی اوضاع در خاورمیانه 
بسیار پیش بینی ناپذیرتر شده است. اکنون 
دو پرســش اساسی  پیش روی ایران و دو 

پرسش پیش روی آمریکا است.
اول، آیا ایران دســت از احتیاط بر می دارد 
و به یک عملیات نظامی رو می آورد؟ پس 

از جنگ عراق، 
ایران سیاســت جنگ های نیابتی را پیش 
گرفته است. بیش از یک میلیون کشته در 
جنگ ایران و عراق و آگاهی همگان از این 
کــه ایران از توان نظامی الزم برای جنگ 

مستقیم دیگری برخوردار نیست، از  اصول 
ثابت راهبرد کالن ژنرال ســلیمانی بودند. 
حاال هم نبود او در تصمیم گیری های کالن 
و هم خشــم  ایران از ترور او، می تواند بر 
سیاست احتیاطی ایران تأثیر بگذارد و این 
کشــور، خود یا عواملش، اهداف متعلق به 
آمریــکا یا متحدانــش را در منطقه هدف 
قــرار خواهند داد. هــر اتفاقی بیافتد ایران 

باید تنش 
ها را مهار کند و مانع از کشانده شدن آنها 

به داخل خاک خود شود.
پرســش دوم این اســت که نبــود ژنرال 
ســلیمانی بر قــدرت ایران چــه تأثیری 
خواهد داشــت؟ هیچ کس مانند سلیمانی 
نمی توانســت از جریان های سست تغییر 
قدرت منطقه ای بهره برداری کند. او نقشی 
مهم در اســتفاده از فرصت ها در عراق بعد 
از تهاجــم آمریکا، تبدیل حزب اهلل از یک 
نیروی شــبه نظامی به مهم ترین قدرت در 
لبنان و حفظ بشــار اســد در قدرت داشت. 
هیچ کس از ویژگی های ژنرال ســلیمانی 
از  جملــه ارتباطــات، احترام و ابهت »حاج 
قاسم« در خاورمیانه و در میان بیش از پنج 

کشور منطقه  برخوردار نیست.
بدون ژنرال ســلیمانی، ممکن است ایران 
در پاسخ خود اشتباه کند و اوضاع به سوی 
جنگــی تمام عیار بــرود. اگر چنین اتفاقی 
نیافتــد، می تــوان امیدوار بــود ایران جاه 

طلبی هــای منطقه ای خود را کنترل کند.

پرســش بعدی این اســت که ترامپ با این 
اقــدام چه هدفی را دنبال می کرد؟ به نظر 
می رسد اقدام ترامپ به صدور فرمان حمله 
به ژنرال سلیمانی، چرخشی 180 درجه ای 
در سیاســت پیشــین او در مقابل  اقدامات 
ایران باشــد. واشــنگتن ادعا می کند علت 
حمالت اخیر آمریکا به الحشــد الشــعبی 
و ترور ژنرال  ســلیمانی، کشــته شــدن 
شــهروندی آمریکایی و جلوگیری از حمله 
دوباره به نیروهای آمریکایی بوده اســت.  
کشتن کسی مانند ژنرال سلیمانی حرکتی 
راهبردی اســت که شــاید ترامپ امیدوار 
اســت از طریق آن امیدهای خود را برای 
پیــروزی در انتخابات پیش رو تقویت کند. 
پرسش آخر این است که آیا کسی در دولت 
آمریکا نقشــه ای دارد؟ در رده های باالی 
وزارت امور  خارجه ترامپ و شورای امنیت 
ملی او کمتر مشاور مجربی دیده می شود و 
هیچ فردی صاحب تفکر  راهبردی نیست. 
ممکن است ترامپ بدون هیچ نقشه ای وارد 
جنگی فاجعه بار با ایران شــود و حتی اگر  
جنگی اتفــاق نیفتد خارج کردن آمریکا از 
تنشی خسارت بار برای منافع این کشور یا 
متحدانش بسیار  دشوار باشد. آمریکا هزار 
برابر قوی تر است؛ اما ایران بارها ثابت کرده 
در بهره برداری از تردید،  اشتباه و خألهای 
موقت آمریکا بســیار توانمند اســت و هیچ 
فرصتی را در هیچ حالتی از دست نمی  دهد.

منبع: هاآرتص   

 محاسبات سراسراشتباه ترامپ 
با ترور سردار سلیمانی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دیماه 1398 / شماره 2645

Bilingual Economic Monthly  

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، 
یکی از تاثیرگذارترین رهبران در صحنه 
جهانی اســت. او توانســته در روسیه ای 
که ســال های یلتســین توسط آمریکا و 

اسرائیل به فساد کشیده بود، 
دوام بیاورد و از همان روزها برخاســته تا 
روســیه را به قدرتی جهانی تبدیل کند. 

او با تجاوزهای 
آمریکایی - اســرائیلی علیه اوســتیای 
جنوبــی و اوکراین به شــیوه ای موفقیت 

آمیز برخورد کرد و 
درخواســت کریمه برای بازگشــت آن 
به ســرزمین اصلی روســیه را پذیرفت. 
او تحریک هــا و تحقیرهای واشــنگتن 
را تحمــل و یــک امپراتوری ایجاد کرده 
اســت که مشــابهی ندارد. او یک آشتی 
دهنــده و مصالحه جــو از موضع قدرت 
اســت. او می داند کــه امپراتوری آمریکا 
بر پایه اســتکبار و دروغ بنا شــده و از نظر 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و نظامی 
ناکام است. و او می داند که جنگ به نفع 

روسیه نیست.
ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده بزرگ 
ایرانی، بر رهبری ترامپ در جهان ســایه 
انداخته و در مقابل، تمرکزها را به پوتین 
جلب کرده اســت. اکنــون صحنه برای 
پوتین و برای روسیه برای رهبری جهان 
کاماًل آماده اســت. ترور سردار سلیمانی 
توسط واشــنگتن یک عمل جنایتکارانه 
اســت کــه می تواند جنــگ جهانی 3 را 
آغــاز کند، درســت همانطوری که ترور 
آرکدوک اتریشــی توسط صربستان آغاز 
جنگ جهانی اول را در پی داشــت. تنها 
پوتین و روســیه با کمک چین می توانند 
ایــن جنگی را که ایــاالت متحده به راه 

انداخته، متوقف کنند.
پوتین پیشتر دریافت که هدف اقدامات بی 
ثبات کننده آمریکا و اســرائیل در سوریه، 
روســیه اســت. از این رو، مســکو بدون 

هیچ هشــدار قبلــی در درگیری مداخله 
کــرد و نیروهــای نیابتی و تأمین مالی و 
تســلیحاتی شده واشنگتن را شکست داد 
و ثبــات را در ســوریه احیــا کرد. به نظر 
می رســد که آمریکا و اســرائیل شکست 
خورده در سوریه تصمیم گرفته اند از این 
کشــور بگذرند و با حمله به ایران، روسیه 
را هدف بگیرند. ایجاد بی ثباتی در ایران 
هم به نفع آمریکاســت و هم اسرائیل. از 
نظر اســرائیل، درگیــری ایران به پایان 
حمایت هــای این کشــور از لبنان، گروه 
شــبه نظامی شیعه می انجامد که تا کنون 
دو مرتبه ارتش اســرائیل را شکست داده 
و مانع از اشــغال جنوب لبنان شده است. 
از نظر ایاالت متحده هم ایجاد بی ثباتی 
در ایران به گروه های جهادگرای افراطی 
تحت حمایت سیا اجازه می دهد اغتشاش 

را به داخل خاک روســیه بکشانند.
پوتین اگر قصد تســلیم شــدن در برابر 
خواســته های آمریکا و اسرائیل را نداشته 
باشد، چاره ای غیر از  ممانعت از هرگونه 
حملــه احتمالــی آنها به ایــران نخواهد 
داشــت. آســان ترین و مطمئن ترین راه 
بــرای پوتین این اســت کــه اعالم کند 
ایران تحت حمایت روســیه اســت. این 
حمایت باید در یک پیمان دفاعی متقابل 
بین روســیه، چین و ایران و شــاید حتی 
هند و ترکیه به ثبت برسد. چنین اقدامی 
برای پوتین چندان ســاده نیســت چون 
مورخــان بی کفایــت او را قانع کرده اند 
کــه اتحادها خود عامل جنگ هســتند. 
امــا یک اتحــاد اینچنینی می تواند مانع 
از جنگ شــود. حتی جنایتکاران مجنون 
همچــون نتانیاهــو و نومحافظه کاران 
دیوانــه آمریکایی حتی در میانه توهمات 
خود هم علیه ایران، روســیه، چین و هند 
و ترکیه اعــالن جنگ نمی کنند چرا که 
چنیــن جنگی به معنــای مرگ آمریکا، 
اســرائیل و هر کشــور اروپایی است که 

کسب و کار

عواقب 
ترور 

سردار 
سلیمانی 

برای 
پوتین

دکتر پل کریگ رابرتز
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در آن مشارکت کند.
اگــر پوتیــن نتوانــد خــود را از نفوذ 
مورخان بی کفایت که عماًل در خدمت 
واشــنگتن هستند برهاند، گزینه های 
دیگــری هم دارد. او می تواند با دادن 
بهترین ســامانه های دفــاع هوایی 
روســیه با خدمه روسی برای آموزش 
به ایرانی ها این کشور را آرام کرد. در 
عین حال، همکاری نظامی روســیه با 
ایران می تواند هشداری برای آمریکا 
و اســرائیل باشد. پس از چنین اتفاقی 
اســت که پوتین می تواند بر میانجی 
گــری اصــرار ورزد. ایفای این نقش 
تنهــا از عهده پوتین بر می آید چرا که 
هیچ چهره سیاســی دیگری قدرت، 
نفــوذ و توانایی میانجی گری را ندارد.

اگــر پوتین در این راســتا گام بردارد 
نــه تنهــا ایران را نجــات داده، بلکه 
ترامــپ را نیــز از ورود به جنگی که 
او را نابود می ســازد، باز داشته است. 
پوتیــن می توانــد قیمــت خودش را 

خــودش تعییــن کند. بــرای نمونه، 
پوتیــن می تواند در ازای چنین کاری 
احیای پیمان اســتارت/آی ان اف یا 
عقب نشــینی ناتو از مرزهای روسیه 
را خواســتار شــود. در حقیقت، پوتین 
در موقعیتــی قرار دارد که می تواند هر 

خواسته ای داشته باشد.
می تواننــد  ایرانــی  موشــک های 
کشــتی های آمریکایــی را در هــر 
نقطه ای در نزدیکی ایران غرق کنند. 
موشــک های چینی می توانند ناوگان 
آمریکایــی را در هــر نقطــه نزدیک 
چین غرق کنند. موشــک های روسی 
می تواننــد ناوگان آمریکایی را در هر 
جای دنیــا غرق کنند. ایاالت متحده 
هیــچ قدرتــی برای اعمــال نفوذ در 
خاورمیانه که از شیعه و سنی گرفته تا 
گروه های نیابتی آمریکا از آن بیزارند، 
ندارد. وزارت خارجــه آمریکا مجبور 
شده است آمریکایی ها را از خاورمیانه 
خارج کنــد. وقتی که آمریکایی ها در 

آنجــا امنیت ندارند، آمریکا دیگر روی 
چــه قدرتی می تواند برای اعمال نفوذ 

حساب کند؟
امــا ایــاالت متحده خــود برتر بینی 
احمقانه ای دارد و پوتین، چین و ایران 
باید این مســاله را مد نظر قرار دهند. 
یــک دولت احمــق توانایی تحمیل 
ویرانــی و فاجعــه به خود و دیگران را 
دارد. از ایــن رو، پوتیــن در بر عهده 
گرفتن مسئولیت، با مخاطراتی مواجه 
خواهــد بود، امــا خودداری او از اقدام 
نیز مخاطراتی در پی خواهد داشــت. 
اگر آمریکا و اســرائیل به ایران حمله 
کنند، روسیه به هر حال پایش به جنگ 
کشــیده خواهد شد. برای پوتین بهتر 
اســت که ابتکارعمل را از ابتدای کار 
در دست بگیرد. و برای جهان و زندگی 
روی کــره زمین هم بهتر اســت که 
روسیه کنترل را در دست داشته باشد.

منبع: راشا اینسایدر   

تحلیل
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دیمــاه مــاه غم باری برای مردم کشــورمان بود. هنوز چند روز از ترور و به 
شــهادت رسیدن سردار سلیمانی نگذشته بود که تعدادی از تشییع کننده ها 
در کرمان به دلیل ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند و چند ساعتی 
از این حادثه نگذشته بود که این بار هواپیما سقوط کرد. آن هم در شبی که 
به واســطه آغاز انتقام ســخت ترور سردار شهید سلیمانی، قرار بود ایرانیان 
اندکی دلشــاد شــوند.باز هم هواپیما سقوط کرد. آن هم فقط 8 دقیقه پس از 
آغاز پرواز. صبح چهارشنبه، 18 دی، ساعت ۶: 12 بویینگ 737 اوکراینی 
بــا 17۶ نفــر )29 نفر غیرایرانــی و 147 نفر ایرانی( از فرودگاه امام خمینی 
)ره( تهران به مقصد کی یف پایتخت اوکراین به هوا برخاست؛ اما 2 دقیقه 
پــس از پــرواز ارتبــاط خود را با برج کنترل از دســت داد و ۶ دقیقه بعد هم 
در حالی ســقوط کرد که یکی از موتورهای ســمت راســت آن آتش گرفته 
بود. هواپیمایی که بیشــتر مســافران آن دانشجویانی بودند که پس از پایان 
تعطیالت آغاز سال نو میالدی باید به کالس و دانشگاه خود در کشورهای 

مختلف بازمی گشتند.
یک نفر از خانواده همشهری در سانحه سقوط هواپیما جان باخت  �

پدرام جدیدی برای شرکت در سالگرد فوت پدرش )حسین جدیدی( رئیس 
سابق حسابداری سازمان آگهی های همشهری به ایران سفر کرده بود و در 
حال بازگشــت به کشــور محل تحصیل خود بود. پدرام جدیدی 2۶ ساله در 
حال تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی عمران در کشور کانادا بود.

ماه عسل به مقصد مرگ؛ تازه عروس و داماد در میان جان باختگان   �
سقوط هواپیما

پونه گرجی و آرش پورضرابی، دانش آموختگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه 
شریف که 3 روز پیش مراسم عقدشان را در ایران برگزار کرده بودند هر دو 

در حادثه پرواز تهران-کی یف جان خود را از دست دادند.
تازه عروس و داماد در میان جان باختگان ســقوط هواپیما  �

دست نوشــته باقی مانده از دانشــجوی مسافر هواپیمای اوکراینی که از خدا 

گفت و گو

آنچه بر بویینگ ۷3۷ اوکراینی گذشت

شلیک به اعتماد مردم

محیا سادات بهره دار
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برای امتحانی که به آن نرسید طلب کمک کرده 
بود.
 توییت دانشــجویی که قبل از ســقوط   �

هواپیمای اوکراینی حاللیت طلبید
یکی از دانشــجویان ایرانی جان باخته در حادثه 
ســقوط هواپیمای اوکراینی، پیــش از پرواز در 
 sorush ab حســاب توییتر خود با نام کاربری
حاللیت طلبیده بود. در پی سانحه سقوط مرگبار 
هواپیمایــی اوکراینی در اطراف تهران، خانواده 
حامد اسماعیلیون نویسنده و داستان نویس ایرانی 
جــان باختنــد. در این پرواز تعدادی از فرزندان و 

بستگان مقامات هم بودند...
 فرزنــدان کدام مقام دولتی در ســقوط   �

هواپیما جان باختند؟
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، 2 تن از فرزندان دکتر 
»محسن اسدی الری« مدیرکل همکاری های 
بین الملــل وزارت بهداشــت در حادثه ســقوط 

هواپیمای اوکراینی جان باخته اند.
خبرگزاری مهر نیز نوشــت: دختر و داماد یکی از 
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای هم در این 

پرواز حضور داشتند.
تنها جامانده از سقوط هواپیمای اوکراینی

این پرواز یک بازمانده هم دارد که به علت توقیف 
خودرویش در محور سوادکوه از پرواز جاماند و از 
مــرگ حتمی نجات یافت. به گفته رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی شهرســتان ســوادکوه، این 
مسافر خط پروازی تهران- اوکراین که از نرسیدن 
به پروازش ناراحت بود پس از اطالع از ســقوط 
این هواپیما و کشته شدن همه سرنشینان آن، از 
نجات جان خود خوشحال شد و در تماس تلفنی 
بــا ماموران پلیــس راه، از آن ها به خاطر نجات 

جانش تقدیر و تشکر کرد.
مسافران هواپیمای سقوط کرده اوکراینی  �

دویچه ولــه نیــز در پیــج اختصاصــی خود در 
شــبکه های مجــازی دربــاره تابعیــت و تعداد 
مســافران این پرواز نوشــت: وادیم وریستایکو، 
وزیــر امورخارجه اوکراین چهارشــنبه 18 دی 
اعــالم کرد که 82 ایرانی، ۶3 کانادایی )اکثریت 
شهروند دوتابعیتی(، 11 اوکراینی، 10 سوئدی، 4 

افغان، 3 شهروند آلمانی و 3 شهروند بریتانیایی در 
میان کشته شــدگان بوئینگ 737 خطوط هوایی 
اوکراین که در نزدیکی فرودگاه امام خمینی )ره( 

سقوط کرد، حضور داشتند.
اصابت موشک دلیل سقوط هواپیما

با گذشــت ســه روز از حادثه ســقوط هواپیمای 
اوکراینی بیانیه ســتاد کل نیروهای مسلح ایران 
حکایت از اصابت موشک به بویینگ 737 داشت.

