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 قره باغ و ارزیابی 
مواجهه ایران

رض�ا باقری پور*: نظ��ام بین المل��ل دربردارنده 
زیرسیستم های گوناگون است که به اعتبارهای 
مختلف طبقه بندی می شوند. از این بین، سطح 
منطقه، عمومی ترین واحد تحلیل و طبقه بندی 
است. مانند سطح نظام بین الملل، این سطح نیز 
عموما مشتمل بر کشورهایی با سلسله مراتبی از 
منابع قدرت اس��ت. در این سطح نیز می توان از 
کشور فائق یا چند کشور قدرتمند و قدرت های 
میانی و کوچک صحبت کرد. جمهوری اسالمی 
ای��ران نیز متکی  بر مزایا و منابع قدرت خود، از 
دیرباز ادعای مصرحی مبنی بر ش��أنیت خود به 

عنوان یک قدرت منطقه ای داشته است.
اگر چه به هر دس��ته ای از کشورها نمی توان 
فرم منطقه را نسبت داد. منطقه به واسطه داشتن 
مؤلفه هایی طبقه بندی می شود. کانتوری-اشپیگل، 
تامپسون، بروس راس��ت و... مؤلفه هایی به این 
منظ��ور احصا کرده اند ام��ا در این مقال منطقه 
را دائر بر م��دار دولت ایران در نظر می گیرم که 
منظور، کش��ورهای همجوار این دولت و منطقه 

خاورمیانه است.
  اقتضا و الزام قدرت منطقه ای

اقامه داعیه ق��درت برتر در این منطقه و هر 
منطقه دیگری، مستلزم کسب و بروز ویژگی هایی 
است. ایویند استرود از جمله این ویژگی ها را نفوذ 
باال در امور منطقه و قدرت مقابله با ائتالف های 
درون منطقه می داند. شومان از بین ویژگی های 
متعدد از ۲ ویژگی تمایل و ظرفیت یاد می کند. 
از نظ��ر او قدرت منطقه ای در وهله اول نس��بت 
به ایفای نق��ش رهبری ثبات دهنده و قدرتمند 
ابراز تمایل می کند؛ این کشور همچنین ظرفیت 
پذی��رش نقش رهبری در وج��وه مختلف آن را 
داراس��ت. فلیمز نیز در دیدگاهی مش��ابه، طرح 
ادعای رهبری از جانب کش��ور خ��اص را الزمه 
ورود به وادی قدرت منطقه ای ش��دن می داند؛ 
بدیهی است این اظهار و تمایل مستظهر به منابع 

و توانایی های مکفی است.
باالخ��ره پس از س��الیان متم��ادی، یکی از 
گس��ل های فع��ال منطقه، زیر پای س��اکنان و 
همس��ایگان خود را لرزاند. نزاع بر س��ر خاک و 
زمین، همواره حادترین مسائل بین المللی بوده 
که کمتر از آن انتظار حل و فصل مس��المت آمیز 
م��ی رود. در دوره صلح مس��لح بین آذربایجان و 
ارمنس��تان، این دو کشور جبهه حامیان خود را 
گزینش کردند و کشورهای ذی نفع دیگر نیز به 
اردوگاه ۲ کشور پیوستند. ترکیه، روسیه، آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی مداخل بهره برداری از این 
منطقه را برای خود بازگشایی کردند و به نسبت 
منافع خود اقدام به سرمایه گذاری و تقویت جبهه 

متبوع کردند.
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روحانی با صدور بیانیه ای خواستار بسیج همگانی 
برای اجرای محدودیت های جدید کرونایی شد

 گزارش »وطن امروز« از افزایش قاچاق کاال 
با سیاست گذاری های اشتباه درخوزستان
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 مسأله پاستور است 
نه میشیگان

 هزینه از جیب 
دولت بعد

  واردات کاالی قاچاق با مصوبه شورای تأمین 
استان خوزستان

  جزئیاتی از واردات عجیب و غریب
توسط لنج های شادگان طبق گزارش گمرک

  مادر شهید مالک طاهر از شهدای اخیر حادثه 
تروریستی غرب کشور در مراسم تدفین پسرش 

خنچه های عروسی  وی را به همراه داشت

  تشدید محدودیت ها ممکن است باعث کاهش 
مرگ و  میر شود اما موج سوم کرونا را مهار نمی کند