این در حالی بود که طی چند روز گذشته بسیاری 
از مقامات امکان اصابت موشــک به این هواپیما 

را غیرواقعی برشمردند.
بیانیه ای که صبح روز شنبه منتشر گردید همچون 

آب سردی بود بر پیکر مردم.
4 نکتــه درباره فاجعه غم انگیز تهران  �

 در همیــن ارتبــاط جعفر محمدی در عصر ایران 
نوشــت:  ســتاد کل نیروهای مسلح اعالم کرده 
اســت که هواپیمای مســافری اوکراین که چند 
روز پیش در اطراف تهران سقوط کرد، با شلیک 
اشــتباهی و غیرعمد پدافند هوایی ایران منهدم 
شده است. در این حادثه تلخ، 17۶ نفر جان خود 

را از دست دادند.
در این باره چند نکته قابل توجه اســت:

1 - قبــل از هــر چیز باید تســلیت قلبی خود را 
تقدیم خانواده های قربانیان این حادثه غم انگیز 
نماییم. واقعًا ســخت و دردناک اســت که ثمره 
زندگی خانواده ها بر اثر یک ندانم کاری، این گونه 
در یــک لحظه پرپر شــوند. امروز، همه ما مردم 

ایران عزاداریم.
2 - از وقتی که هواپیما ســقوط کرد، رسانه های 
حکومتی و مقامات رسمی و فعاالن آنها در فضای 
مجــازی، به اظهــار نظرهایی پرداختند مبنی بر 

این که:
- هواپیما بر اثر نقص فنی سقوط کرده
- هدف قرار دادن هواپیما دروغ است

- از نظر فنی ممکن نیســت هواپیما با موشــک 
پدافند سرنگون شده باشد

- آمریکایی های برای تحت الشــعاع قرار دادن 
حمله به عین االسد این دروغ را بافته اند

- شــرکت بوئینــگ دارد هزینه می کند تا نقص 
فنی هواپیمای سرنگون شده اش را الپوشانی کند

- ترامپ با رئیس جمهور اوکراین دوســت است 
و با هم تبانی کرده اند برای بدنام کردن ایران

- کانــادا همچنان ســر قضیه زهــرا کاظمی با 
ایران لجاجت می کند و درباره سرنگونی هواپیما 

جوسازی می کند
- اینک ثابت شده است آن که نادرست می گفت، 
طرف ایرانی بود؛ تأسف آور است و بسیار شرم آور!
3 - گفته شده که خطای انسانی عامل این فاجعه 
بوده اســت. در این باره باید متخصصان صنایع 
هوایی و پدافند نظامی نظر دهند و من دانشــی 
در ایــن باره ندارم. ولی عجالتًا می توان گفت که 
خطای انسانی در هر چیزی ممکن است کما این 
که در 15 مرداد 13۶۶، پدافند خودی هواپیمای 
شــهید عباس بابایی را هدف قرار داد و بســیاری 
از ســقوط های هواپیماها در جهان نیز ناشــی از 

خطای انسانی است.
خطای انسانی قابل پذیرش است ولی بی صداقتی 
با مردم هرگز. اگر سقوط هواپیما، زخم بود، کتمان 
حقیقت و دروغ، نمک بر زخم است. آدمی احساس 
می کند که شــعورش نادیده انگاشته شده است؛ 
خاصه آن که از همان لحظه اول می دانستند چه 
اتفاقی افتاده است ولی چند شب و روز اطالعات 

غلط به مردم ایران و جهان دادند.
4 - اگر به هواپیمای اوکراینی یک موشک شلیک 
شده، قبل از آن، هزاران موشک به اعتماد مردم 
شلیک شده است بدان حد که االن، مردم ایران 
نه حرف رســانه های ایرانی را باور می کنند و نه 

به مسووالن اعتماد دارند.
همیــن موضوع اخیــر را نگاه کنید که کم مانده بود 
قسم جالله بخورند هواپیما هدف پدافند قرار نگرفته 

و آمریکا و غربی های دیگر دارند توطئه می کنند!
آنقدر هم به رســانه های مســتقل سخت گرفته 
شــده که آنها هم نمی توانند به مثابه یک رســانه 
واقعی عمل کنند. نتیجه هم کاماًل مشخص است: 
مرجعیت رســانه ای به خارج منتقل شده و مردم 
ایران به این باور رسیده اند که خبرهای واقعی را 
باید از رســانه های آن ور آبی بجویند؛ تبریک به 
مسؤوالنی که عرصه را بر رسانه های ایرانی تنگ 
کرده اند!ما نه نیازمند، که تشــنه صداقتی هستیم 

که با اصرار از ما دریغ می شود.

گفت و گو



ســکۀ غم انگیز و شــرم آور ســقوط 
هواپیمــای اوکراینــی، دو رو دارد که 
نمی توان فقط به یک رویش بســنده 

کرد:
1 - روایت رســمی از ماجرای سقوط 
هواپیمــا، هر چند یک گام به جلو بود، 
اما هنوز نتوانســته است افکار عمومی 
را متقاعــد کند. ســواالت و ابهامات 
متعــددی در این بــاره وجود دارد که 
نه در بیانیه ســتاد کل نیروهای مسلح 
بدان پرداخته شده و نه اظهارات سردار 
حاجی زاده، فرمانده هوافضای ســپاه 
پاســخ مناســبی به آنها بود. فراتر از 
این، آنچه رســمًا اعالم شده، ابهامات 

جدیدتری را ایجاد کرد؛ از جمله:
- ماجرای خبر دروغ شلیک کروزهای 

آمریکایی چه بود؟
- چگونــه سیســتم راداری پیچیده 
و فراگیر ایران نتوانســته اســت فرق 
موشک کوچک کروز و هواپیمای غول 
پیکر مسافربری بوئینگ را تشخیص 
دهد؟ مگر سیســتم موشکی تور ام-2 
مجهز به تجهیزات شناســایی انواع 
پرنده ها نیســت؟ آیا ســامانه راداری 
ایران هک شده بود؟ آیا درون سیستم 

خائن و نفوذی وجود داشت؟
- هواپیمــا در دقایــق اولیه پرواز بود 
و در حــال اوج گرفتــن؛ پس چگونه 
در اطالعیــه ســتاد کل آمده اســت 
کــه »هواپیما کاماًل در حالت نزدیک 
شونده به یک مرکز حساس نظامی« 

بوده است؟ مگر هواپیما در حال پایین 
آمدن بود؟  ســردار حاجی زاده گفته 
است که سازمان هواپیمایی در جریان 
شلیک نبوده و موضوع به طور داخلی 
در ستاد کل نیروهای مسلح در دست 
بررسی بود. با این حال سردار ابوالفضل 
شکارچی »سخنگوی ارشد نیروهای 
مســلح« بعــد از ســقوط هواپیمای 
اوکراینی »با تاکید بر اینکه شــایعاتی 
کــه در خصوص ایــن هواپیما مطرح 
می کنند کامال دروغ محض اســت و 
هیچ کارشــناس نظامی و سیاسی این 
موضوع را تاییــد نمی کند، گفته بود: 
قطعــا این موضوع توســط خط نفاق 
به نفع آمریکایی ها دنبال می شــود و 
توطئــه ای دیگر در حوزه جنگ روانی 

است.« )خبرگزاری فارس(
ســوال این اســت که اگــر دولت و 
ســازمان هواپیمایــی در جریان نبود 
و بــه همین خاطــر حمله پدافندی را 
تکذیب می کردند اما چرا ســخنگوی 
ارشــد نیروهای مسلح این گونه گفته 

است؟ او هم در جریان نبود؟
- می گویند در حال بررســی بودیم؛ 
دقیقًا بررســی چه؟ مگر خود ســردار 
حاجــی زاده صراحتًا نگفت که صبح 
روز حادثه متوجه حمله اشتباهی پدافند 
خــودی به هواپیما شــده بودند؟ این، 
حتی نیازی به جعبه سیاه هم نداشت.
- قباًل ســردار حاجــی زاده گفته بود 
که برای شــلیک پدافنــد، نیازی به 

هماهنگی و کســب اجازه نیســت و 
اپراتور بر اســاس تشخیص خودش 
شلیک می کند. اما در سخنان اخیرش 
گفت: اپراتور موشــک موظف بود در 
این شــرایط تماس و تاییدیه بگیرد و 
خبــط این اپراتــور هم از همین نقطه 

است. 
باالخره باید اجازه می گرفت یا خیر؟

- در سخنان سردار حاجی زاده آمده است 
که اپراتور می خواســته تماس و تاییده 
بگیرد » اما در این شرایط ظاهرا سیستم 
ارتباطــی اش با اختالل مواجه بود. حاال 
یا ســامانه جمینگ باعث شده یا شبکه 
شلوغ بوده، به هر ترتیب نمی تواند ارتباط 

بگیرد.« )ایرنا(
واقعًا دلیل این که اپراتور نتوانسته تماس 
بگیرد چه بوده است؟ این عجیب نیست 
که در شرایط آماده باش صد در صدی، 
حتی امکان یک تماس ســاده هم وجود 
نداشــت؟  این واقعًا نگران کننده است 
که سیســتم دفاعی کشور درگیر چنین 

مشکالت ساده ای باشد.
- چرا بعد از حمله موشکی ایران و ایجاد 
وضعیت جنگی، پروازهای مسافری لغو 
نشــدند و چه کســانی در این زمینه به 

وظیفه خود عمل نکردند؟
- کــدام مســؤوالن تصمیم گرفتند 
موضــوع را نــه تنها از مــردم که از 
مســووالن ســازمان هواپیمایــی و 
دولت نیز کتمان کنند و این رســوایی 
ملی را در اطالع رســانی وارونه به بار 
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ابهامات بی پاسخ پیرامون بوئینگ ۷3۷ اوکراینی

دو روی غم انگیز سکه سقوط
فاطمه دیانی



آورند؟ ضربه ای که آنها با این تصمیم 
نابخردانــه به منافع ملی زدند، به این 
زودی ها قابل جبران نیست و ای بسا 
هیچ گاه هم نباشــد.  آیا قرار نیســت 

معرفی شوند و با آنها برخورد شود؟!
این ها ســواالتی هســتند که مردم 
مطــرح می کنند و فضای مجازی نیز 
پر شده است از این پرسش ها و نظایر 
آن و حتی شایعات عجیب و غریب. به 
نیت های مختلف مطرح کنندگان این 
سواالت و ابهامات کاری نداریم، آنچه 
مهم اســت این که همه این عالمت 
ســوال ها به طور واقعی وجود دارد و 
اگر مسووالن بخواهند مانع طرح شان 
در رســانه های داخلی شوند و خود را 
معاف از پاســخگویی و شفاف سازی 

بدانند، اوضاع وخیم تر خواهد شد.
اگر این باور وجود دارد که »النجاة فی 
الصدق« )حضرت علی علیه السالم( 
بایــد صادقانــه و صریح، به همه این 
ابهامات پاســخ دهند، مقصران را به 
دســت قانون بسپارند و مجازات کنند 
و ااّل »اکتفــا بــه یــک بیانیه و یک 
ســخنرانی«، فقط مردم را آزرده می 

کند و اوضاع را به ســمتی می برد که 
مدیریت اش بسیار سخت و هزینه بر 

و ای بسا غیر ممکن شود.
اگر دلســوز ایران یا انقالب یا اسالم یا 
مردم یا همه این ها هســتید ، اشــتباه 
»کتمان ســه روزه« را با اشتباه بزرگ 
تری به نام »بی تفاوتی در برابر ابهامات، 
سواالت و حتی شایعات« تشدید نکنید.
2 - تمــام نقدهــا و پرســش هــا و 
ابهامــات، به طور جدی وجود دارد و 
باید تا روشــن شدن تمام ابعاد ماجرا، 
پیگیرش باشیم، اما در این میان نباید 
دچار بی انصافی شــویم و اتفاق پیش 
آمده را دســتاویزی بــرای تضعیف 
نیروهای مسلح یا تسویه حساب های 
شخصی و جناحی قرار دهیم. کشور به 
نیروهای مســلح اش نیاز دارد؛ اگر بر 
فرض، فردا عربســتان یا همین عراق 
به ایران تعرضی بکند، همین نیروهای 
مســلح هستند که در خط مقدم دفاع 
از کشــور قرار خواهند گرفت. همین 
نیروهای مســلح و مشخصًا سپاه بود 
کــه در برابر داعش ایســتادند و مانع 
از آن شــدند کــه داعش به مرزهای 

ایــران نزدیک شــود و هنگامی که 
داعشــی ها در ایران عملیات محدود 
تروریســتی انجام دادند، همین یگان 
موشــکی سپاه بود که مواضع داعش 

را در عراق در هم کوبید.
نیروهای مســلح و تجهیزات نظامی 
که در اختیارشــان اســت، فارغ از هر 
دولت و حتی حکومتی، ســرمایه فرد 
فرد مردم ایران است. اگر امروز اصرار 
داریم که متخلفان و متهمان ســقوط 
هواپیمــای اوکراینی باید محاکمه و 
مجازات شوند و زوایای ماجرا بر مردم 
روشن شود، بر این نکته راهبردی نیز 
تاکید می کنیم که باید شأن نیروهای 
مسلح کشور را حفظ کرد چه آن که در 
منطقه ای که زندگی می کنیم، چاره 
ای نداریــم جز این که از نظر نظامی 

قدرتمند باشیم.
و بــاز تاکیــد مــی کنیم کــه حفظ 
حرمت امامزاده با متولی آن اســت و 
»پاسخگویی شفاف به همه سواالت« 
و »برخــورد جدی با مقصران فاجعه« 
دو رکــن اصلی بــرای حفظ حرمت 

نیروهای مسلح است.
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اهمیت اقناع داخلی و ترمیم اعتماد عمومی، در قدرت نرم

چگونه خدشه وارده بر اعتبار ملی را ترمیم کنیم؟

محمد حسین کبریا 

»قــدرت« از مقوله های زیربنایی در علوم سیاســی و 
روابط بین الملل است. انسان  برای رسیدن به اهدافش 
و رفع نیازهای خود در جامعه و در ســطح گســترده تر 
بیــن المللــی، نیاز به قدرت  دارد. قــدرت از دیر باز تا 
عصر حاضر، در کانون توجه اندیشــمندان سیاسی قرار 
داشــته و به یکی از  مفاهیم عمده در علوم سیاســی و 
روابــط بین الملل تبدیل شــده و نقــش محوری پیدا 
کرده اســت. قدرت در  عرصه بین الملل وســیله نهایی 

تنظیم روابط واحدهای جامعه بین الملل و عامل تعیین 
کیفیت مســائل  مربوط به این روابط اســت. به عبارت 
دیگر، قدرت، مرکز ثقل و هســته اصلی سیاســت بین 
الملل اســت.  قدرت را می توان به دو بخش ســخت و 
نرم تقســیم کرد که در ارتباط با یکدیگر هســتند، چرا 
که هر دو به  عنوان جنبه هایی از توانایی دســتیابی به 
اهــداف از طریق تحــت تأثیر قرار دادن رفتار دیگران 

محسوب  می شوند.
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اگر در گذشته قدرت سخت )نظامی و اقتصادی( 
مورد توجه بیشتری قرار داشت و کشورها برای 
تأثیــر  گذاری، بــه دنبال تقویت بنیه نظامی یا 
اقتصادی خود بودند، امروزه قدرت نرم اهمیت 
فراوانــی پیدا کرده  اســت. از نظر جوزف نای 
»قــدرت نرم، راه غیرمســتقیم دســتیابی به 
خواســته ها اســت، راهی که در آن  از تهدید و 
سیاست چماق و هویج خبری نیست.« در قدرت 
نرم، خبری از فشــار و اجبار نیســت و  دیگران 
بــا رضایتمندی، ترغیب بــه پیگیری اهدافی 
می شــوند که صاحب قدرت نرم، در نظر دارد. 
قــدرت فرهنگــی به معنای عام و قدرت روانی 
تبلیغی، به معنای خاص، از تشــکیل دهندگان 
قدرت نرم هستند. کشورها تالش دارند با تقویت 
ایــن بعد از قدرت، ضمن خــارج کردن رقبا از 

صحنه، بازیگران دیگر را با خود همراه کنند.
کشــوری می تواند قدرت نرم موثری در صحنه 
بین الملل داشته باشد که از پشتوانه قوی مردمی 
برخوردار بوده و مستظهر به اعتماد و اعتبار ملی 
باشد. رضایت و توافق عمومی در مورد اهمیت 
ارزش ها و باورها در هر کشــور، فرهنگ ملی 
قوی را بوجود می آورد و کاِر کارگزاران سیاست 
خارجی در عرصه بین الملل را آســان می کند. 
آثار و ویژگی های فرهنگی هر دولت بر سیاست 
خارجی خود و انعکاس آن در تعامالت رفتاری در 
سیاست بین الملل، می تواند تصویر روشن تری 
از محتــوای  فرهنگــی آن جامعه را ارائه کند و 
ایــن مهم، از طریق روابط دیپلماتیک، به ویژه 
دیپلماســی عمومی و  فرهنگی تجلی می یابد. 
منش ملی، روحیه ملی، کیفیت حکومت و جامعه 
و کیفیت دیپلماسی از جمله  عوامل کیفی مربوط 
بــه قدرت ملی هســتند. اگر مؤلفه های قدرت 
نرم و دیپلماســی فرهنگی و عمومی  تضعیف 
شــوند، امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، 
خودکفایــی، تولیدات صنعتی، آمادگی نظامی 
و بــه  طور کلی، چهره ســخت قــدرت، تأثیر 

زیادی نخواهد داشــت. بُرد دیپلماسی عمومی 
و فرهنگــی زمانی کاهش می یابد که رضایت 
عمومــی داخلی و توافق در مــورد ارزش ها و 
باورها، تضعیف شــود. اگر دولتی نتواند موجب 
اقناع عمومی و رضایتمندی داخلی شود، هرگز 
نخواهد توانست در عرصٔه بین الملل، موفقیتی 

کسب کند.
اتفاقات اخیر در ایران بر اعتماد عمومی و اعتبار 
 ملی خدشــه وارد ســاخت، ولی به برکت خون 
» ســرباز وطن« ســردار ســپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی و با نمایش یکدلی، انسجام و وحدت 
تمامــی آحــاد مردم،  ترمیم شــد. این تحول 
می توانســت به تقویت قدرت نرم کشورمان در 
عرصه بین المللی منجر شود و نظام جمهوری 
اســالمی می توانست با برنامه ریزی صحیح و 
به منظور پیشبرد اهداف مقدس خود در خارج 
از مرزهــا، نهایت بهــره برداری را نصیب خود 
کنــد. با ایــن وجود، پنهانکاری و اتخاذ مواضع 
نادرست و انتشار گزارشهای خالف واقع در مورد 
ســرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 
تعدادی از هموطنان نخبه کشورمان، بار دیگر 
فرصت بهوجود آمده را به چالشــی دیگر علیه 
اعتماد عمومی و اعتبار ملی تبدیل کرد. در سایه 
این چالش بار دیگر گســل و گسست اجتماعی 
پدیــدار شــد و مطالبات و توقعــات عمومی از 
حاکمیت را باال برد. آنچه موجب ترمیم خدشه 
وارده بر اعتماد عمومی و اعتبار ملی می شــود، 
درایت مقامات عالی کشــور، اســت. شفافیت 
کامــل در مورد حادثه اخیــر و حوادث پیش از 
این که خواســته ملی است و مجازات مسببین 
آن ها، در کنار اعالم آشــتی ملی و عفو عمومی 
و کنار گذاشــتن تنــگ نظری ها و درجهبندی 
شــهروندان و سوار کردن نیروهای مختلف به 
قطــار انقالب، می تواند بار دیگر موجب اقناع و 
رضایتمندی داخلی شده و نتیجتًا پیشبرد اهداف 

نظام در صحنه بین الملل را تسهیل کند. 

اقتصاد وبازار

اتفاقــات اخیر 
در ایــران بر اعتماد 
عمومــی و اعتبار 
ملی خدشــه وارد 
ســاخت، ولــی 
 به برکــت خون 
» ســرباز وطن« 

ســردار ســپهبد 
شــهید قاســم 
ســلیمانی و بــا 
نمایــش یکدلی، 
انسجام و وحدت 
تمامی آحاد مردم،  
ترمیم شــد. این 
تحول می توانست 
بــه تقویت قدرت 
نرم کشــورمان در 
عرصه بین المللی 

منجر شود 
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ایــن پــرواز همچنین مســافرانی از ایران، 
اوکراین، ســوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا 

داشت، اما هیچ 
شهروند آمریکایی در آن نبود.

وضعیت دشوار  �
ساعاتی پیش از بلند شدن پرواز اوکراینی از 
باند فرودگاه، ایران 15 موشک بالستیک به 
سمت پایگاه های  مقر سربازان آمریکایی در 
عراق شلیک کرد که البته هیچ آمریکایی در 
آن زخمی یا کشته نشد. اگرچه  بررسی علت 
ســقوط یک هواپیما عمدتًا چند ماهی طول 
می کشــد و به ارزیابی جعبه ســیاه بستگی 
دارد، اما  مقامات خیلی ســریع نقص فنی را 
مســبب حادثه خواندند. اما شک و تردیدها 
زمانی شــروع شد که ســفارت  اوکراین در 
ایــران ابتــدا بیانیه ای مبنــی بر نقص فنی 
هواپیمــا را منتشــر کرد و بعد آن را از روی 
ســایت  سفارت برداشت و نوشت تحقیقات 

دربــاره علت حادثه هنوز ادامه دارد.
اولِکسی ملنیک، خلبان پیشین جنگنده های 
روسی و فرمانده نیروی هوایی اوکراین که در 
حال حاضر از مدیران روابط خارجی و برنامه 
امنیت بین المللی در مرکز رازومکف است، 
گفــت: »ایرانی هــا در وضعیت پیچیده ای 
هســتند. در حال حاضر برای آنها بهتر این 
اســت که تا حد ممکن با جامعه بین المللی 

همکاری کنند و مســئولیت را بپذیرند.«
پدافند هوایی تور  �

موشــک تور که در ناتو به »اس اِی-15« 
مشهور است، یک سامانه دفاع هوایی سیار 
متعلق به دهه 1970 است. ایران در دسامبر 
2005 بر ســر خرید 29 فروند از این سامانه 
موشــکی ســطح به هوا با روســیه با قیمت 

حــدودی 700 میلیون دالر توافق کرد.

کریس هارمر، کارشــناس تســلیحاتی که 

از فرماندهان بازنشســته نیــروی دریایی 
آمریکاست، گفت: »اس 

اِی-15 راداری بــا بــرد نســبتًا کوتاه دارد 
کــه این یعنی اپراتــور زمان واکنش خیلی 

کوتاهی برای تفسیر 
داده هــا دارد. ایرانی هــا پدافندهای هوایی 
زیــادی دارند، اما ظاهراً در اســتفاده از آنها 

مهارت چندانی 
ندارنــد. بنابراین این احتمال وجود دارد که 
اپراتور سامانه تور هواپیمای تجاری را روی 
رادار خــود دیده باشــد و بــا توجه به زمان 
کوتاهی که برای واکنش داشــته، داده ها را 
به اشــتباه تفســیر کرده و هواپیما را تهدید 

انگاشته باشد.«
آنــدری ریژنکــو، معاون فرمانــده نیروی 
دریایــی اوکرایــن در مورد ادغام در منطقه 
یــورو و اقیانــوس اطلس،  گفت: »می توان 
تصــور کرد کــه ایرانی ها بــرای واکنش 

یادداشت

چــرا پدافند هوایی ایران یک هواپیمای غیرنظامی 
را هدف گرفت؟

 نوالن پترسون

طبق اخبار منتشــر شــده، اطالعات آمریکایی حاکی از آن 
اســت که ایران دو موشــک  دوران جنگ ســرد تور را به 
ســمت یک فروند هواپیمای بوئینگ پرواز خطوط هوایی 
بین المللی اوکراین  حدود دو دقیقه پس از بلند شــدن آن 
از فــرودگاه بیــن المللی امام خمینی )ره( تهران شــلیک 

کرده اســت. جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا هم گفت 
که اطالعات نشــان می دهند موشــک های ایرانی مسبب 

سقوط پرواز اوکراینی بوده اند.
طبق اعالمیه هواپیمایی بین المللی اوکراین، ۶3 کانادایی 

در این ســانحه جان خود را از دست داده اند. 
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ایــاالت متحده آماده بــاش بودند. بدیهی 
اســت که  تهران یکی از مکان های اصلی 
برای محافظت با ســامانه های دفاع هوایی 

روسیه به شمار می رود. 
مقامــات دولتی اوکراین نباید اجازه پرواز در 

منطقه را می دادند.«
خلبان های آمریکایی بر ســر این مســاله با 
یکدیگــر توافق نظر دارند کــه هواپیمای 
اوکراینی به دلیل تعیین هویت اشــتباهی و 
اپراتور آموزش ندیده پدافند هوایی و سطح 
باالی نگرانی از حمله هوایی تالفی جویانه 
آمریکایی هدف گرفته شــده اســت. با این 
حال، هواپیمای مســافربری اوکراینی شب 
هنــگام و در ارتفــاع کم  پرواز می کرده که 
در واقع »منطقه جنگی« به شــمار می رفته 

اســت. خلبانان نظامی آمریکا گفتند که 
این ترکیب خاص از متغیرها پیش درآمدی 

برای یک فاجعه است.
خطای انسانی  �

پرواز اوکراینی احتمااًل در زمان ســانحه با 
بــرج کنترل ایران در ارتباط مســتقیم بوده 
اســت. کنترل ترافیک  هوایی ایران احتمااًل 

با توجه به تنش های ساعات اولیه چهارشنبه 
و برای جلوگیری از اشتباه، اطالعات  مربوط 
به ترافیک هوایی غیرنظامی برون مرزی را 
به همه واحدهای نظامی در منطقه ارســال 
کرده اند.  با این حال، موشــک تور در میان 
کارشناســان نظامی یک »سامانه مستقل« 
به شمار می رود به این  معنی که پشت یک 
وســیله نقلیه سوار اســت و عمدتًا به شبکه 
رادار پدافند هوایی کشــور وصل نمی شود. 

طراحی مســتقل این پدافنــد هوایی یعنی 
اپراتورها باید در لحظه حســاس شــخصًا و 
جدا از داده های کنترل ترافیک هوایی درباره 

هویت هواپیما تصمیم می گرفتند.
ملنیــک، خلبــان پیشــین جنگنده هــای 
اوکراینی گفت ســامانه موشــکی تور ایران 
باید قابلیت شناســایی ســیگنال شناسایی 
هواپیمــای اوکراینــی را بــه عنــوان یک 
هواپیمای غیرنظامی می داشــته اســت. با 
این حال، کارشناســان می گویند روســیه 
گاهی اوقات قابلیت های فنی ســامانه های 
تســلیحاتی صادراتی خود را پایین می آورد 
و هنوز مشــخص نیســت که ســامانه تور 

مســبب ســانحه هوایی به مؤلفه های الزم 
برای شناســایی  فرستنده غیرنظامی مجهز 
بوده است یا خیر. او در عین حال تاکید کرد 

که اپراتورهای ایرانی بدون 
اطــالع از فرســتنده پــرواز اوکراینی هم 
می توانستند به دلیل قرار داشتن هواپیما در 
کوریدور غیرنظامی، سرعت و ارتفاع پرواز، 
آن را از جت های جنگنده تشــخیص دهند.

بســیاری از خلبانان و کارشناســان نظامی 
همچنین این ســؤال را مطرح می کنند که 
اصــاًل چرا در آن  زمان حســاس که ایران 
در وضعیــت آماده باش بــوده، اجازه ورود 
هواپیماهــای غیرنظامی به ترافیک هوایی 
صادر شــده اســت؟! کیت مک کی، مشاور 
امنیت هوایی که بیش از 30 هزار ســاعت 
ســابقه خلبانی بــا  هواپیماهایی همچون 
بوئینگ 747 و ایرباس ای-300 دارد، گفت: 
»بهترین کار این اســت که در  شــرایطی 
قرار نگیرید که امکان احراز هویت اشتباهی 
وجود داشته باشد. عقل سلیم می گوید نباید 

بــر  فراز یک منطقه جنگی پرواز کرد.«
منبع: دیلی سیگنال   

 نگاه
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متاســفانه مســافرت در ایران، 
در زمیــن و هــوا، فاقــد امنیت و 
اســتانداردی مطلوب اســت و از 
این حیث ما ســزاوار ســرزنش 
هســتیم. بسیاری نیز، در داخل و 
خارج کشــور، مــا را به دلیل این 
استاندارد  پائین، که در این حادثه 
به متالشــی شــدن زندگی های 
بســیاری انجامید، مورد مالمت 
قــرار دادند. انصاف حکم می کند 
مســئولین در برابر این گونه نقد 
و نظرها ســر پوزش فرود آورده، 
تجربه موفقتر کشــورهای امن تر 
را ارج نهــاده و با آموختن از آنان 
آینــده ای بهتر برای ســفرهای 

هوایی و زمینی فراهم نمایند.
 همــه نقدهــا و نظرها، اما، از این 
جنــس نبــود و در این میان یکی 
واقعًا پدیده ای استثنایی و درخور 
توجه بود: بالفاصله پس از اعالم 
و اعتراف فرماندهان مســئول در 
خصوص هدف قرار گرفته شــدن 
اشــتباهی هواپیمای مسافربری، 
بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر 
إســرائیل در جلــوی دوربین ها 
ظاهر شــد و گفــت: ایران دروغ 
گفــت. همانطور که درباره برنامه 
هسته ای سّری خود دروغ گفتند، 
حاال دارند در خصوص ســرنگون 
کــردن هواپیمای اوکراینی دروغ 
میگوینــد. از اول می دانســتند 
کــه خودشــان آن را ســرنگون 

تحلیل

سیاستی 
عین 

وقاحت!

سیدهادی برهانی *
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کرده اند. می دانستند که ناعامدانه 
آنرا سرنگون کرده اند، اما عامدانه 
دروغ گفتنــد. تمام جهان را فریب 
دادنــد«. نتانیاهو گفت »این دقیقًا 
مغایر آن شــیوه ای است که یک 
کشــور متمدن می بایســت عمل 
کنــد، و ما مراتب تســلیت خود را 
بــه قربانیان فریب و اهمال ایران 

ابراز می کنیم«.
 اگــر در دنیای سیاســت وقاحت 
وجود نداشت إسرائیل باید آخرین 
کشوری می بود که چنین موضعی 
می گرفت. نتانیاهو نماینده رژیمی 
اســت که مرتکب یکی از بدترین 
انواع جنایت و دروغ پردازی در حق 
هواپیماهای مســافربری شده که 
تاکنون در جهان ثبت شــده است.

 این رژیم )در 21 فوریه سال 1973( 
پرواز شــماره 114 خطوط هوایی 
لیبی را – که توسط ایرفرانس اداره 
می شــد – بر فراز صحرای ســینا 
هدف قرار داد. إســرائیل – همان 
کشور متمدن  مورد اشاره نتانیاهو 
– ابتدا مسئولیت خود در این فاجعه 
را انکار کــرد. اما اطالعات جعبه 
ســیاه این  هواپیمــا، زنده ماندن 
معجزه آســای کمک خلبان این 
هواپیما و تحقیقات بعدی نشــان 
داد تصمیماتــی  جنایتکارانه، و نه 
اشــتباه و خطا، این فاجعه انسانی 
را رقم زده است. بعدها روشن شد 
إســرائیل می  دانست این هواپیما 
مســافربری و مملو از مسافر است. 

إســرائیل می دانست این هواپیما 
در حــال خروج از صحرای ســینا 
اســت و نمی توانــد خطری، از هر 
نوع، برای إسرائیل به حساب آید. 
با این وجود مقامات اســرائیلی در 
عالی ترین ســطح، رئیس ســتاد 
ارتش إســرائیل )دیویــد العازار(، 
دســتور شلیک به هواپیما را صادر 
کردنــد و دو فروند فانتوم نیروی 
هوایی إسرائیل پس از تعقیب این 
هواپیما آن را در روز روشن )حوالی 
ســاعت دو بعــد از ظهر( به رگبار 
بســتند و سرنگون نمودند. در این 
جنایت 108 نفر از جمله وزیرخارجه 
وقت لیبی، کادر فرانســوی پرواز و 
خانــم ســلوی حجــازی مجری 
مشــهور و محبوب مصری )و مادر 
چهار فرزند( کشــته شدند. پس از 
روشن شــدن حقیقت إسرائیل در 
24 فوریه )ســه روز پس از وقوع 
حادثه( به این جنایت اعتراف نمود 
و آن را محصول قضاوتی خطاآلود 

نامید اما در عین 
حــال مســئولیت ایــن حادثه را 
نپذیرفــت و خلبــان فرانســوی 
هواپیمــا )ی بوئینــگ 727( را 

مقصر واقعی ماجرا دانست.
 بنیامیــن نتانیاهــو، که در حادثه 
هواپیمــای اوکراینــی زبــان به 
مالمت مســئولین ایرانی گشوده 
اســت، نه تنهــا نماینده رژیمی با 
این سابقه وحشــتناک در کشتن 
مســافران هواپیمای مسافربری 

اســت بلکه خود شــخصًا نیز در 
عملیاتی شــرکت نموده )عملیات 
هدیــه( که طــی آن کماندوهای 
اســرائیلی ســیزده هواپیمــای 
مسافربری مستقر در فرودگاه بین 
المللی بیــروت را منهدم نمودند. 
ایــن حادثه نیز در نوع خود جرمی 
بی ســابقه در تاریــخ هوانوردی 

جهان تلقی می شود.
 دولت جمهوری اســالمی ایران 
و دســتگاههای مسئول معصوم و 

مصون از خطا و اشــتباه نیستند 
و در حوادث بسیاری، از جمله سقوط 
هواپیمــای اوکراینی، شایســته 
سرزنش و مالمت هستند اما واقعًا 
إســرائیل، با آن پرونده سنگین در 
ارتــکاب أنواع جنایت، بی رحمی، 
قتل و غــارت و دروغگویی واجد  
کمترین شایســتگی برای انتقاد 
از ایــن اوضاع و ایــراد خطابه در 
مورد تمدن و انسانیت است. با این 
وجود، إسرائیل در دوره زمامداری 
نتانیاهو به رژیمی تبدیل شــده که 
پیشــقراول و ســردمدار انتقاد و 
اعتــراض به سیاســتها و عملکرد 
جمهوری اســالمی اســت. این 
مهــم جز از طریق سیاســتی که 
عیــن وقاحت اســت امکان پذیر 

نیست.

*اســتاد دانشــگاه تهــران – 
دانشکده مطالعات جهان

تحلیل



چرا حادثه اســفبار هوایی اخیر به یک خطای انســانی تقلیل داده می شود؟ 
مگر پروازهای هوایی توســط سازمان هواپیمایی نباید اداره شود؟

1ـ  فاجعه غمبار سقوط هواپیمای اوکراینی اندوهی عظیم در قلوب ملت 
ایران به جای نهاد. اندوهی که به جز نزول صبر و رحمت الهی هیچ چیز 
نمی توانــد التیامــش دهــد. امیدوارم که خداوند متعال صبرو  آرامش را بر 

دل های ما داغدیدگان و ســوگواران نازل فرماید.
2ـ  برخی از مســئوالن در همان روز نخســت قبل از تحقیق و بررســی 
توســط کارشناســان فنی، به اظهار نظر مبادرت وحادثه را معلول نقص 
فنی توجیه کردند. اینگونه اقدامات نه اشتباه که »تقصیری« است بسیار 
عظیم که حداقل مجازات آنان برکناری این افراد از ســمت های مربوط 

و ســپس برخورد قانونی و اجرای عدالت است.
3ـ  از اطالعیه های مسئوالن رده باالی کشور به کرات اصطالح »خطای 
انســانی« شــنیده شــد. این اصطالح در این امر ظهور دارد که این حادثه 
هولناک توسط یک شخص یا اشخاص مبتنی بر خطا و اشتباه رخ داده است. 
4ـ  اینجانب نه با وظائف نظامی آشــنایی و نه از این یادداشــت مقصد و 
هدفی برای دفاع از ارگان و سازمانی دارم و صرفًا مایلم آنچه در دل دارم 

به قلم جاری ســازم تا شــاید افراد ذوی االطالع مرا آگاه سازند. 
5ـ  چرا این حادثه اسفبار به یک خطای انسانی تقلیل داده می شود. مگر 
پروازهای هوایی توســط سازمان هواپیمایی نباید اداره شود؟ حمله ایران 
به پایگاه آمریکایی در عراق ظاهراً ساعت یک ونیم روز چهارشنبه رخ داده 
اســت، و خبرآن هم توســط خبرگزاریهای رسمی اعالم شده و هواپیمای 
اوکراینی ســاعت ۶ و 12 دقیقه پرواز کرده اســت. آیا به دلیل وضعیت 
جنگی ســازمان هواپیمایی کشــوری نباید پروازهای فرودگاه را تعطیل 
کند و اجازه پرواز ندهد؟ توقف پروازها به دســت کیســت؟ و دراختیارکدام 
مقامی است؟ و یا به دیگر سخن اجازه پرواز به دست کیست؟ مگر می شود 
بدون اجازه پروازی صورت گیرد؟ بنابراین نخســتین تفحص وتحقیقی 
که به آســانی هم می تواند به نتیجه برســد این اســت که پس از اعالن 
حملــه ایــران به پایگاه آمریکا و پخش خبر و به وجود آمدن حالت جنگی 

برای آسمان کشور چه سازمانی اجازه پرواز صادر کرده است؟ اوست که 
تقصیر ســازمانی مرتکب شــده و نه فقط خطای انســانی و بس!!. انتظار 
دارم با پاســخی مســتدل از سوی مســئوالن امور به سئوال فوق صاحب 
این قلم را  روشــن ســازند و اگر در خطای انســانی است! او را آگاه سازند.

مردمی که روزانه به فرودگاه مراجعه می کنند و ســوار هواپیما می شــوند 
مهمترین اعتمادشــان به ســازمانی  است که مسافرتهای هوایی کشور را 
مدیریت می کند. اگر هوا به علت اختالالت جوی نامناسب است،  برفی و 
بارانی است و یا ترافیک هوایی وجود دارد و باالخره و یا به علت وضعیت 

جنگی ناامن اســت،  بی گمان باید اجازه پرواز ندهد. 
از قدیم آورده اند که مالباخته ای که سارقان اموالش را شب هنگام برده بودند 
شکایت به سلطان برد و گفت خواب بودم دزدان اموالم را برده اند. سلطان 
گفــت چــرا خوابیدی؟ مالباخته بالفاصله گفت به خیال آنکه تو بیداری!!

این کالمی است که از زبان یک فرد علی الظاهر عادی بیرون آمده ولی 
بســیار بســیار حکیمانه اســت و باید در بسیاری موارد جریان یابد. نه فقط 
در خصوص هواپیما، در بیمارســتان ها، بیماران به اعتماد حذاقت طبیبان 
مراجعه می کنند و جانشان را به دست آنان می سپارند، ولی متاسفانه مکرر 
دیــده می شــود وقتی فاجعه ای رخ می دهد آخــر کار تمام تقصیر بر گرده 
پرستاری ضعیف قرارمی گیرد گویی هیچکس دیگر مسئول نبوده است.