چرا می خواهند مسؤولیت مخالفت با تعطیلی 
کامل متوجه رئیس جمهور نباشد؟

 اردوکشی خیابانی حامیان ترامپ در واشنگتن دی سی
به صحنه زد و خورد مردم آمریکا با یکدیگر تبدیل شد

ثمانه اکوان: رسانه های خبری، 
10 روز مان��ده ب��ه برگزاری 
انتخاب��ات آمریکا خبر دادند زمانی که انتخابات تمام 
و مشخص شود دونالد ترامپ نتیجه را به رقیب خود 
جو بایدن واگذار کرده است، او وزیر دفاع مارک اسپر 
و جینا هاسپل، رئیس س��ازمان سیا را از کار برکنار 
خواهد کرد. این مساله واکنش های متفاوتی در بین 
افکار عمومی آمریکا و رسانه های این کشور به پا کرد. 
رسانه های وابسته به دموکرات ها که می خواستند نشان 
دهند ترامپ افکار خطرناکی در سر دارد و حتی برای 
دوره انتقال قدرت نیز قابل  اعتماد نیست، مطرح کردند 
ممکن است در روزهای باقیمانده از دولت، ترامپ قصد 
داشته باشد برای مواجه کردن دولت بایدن با مساله 
امنیتی بزرگی در جهان و همچنین در داخل آمریکا، 
جنگ به راه اندازد. این رسانه ها که همیشه در طول 
۴ س��ال گذشته س��عی می کردند از ترامپ چهره ای 
جنگ طلب به نمایش بگذارند، گزینه های حمله را نیز 
مشخص کرده بودند. احتمال درگیری نظامی محدود 
با نیروهای چینی در دریای چین جنوبی یا حمله به 
تأسیس��ات هسته ای ایران ۲ احتمالی بود که بیشتر 
از س��ایر احتماالت مطرح شد. با این  حال نگاهی به 
درگیری های داخلی در دولت ترامپ و تالش او برای 
س��امان دادن به وضعیت داخلی این کشور در دوران 
پساانتخابات، نشان داد آدرس غلط رسانه های دموکرات 
مانند نیویورک تایمز و اندیشکده های جنگ طلبی مانند 
بنیاد دفاع از دموکراسی ها نمی تواند تغییری در این 
اص��ل ایجاد کند که در فض��ای تقلب های انتخاباتی 

و درگیری های خیابانی در آمریکا، مس��ائل سیاست 
خارجی در اولویت دوم قرار دارد. برخی خبرهای دیگر 
اما دالیل واقعی ترامپ از این جابه جایی را مشخص کرد. 
افراد نزدیک به دولت او هشدار داده اند این جابه جایی و 
تغییر در پنتاگون نه برای به راه انداختن جنگ در ایران 
یا نزدیکی چین، بلکه برای پایان دادن به حضور نظامیان 
آمریکایی در افغانستان و احتماال عراق و سوریه است. 
ترامپ از ابتدای ورود به کاخ سفید تالش داشت همین 
کار را انجام دهد اما محافظه کاران سنتی در واشنگتن 
مانع اقدامات او می شدند و به بهانه اینکه خروج آمریکا 
از منطقه می تواند تروریست ها و گروه های تندرو را به 
واکنش وادارد، مانع این کار شدند. ترامپ اما همان طور 
ک��ه بارها پی��ش  از این نیز مطرح ک��رده و در کتاب 
خاطرات جان بولتون نیز به آن اشاره شده، نمی خواست 
میراث دار جنگ های اوبامای دموکرات در منطقه باشد. 
او اعتقاد دارد اگر رئیس جمهوری در پایان سال دوم 
فعالیتش نتواند به جنگ های رئیس جمهور قبلی پایان 
دهد و سربازان آمریکایی را به خانه های شان بازنگرداند، 
هیچ فرقی با رئیس جمهوری که خود آغازکننده جنگ 
ب��وده، ندارد. از همین رو تمام تالش خود را کرد که 
نیروهای آمریکایی را از س��وریه و افغانس��تان بیرون 
آورد اما با موج مقابله کارشناسان دفاعی و نظامی در 
پنتاگون روبه رو شد. اصلی ترین فردی که مانع این کار 
شد، وزیر دفاع »مارک اسپر«، »کریستوفر رای« مدیر 

اف بی آی و »جینا هاسپل« رئیس سازمان سیا بودند. 
پسر ترامپ در روزهای منتهی به انتخابات به شخصه 
وارد میدان شد و انتقادات تندی از این افراد کرد. او جینا 
هاسپل را »دروغگویی آموزش دیده« خواند و رسانه ها 
نیز بیان کردند ترامپ به دلیل اینکه اف بی آی مساله 
ایمیل های هانتر بایدن، پسر بایدن را مورد بررسی قرار 
نداده و به  سرعت برای آنها پرونده تشکیل نداده است، 
از رئیس آن نیز عصبانی است و به  احتمال  زیاد کسی 
را جایگزین خواهد کرد که به  سرعت دستور بازداشت 
یکی از نزدیکان بایدن را بدهد. شاید در زمان بعد از 
انتخابات که ترامپ مشغول جنگ در جبهه داخلی در 
جهت پیروزی در انتخابات به هر وسیله ممکن است، 
زمان خوبی برای این نوع اقدامات نباشد اما او از این 
کار اهداف دیگری را نیز دنبال می کند که تا به  حال 
توجه چندانی به آن نشده است اما حضور او در بین 
معترضان آمریکایی به نتیجه انتخابات، بیش از پیش 

باعث به وجود آمدن حساسیت در این باره شد. 
زمانی ک��ه اعتراضات خیابانی ب��ه ماجرای قتل 
جورج فلوید در بس��یاری از ایالت های آمریکا به اوج 
خود رسیده بود و معترضان تا درهای کاخ سفید جلو 
رفته بودند، ترامپ از وزیر دفاع خواست نیروهای ارتش 
را ب��ه برخی ایالت ها که فرمانداران دموکرات در آن 
حضور داشتند بفرستد تا معترضان را سرکوب کرده 
و خیابان ها را خلوت کنند. فرمانداران محلی بشدت 

با این کار مخالفت کردند و س��ران پنتاگون از ترس 
روبه رو شدن با مردم و البته دموکرات هایی که انتظار 
می رفت بزودی سکان هدایت کاخ سفید را در دست 
بگیرند، به این فرمان توجهی نکردند و اعالم کردند 
به  هیچ وجه در مقابل معترضان قرار نمی گیرند. این 
موضع در همان زمان هم با عصبانیت شدید ترامپ 
روبه رو شده بود و او عنوان کرده بود در صورت وخیم 
ش��دن شرایط و فرمان نبردن پنتاگون، مارک اسپر 
را برکنار می کند. این مس��اله در نهایت به  روزهای 
انتخابات منتهی ش��د و با آرام ش��دن تدریجی فضا 
در برخی ایالت ه��ا، دیگر نیازی به حضور ارتش در 
خیابان ها نیز احساس نشد. این مساله اما در دوران 
پس��اانتخابات آمریکا از ابعاد دیگری برخوردار شده 
است. برکنار کردن مارک اسپر و پر کردن پنتاگون از 
وفاداران به ترامپ حاال به نوع دیگری مطبوعات را به 
نگرانی انداخته است و آن احتمال استفاده از پنتاگون و 
نیروهای ارتش برای زمانی است که ترامپ قصد داشته 
باشد از آنها برای سرکوب مردمی استفاده کند که به 
رأی دیوان عالی این کشور در جهت مردود کردن آرای 
انتخاباتی بایدن به نفع او برای اعتراض به خیابان ها 
می آیند. حاال رسانه های آمریکایی می ترسند ترامپ 
با بردن پرونده تقلب در انتخابات با کمک دیوان عالی 
این کشور رأی ها را به نفع خود بازگرداند یا خواستار 
باطل کردن آرای بایدن ش��ده و خود همان طور که 