اگر ملت ایران به علت نه تنها ســلب مســئولیت که باالتر دروغ گفتن 
مسئوالن هواپیمایی برای 

مســافرت های هوایی خود با بحــران بی اعتمادی مواجه گردد چه توالی 
فاسده ای خواهد داشت؟ 

اینجانب به عنوان یک شهروند از سازمان هواپیمایی کشوری استدعا دارم 
برای آینده تمامی مســئولیت  پیش بینی امنیت پرواز را به عهده گیرند و 
در پی اعتمادســازی آن برایند تا شــهروندان با اســتظهار به  خردمندی و 

درایت آنان مسافرت کنند.
* مجتهد و حقوقدان و عضو پیوســته و رئیس گروه مطالعات اســالمی 

فرهنگستان علوم ایران
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در ســپیده دم روز چهارشــنبه به تاریخ 18 دی ماه 1398 تعداد زیادی 
هواپیمایــی جنگــی در مرزهای  ایران و هواپیمایی شناســایی از فضای 
آســمان ایران در حال پرواز بودند؛ این هواپیماها متعلق به پایگاه  های 
آمریکا در کشورهای امارات، عراق و ترکیه بودند. یکی از هواپیمایی که 
در ارتفاع زیاد در  آسمان تهران بوده، هواپیمایی فوق پیشرفته ای به نام 
W Rivent  Joint 135-RC می باشــد. این هواپیما با داشــتن دو 
رادار بزرگ، قوی، فعال و متصل به بدنه برای انجام  عملیات شناسایی، 

نفوذ و حمله سایبری استفاده می شود.
هواپیما W 135-RC با انجام عملیات سایبری بروی رادار زمینی سپاه 
منفرد)خــارج از شــبکه( در نزدیکی تهــران، اطالعات این رادار را هک 
کرده و کنترل رادار زمینی ســپاه را از طریق  عملیات ســایبری در اختیار 
می گیــرد وبــرای این رادار اطالعات جعلی و کاذب یک موشــک کروز 
شــلیک  شــده به سمت تهران را تعریف می کند. در ضمن این هواپیما با 
ایجاد اختالل شــدید همه راه های  ارتباطی و مخابراتی پایگاه راداری 
سپاه را با شبکه های راداری مجاور به طور کامل قطع یا مختل می کند.
وقتی موشک کروز مجازی )سوری( به پایگاه نزدیک و نزدیک تر می شود، 
رادار زمینی سپاه به وضعیت هشدار شدید می رسد که زمان داشتن عکس 
العمل توسط اوپراتور)برادران سپاه در این پایگاه( در این شرایط بحرانی 
فقط 10 ثانیه می باشد. از طرف دیگر هواپیما W 135-RC  به صورت 
لحظه ای مختصات فضایی و جهت هواپیمایی اوکراینی را رصد می کند.
از آنجا که ارتباط های رادیویی و مخابراتی رادار زمینی سپاه مختل شده 
و اوپراتورهای رادار نمی توانند با فرماندهی و رادارهای شبکه ای مجاور 
تماس برقرار کنند؛ و از طرفی رادار به وضعیت هشدار شدید رسیده و فقط 
10 ثانیه برای عکس العمل به موشک کروز مجازی شلیک شده زمان 
دارند؛  چاره جزء شلیک به موشک کروز مجازی ندارند. مختصات فضایی 
هواپیمایی اوکراینی به جای  مختصات فضایی موشک کروز جایگزین 
می شود و موشک شلیک شده از سوی پایگاه راداری سپاه به  هواپیمایی 

اوکرینی تصادم می کند و باعث سقوط هواپیمایی اوکراینی می شود.
اگر کمی انصاف داشته باشیم نباید به سرزنش اوپراتورهای پایگاه راداری 
ســپاه بپردازیم، چرا که هر کســی به جای آنها بود چاره ای جزء شــیلک 
موشــک به ســمت موشــک کروز مجازی شلیک شده به سمت  تهران 
نداشــت؛ از نظر نگارنده 100% عامل اصلی ســقوط هواپیما اوکراینی و 

کشتن 19۶ انسان بی گناه سیاست های جنایت کارانه آمریکا است. چون 
آمریکایی ها عامل اصلی ایجاد این جنایت بزرگ بوده اند در اسرع وقت 
اطالعات محرمانه این جنایت بزرگ را برای رسوا کردن و ایجاد خسارت 

به ایران در اختیار اوکراین، سوئد، کانادا، آلمان و انگلیس گذاشته اند.
ما باید بیش از پیش قدر دان زحمات نیروهای مخلص و مقدر سپاه ایران 
باشیم و برای افتخار آفرینی آن ها در هر لحظه از درگاه اهلل همیشه دست 
به دعا برداریم. ترامپ به علت فشــار داخلی آمریکا از طریق اســتیضاح 
و اعتراض گســترده مردم آزادی خواه دنیا نســبت به جنایت ضد بشری 
ترور ســردار بزرگ اســالم حاج قاسم ســلیمانی و عکس العمل ایران با 
حمله موشکی قاطع به دو پایگاه در عراق دچار سرگردانی و حیرانی شده 
است. به نظر می رسد ترامپ برای فرار از فشارهای بیرونی و درونی در  
حال ســرگرم کردن مردم معترض در ایران برای برای ایجاد بحران و 
ایجاد آشوب های وسیع در ایران و پس از آن اقدام های سخت نظامی یا 
ایجاد یک جنگ شدید برعلیه ایران است و باید سخت هوشیار باشیم...
ترامپ یک بیمار روانی جنایت کار اســت و نیروهای مســلح ما باید با 
آمادگــی 100% برنامه هــا و اقدام های عملی نظامیان آمریکایی را رصد 
و دنبــال کننــد. چــرا که هرلحظه انتظار یک اقدام یا حمله جنون  آمیز را 
توسط نیروهای آمریکایی و به دستور ترامپ را باید داشت... ترامپ یک 
مار زخمی اســت و در  حال درد کشــیدن برای انتقام اســت.... نیروهای 
نظامی ما باید همیشه در اوج آمادگی کامل باشند و برای  موشک باران 
آنی یک پایگاه نظامی یا ناو جنگی یا تاسیسات مربوط به ارتش آمریکا 
از حداقل 100  موشــک قوی با شــلیک همزمان اســتفاده کنند. ما باید 
پایگاه های نظامی و ناوهای جنگی آمریکا را در منطقه  با رصد دقیق و 
لحظه ای در صورت کوچک ترین تحرک بیجا و اضافی در کسری از ثانیه 
به طور کامل نابود کنیم. به نیروهای آمریکایی در صورت حماقت، اجازه 
دم و بازدم دوباره تنفس ندهیم... راه مبارزه با دولت جنایت کار امریکا، 
راهی است که سردار آزادی خواه جهان و بزرگ اسالم شهید حاج قاسم  
ســلیمانی به همه ما مردم ایران یاد داده اســت، این راه همانا تالش و 
مجاهــدات خالصانــه بی منت و در  نهایت تدبیر و شــجاعت و قاطعیت 
است و همه ما باید در جایگاه خود به یک سردار بزرگ سلیمانی تبدیل  
شویم در مقابل ترامپ و دولت نامردش به اهلل پناه برده و توکل می کنیم 

و با تمام توان در مقابل دولت جنایت کار امریکا ایستادگی کنیم ...

نقش آمریکا در سقوط هواپیمای اوکراینی
مهرداد رادمهر



بعد از پایان یافتن سال 9۶ و ظاهراً به بهانه خروج غیراخالقی 
آمریکا از برجام، در سال 97 قیمت ارز دچار تالطم شدید شد 
و قیمت دالر آمریکا تا باالی 18 هزار تومان هم معامله شد.

هر چند با دخالت دیرهنگام ولی شــتاب زده بانک مرکزی، 
بــاز هــم طی تالطماتی، به زیر 10 هزار تومان هم رســید، 
ولــی در آن نــرخ چندان طاقت نیاورد و باز به باالی 13 هزار 
تومان هم رســید و متاسفانه همراه نوسانات و البته با تالطم 

کمتر ادامه یافت.
از اول ســال 98 ســعی شــد جلوی نوسان شدید گرفته شود 
و بازار آزاد تا حدی اداره شــد. هرچند باز هم بین کمترین و 
بیشــترین قیمت ها در ســال 98 هم گاهی بیش از 30 درصد 
اختالف بوده که برای ارز مقدار نامتعارفی محسوب می شود؛ 
به خصوص که بارها جای کمترین قیمت و بیشــترین قیمت 
عــوض می شــد که خود این بــه نوعی ایجاد رانت می کرد و 
باعث تشــویق ســفته بازان و بورس بازان به دخالت در این 

بازار می شد.
همــان طــور که قباًل هم گفته بودم، اگر در ســال 9۶ قیمت 
دالر واقعی تر عرضه می شد و به ضرب تزریق بیش از تقاضا 
قیمت را پایین نگه نمی داشــتند و در اول ســال 97 هم به 
قیمــت غیرواقعی 4200 تومان اصرار نمی ورزیدند، و اجازه 
می دادنــد بــازار قیمت را تنظیم کند، تا آخر ســال 97 قیمت 

دالر نمی توانســت از مرز 9 هزار تومان عبور کند.
در سال 98 هم حتی با همین نرخ تورم اعالمی 40 درصدی 
می توانست با شیب مالیم تا حداکثر 13 هزار تومان باال برود، 
و البته بدون نوسان، ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد 
کشور، افکار دیگری داشتند و دارند. از طرفی، عالقه مند به 
نرخ های متنوع برای ارز هســتند، و از طرف دیگر، آرزوهای 
خــود را کــه البته آرزوی همه ما هســت، به عنوان تحلیل و 

پیش بینی ارائه می کنند؛ در حالی که علم اقتصاد به بی رحمی 
معروف اســت و با هیچ کس رودربایســتی ندارد. البته گاهی 
با ســخن نامهربان و غیرقانونی یک کشــور زورمند، ممکن 
اســت جوی منفی ایجاد شــود و در عین حال ممکن اســت 
با لبخندی دیگر از ســوی مســوولی دیگر، جو قدری مثبت 
شــود، ولی واقعیت های اقتصادی در اثر هیچ جو مثبت و یا 
منفــی تغییر جدی نمی کند، وظیفه اصلی بانک های مرکزی 
هم در همه جای دنیا ایستادگی در مقابل این جوسازی های 

عمدی یا اتفاقی است.
بــه عبارتــی، باید در موقع مناســب با تزریق های مثبت و در 
زمــان دیگر بــا تزریق منفی جلوی بــاال رفتن ها یا ریزش 
مصنوعی قیمت ها را بگیرند؛ نه این که یک جا خودشــان را 
ببازند و بگویند ما درب خزانه بانک مرکزی را قفل می زنیم 
و یک جا ذوق زده شوند و همراه بازار شروع به تزریق بیش 
از تقاضا کرده و از پایین آمدن مقطعی قیمت ها اســتقبال و 

اظهار شعف کنند.
در هر حال باز هم جای شکر دارد که در سال 98 با تمهیداتی 
جلوی تالطمات شدید گرفته شده؛ هر چند که کماکان چند 
نرخــی بــودن ارز همچون زخمی بر پیکــر اقتصاد ما باعث 
خونریزی و صدمه دائم بر پیکر نحیف اقتصاد کشــور اســت. 
اگر از همین فردا سیاســت چند نرخی برچیده شــود، گامی 
مثبت به نفع اقتصاد کشــور برداشــته شده می شود. گام های 
مهــم دیگری که می شــود برای بهبــود وضعیت اقتصادی 
برداشــت، کنترل نرخ تورم، اصــالح نرخ بهره و مخصوصًا 
اصالح نظام مالیاتی کشــور اســت. نظام مالیاتی کشور هنوز 
با همان روش زمان قبل از انقالب اداره می شــود؛ در حالی 
که مترقی ترین روش اخذ مالیات در فقه پویای شیعه موجود 
است. شاید برخی فکر کنند، روش اخذ مالیات و تعرفه گمرک 
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سرانجام ارز ارزان

علی اصغر سمیعی*

 بایــد در موقع 
مناســب بــا 
تزریق هــای 

مثبــت و در زمان 
دیگــر بــا تزریق 
منفــی جلــوی 
بــاال رفتن هــا یا 
ریــزش مصنوعی 

قیمت هــا را 
بگیرند؛ نه این که 
یک جا خودشان 
را ببازند و بگویند ما 
درب خزانه بانک 
مرکــزی را قفل 
می زنیم و یک جا 
ذوق زده شوند



یــا عوارض خروج از کشــور، چــه ربطی به قیمت و وضعیت 
ارز دارد؟ ولی باید دانســت در جهان امروز مســائل اقتصادی 

کاماًل و زنجیروار به یکدیگر وصل و مرتبط اســت.
اجازه بدهید، در پایان داســتانی تعریف کنم. گفتند شــخصی 
مغازه چلوکبابی داشــت، مدیر چلوکبابی بررسی کرد و دید با 
توجه به قیمت گوشت و برنج و روغن و اجاره مغازه و حقوق 
کارمندهــا و کارگرهــا روزانه هزار چلوکباب پرســی 8 هزار 
تومان تمام می شــود. گزارش قیمت تمام شــده را به صاحب 
چلوکبابی اعالم کرد و نظر کارشناسی خود را مبنی بر اینکه 
خوب اســت هر پرس چلوکباب را 10 هزار تومان بفروشــیم، 
اعالم داشت. نظر صاحب چلوکبابی این نبود. دستور داد هر 
پرس چلو کباب به قیمت 5 هزار تومان قیمت گذاری شود و 
به فروش برسد، و چون آدم ثروتمندی بود، روزانه 3 میلیون 
تومان زیان حاصل را از جیبش پرداخت می کرد، ولی به این 
هم بسنده نکرد و دستور داد به رفقای نزدیکش که مثاًل 100 
نفــر می شــدند، هر پرس چلوکباب بــه قیمت 3 هزار تومان 
فروخته شــود. قیمت دیگری هم برای اقوام در نظر گرفت و 
خالصه مابه تفاوت آن قیمت ها را خودش پرداخت می کرد. 
ولی دو اتفاق باعث عدم موفقیت او شــد، یکی اینکه ثروت 
و درآمدهای او دچار نقصان شــد و دیگر این که، هر روز به 
مشــتری های این چلوکبابی اضافه می شد، یعنی کسانی که 

مصرفشــان مثاًل هفته ای یک چلوکباب بود، چون چلوکباب 
با قیمت غیرواقعی و ارزان عرضه می شــد، هر روز اقدام به 
خرید چلو کباب می کردند، کســانی هم پیدا شــدند که شروع 
کردنــد چلوکبــاب 10 هزار تومانی را پنج هزار تومان بخرند 
و ببرند، 7 هزار تومان بفروشــند، و البته اقوام و دوســتان هم 
که ســود مضاعف می بردند، خوب می شــود حدس زد که بعد 

از مدتی سرنوشــت این چلوکبابی به کجا می رسد.
در واقع سرنوشــت هر ارزان فروش بی منطقی همین خواهد 
بود، هم باعث اسراف در جامعه می شود، هم باعث گمراهی 
مــردم می شــود، هم باعث ورشکســتگی قیمت گذاران بی 
منطق می شــود. از همه مهم تر اخالق اجتماعی را تضعیف 
می کنــد، و معمواًل عاقبت این کارها هم به خیر نمی انجامد. 
فرقی نمی کند این نرخ غیرواقعی برای ارز باشد یا حامل های 
انرژی، برای تعرفه های گمرکی باشد یا اخذ مالیات بر درآمد، 
در واقع، قیمت در همه جا به معنی عالمت است. عالمت غلط 
چه برای ارز باشد چه برای بنزین، چه برای حقوق کارمندان 
و کارگران باشد، چه برای مالیات و عوارض خروج از کشور، 
ســم مهلک است و باعث گمراهی فعاالن اقتصادی و نهایتًا 

صدمه به اقتصاد کشــور خواهد شد.

* رییس اسبق کانون صرافان  
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در واقــع 
سرنوشــت  هــر 

ارزان فــروش 
بی منطقی همین 
خواهــد بود، هم 
باعث اســراف در 
جامعه می شــود، 
هم باعث گمراهی 
مردم می شود، هم 
باعث ورشکستگی 
قیمت گذاران بی 
منطق می شود. 
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الیحــه بودجه را می توان در یک عبارت خالصه 
کرد: افزایش استقراض دولت از محل اوراق مالی 
اســالمی و صندوق توسعه و فروش اموال دولتی 
برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، بدون توجه 

جدی به کاهش مخارج جاری.
از ایــن عبارت خالصه می توان دریافت که خبری 
از اصالح ساختار بودجه ریزی نیست. دولت تالش 
کرده اســت که عمده کاهش درآمدهای نفتی را 
از محل اســتقراض و واگذاری دارایی های دولتی 
جبران کند و اصالحات ساختاری به ویژه در سمت 
مصارف بودجه عمومی به چشــم نمی خورد. برای 
مثــال مواردی از قبیل اصالح رابطه مالی دولت با 
شــرکت نفت و بانک مرکزی، حذف رانت ارزی، 
پرداخت های مســتقیم خزانــه به ذینفع نهایی در 
راســتای کنترل اعتبارات دســتگاه های اجرایی و 
شناســایی برنامه های موازی و حذف برنامه های 

زائد در این الیحه در نظر گرفته نشده است.

بــه عبارت دیگــر می توان گفت که الیحه بودجه 
سال 1399 با اندکی تغییرات، ادامه مسیر اصالحیه 
قانون بودجه ســال 1398 اســت. بــا وجود آغاز 
تحریم های نفتی آمریکا از آبان ماه ســال 1397، 
هنوز دولت برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی 
جاری، تدبیری به جز استفاده از صندوق توسعه ملی 
)استفاده از درآمدهای نفتی گذشته( و انتشار اوراق 
بدهی دولتی )امید بســتن به درآمدهای احتمالی 

نفتی آینده( نیندیشیده است.
بیش برآورد نفتی  �

منابع و مصارف عمومی این الیحه بودجه اگرچه 
نسبت به قانون بودجه سال 1398 تنها 8/0 درصد و 
بسیار کمتر از تورم انتظاری رشد یافته است، اما در 
مقایسه با اصالحیه قانون بودجه سال 1398 شاهد 
رشــد 25/5 درصدی منابع و مصارف عمومی در 
الیحه بودجه سال 1399 هستیم. صادرات نفت در 
اصالحیه قانون بودجه سال 1398 مصوب شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی متشــکل از سران قوا، 
حدود 300 هزار بشــکه در روز در نظر گرفته شده 
بــود، در حالــی که این رقــم در الیحه بودجه این 
ســال به رقم غیرواقعی یک میلیون بشکه در روز 

افزایش یافته است.
بنابرایــن آنچه موجب کاهش درآمدهای نفتی از 
55۶ هــزار میلیارد ریال در اصالحیه قانون بودجه 
1398 به 483 هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه 
1399 شده است، نه فرض کاهش صادرات نفت، 
بلکه تفاوت در استفاده از سهم صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی و حذف منابع حاصل از فروش 
میعانات گازی به پتروشــیمی های داخلی از ردیف 
درآمدهای نفتی و انتقال آن به ترازنامه هدفمندی 
یارانه ها بوده اســت. ســهم صندوق توسعه ملی از 
منابــع حاصل از صادرات نفتی در اصالحیه قانون 
بودجه ســال 1398 و الیحه بودجه ســال 1399 
معادل 20 درصد در نظر گرفته شــده، که در اولی 

جامعه

کسری بودجه سال 1399 چقدر خواهد بود؟

گام های لرزان  بودجه ریزی
امیردیانی
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14 واحد درصد کمتر از رقم تعیین شــده در قانون 
برنامه ششــم توســعه و در دومی 1۶ واحد درصد 

کمتر از آن بوده است.
با این حال در اصالحیه قانون بودجه سال 1398 این 
مابه التفاوت 14 درصدی به درآمدهای نفتی دولت 
در زیرمجموعه واگذاری دارایی های ســرمایه ای 
اضافــه شــده بود، در حالی کــه در الیحه بودجه 
ســال 1399 این مابه التفــاوت 1۶ واحد درصدی 
تحت عنوان اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
در زیرمجموعــه واگذاری دارایی های مالی اضافه 

شده و در درآمدهای نفتی دولت نیامده است.
در عیــن حــال، درآمد نفتی دولت از محل فروش 
میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی در قانون 
بودجه سال 1398 معادل 2/2 میلیارد دالر در نظر 
گرفته شــده بود. درآمد نفتی محقق شده دولت از 
این محل در ســال 1397 معادل 95 هزار میلیارد 
ریال بوده اســت. اما در الیحه بودجه ســال 1399 
این بخش از درآمدهای نفتی حذف شده و معادل 
2۶0 هزار میلیارد ریال بابت فروش میعانات گازی 
به پتروشــیمی های داخلی بــه منابع هدفمندی 
یارانه های اضافه شــده اســت.اگر صادرات نفت 
ایران در ســال 1399 معادل 300 هزار بشــکه در 
نظر گرفته شــود و سایر فروض منطبق با فروض 
ضمنی همین الیحه باشــد، درآمد نفتی دولت به 
4/۶ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت. این در حالی 
است که 10/5 میلیارد دالر فقط برای تخصیص ارز 
با نرخ رسمی برای واردات کاالهای اساسی در این 
الیحه در نظر گرفته شــده اســت. در قانون بودجه 
سال 1398 تخصیص ارز با نرخ رسمی برای واردات 

کاالهای اساسی معادل 14 میلیارد دالر بود.
برآورد کسری بودجه سال ۱۳۹۹  �

برای کســری بودجه تعاریف متفاوتی وجود دارد. 
در حالت کلی بودجه تراز اســت، چرا که کســری 
بودجه از طرق مختلفی از قبیل انواع اســتقراض و 
واگذاری دارایی های دولتی تأمین مالی می شــود. 
در یکــی از این تعاریف، کل واگذاری دارایی های 
مالی به عنوان تأمین مالی کســری بودجه در نظر 
گرفته می شــود. واگذاری دارایی های مالی در این 
الیحــه معادل 125 هزار میلیــارد تومان در نظر 

گرفته شده است.