بارها اشاره کرده است، همچنان در کاخ سفید باقی 
بماند. در این صورت بسیاری از حامیان و طرفداران 
بایدن که حاال جمعیتی 75 میلیونی هستند، ممکن 
است برای اعتراض به خیابان ها بریزند و فرمانداران 
محلی و حتی نیروهای پلیس نیز دست به سرکوب 
آنه��ا نزنند. بدین ترتیب ترامپ برای باقی ماندن در 
کاخ سفید و مقابله با معترضان تنها یک راه دارد و آن 
به  صف کردن ارتش در مقابل مردم است. پنتاگون 
تاکن��ون زیر بار این اقدامات نرفته بود اما اگر وزارت 
دفاع آمریکا مملو از مدیران وفادار و معتقد به ترامپ 

شود، به  احتمال  زیاد این نیز اتفاق خواهد افتاد. 
نکته جالب در این ب��اره آنکه زمانی که ترامپ و 
دولتش بش��دت به مسائل داخل کشورشان سرگرم 
شده اند، رسانه های دموکرات و دنباله روهای آنها در 
داخل ایران، همچنان سعی دارند نشان دهند سایه 
جنگ بر س��ر ایران با حضور ترامپ در کاخ س��فید 
ادامه خواهد داش��ت؛ مساله ای که به نظر نمی رسد 
اص��ال ارتباطی ب��ا موضوع انتخابات آمریکا داش��ته 
باشد. اگر ترامپ تنها یک دلیل برای نگاه به مسائل 
دفاع خارجی در این ماجرا داش��ته باش��د، این است 
که می خواهد به  س��رعت نیروه��ای آمریکایی را از 
افغانستان یا سایر کشورهای منطقه بیرون بکشاند که 
بیان کند به شعارها و وعده های انتخاباتی خود پایبند 
بوده و در ۴ س��ال دوران فعالیتش در کاخ سفید نه 
 تنها هیچ جنگی به راه نینداخته، بلکه جنگ های به 
راه افتاده توسط رئیس جمهور دموکرات این کشور را 

نیز پایان داده است. 

میثم مهرپور: در سال های اخیر 
بوی��ژه بعد از اع��الم ارز ۴۲00 
تومانی به عنوان نرخی برای تامین تمام نیازهای ارزی 
کش��ور، به دفعات این عبارت را ک��ه کاالیی به اندازه 
کافی یا حتی بیشتر از نیاز وارد کشور شده اما در بازار 
دچار کمبود است، شنیده ایم؛ موضوعی که رفته رفته 
تبدیل به معمایی اقتصادی شده است، معمایی که اگر 
چه حل آن بسیار ساده است اما همچنان هیچ پاسخ 
مشخصی برای آن ارائه نشده و این روند معیوب یعنی 
کمب��ود یا گرانی یک کاال به رغم واردات آن کاال با ارز 
ترجیحی و به میزان مورد نیاز کشور همچنان مشاهده 
می شود. شاید مصداق بارز این موضوع را بتوان نگاهی 
به میزان واردات و ارز تخصیص داده ش��ده به واردات 
برخی کاالها دانست. واردات نهاده های دامی، گوشت 
قرمز، دارو و... طی سال های اخیر در حالی با ارز ۴۲00 
تومانی و مطابق میزان نیاز کشور بوده که طی این مدت 
بارها شاهد افزایش قیمت یا کمبود برخی از این کاالها 

بوده ایم، به طوری که اخبار موثقی مبنی بر قاچاق برخی 
از این کاالها به خارج از مرزها یا احتکار آنها از سوی 
برخی سودجویان مطرح بوده است. در واقع کاالهایی 
چون گوش��ت قرمز، دارو و... که در راستای حمایت از 
شهروندان ایرانی با تخصیص ارز دولتی)ترجیحی( وارد 
کش��ور شده، به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و 
اصطالحا یا در بازار سیاه با قیمت های غیرواقعی مبادله 
شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. نمونه 
بارز آن را می توان در فروش نهاده های دامی به قیمت 
آزاد دانست؛ در حالی که تمام نهاده های مربوط به تولید 
دام و طیور با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور شده و 
طبیعتا باید با قیمت یارانه ای در اختیار تولید کنندگان 
قرار گیرد اما همین نهاده ها -که قطعا با ارز ترجیحی 
وارد کشور شده اند- با قیمت ارز بازار آزاد در کشور به 
فروش رفته و در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد؛ 

موضوعی که منج��ر به افزایش هزینه های تولید این 
محصوالت ش��ده و به دس��ت مصرف کننده نیز گران 
می رسد. وجود چنین پدیده ای بی شک نشان دهنده 
انحراف این کاالها در مسیر توزیع آن از گمرک )کاالهای 
وارداتی( یا کارخانه )کاالهای تولید داخل با مواد اولیه 
وارداتی( تا رس��یدن به دست مصرف کننده است. در 
حالی که به دلیل استفاده از ارز ترجیحی برای واردات 
این کاالها به کشور، باید تمام مراحل از واردات تا توزیع 
این کاالها تحت نظارت مستقیم دولت انجام شود، در 
غیر این صورت به نوعی اتالف و هدررفت منابع ارزی 

کشور رخ خواهد داد. 
شاید این سوال مطرح باشد: چگونه احتکار یا قاچاق 
کاالهایی که با استفاده از ارز یارانه ای وارد کشور شده 
یا با استفاده از امکانات یارانه ای در داخل کشور تولید 
می شود، ممکن است؟ وظیفه دولت برای مقابله با این 

پدیده چیست؟ روزی نیست که خبر کشف انباری از 
روغن، شکر، پوشک، دارو و... که یا مستقیما وارد کشور 
شده یا مواد اولیه برای تولید آنها وارداتی است در نقاط 
مختلف کشور منتشر نشود. برای مقابله با احتکار یا حتی 
قاچاق این کاالها تنها راه ایجاد نظارت سیستمی بر این 
کاالها از کارخانه تا در فروشگاه )برای تولیدات داخلی( و 
از گمرک تا در فروشگاه )برای کاالهای وارداتی( است. 
بدون  شک آنچه تحت عنوان تخلف -چه قاچاق و چه 
احتکار- برای این قبیل کاالها وجود دارد به دلیل عدم 
نظارت سیستمی در زمان توزیع این کاالهاست، چرا که 
در غیر این صورت قاچاق یا احتکار در حجم عظیم، عمال 
مقدور و ممکن نیست. اگر کاالی مدنظر تحت نظارت 
از گمرک یا کارخانه )مبدأ( به محل توزیع )فروشگاه ها 
و مغازه ها( برسد، امکان تخلف در حجم عمده از محل 
توزیع تقریبا چیزی نزدیک به صفر است، در واقع شکاف 

اصلی که منجر به قاچاق یا احتکار این کاالها می شود در 
زمان توزیع این کاالها از مبدأ آن رخ می دهد، چرا که 
پس از آن به دلیل نظارت های مردمی بر فروشگاه های 
محل��ی و نبود حجم باالیی از کاال در اختیار چند فرد 
حقیقی یا حقوقی محدود، عمال امکان قاچاق یا احتکار 

در حجم عمده وجود ندارد. 
بسیاری از مشکالت ایجادشده در اقتصاد ایران تحت 
عنوان افزایش آسانسوری یا لجام گسیخته قیمت کاالها 
یا کمبود یک یا چند کاالی خاص در محدوده زمانی 
مشخص اگر چه عموما به بهانه کمبود عرضه آن کاال یا 
نوسانات نرخ ارز مطرح می شود اما کم نیستند مواردی 
که کاالیی در بازار با این حواش��ی مواجه ش��ده اما نه 
تولید آن کاهش یافته و نه در واردات آن کاال اختاللی 
ایجاد شده است، بلکه نبود نظارت سیستمی مشخص 
در توزی��ع آن کاال از گمرک یا کارخانه تا محل عرضه 
آن کاال ب��ه مصرف کنندگان منجر به انحراف در نظام 

توزیع آن شده است. 

گمانه زنی ها درباره دالیل برکناری مارک اسپر
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