اســتقراض از طریق اوراق بدهی دولتی 80 هزار 
میلیارد تومان از این رقم را تشــکیل می دهد. البته 
باید توجه داشت که عالوه بر این 80 هزار میلیارد 
تومان، حدود 8 هزار میلیارد تومان از واگذاری های 
در نظر گرفته شده در بخش واگذاری دارایی های 
ســرمایه ای نیز ماهیت اوراق مالی داشــته و طبق 
قاعده بودجه ریزی باید در در زیرمجموعه واگذاری 
دارایی های مالی لحاظ می شد. در واقع در راستای 
مولدسازی دارایی های دولت، به دولت اجازه داده 
شــده است که به پشتوانه دارایی های خود معادل 
8 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشــر کند. 
ایــن روش اگرچــه به معنی فروش دارایی دولت و 
مجدداً اجاره به شــرط تملیک آن از ســوی دولت 
اســت، اما عماًل اســقراض به پشتوانه یک دارایی 

فیزیکی محسوب می شود.
اســتفاده از صندوق توســعه ملی 30 هزار میلیارد 
تومان از کل واگذاری دارایی های مالی در الیحه 
بودجه ســال 1399 را به خود اختصاص داده است 
که نمایانگر همان تفاوت 1۶ واحد درصدی سهم 
صندوق توســعه ملی از صادرات نفتی در مقایســه 
الیحه بودجه و قانون برنامه ششــم توسعه است. 
نکته قابل توجه دیگر این است که استفاده دولت 
از صندوق توسعه ملی به این 30 هزار میلیارد تومان 
محدود نمی شود. در همین الیحه تکالیف دیگری 
برای صندوق توسعه ملی مشخص شده که مغایر 

با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است.
تخصیص تســهیالت ارزی بــا تضمین دولت به 
مبلغ 3 میلیارد و 425 میلیون یورو )حدود 32 هزار 
میلیارد تومان با لحاظ فرض خوشبینانه دالر 8 هزار 
و 500 تومانی در ســامانه نیما( به بخش هایی از 
قبیل تقویت بنیه دفاعی، آبخیزداری و آبخوانداری 
و صدا و ســیما و همچنین تأمین ســهم 15 درصد 
تســهیالت مالی خارجی )فاینانس( از محل منابع 
صندوق توســعه ملــی، دو تکلیف دیگر برای این 
صندوق در الیحه بودجه ســال 1399 محســوب 
می شــوند. بنابراین با اضافه شــدن حدود 32 هزار 
میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 
کســری بودجه )در تعریــف واگذاری دارایی های 
مالی( الیحه بودجه سال 1399 به 157 هزار میلیارد 

تومان افزایش می یابد.

همچنین در الیحه بودجه ســال 1399 حدود 50 
هــزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری اموال 
منقول و غیرمنقول دولت در نظر گرفته شده است. 
همــان گونه که ذکر شــد، معــادل 8 هزار میلیارد 
تومــان از این رقم از محل انتشــار صکوک اجاره 
است که ماهیت استقراضی دارد و برای تأمین مالی 
کســری بودجه اســتفاده می شود. مابقی آن را نیز 
می توان فروش اموال دولتی برای جبران کســری 
بودجــه در نظر گرفــت. البته فروش اموال دولتی 
در راســتای کوچک سازی دولت می تواند اقدامی 
مثبت باشــد، اگر با لحاظ تمام تشــریفات قانونی و 
از مجرایی صورت پذیرد که منشأ توزیع رانت بین 
نزدیکان دولت نباشــد. به هر حال با اضافه شــدن 
این رقم به کسری بودجه، به رقم 207 هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه خواهیم رسید. واگذاری اموال 
منقول و غیرمنقول دولتی در هشت ماهه نخست 
ســال 1398 تنها 2۶4 میلیارد تومان )حدود یک 
هــزارم رقم در نظر گرفته شــده در الیحه بودجه 
سال 1399( بوده است. بنابراین تحقق این حجم 
از واگذاری اموال دولتی غیرواقعی به نظر می رسد 
و کسری بودجه متناظر آن احتمااًل از طرق دیگری 

تأمین مالی خواهد شد.
جدای آنچه آمد، موارد آشکار و پنهان دیگری وجود 
دارد که تخمین کســری بودجه را تغییر می دهد. 
حتی فروش نفت و اســتفاده از این ســرمایه بین 
نســلی برای مخارج دولتــی را می توان به عنوان 
تأمین مالی کسری بودجه در نظر گرفت. در عین 
حال اشــتباهاتی در نحوه بودجه ریزی سال 1399 
وجود دارد که می تواند در عمل به کســری بودجه 
بیشــتر دولت منجر شود. برای مثال در این الیحه 
انتشــار 10 هزار میلیارد تومان اوراق جدید جهت 
بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 

1399 در نظر گرفته شده است.
برای این منظور در واگذاری دارایی های مالی رقم 
مربوطه )100 هزار میلیارد ریال( در نظر گرفته شده، 
در حالی که برای ردیف متناظر آن در سمت مصارف 
)بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده( عدد 
1 )به معنای نامشــخص( درج شــده است. به این 
ترتیــب 10 هزار میلیارد تومان از کســری بودجه 

دولت به این شیوه پنهان شده است.

جامعه
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کدام نیروها جهت جریان های جزر و مد اقتصاد ایران را مشخص می کنند؟

شبکه مافیا در بازار مسکن

کدام نیروها جهت جریان های جزر و مد اقتصاد ایران را 
مشــخص و برآیند این نیروها چگونه ساحل آرام اقتصاد 
را متالطم می کند؟ سیاست های قیمتی به سان جریانهای 
اقیانوسی قدرتمند موج بندهای ضعیف اقتصاد ایران را در 
هم می کوبد و هر بار جمعیت زیادتری از طبقات اجتماعی 
را در خود درگیر می کنند و البته نقش شبکه شبه مافیایی 
برخی بنگاه های امالک و سازندگان محلی در این آشفته 

بازار، بی بدیل است.
ِســیر بیمــاری اقتصاد با خروج ترامــپ از برجام در 17 
اردیبهشت 1397 آغاز و با کاهش سه برابری ارزش پول 
ملی و سه برابر شدن ارزش دالر و یورو وارد مرحله سخت 
بیماری شــد. کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی آستین 
باال زدند و همه مهارت شان را به کار بستند و موفق شدند 
جلوی سرعت سرسام آوِر رشِد این تومور بدخیم را بگیرند 
اما شوک 24 آذر 1398 و اصالح قیمت بنزین این بیمار 
بــد حــال را به اغمای طوالنی تری برد. حاال کمتر روزی 
پیدا می شود که نوسانات قیمتی، بازار مصرف را درنوردد 
و کاســبان ســودجو و دالالن فرصت طلب نمک بر زخم 
مردم نپاشــند. آژانس های امالک، این متشــکل ترین و 
بزرگترین شــبکه داللی کشــور که به لطف شیوه های 
فریبنــده و موقعیــت منحصر به فرد در بازار مســکن از 
ظرفیت شــبه مافیایی باالیی برخوردار هســتند، عایدی 
خود را البالی هرج و مرج های سیاستی و نابسامانی های 
اقتصادی جست وجو کرده و در پی یافتن گم شده خود، 
آشــوب قیمتها در بخش مسکن را تا روستاها و دورترین 
مناطق کشــور گسترش می دهند. جبر روزگار، نویسنده 
گزارش را داخل در رودخانه خروشــان نابســامانی های 

قیمتی بازار مســکن در ســال 1397 انداخت، اما عبور 
سالمت از این بازار، بهترین انگیزه برای انتقال درد هزاران 
ایرانی گرفتار در محاصره امواج بلند تورمی و از دســت 
رفتن خانه و کاشانه های بسیاری در این بازار مکاره بود.

رشد ۱۳۰ درصدی تعداد مشاوران امالک  �
آمار اتحادیه مشاوران امالک حاکی از رشد 130 درصدی 
مشاوران بامجوز و بی مجوز امالک در سراسر کشور است. 
این آمار نشان می دهد که تعداد مشاوران امالک چگونه 
از 19 هزار 300 واحد در سال 1379 به 158 هزار و 220 
واحد تا پایان ســال 1397 افزایش یافت. علی فاضلی، 
رییس پیشــین اتاق های اصناف ایران و تهران، ســهم 
کالنشــهر 730 کیلومترمربعی تهران از حدود 159 هزار 
آژانس امالک کشــور در ســال گذشته را حدود 18 هزار 
بنگاه دانست. اگر این عدد واقعی باشد یعنی سهم مناطق 
22 گانه شهر تهران از این تعداد حدود 800 بنگاه است و 
این یعنی در هر کیلومترمربع از این کالنشــهر 24 بنگاه 
امالک فعالیت دارد؛ به همین خاطر است که شاهد تعداد 
زیادی آژانس امالک در کوچه و محله خود هستید.حسام 
عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران نیز 
با تفکیک بین مشاوران امالک مجوزدار و بدون مجوز، 
تعداد مشــاوران امالک مجوزدار کشور، استان تهران و 
کالنشــهر تهران را به ترتیب 120، 32 و 11 هزار واحد 
صنفی اعالم کرد و افزود: طی هشــت ســال گذشته در 
تهران روزانه 7 تا 8 نفر از صنف امالک خارج و تقریبًا به 

همین تعداد به صنف وارد شدند.
کارکرد دوگانه شبکه آژانسهای امالک  �

شــبکه آژانســهای امالک کشــور کارکردی دوگانه و 

 هادی فرهنگ زاد

آمــار اتحادیــه 
مشــاوران امالک 
حاکی از رشــد ۱۳۰ 
درصدی مشاوران 
بامجوز و بی مجوز 
امالک در سراســر 
کشور اســت. این 
آمار نشان می دهد 
که تعداد مشاوران 
امالک چگونه از ۱۹ 
هــزار ۳۰۰ واحد در 
سال ۱۳۷۹ به ۱۵۸ 
هزار و ۲۲۰ واحد تا 

پایان ســال ۱۳۹۷ 
افزایش یافت.



کامــاًل متفاوت برای ســرمایه داران 
و  و کالن، ســرمایه گذاران  خــرد 
دارد.  واقعــی  مصرف کننــدگان 
و  انبوه ســازان  ســرمایه گذاران، 
سازندگان محلی برای چند برابر کردن 
سرمایه و سود، وارد بازار می شوند و صد 
البته برای حداکثر کردن آن هیچ رابطه 
و فرصتی را از دســت نمی دهند. آنان 
حاضرند برای به دست آوردن ملک در 
موقعیتی خوب در کوچه یا محله ای با 
ارزش افزوده و برگشــت سرمایه باال، 
کمیســیون های چند ده حتی چند صد 
میلیــون تومانی پرداخت کنند و حتی 
بســته به خاص بودن موقعیت ملک، 
حاضــر به پرداخت کمیســیون های 
ســنگین تر تا حد مشــارکت با بنگاه 
امــالک در صورت پیروزی در رقابت 
با ســایر رقبا و خرید ملک خاِص مورد 
نظرشــان هستند.رشد کمی و فزاینده 
مشــاوران امالک همچنــان ادامه 
دارد اما دلیل این رشــد چیســت و چه 

عنصری تقویت کننده این رشد است؟ 
آژانس هــای امالک در دوره رکود چه 
می کننــد و چگونــه می توانند تلخِی 
ناپایــداری درآمدها را به درآمدهایی 
پایــدار و شــیرین تبدیل کنند؟به این 
خبر دقــت کنید. محمدمهدی مافی، 
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان 
اســتان تهــران، گفت: »رشــد پنج 
درصدی ســاخت و ســاز در تهران در 
مهر 1398 در شــرایطی که معامالت 
مســکن در این ماه 41 درصد نسبت 
به شــهریور کاهش داشت، می تواند 
دوره تنفــس کوتاه مدتی را برای بازار 

مسکن پایتخت ایجاد کند.«
تغییر رویکرد آژانس های امالک  �

واقعیت این است که جهش سه برابری 
قیمت دالر و یورو در اردیبهشــت 97 
بــازار خرید و فروش ملک و آپارتمان 
را به شــدت »داغ« کرد و ســه برابر 
شــدن قیمت بنزیــن در آبان 98 نیز 
داغی آن را تداوم بخشید اما این گرما 

با صعودی تر شدن و تثبیت قیمتها در 
صدر هرم گرانی، رو به سردی گذاشت 
و با راکد شــدن معامالت، آژانس های 
امالِک زیادی را کم درآمد و دمق کرد 
ولــی آنان بــه زودی راه برون رفت از 
این رکــود را پیدا کردند. بخش قابل 
توجهی از آنان برای فرار از کســالت 
بازار به متحدی استراتژیک و شریکی 
پابه جفت برای انبوه سازان ریز و درشت 
محلی تبدیل شــدند. حتی بسیاری از 
آنــان ســپرده های بانکــی و اموال 
غیرمنقــول خــود را پای کار آوردند و 
یا به صورت مســتقل آستین ها را باال 
زدند یا مشارکت در ساخت کردند. حاال 
آنان، هم توانســته اند موقعیت خود در 
بازار ســاخت و فروش را بهتر کنند و 
هم توانســته اند ناپایداری درآمدها را 
بــه درآمدهایی پایدار در هر دو بخش 

ساخت و فروش تبدیل کنند.
انبوه ســازان و ســازندگان محلی با 
حســابی سرانگشتی و محاسبه مدت 
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زمان خواب سرمایه، هزینه مصالح ساختمانی، پرداختی 
بابت جوازهای ســاخت و پایان کار، هزینه های چند برابر 
شــده آب و بــرق در طول ســاخت، عــوارض چند برابر 
شــده دارایی، نظام مهندســی، شهرداری و آتش نشانی، 
زیرمیزی هــای میلیونی و ســایر هزینه های پیش بینی 
نشــده، از البی ها و روابط تمام عیاری برای فائق آمدن 
بر موانع اجرایی بهره می برند. آنان به خوبی از اختیارات 
وسیع ممیزان مالیاتی، ماموران شهرداری و کارشناسان 
ســازمان نظام مهندسی و ســایر دستگاههای دخیل در 
ساخت وساز اطالع دارند و البته به مدد برخی چراغ سبزها 
و صــد البته بــه کمک البی ها و قــدرت چانه زنی باال، 
کار را مدیریــت می کنند و جبران همراهی های ماموران 
زحمت کش دســتگاه های مذکور را بر پرداخت عوارض 

قانونی مقدم می دارند.
نقش شــبکه فروشــندگان ملک و آپارتمان در   �

افزایش قیمتها
اگر به اجبار یا از ســر اختیار به آژانس های امالک رفته 
باشــید با مشاوران امالک یا سازندگانی روبرو می شوید 
کــه بــه زبان، دعا می کنند که از تورم و گرانی مســکن 
کاسته شود اما به راستی ادعای شان چقدر راست است؟ 
پاســخ یابی این ســؤال به دلیل پیچیدگی های فکری و 
شــخصیتی آنان ســخت اســت اما اگر به عنوان همکار 
با فرهنِگ کاری، تیپ شــخصیتی و ادبیات کالمی آنان 
آشنا باشید کار قدری آسان می شود. طوالنی شدن خواب 
ســرمایه و گران تر شــدن هزینه های ساخت، فکر و ذکر 
هر سازنده و انبوه سازی را به طور دیوانه کننده ای درگیر 
می کند، ُخب چاره کار چیســت؟ چه کســی بهتر از متحد 
اســتراتژیک و مشاوری امین می تواند شرایط را دل خواه 
کند؟ جواب یک کلمه است »شبکه فروشندگان ملک و 
آپارتمان«.سازنده محلی دستی بر قیمت های خودتعیین 
کرده می کشــد و مشاور امالک وظیفه مشورتی خود در 
مجاب کردن مشــتری را به خوبی ایفا می کند. زمین و 
زمان را به هم می دوزد و خریدار مصرف کننده هم، چاره ای 
جز قبول قیمتهاِی ســاخته و پرداخته شده ندارد. حقیقت 
این اســت، اتحاد ســازنده و فروشنده، هم خواِب سرمایه 
سازنده را جبران می کند و هم کمیسیون ها و درآمدهای 
آژانس های امالک را تپل تر از قبل می کند و عکس دعای 
آقایان اجابت می شود و موج گرانی ها مرحله به مرحله و 
محله به محله به دســت مشــاوران و سازندگان به ظاهر 
دلســوز در محالت و خیابان های شــهرها و روستاهای 

کشور منتشر می شود.نگاهی به استدالل حسام عقبایی، 
نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران در خصوص 
نقش برخی مشاوران امالک در انتشار موج گرانی مسکن 
بیندازید. وی معتقد است: »نحوه عمل مشاوران امالک 
در کنار سایر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله 
سیاستهای کالن دولتی، نوسانات بازارهای رقیب مانند 
ارز، خودرو، بورس و طال، مناقشــات بین المللی، فقدان 
توازن در نظام عرضه و تقاضا، میزان تولید مسکن، قدرت 
خرید مردم و ســود ســپرده ها و تسهیالت بانکی موجب 
افزایش قیمت مسکن می شود بنابراین اینکه گفته شود 
اقدامات مشاوران امالک راسا و به تنهایی موجب گرانی 
مسکن می شود، اظهارنظر درست و منصفانه ای نیست.« 
وی ادامه داد: تا این لحظه گزارشی دال بر اینکه مشاوران 
امالِک دارای پروانه کســب قیمت مســکن را افزایش 
می دهند به اتحادیه نرســیده اســت اما مشاوران امالک 

بدون پروانه از این کارهای مضر انجام می دهند.
تناســب نداشتن تعداد واحدهای صنفی شهرها و   �

تعداد بازرسان صنفی
قاســم نــوده فراهانی، رییس اتــاق اصناف تهران هم با 
تأیید تخلفات، گفت: افراد سوء استفاده گر و کج اندیش در 
همه جا حضور دارند و شرایط اقتصادی کشور را بهترین 
زمینه برای پیاده کردن اغراض منفی شان می دانند البته 
تخلف های انجام شده توسط اندک سوء استفاده کنندگاِن 
شــاغل در بخش اصناف، نباید به حســاب کل اصناف 
گذاشته شود. به گفته وی، تناسب نداشتن تعداد واحدهای 
صنفی شــهرها و تعداد بازرسان صنفی، بزرگ ترین مانع 
انجام بازرسی های دقیق، مؤثر و مستمر در سازمان های 
صنفی به خصوص اتاق اصناف تهران است. وی در عین 
حال از شهروندان درخواست کرد تا تخلفات کسبه به ویژه 
تخلفات مشاوران امالک را برای رسیدگی به اتاق اصناف، 
مجامع امور صنفی یا اتحادیه های صنفی اطالع دهند.

شیوه برخورد اتاق اصناف تهران با تخلفات صنفی  �
اما شیوه برخورد اتاق اصناف تهران با تخلفات صنفی هم 
جالب است. به گفته نوده فراهانی متخلفان صنفی تا حد 
امکان، ارشــاد لفظی شــده و اگر توجه نکردند به سازمان 

تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
بررسی آخرین آمار منتشر شده مراجع رسمی کشور درباره 
نحوه و میزان رسیدگی به شکایات مردمی خالی از لطف 
نیســت. این آمار نشان می دهد رسیدگی به شکایت های 
مــردم در هفــت ماهه اول ســال 1398 با کاهش 1۶.5 
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واقعیــت این 
است که جهش سه 
برابری قیمت دالر 
و یورو در اردیبهشت 
۹۷ بــازار خرید و 
فــروش ملک و 
آپارتمان را به شدت 
»داغ« کرد و ســه 
برابر شدن قیمت 

بنزیــن در آبان ۹۸ 
نیز داغی آن را تداوم 
بخشید اما این گرما 
با صعودی تر شدن 
و تثبیت قیمتها در 
صدر هرم گرانی، رو 
به سردی گذاشت
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درصدی روبرو بوده است. بازرسی های انجام شده توسط 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز 
نشــان می دهد تخلفات واحدهای صنفی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 1۶.9 درصد افزایش یافته یعنی در هفت 
ماهه اول ســالهای 1397 و 1398 تخلف در اصناف به 

ترتیب 1۶0 و 187 هزار فقره بوده است.
مردم چه می گویند؟  �

مادر سه فرزند تهرانی که خرداد 1397 برای خرید آپارتمان 
به بازار مســکن رجوع کرد با یادآوری آشفته بازار مسکن 
در آن مقطع زمانی، گفت: قیمت آپارتمان مورد نظرم در 
حوالــی خیابان ایــران در ابتدای خرداد 1397 یعنی آغاز 
بحــران ارزی حــدود 350 میلیون تومان بود که در کمتر 
از 10 روز بــه 480 میلیــون تومــان افزایش یافت و بنده 
هــم از بیــم افزایش لحظه به لحظه قیمت ها چاره ای جز 
پرداخت 130 میلیون توماِن اضافه شــده نداشتم. مالک 
آپارتمان، خوِد مشاور امالک بود و وی تمایل زیادی داشت 
با وقت کشی و باال بردن قیمت، آپارتمان را نفروشد تا با 
اوج گرفتن قیمت ارز، ســود بسیار بیشتری عایدش شود 
اما تقدیر الهی بر تدبیر او غالب شــد و توانســتیم آپارتمان 

را خریداری کنیم.
وی با یادآوری اســتدالل بیش از 35 آژانس امالک در 
توجیه افزایش قیمتها که در مدت 40 روز جستجو در بازار 
مسکن می شنید، گفت: افزایش حداقل سه برابری قیمت 
دالر در سال گذشته و تأثیر آن بر قیمِت همه چیز، عمده 
دلیلی بود که مشاوران امالک در توجیه افزایش لحظه به 
لحظه قیمت ها بیان می کردند. آنان بدون اشاره به نقش 
خودشان در گرانی ها، می گفتند دالر و یورو و سایر ارزها 
موجب نگرانی مالکان امالک و آپارتمان ها و امتناع آنان از 
فروش شد. این امالکی ها با اشاره به تصمیم بانک مرکزی 
بــرای راه اندازی بازار ثانویه ارز تاکید می کردند »آقایان 
دولتی چه بخواهند چه نخواهند، باعث بی ارزش تر شدن 
پول ملی و شــکل گیری مــوج گرانی ها در همه کاالها 
به خصوص مســکن شدند.« عناصر متعددی در حداکثر 
کردن ســودهای مالی آژانســهای امالک نقش آفرین 
هســتند. تسلط شبکه مشــاوران بر بازار محلی مسکن، 
اطالع حقوقی از خالءهای قانونی، داشــتن تمکن مالی 
و سپرده بانکی کافی، اطالع به روز از وضعیت سوددهی 
در بازارهای ارز، ســکه، طال، بورس و خودرو، اشــتراک 
منافع با ســازندگان محلی، هوشــیاری برای درز نکردن 
اطالعات امالک و آپارتمان های در اختیار، ارزیابی بازار 

از حیث تداوم کسادِی معامالت و چرب زبانی و استفاده از 
شیوه های فریبا برای تحت تأثیر قرار دادن فروشندگان و 
خریداران بخشی از آنهاست و صد البته برای رونق دادن 
به کســب و کار و بازارگرمی خود در این مکاره بازار، از 
انــواع دروغ، َدغــل، پایین جلوه دادن ارزش ملک و القاء 
بی مشتری بودن به فروشنده و باالتر از حد معمول نشان 
دادن ارزش همــان ملــک و آپارتمان به خریدار و از همه 
مهمتــر عــدم پایبندی به اصول اخالقی کســب و کار، 

بهره می برند.
رفتارشناسِی 20 ماهه غالب آژانس های امالِک محدوده 
خیابان ایران در شــهر تهران حاکی از این حقیقت اســت 
کــه اکثر آنان برای اســتخراج آمــار و اطالعات مالی و 
دارایی های مراجعان شــان، تظاهر می کنند »مشــاوری 
دلســوز« هســتند. آنان از این شیوه بهترین بهره را برده 
و با داستان ســرایی ها ســعی می کنند جیک و پوک مالی 
آنان را حتی راســتی آزمایی کنند تا پس از کامل شــدن 
پروســه تخلیه اطالعاتی و دریافت دقیق وضعیت مالی 
آنــان، بتواننــد با تمرکز بهتر بــر داده های به درد بخور و 
پول ســاز، فروشــنده یا خریدار را به نحوی مدیریت کنند 
که در نهایت قیمتهای پیشــنهادی خودشان را به کرسی 
بنشــانند و اصالحا چند ســر کمیسیوِن شیرین به جیب 
بزنند.دوســتی با یکی از این مشاوران امالک، که ُمشتی 
از خروار مشاوران امالک است، در عمل نشان داد می توان 
بدون داشتن کمترین سواد علمی و تجربه کاری در حوزه 
ساخت و فروش ملک، تنها با اتکاء به هوش کاسبکارانه، 
چرب زبانــی، روابــط پیچیده با هم صنفی ها و تأمین نظر 
ســازندگان محلی، عایدی خود را به صورت فزاینده ای 
افزایش داد. وی و همکارانش همچون حقله های کوچِک 
زنجیِر درهم تنیده، آمار و اطالعات مشتریان را با دقت زیاد 
استخراج و آنالیز می کنند و البته پس از خرج کردن مقدار 
زیــادی انرژی بــرای چرب زبانی، مخ زنی و جوش دادن 
معامالت، عایدی بسیار خوبی نصیب خود می کنند. نتیجه 
این تالش خستگی ناپذیر افزایش سپرده ها و دارایی های 
فردی و خانوادگی است به نحوی که حتی ایده و انگیزه 
راه اندازی آژانس امالک مســتقل هم در ذهن آنان موج 

می زند.
شگردهای کاسبی مشاوران امالک  �

نویســنده گزارش یک ســال و هشت ماه قبل به واسطه 
معاملــه یــک آپارتمان، خود را بــه آقای امالکی مذکور 
نزدیک کرد تا از نزدیک در جریان چگونگی معامالتش 

نقد

افزایــش حداقل 
سه برابری قیمت 
دالر در سال گذشته 
و تأثیر آن بر قیمِت 
همه چیز، عمده 
دلیلــی بــود که 
مشــاوران امالک 
در توجیه افزایش 

لحظه بــه لحظه 
قیمت هــا بیان 
می کردنــد. آنان 
بــدون اشــاره به 
نقش خودشــان 

در گرانی هــا، 
می گفتند دالر و یورو 
و سایر ارزها موجب 
نگرانــی مالکان 
امالک و آپارتمان ها 
و امتناع آنــان از 

فروش شد
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قرار بگیرد و حاال گزارش پیش رو بخشــی از شــیوه ها و 
شگردهای کاسبی این آقای امالکی است.

مشــاور مذکور، کار در آژانس امالک را بهمن 139۶ به 
عنوان کارمند امالک شروع کرد و به لطف چرب زبانی و 
شیوه های کاسبکارانه و منفعت طلبانه، موفق شد در کمتر 
از 17 ماه ســرقفلی یک بنگاه امالک که دیوار به دیوار 
سه مشاور امالک دیگر است را با مشارکت باجناقش که 
او نیز هم زمان مدیر مالی یک شــرکت و ســازنده محلی 
است، خریداری کند و برای خودشان بورس محلی مسکن 

راه بیندازند.
به قول خودش، در هر کاری دســتی بر آتش داشــته. از 
شــاگردی در نجاری و راه اندازی کارگاه کابینت ســازی 
تا خرید و فروش لوازم خانگی و لوازم یدکی ماشــین و 
موتورســیکلت و تجارت آهــن قراضه و ... در این مدت 
کوتاه هم با اتکاء به تحلیل فردی و مشورت با سازندگان و 
فروشندگان با تجربه صنف و بعد از آنالیز جزییات موضوع 
و اطمینان از سودده بودن، وارد کار می شود و مهارتهای 
کالمی و رفتاریش را چاشنی روابط اجتماعی و اقتصادی 
گســترده با رقبای صنفی و ناظران ســازمان های متولی 
ساخت و ساز می کند و قصدش کار کشته شدن در حرفه 

ساخت و فروش مسکن است.
صحبت درباره تیپ شــخصیتی، پیچیدگی های رفتاری 
و شــیوه های ارتباطی و معامالتی امثال او کمی ســخت 
اســت. اینان در لباس مشــاور و دوســت دلسوز، اهداف 
کاســبکارانه و منفعت طلبانه خــود را با چراغ خاموش و 
بی ســر و صدا پیش می برند و شــما زمانی متوجه ضرر 
می شوید که در رودربایستی مجبور به واگذار کردن میدان 

رقابت می شوید.
یکی از شــگردهای کاری وی و صاحب کار قبلیش که 
همزمان هم فروشــنده و هم ســازنده اســت، این است 
که به محض اطالع از قصد فروشــنده، ملک کلنگی یا 
آپارتمان مسِن دارای ارزش افزوده را با چرب زبانی از دست 
فروشنده درمی آورند و البته باِر کار بر دوش افرادی نظیر 
وی بود که به خوبی سیاســت ترس و امید را در صحن 
مغازه مشاوره امالک پیاده می کرد و البته برای موفقیت 
در این کار اولین باید »اعتماد« فروشنده را جلب می کرد. 
او با اتکاء به ناپایداری های اقتصادی کشــور و اطالع از 
تعجیل فروشــنده، خود را مشــاوری دلسوز و امین نشان 
می داد و فروشــنده آپارتمان نیز از روی طمع و از ترس 
از دســت نرفتن شــرایطی که توسط وی برایش ترسیم 

می شــد، با پاِی خود قدم در دام پهن شــده در این بنگاه 
امالک می گذاشــت و این همان لحظه ای بود که صید 

در تور صیاد می افتاد.
وی در توضیح بیشــتری از شیوه کارش، گفت: در خالل 
رفت و آمد فروشــنده به بنگاه با او طرح دوستی می ریزم 
و ســر صحبــت را آرام آرام بــاز می کنم و به این شــیوه 
اطالعات بیشــتری از نظر ســرمایه و دارایی او به دست 
می آورم. اگر فروشنده عجله داشته باشد، مطمئن می شوم 
فروش آپارتمان یا ملک برای خرِج پول آپارتمان یا ملک 
در یک دارایی با ارزش تر است بنابراین فکِر فروشنده را 
متوجه کســادی بازار و ضعف مالی خریداران می کنم و 
بــه او چنین تلقین می کنم که فروش آپارتمانش زمان بر 
اســت بعد بــا او خداحافظی می کنم و قــرار بعدی را به 
روزهــای آینده موکــول می کنم. در این مدت هم بیکار 
نمی نشــینم و از طرق مختلف پی به دارایی ها و وضعیت 
مالــی وی و خانــواده اش می بــرم و همه این اطالعات 
زمینه را برای برداشــتن گام بعدی و برگزاری نشســت 
دوم به وجود می آورد.او که از تابســتان 1398 برای خود 
بنگاه امالک مســتقل راه انداختــه، ادامه داد: البته همه 
این ماجرا یک ریســک اســت و ممکن اســت فروشنده 
نظرش عوض شــود که البته مواردی هم داشــتم که این 
طور می شــد اما من هم بیکار نمی نشســتم و از مهارتها 
و ترفندهاِی حفظ مشــتری استفاده می کردم. نمی گویم 
از دروغ و دغل استفاده نمی کنم، استفاده می کنم. اصاًل 
نمی شــود بدون آن، ملک خرید و فروش کرد ولی ســعی 
می کنم زیاد استفاده نکنم. وقتی فروشنده را از نظر زمانی 
و روانی آماده کردم، نشســت دوم را با حضور صاحبکارم 
که همیشــه پول نقد در بانک داشــت، برگزار می کردم و 
وی را به عنوان خریدار و مشــتری معرفی می کردم و در 
آن نشســِت پر اســترس تا می توانستیم قیمت را نزولی 
می کردیم و دســت آخر نصف یا دوســوم پول را در یک 
یــا دو فقــره چک بــه او می دادیم و قرار محضر و مرحلِه 
نهایــی پرداخت را موکول به انجام اســتعالمات قانونی 
از شــهرداری و دارایــی می کردیم.وی ادامه داد: اما کار 
در فروش ملک و آپارتمان قدری آســان تر اســت چون 
خریــدار بــه خوبی از وضعیت اقتصادی و اوضاع و احوال 
بــازار اطالع دارد و مجبور اســت شــرایط بازار را قبول 
کند. مهره تاثیرگذار در بازار، ســازنده و مالک هستند که 
حرف شــان اهمیت و اولویت دارد، البته به عنوان مشاور 
امالک همواره تالش دارم تحت هر شــرایطی معامالت 
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اگر به اجبار یا از سر اختیار 
به آژانس هــای امالک 
رفته باشــید با مشاوران 
امالک یا سازندگانی روبرو 
می شوید که به زبان، دعا 
می کنند که از تورم و گرانی 
مسکن کاسته شود اما 
به راســتی ادعای شان 
چقدر راســت است؟ 
پاسخ یابی این سؤال به 

دلیــل پیچیدگی های 
فکری و شــخصیتی 
آنان ســخت است اما 
اگر به عنــوان همکار با 
فرهنــِگ کاری، تیپ 
شــخصیتی و ادبیات 
کالمی آنان آشنا باشید



جوش بخورد پس بار دیگر دست به کار می شوم و مالک 
را به شیوه های مختلف راضی به کاهش بخشی از قیمت 
می کنم. این شیوه زمانی مثمرثمر است که بتوانم خریدار 
را راضی به پرداخت بخش بیشــتِر پول در کمترین زمان 
ممکن بکنم در این صورت فروشنده از نقدشوندگِی هر چه 
سریعتر ملک خود اطمینان پیدا می کند و از نظر تخفیف 

دادن حاضر به راه آمدن با خریدار می شود.
نظر نمایندگان مجلس  �

اما این نحوه عمل انتقادات زیادی را به دنبال دارد، حتی 
آثار اقتصادی و اجتماعی این رفتار کارسبکارانه مرزهای 
اجتماعی را درنوردیده و پایش به مراجع سیاســی رسیده 
اســت. یوناتن بت کلیا و شــهاب نادری دو نماینده مردم 
در مجلس شــورای اســالمی معتقدند: امالکی ها با بهره 
بردن از وضعیت بازار اقتصادی کشــور به بانیان افزایش 
قیمت مســکن تبدیل شــده اند حتی بخشی از آنان برای 
افزایش عایدی، مالکان و سازندگان را به افزایش قیمت ها 

ترغیب می کنند.
ایــن دو عضو کمیســیون عمران مجلــس بر این باورند 
که شــبکه آژانس های امالک در مــوارد متعددی حتی 
مانع کاهش قیمت ها در بازار می شــوند. این دو نماینده 
مجلــس از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، اتاق اصناف 
کشور و اتحادیه های کشوری و استانی مشاوران امالک 
می خواهند از مکانیزم های نظارتی کارآمدتری برای مهار 

بی قانونی ها و تخلفات همکاران خود استفاده کنند.
تولد فرزندان ناخلف در بازار امالک  �

تغییرات مســتمر قیمت ارز و ســوخت در طول سالهای 
گذشته و وابسته بودن پایه های اقتصادی کشور به این دو 
عنصر کلیدی از یک سو و گرایش ذاتی پول به سودآوری 
بیشتر از دیگر سو از عناصر بسترساِز سوءاستفاده در بازار 
کاال و تولد فرزندان ناخلف در بازار امالک است. شرایط 
تحریمی و نابســامانی های قیمتی همواره بهترین بهانه 
در دســتان شــبکه شبه مافیایی آژانسهای امالک کشور 
بوده تا آنان وظیفه دیرینه خود در انتشار موج گرانی ها به 
اقصی نقاط کشور را بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، 

اقتصادی و اخالقی انجام دهند.
انبوه ســازان، ســازندگان محلی و مشاوران امالک، خود 
را مجریــان و تبعیت کننــدگاِن تأثیرپذیر این سیاســتها 
و متولیــاِن دولتــِی اقتصاد را عروســک گردانان صحنه 
خیمه شــب بازی قیمتها می دانند و تا می توانند با فرار به 
جلو از زیر بار مسؤولیتهای صنفی و انسانی خود شانه خالی 
کنند، اما نباید فراموش کرد که مهارت موج سواری روی 
امواج ســهمگین نابسامانی ها و دامن زدن به آشفته بازار 
مسکن و درگیر کردن هر چه بیشتر طبقات اجتماعی در 
دریای مواج و ناآرام گرانی ها، مهارتی نیســت که بتوان 
بدون چشم بستن بر وجدان انسانی و بدون نیرنگ، فریب 
و َدغــل در آن تبحــر یافت و صد البته مجازاِت مجرماِن 
غرق در مهارتهاِی غیرانســانی با ارشاد زبانی یا از طریق 
ســاز و کارهای قانونی و اجرایی ناکارآمد و ضعیف هرگز 

امکان پذیر نیست.
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انبوه ســازان، 
ســازندگان محلــی 
و مشــاوران امــالک، 
خــود را مجریــان و 
تبعیت کننــدگاِن 

تأثیرپذیر این سیاستها و 
متولیاِن دولتِی اقتصاد 
را عروســک گردانان 
صحنــه خیمــه 

 شــب بازی قیمتهــا 
می دانند و تــا می توانند 
با فرار به جلــو از زیر بار 
مسؤولیتهای صنفی و 
انسانی خود شانه خالی 

کنند



بسیاری از حامیان مالیات بر خانه های خالی بر این 
باورند که با اجرای این مالیات می توان سوداگری در 
این بازار را کاهش و از این طریق قیمت مســکن 

را کاهش داد.
در ســال های اخیر تعداد زیاد خانه های خالی در 
کشــور، مورد توجه مردم، رسانه ها، کارشناسان و 
سیاست گذاران قرار گرفته است. عدم عرضه بخشی 
از امالک ســاخته شده سبب ایجاد اخالل در بازار 
مســکن شده اســت. از همین رو ساماندهی این 
امالک و تالش برای عرضه آنها به بازار به عنوان 
ابزاری برای بهبود وضعیت بازار مسکن مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. بهترین و کاراترین ابزار برای 
ایــن منظور، مالیات بر خانه های خالی اســت که 
دولت نیز آن را در دستور کار خود قرار داده است.
مالیات بر خانه های خالی هم می تواند بر افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت در شــرایط فعلی کمک 
کند و هم سوداگری در این بازار را کاهش دهد. با 
دریافت مالیات از این امالک، ســود کسانی که با 
هدف بهره برداری از افزایش قیمت مسکن امالک 
را عرضــه نمی کنند کاهش می یابد و این موضوع 
می توانــد بــه افزایش عرضه مســکن و کاهش 
ســوداگری در این بازار منجر شــود. اما سوالی که 
وجود دارد این اســت که آیــا این مالیات می تواند 

به کاهش قیمت مسکن نیز کمک کند یا خیر؟
به نظر می رســد اساســی ترین هدف اخذ مالیات 
از خانه هــای خالــی، افزایش عرضه مســکن و 
تاثیرگذاری بر قیمت های مســکن باشد. بسیاری 
از حامیــان این مالیات بر این باورند که با دریافت 
مالیات از خانه های خالی می توان قیمت مسکن را 
کاهش داد و به بهبود شــرایط بازار کمک شایانی 
کرد. برای اینکه مشــخص شــود این ادعا چقدر 
درســت است باید علت افزایش قیمت مسکن را 
تحلیل و مشخص کرد که آیا کمبود عرضه مسکن 

سبب باال رفتن قیمت شده است یا خیر؟ زیرا تنها 
زمانی مالیات از خانه های خالی به کاهش قیمت 
مسکن کمک می کند که مشکل افزایش قیمت ها 

ناشی از کمبود عرضه در بازار باشد.
نگاهی به روند قیمتی مسکن در سه دهه اخیر نشان 
می دهد مسکن به دلیل ویژگی های خاص خود در 
اقتصاد ایران، روند قیمتی خاصی پیدا کرده که با 
سایر کاالها متفاوت است. این روند به این شکل 
اســت که چند ســالی قیمت ها با روند مالیمی در 
حدود تورم و یا کمتر از آن رشد می کنند و سپس 
یک جهش قیمتی رخ می دهد. تا قبل از دهه هشتاد 
این جهش در هر ده سال، یک بار رخ می داد اما در 
دهه هشتاد و نود هر ده سال دو بار رخ داده است.

در واقع روند بازار مســکن متأثر از شرایط اقتصاد 
کالن بوده و متغیرهایی همچون رشــد نقدینگی، 
تورم، درامدهای نفتی، نرخ ارز و غیره بر آن تأثیر 
می گذارند. در دوره اخیر جهش قیمتی مسکن نیز 
در اوایل نیمه دوم سال 139۶ و پس از چند سال 
ثبات نسبی در این بازار، تقاضا رو به افزایش نهاد 
و افزایش تقاضا منجر به شــروع روند افزایشــی 
قیمت ها با شیب مالیمی شد. اما پس از دو فصل، 
افزایش نرخ ارز آغاز شــد و جهش نرخ ارز از یک 
ســو سبب افزایش قیمت تمام شده مسکن شد و 
از ســوی دیگر تقاضا برای مسکن به عنوان یک 
کاالی ســرمای ه ای را افزایش داد. اما وقتی به 
فصل دوم ســال 1397 رســیدیم افزایش قیمت 
مســکن سبب کاهش تقاضا در این بازار شد ولی 
روند افزایشی قیمت به دلیل افزایش قیمت تمام 
شده مسکن، همچنان ادامه یافت. در واقع در سه، 
چهار فصل پایانی دوره افزایشــی قیمت مسکن 
دیگــر کمبود عرضه ای وجود نداشــت و تنها در 
آغاز روند افزایشــی بود که افزایش تقاضا ســبب 

باال رفتن قیمت ها شد.

بررسی دوره های قبلی افزایش قیمت مسکن هم 
این ادعا که دلیل اصلی رشد قیمت مسکن، کمبود 
عرضه نیست را تأیید می کند. درواقع این تغییرات 
متغیرهای اقتصاد کالن اســت که بر قیمت تمام 
شــده مســکن تأثیر می گذارد و منجر به افزایش 
قیمت آن می شــود. اکنون هم که تقاضا در بازار 
مســکن کاهش بسیار شــدیدی را تجربه کرده 
قیمت ها متناســب با آن کاهش نیافته و شــرایط 
رکــودی، قیمت هــا را آنچنان که انتظار می رفت 

پایین نیاورده است.
در اینجا باید به نکته مهم دیگری نیز توجه کرد که 
خانه های خالی به صورت متوازن در تمام شهرها و 
یا حتی در تمام مناطق شهر تهران توزیع نشده اند 
که عرضه آنها بتواند اثر معناداری بر بازار داشــته 
باشد. این امالک بیشتر در مناطق خاصی از شهر 
تهران همچون منطقه 22 قرار دارند و بخشــی از 
آنها نیز امالک لوکس و یا با متراژ باال هســتند. 
لذا عرضه این امالک در خوش ــبینانه ترین حالت 
می تواند منجر به کاهش قیمت مسکن در برخی 
مناطق تهران و در برخی متراژهای خاص شود.

بنابرایــن در جمــع بنــدی باید گفت بــا آنکه در 
اثرگــذاری مالیــات خانه های خالــی بر افزایش 
عرضه مســکن با توجه به ســود باالی مسکن، 
تردیدهــای جدی وجــود دارد اما حتی اگر چنین 
اتفاقــی رخ دهد و عرضه امالک نیز افزایش یابد 
نمی تــوان به کاهش قیمت ها امیدی داشــت. تا 
زمانی که وضعیت اقتصاد کالن کشور بهبود نیابد 
و شــاهد ثبات در متغیرهای اصلی نباشیم امکان 
سامان دهی قیمت مسکن وجود ندارد. بنابراین باید 
انتظارات از این طرح منطقی باشد و هدف از اجرای 
آن کاهش ســوداگری، جلوگیری از فرار مالیاتی 
و گســترش چتر مالیاتی دولت باشــد و نه کاهش 

قیمت مسکن.
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آیا مالیات بر مســکن خالی سبب کاهش قیمت 
خانه می شود؟

سعید مسگری
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شــرط موفقیت اصالح قیمــت حامل های انرژی، 
اجرای سیاســت های تکمیلی همچون گســترش 
کمی و کیفی حمل و نقل عمومی اســت که بخش 
قابــل توجهی از منابــع آن می تواند از محل کاهش 

یارانه انرژی فراهم شود.
فارغ از شــیوه اجرای طــرح افزایش قیمت بنزین 
و تبعــات اقتصادی-اجتماعــی که برای جامعه به 
دنبال داشــت، بررسی دقیق باید و نبایدهای پیاده 
ســازی چنین سیاســت هایی برای پیشــگیری از 
اتفاقات مشــابه ضروری به نظر می رســد. واقعیت 
این است که افزایش قیمت بنزین و به طور مشابه 
ســایر حامل های انرژی؛ به دلیل اخالل ایجاد شده 
در قیمت های نسبی ناشی از جهش شدید نرخ ارز، 
ناگزیــر بــوده و گام کوچکی در جهت اصالح نظام 
یارانه ای است. هرچند تعیین نرخ ثابت برای بنزین، 
و عــدم تغییر آن بر اســاس متغیرهای اقتصادی، 
موجبــات تکرار سیاســت اخیر در آینده و شــوک 
درمانی را فراهم خواهد آورد. بر این اســاس در این 
نوشــتار برخی از پیامدهای اقتصادی سیاست اخیر 

را بررسی می کنیم.
در حالی که مصرف روزانه بنزین در کشــور ترکیه 
بــا جمعیــت 82 میلیون نفری، کمتــر از 9 میلیون 
لیتــر اســت، این رقم در ایــران در ماه های اخیر به 
بیش از 100 میلیون لیتر نیز رسید. مصرف گازوئیل 
نیــز در این کشــور کمتــر از 50 درصد مصرف این 
محصول در ایران اســت. همچنین بر اساس اظهار 
مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
میانگین مصرف بنزین ایران در ســال 1397، 38 
درصد بیشتر از مصرف کل اتحادیه اروپا با بیش از 
340 میلیون نفر جمعیت بوده اســت. گرچه تفاوت 
تکنولوژی به کار رفته در خودروهای مورد استفاده 
در این کشورها نیز نقش قابل توجهی در این مسئله 

داشته است.
بر اســاس اظهارات مقامات رســمی، طی سه هفته 
کاهــش 22 میلیون لیتری مصــرف روزانه بنزین 
ایجاد شــده است که به معنای کاهش 20 درصدی 
مصرف این محصول اســت. هرچند برای قضاوت 

در خصوص دائمی بودن کاهش در مصرف بنزین، 
نیاز به زمان بیشــتری اســت و به طــور طبیعی با 
افزایش جمعیت و رشــد تعداد خودرو در کشور، این 
رونــد به صورت تدریجی افزایش خواهد یافت، اما 
اجرای طرح هایی همچون گازسوز کردن خودروها 
و یا نوســازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، 
می تواند ســرعت رشــد مصرف بنزین را به میزان 

قابل توجهی کاهش دهد.
صرف نظر از آثار مطلوب کاهش مصرف ســوخت 
بر بهبود ترافیک شــهری و کاهش آلودگی هوا که 
این روزها به مســئله اصلی ســاکنین کالن شهرها 
تبدیل شــده، از نظر اقتصادی نیز حامل پیامدهای 
مثبت قابل توجهی برای کشــور است. برای اولین 
بــار در ایــران، مصرف بنزین به ســطحی کمتر از 
تولید داخل رســیده و با مازاد عرضه این محصول 
در کشور روبه رو هستیم که به معنای فراهم شدن 
امکان صادرات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین است.

بــا فرض قیمت صادراتــی 0.5 دالر برای هر لیتر 
بنزین، روزانه 10 میلیون دالر و در سال بیش از 3.۶ 
میلیارد دالر ارزآوری برای کشور می تواند ایجاد کند 
که با فرض نرخ دالر نیمایی در حدود 115 هزار ریال 
برای هر دالر، برابر با 420 هزار میلیارد ریال است. 
همچنین، امکان فروش مازاد تولید مذکور در بورس 
انــرژی نیز وجــود دارد که به دلیل محدودیت های 
نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم برای دولت نسبت 
به بخش خصوصی، گزینه جذابی به نظر می رســد. 
الزم به ذکر اســت که در صورتی که هزینه طرح 
حمایت معیشــتی از 18 میلیون خانوار هدف، فراتر 
از منابع حاصل از مصرف داخلی روزانه 80 میلیون 
لیتر بنزین با نرخ های مصوب باشد، الجرم بخشی 
از منابــع حاصله از محــل صادرات مازاد بنزین، به 

این امر تخصیص خواهد یافت.
بخشــی از منابــع مذکــور می تواند بــرای جبران 
قســمتی از کســری بودجه دولت ناشی از کاهش 
شــدید صــادرات نفتی، مورد اســتفاده قرار گیرد. 
همچنین، دولت می تواند با توســعه سیســتم حمل 
و نقل عمومی شهری و بین شهری، توسعه خطوط 

ریلی و نیز نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی بر 
اســاس تکنولوژی های روز دنیا، عالوه بر کاهش 
بیشتر مصرف سوخت داخل، شرایط را برای اصالح 
الگوی مصرف و فرهنگ اســتفاده از حمل و نقل 

عمومی فراهم آورد.
در ایــن خصوص، می توان به تجربه کشــورهایی 
همچون کره جنوبی در ارتقای جایگاه حمل و نقل 
عمومی اشاره کرد. در این کشور که بر خالف ایران، 
نه تنها یارانه برای مصرف سوخت تعلق نمی گیرد، 
بلکه مالیات باالی 30 درصدی نیز اعمال می شود 
که 80 درصد از منابع حاصل از این نوع مالیات، به 
منظور توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی مورد 
استفاده قرار می گیرد و 20 درصد باقیمانده، در جهت 
حمایت از محیط زیست، توسعه منابع انرژی و رونق 

منطقه ای مصرف می شود.
الزم به ذکر اســت که بر اســاس گزارش انجمن 
جهانی اقتصاد، کره جنوبی توانسته است با توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل عمومی، رتبه چهارم را در 
سال 2019 در بین کشورهای جهان از منظر کیفیت 
زیرساخت حمل و نقل ریلی به خود اختصاص دهد 
و پس از کشــورهای ژاپن، هنگ کنگ و ســوئیس 
قرار گیرد. همچنین این کشــور، هدف کاهش 30 
درصدی اســتفاده از وسایل نقلیه شخصی، کاهش 
30 درصدی زمان سفر با وسایل حمل و نقل عمومی 
و نیز کاهش 30 درصدی تولید ســرانه مونو اکسید 

کربن تا سال 2030 را دنبال می کند.
بررسی تجربه ســایر کشورهای پیشرفته دنیا نیز 
بیانگر نقش اساســی توســعه حمل و نقل عمومی 
در کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک شــهری، 
کاهــش زمان و هزینه ســفر و نیــز کنترل میزان 
مصرف سوخت های فسیلی علیرغم رشد جمعیت 
اســت. از اینرو، شــرط موفقیــت اصالح قیمت 
حامل های انرژی در ایران، اجرای سیاســت های 
تکمیلــی همچون گســترش کمی و کیفی حمل 
و نقــل عمومی اســت که بخــش قابل توجهی از 
منابــع آن می تواند از محــل کاهش یارانه انرژی 

فراهم شود.

روند کاهشــی مصرف بنزین؛ دائمی یا موقت
مهدی مهران فر
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بــا وجود ایــرادات مطروحه و تاکید 
کارشناسان اقتصادی بر عدم استفاده 
از اعــداد »یک« در بودجه نویســی، 
کماکان در الیحه بودجه سال 1399 
این مــوارد بیش از پیش مشــاهده 

می شود.
اعداد مندرج در الیحه بودجه ارسالی 
به مجلس هرســاله صرفًا بر اســاس 
تخمین ها و پیشنهادهای کارشناسان 
ســازمان برنامه و دولت مردان تهیه 
می شود. اگر دولت در زمان ارائه بودجه 
پیشــنهادی به مجلس در برآوردها و 
پیش بینی هــای الزم بــرای میزان 
مجمــوع درآمدهــا و هزینه ها دچار 
اشــتباه شده و یا فرضیات غیرمنطقی 
در خصــوص متغیرهای اقتصادی و 
مســائل برون مــرزی در نظرگرفته 
باشــد در آن صورت بودجــه نامعتبر 

خواهد بود.
هــر چند، دســتیابی بــه اعتبار 100 
درصــدی بودجــه ممکن نیســت؛ 
بــه طوری کــه، در کشــورهایی با 
پیشرفته ترین سیستم های بودجه نیز 
اندکی انحراف از برنامه پیشــنهادی 
مشاهده می شود. اما، انحراف مستمر 
عملکــرد مالــی دولــت از بودجه، 
منجر بــه مدیریت ضعیف بازیگران 
بخــش خصوصی و دولتی می شــود 
و زمینه کاهش کارایی و اثربخشــی 
خدمــات دولتی را فراهــم می آورد. 
یک بودجه نامعتبر عالوه بر داشــتن 

اثــرات منفی بر تراز بودجه، منجر به 
تضعیف قراردادهای ضمنی و قدرت 
نهادهــای دولتی برای شــکل دهی 
رفتار سازمان ها و ادارات شده و حتی 
ممکن اســت اثرات منفی بر التزام به 

قوانین در رویه های سازمانی گردد.
عدم اطمینان سیاستگذاران مالی، از 
جملــه عواملی اســت که می تواند بر 
میزان اعتبار بودجه اثرگذار باشد. این 
عدم اطمینان می تواند ناشی از عوامل 
داخلی و خارجی باشــد. شــوک های 
بــرون زا همچون نوســانات قیمت 
نفــت و رویدادهای غیرمنتظره مانند 
جنگ از جمله عوامل بیرونی هستند. 
عوامل داخلی هم مانند شــرایط رکود 
و بحــران اقتصادی، بحران طبیعی و 
یا بحران سیاســی است که دولت ها 
نیازمنــد بودجه برای پرداخت یارانه، 
خسارت و کمک های فوری هستند و 
لذا در ارزیابی میزان مخارج مورد نیاز 
بــرای ارائه خدمات دولتی انحرافاتی 

ایجاد می شود.
البته، این شــرایط بــه میزان توانایی 
و دقــت دولــت در پیش بینی هــا و 
برنامه ریزی هــا نیز بســتگی دارد. 
برای مثــال، پیش بینــی ضعیف از 
اقتصاد کالن ممکن اســت منجر به 
برآوردهــای اشــتباه از میزان درآمد 
شــود؛ یــا اینکه مدیریــت ضعیف 
وجــوه نقد در سیســتم های دولتی و 
عــدم اطمینان رئیس جمهور از نحوه 

هزینه کرد بودجه های ارسالی دولت 
برای ســازمان های دولتی و انطباق 
آن با برنامه ها و اهداف تبیین شده در 
بودجه از جمله موارد دیگری اســت 
که اطمینان سیاســتگذاران مالی به 
مدیران ســازمانی را به چالش خواهد 

کشید.
اســتفاده دولــت از »عدد »یک« در 
برخی ردیف هــای الیحه بودجه که 
اختصاص به اقتصاد ایران داشــته و 
چندین ســال است که سیاستگذاران 
مالی از آن در بودجه نویســی استفاده 
می کنند، از جمله مواردی اســت که 
می توانــد زمینه کاهش اعتبار بودجه 
را فراهم آورد. شواهد گویای آن است 
که با وجود ایرادات مطروحه در زمان 
بررســی الیحه بودجه سال 1398 و 
تاکید کارشناســان بر عدم استفاده از 
اعداد »یک« در بودجه نویسی، هنوز 
کماکان در الیحه بودجه سال 1399 
این مــوارد بیش از پیش مشــاهده 

می شود.
از جمله این موارد می توان به ردیف های 
درآمدی همچون مالیات شرکت ها و 
مؤسســات وابســته به آستان قدس 
رضوی، مالیات بنگاه های اقتصادی 
زیرمجموعه نیروهای مســلح و ستاد 
اجرایــی فرمان امــام )ره(، مالیات بر 
درآمدها، حقوق ورودی خودرو، حقوق 
ورودی دستگاه های اجرایی )جمعی- 
خرجــی(، ثبت معافیت ها و تخفیفات 

52

گزارش

Bilingual Economic Monthly  

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دیماه 1398 / شماره 45

کالف سردرگم عدد »یک« در بودجه

ژاله زارعی 



گمرکی به نرخ صفر )جمعی - خرجی( 
تا سقف 45 هزار میلیارد ریال، استرداد 
حقــوق ورودی کاالهــای وارداتی 
موضــوع بند »ب« تبصره )7(، درآمد 
حاصــل از افزایــش عوارض واردات 
خودروهای سواری به میزان 5 درصد 
قیمت روی کشــتی، درآمد حاصل از 
انتقــال درآمدهای اختصاصی، درآمد 
حاصل از 20 درصد موجودی و وصولی 
حســاب ذخیره ارزی، منابع حاصل از 
فــروش اموال منقول و غیرمنقول به 
منظــور تکمیل طرح های نیمه تمام، 
دریافــت مطالبات قطعــی دولت از 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی تعاونی 
و خصوصــی، دریافت وام های داخلی 
دولت و انتشــار اوراق صکوک اجاره 
بــه منظور تســویه مطالبات قطعی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی در بخش 
واگذاری دارایی های مالی اشاره کرد.

ســازمان برنامه و بودجه معتقد است 
»در زمــان تهیــه و تنظیــم الیحه 
بودجــه ســنواتی بــرآورد مبالغ در 
برخی از ردیف ها امکان پذیر نیســت، 

همچنیــن درج ارقــام غیرواقعی در 
بخــش منابع موجــب افزایش غیر 
واقعــی منابــع دولت می شــود و در 
بخــش هزینه ای نیز پیش بینی مبالغ 
غیرواقعی موجب بسته شدن سقف و 
عدم امکان تخصیص اعتبارات الزم 
برای آن خواهد شــد. به بیان دیگر در 
صورت تحقق منابع، مصارف به همان 
میزان و منظور تعیین شــده از محل 
اعتبارات ردیف مشــخص پیش بینی 
شــده انجام خواهد شــد و این موارد 
همگی ردیف های درآمد - هزینه ای 

یا جمعی - خرجی هستند«.
اما، کارشناســان مراکز پژوهشی بر 
این باورند که اســتفاده دولت از »عدد 
»یــک« در بودجه نویســی به مثابه 
این اســت که دولتمــردان تخمین 
و پیش بینــی دقیقــی از منابــع و یا 
هزینه های ردیف نداشته و یا اطمینانی 
به برآورد خود به دلیل نوسانات عوامل 
اثرگــذار بر متغیر مذکور ندارند. البته، 
در برخی موارد ممکن اســت اینگونه 
باشد که دولت پیش بینی های دقیقی 

نیــز انجام داده ولی به دالیل مختلف 
تمایل به ارائه اعداد مذکور در بودجه را 
ندارد. در هر صورت، اتخاذ این رویکرد 
به منزله چک ســفیدی اســت که در 
اختیــار دولت بــوده و هر زمان و هر 

مکان می تواند از آن استفاده نماید.
به نظر می رســد دولت می توانســت 
همچون سال های گذشته اعدادی را 
در ردیف های مذکور جایگذاری نماید 
و پس از گذشت دوره مذکور نهادها و 
سازمان های مختلفی همچون دیوان 
محاسبات کشور و معاونت اقتصادی 
بانــک مرکــزی عملکــرد دولت در 
حوزه های مختلف را بررسی و میزان 
تحقق یا عدم تحقق اعداد ثبت شــده 
در قانون بودجه را ارزیابی و منتشــر 
کنند. از اینرو، ضروری اســت مجلس 
به عنوان نهــاد قانون گذار و ارزیابی 
کننده نهایــی الیحه بودجه، از ثبت 
اعداد »یک« در الیحه بودجه ســال 
1399 ممانعــت بــه عمــل آورده و 
شــفافیت در بودجه را بیشتر و اعتبار 

بودجه را بهبود بخشد.
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ultra-modern equipment.
2. In the short term, there will not be 
possible to report exact statistics on 
casualties and equipment damages 
due to the lack of direct access 
to the target area, and what some 
sources announced is minimal and 
approximate numbers.

3. The most important event that 
can happen in the process of hard 
revenge following commander 
Soleimani›s assassination is the 
withdrawal of the U.S. from the 
region, a matter that the Americans 
are well aware of its heavy cost.
4. Today, the American are faced 

with a dilemma. They have to re-
lease the exact number of casualties 
and resort to playing the innocent 
to remain in the region or continue 
their current game and witness their 
removal from the region.
Source: Tehran Times
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Following the Israeli operation against Syria’s T4 
airbase, in which some Iranian military advisors 
were martyred, the forces of the axis of resistance 
attacked ten targets in the occupied territories in an 
unprecedented operation.
Israeli officials at the time stated that none of their 
troops were killed in the retaliatory action by the 
resistance movement, while detailed information 
reveals that about 60 Zionist regime’s forces were 
killed.
After the retaliatory operation by the forces of 
the resistance movement at 3:10 local time, CNN 
television channel reported that the casualties were 
significant. Only after ten minutes all radio and 
telecommunication networks and even the power 
of the targeted areas were cut off, then the Western 
media outlets insisted that there were no casualties 
by shifting their approach in all news fields.
To understand why such an approach was adopted 
the following statements should be considered.
1. The vow of retaliatory operation was fulfilled in 
a situation that the Zionist regime and its affiliated 
media outlets were trying to describe Iran’s claim 
about the “end of hit-and-run period” as a bluff and 
question the Iranian ability to take revenge.
2. This hard revenge revealed several facts for the 
Zionist regime, including Iran’s military capability 
and the will to use it against any aggression.
3. Benjamin Netanyahu, who had been in Sochi, 
Russia to meet Vladimir Putin at that time, sent a 
message by Russians declaring his lack of will to 
respond to the attack and calling for mediation to 
persuade Iran to halt its retaliatory attacks.
Reviewing the Israeli military and media reaction 
to the Iranian retaliatory response shows that the 

U.S. government has taken exactly the same ap-
proach in the early hours after a strong slap by the 
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
The Americans, on the one hand, refuse to report 
the casualties of their troops or facilities in Ein 
Al-Assad base and even suspended the Israeli jour-
nalist’s Twitter account because of an unreliable 
tweet about the casualties, and on the other hand, 
they repeatedly claim that they have suffered no 
damage by the IRGC’s operation.
Meanwhile, Persian speaking mercenaries on 
social media are trying to derail public opinion 
inside the country about the broad and successful 
operation and portray the Iranian hard revenge as 
insignificant.
Interestingly, fake accounts on social media and 
opposition media outlets that circulated the huge 
lie of killing 1500 Iranian people in November 
events, said that the denial by Iran’s official 
resources is due to their desperation. Now, they 
confirm Trump’s claims over no damage of the at-
tacks and believe that Iran should provide evidence 
for the success of its operation.
It should be noted that in both cases, the enemy 
was sure of Iran’s hard and destructive response. 
Putting troops in highest alert in various areas and 
bases by the enemy proves this claim.
However, the following points should be noted re-
garding the missile strikes on Wednesday morning 
on U.S. base in Iraq:
1. A country that they believe is at a lower military 
level in comparison with the U.S., could under-
mine the reputation of the world’s greatest military 
power by dealing a hard and surprising blow to 
one of the main American bases and destroying its 

Similar behavior of Israel and U.S. 
against Iran’s hard revenge
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and his allies in escalating these 
tensions.  
Perhaps the incident makes the of-
ficials in different countries to think 
that whether they really want to 

de-escalate the tensions or they are 
just talking about it to evade their 
responsibilities.
Easing the tensions between Tehran 
and Washington requires action that 

must be taken by Western nations to 
restore Iran’s lost confidence in the 
West.
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In a statement on the Ukrainian plane crash, the 
Canadian prime minister described the incident as 
a result of the escalation of tensions between the 
U.S. and Iran, but he did not say how the situation 
has been sparked.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau has 
become an important figure for Iranians, especially 
social media users, since the crash of the Ukrainian 
plane in Iran, with most of his remarks and actions 
about the victims of the crash being shared on 
social media.
Trudeau, who is currently meeting the families 
of victims of the tragic crash, said in one of his 
latest comments that the reason for the crash was 
tensions between the U.S. and Iran, without men-
tioning that why the tensions have been formed or 
which countries have caused them.
 How did it start?
The JCPOA, the official name for the Iran nuclear 
deal, whether good or bad, caused the de-escalation 
of the tensions between Tehran and Washington, 
and the parties sought to benefit the deal. This 
continued until Donald Trump took office.
From the very beginning, even before his victory 
in the November 2016 election, Trump declared his 
hostility with Iran, announcing that he would tear 
up the deal if he became the president.
Trump kept his promise and abrogated the deal 
in May 2018 2018. Following the decision, the 
sanctions that had been lifted under the deal were 
reimposed and tensions between Iran and the U.S. 
started to rise once again.
In response to the U.S. action, Iran initially gave 
the European countries, which are signatories of 
the deal, the chance to fulfill their commitments. 

The hesitation of these countries and their hope for 
INTEX, which was never executed, led Tehran to 
gradually decrease its commitment to the nuclear 
deal. 
In the meantime, Trump, who had been incited 
by the B Team and had increased his anti-Iran 
measures, has been intensifying the tensions and 
imposing new harsh sanctions against Iran under 
various pretexts. In such a situation, European 
countries have accompanied the White House and 
remained silent.
Cases such as the explicit support of Trump and his 
allies for the unrest in Iran in Dec. 2017-Jan. 2018 
and November 2019 are just few examples of his 
efforts for intensifying current tensions.
But what intensified the tensions so much? Most 
Western experts believe Trump’s move to assas-
sinate General Qassem Soleimani, a top Iranian 
military commander, was actually a declaration of 
war on Iran. Many referred to the terrorist act as a 
turning point in history or the beginning of WWIII.
In response to the terrorist act, the Leader of the 
Islamic Revolution promised “hard revenge” and 
January 8 Iran launched a missile attack on the 
Ain al-Assad airbase, where the U.S. troops were 
stationed. 
Iran’s hard revenge from the U.S. put the region in 
a state of alert. The readiness to counter Trump’s 
insane actions caused Iran to be in a state of alert, 
which accidentally led to the tragic downing of the 
Ukrainian passenger plane. 
Yes, the Canadian prime minister is right, and the 
main cause of the crash is the tensions between the 
U.S. and Iran, but the significant point that only a 
few officials have pointed out is the role of Trump 

How did it start “Mr. Trudeau”? 
Who fueled the tensions?

Author: Mohammad Ghaderi
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person. In the past, it is said that he 
disagreed with Sultan Qaboos on 
some matters.
4.    Taimur bin Asaad bin Tariq bin 
Taimur al Said: Taimur who was 
born in 1981, is the secretary- gen-
eral of the Research Council. He 

has conducted several important 
plans in Oman and is a member of 
the board of Bank Dhofar, one of 
the most important Omani banks. 
Taimur is active in the media and 
is known as a popular figure. He 
has studied in Scotland and Britain 

and has completed courses in the 
United States.
5.    Fahd bin Mahmoud al Said: 
Fahd was born in 1944 and serves 
as the deputy prime minister for the 
council of ministers
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Haitham bin Tariq bin Taimur 
sworn in as the ninth Sultan of 
Oman. Haitham bin Tariq was 
born in 1954 and in some cases 
served as special envoy to the 
late sultan Qaboos Bin Saeed.
The new sultan is the cousin of 
the late sultan and his gene-
alogy goes back to one of the 
oldest Arab families ruled in 
the country. He graduated from 
the Oxford University Foreign 
Service Program in 1979. The 
Undersecretary of the Ministry 
of Foreign Affairs for Political 
Affairs was among his other 
executive positions. He was sent 
to the Arab League Summit in 
Jordan as Oman’s representative 
during his last mission. 
He has previously held various 
positions, including the Chair-
man of the committee for the 
future vision of «Oman 2040? 
and the Minister of Heritage 
and Culture from February 2002 
to January 2020. Haitham bin 
Tariq also held several posts in 
the Ministry of Foreign Affairs, 
such as the secretary general 
and the deputy foreign minister 
for political affairs. He was the 
first head of the Oman Football 
Association from 1983 to 1986.
Unlike the late Sultan of Oman, 
who had no children, Haitham 
bin Tariq has four children.
The new sultan was named after 
request by the Defense Council 

to appoint Qaboos bin Said›s 
successor.
A few weeks earlier and follow-
ing the heightened speculations 
over the worsening physical 
conditions of Sultan Qaboos bin 
Said, the Guardian newspaper 
released a report on his succes-
sor. According to the newspaper, 
when the physical conditions 
of the late sultan worsened, he 
had secretly named his preferred 
successor in a sealed envelope 
and submitted it to the royal 
family council.
The succession process involves 
the opening of sealed letters in 
the court in Muscat identifying 
the sultan’s choice of successor, 
if the court cannot agree among 
itself.
Qaboos has no children and has 
not publicly appointed a suc-
cessor but he secretly recorded 
his choice in a sealed envelope 
addressed to the royal family 
council.
The name of the most important 
successors of the late sultan was 
also published earlier.
1.    Asa›ad bin Tariq bin Taimur 
al Said: Asa›ad was born in 
1954. He studied at the same 
military academy where Sultan 
Qaboos graduated. Asa›ad bin 
Tariq was the personal repre-
sentative of Sultan Qaboos and 
has held many important posi-
tions so far. Omani observers 

also believe he has the support 
of the armed forces as he has 
commanded divisions such as 
the armored brigade for several 
years and is a brigadier general.
He has been the personal envoy 
of Sultan Qaboos on several oc-
casions to convey his messages 
to countries’ leaders and attend 
the Arab League Summit and 
the Cooperation Council for the 
Arab States of the Persian Gulf 
on behalf of the sultan. Asa›ad 
manages many economic pro-
jects in Oman and enjoys eco-
nomic partnerships and friendly 
relations with the leaders of the 
Persian Gulf states. 
2.    Haitham bin Tariq bin Tai-
mur: Haitham was also born in 
1954. He has been the Minister 
of Heritage and Culture for more 
than a decade. Sometimes he 
was the sultan’s special envoy 
to some of the meetings and 
ceremonies, such as the British 
royal wedding in 2011. He has 
his own certain characteristics 
and is referred to as a rebellious 
person. He also has many eco-
nomic interests in Oman. 
3.    Shihab bin Tariq bin Taimur 
Al Said: Shihab was born in 
1956. He was a close advisor to 
Sultan Qaboos and a naval com-
mander. He chairs the Research 
Council of Oman. He carries 
out many economic activities 
in Oman and is an ambitious 

Who is the new Sultan of Oman?
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in the sky.  According to a US 
videographer who wishes to 
remain anonymous, “an amateur 
videographer would have shown 
some nervous reaction affecting 
the filming, but that is not the 
case here and whoever filmed it 
somehow zoomed in exactly the 
right spot in the sky to capture 
the impact.”
The US Navy is crammed 
with radar-spoofing electronic 
warfare (EW) that can fool 
radar systems with deceptively 
moving targets. Additionally, 
there were at least four F-35s 
flying near Iran’s borders. These 
F-35s could have spoofed a fake 
launch of a cruise missile that 
was broadcasting a beacon with 
the spoofed ICAO ID of the 
PS752 flight.
And why target this particular 
flight? There were no less than 
10 departures from Tehran-IKA 
from midnight local time 
through the departure of PS752 
at 6:12 A.M. All of them flew 
the exact same takeoff route, 
passing the military restricted 
area to the left, to the right and 
even above it.
The investigation would have to 
ascertain why the same missile 
battery that did not shoot at a 
plane taking off 30 minutes 
before ended up targeting the 
Ukrainian Boeing.
The IRGC, in its official admis-
sion that this was “human error”, 
has not even sketched how their 
Integrated Air Defenses attrib-
uted such an important role to 

an older standalone system with 
a dodgy radio communications 
link and a ten second trigger 
time. And once again, what 
about all those planes that took 
off safely? 
The investigation should also 
track in close detail the surface 
to air missile that hit the Boeing. 
SAMs don’t hit the target; they 
destroy it by exploding close to 
it and tearing it apart by a shock 
wave.
Now there’s video documenta-
tion of not one missile launch but 
two. Military experts have noted 
the missiles seem much slower 
than expected for high perfor-
mance SAMs. So they could be 
manpads. 
( first missile at ~0:03, second 
missile at ~ 0:33 ).
And there’s an extra problem. Tor 
missiles are fired vertically
(and not nearly horizontally, like 
these ones) and then use vector 
rockets to adjust their direction. 
So the investigation could well 
ascertain that the 737 was hit by 
two manpads – and not a missile. 
This is a question of truth, with 
significant ramifications for the 
coming trial of the individuals 
responsible for firing the Iranian 
missiles that struck the plane, 
among other things, much as the 
truth may carry sunk costs with 
respect to the purely military 
equations.
In an environment of total infor-
mation war, this tragedy inevita-
bly would end up being used by 
the US against Iran. After all, the 

US controls the narrative. In the 
wake of its carefully calibrated, 
Sun Tzu response to the targeted 
assassination of Soleimani, Iran 
had the initiative, and enjoyed 
unlimited empathy from virtually 
the whole Global South.
Now Iran is on the defensive. 
This may have been a much 
nastier op, as this analysis (in 
German) proposes: a plot to save 
Boeing.           What matters 
now is a thorough investigation 
to reveal what really happened: 
“human error” or human error in-
duced by a cyber-attack? Without 
doubt, the answer to this question 
has serious political, diplomat-
ic, and legal ramifications, for 
instance it can pave the way to 
mega law suits in the Canadian 
and European courts against not 
only the Islamic Republic of 
Iran but also the United States, 
blamed for its direct complicity 
in the air tragedy.  Certainly, a 
finding of US cyber-attack con-
tributing to the Iranian military 
error of firing at the airplane sus-
pected of being an enemy missile  
would add more depth and 
poignancy to the Canadian Prime 
Minister’s blaming the Trump 
administration for being partially 
responsible for the tragedy due 
to its provocative escalations.  It 
is now up to the Canadian and 
other international inspectors 
investigating the crash in Iran to 
fully determine if US’ responsi-
bility was more than an indirect 
responsibility and amounted to a 
direct culpability?
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There is increasing pressure in-
side Iran for a through investiga-
tion to ascertain whether the US 
conducted a cyber-attack that 
contributed to the crash of the 
Ukrainian flight PS752 on Jan-
uary 8.  In light of the on-going 
popular uproar over the incident 
, President Hassan Rouhani has 
called on the judiciary to set up a 
separate court on this matter and 
both he and the foreign minister 
Javad Zarif have openly com-
plained that they were initially 
misled about the revolutionary 
guards’ missile attack that 
brought down the airplane – as a 
result of “human error” accord-
ing to the initial admission by 
the IRGC (Islamic Revolution-
ary Guard Corp).  A big question 
is why did the civilian airports 
remain open and conducted 
business as usual during an 
extremely tense “war-like” time 
period, given the IRGC’s claim 
that their requests to ground all 
civilian flights were rebuffed?  
This matter in itself reveals seri-
ous management incompetence 
and, perhaps, serious flaws in 
the military chain of command.  
But, an even bigger question is 
why this error happened, which 
irrespective of the answer casts 

lights on the limitations of Iran’s 
air defense system; the latter 
have simultaneously torpedoed 
the Guards’ ability to bask in 
the glory of precision-targeting 
two US military bases in Iraq in 
retaliation for US’ assassination 
of their revered commander, 
Ghasem Soleimani, notwith-
standing the new US media 
reports of extensive damages 
at those based caused by Iran’s 
ballistic missiles – that belie 
President Trump’s claim of 
minimal damage.
The investigation should 
examine all possible scenarios 
including whether this error is 
attributable to an external cyber 
attack directed at the radars of 
the civilian ATC, the IRGC air 
defense network; the specific 
SA-12 battery, the Ukrainian 
Boeing 737, or all of the above.  
Precedents exist. In June 2019, 
the US deployed a cyber-attack
against the computer systems 
that control Iran’s rocket and 
missile launchers.  There are 
reports of subsequent US attacks 
that have struck Iranian military 
computers. The Russian military 
site avia-pro.net privileges the 
electronic warfare/cyber-attack 
hypothesis.

The IRGC’s Integrated Air 
Defenses – which were at 
the highest alert level - had 
information of incoming cruise 
missiles. If these Air Defenses 
had been hacked, and while 
Iran’s airspace was open, the 
US could have faked cruise 
missile launches – which hug 
the terrain and cannot be tracked 
on radar until the last moment - 
to provoke the IRGC into a fatal 
mistake.
The University of Tehran Cyber-
space Lab seems to have reached 
a similar conclusion: “the role 
of human error has been ruled 
out [as it has been discovered 
that] deception operations were 
carried out on the air control and 
command systems.”
Cruise missiles always spoof 
themselves as airline traffic. 
That would explain why the 
US, knowing in advance an 
accident was nearly inevitable, 
issued a no fly ban over Iraq and 
Iran. This is not to mention the 
suspicions surrounding a footage 
of the missile attack showcased 
by the New York Times the 
day after the crash, apparently 
filmed by a videographer who 
appears to have pre-knowl-
edge of an imminent incident 

Was a US Cyberattack Behind the Ukrainian 
Plane Crash?

Kaveh L. Afrasiabi










