دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

جعفر قنادباشی کارشناس خاورمیانه در گفتگو با آفتاب یزد
سفر فواد حسین به تهران را بررسی کرد

علیه تفرقه

سیاسی

ایران با عراق  ۱۴۵۸کیلومتر مرز خاکی دارد که در جنوب از خط تالوگ اروند رود شروع میشود و در نقطه سهگانه مرز ایران ،عراق،
و ترکیه در کوه دالمپر در شمال ختم میشود .استانهای خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان غربی قسمتی از این مرز را
دربرمیگیرند و این یعنی ایران در بین همسایگانش ،طوالنیترین مرز را با عراق دارد .اعتراف صریح هیالری کلینتون به دست داشتن در
بهوجود آوردن داعش در عراق و سوریه در کنار برخی تحرکات مشکوک و نگران کنندهی اخیر ،دومین سفر فواد حسین به ایران در مدت
کمتر از یک ماه را مهم جلوه خواهد داد .قناد باشی کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است امنیت عراق برای جمهوری اسالمی ایران
بسیارمهم و حساسیت برانگیز است
آفتاب یزد  -رضا بردستانی :یک کارشــناس مسائل خاورمیانه
در واکنش به دومین ســفر فؤاد حســین به تهران در کمتر از یک
ماه به آفتاب یزد گفت« :امنیت عراق ،ادامهی دولتســازی در عراق
که همچنان ناتمام باقی مانده است و مراودات اقتصادی از مهمترین
مباحثی است که میتواند در مجموعه دیدارها و گفتگوها مدنظر قرار
داشته باشد اما نباید فراموش کنیم که برای ایران؛ امنیت عراق مهم
و حساسیت برانگیز است!»
جعفر قناد باشی با اشــاره به یک اعتراف از سوی هیالری کلینتون
که به صراحت گفته بود« :داعش را ما به وجود آوردیم» خاطرنشان
میکند« :چه هیالری کلینتون و چه بایدن ،آن چه اصل است این که
داعش دستپخت دموکراتها است و اخیرا ً خبرهایی که به دست آمده
حکایــت از آن دارد آمریکاییها مجددا ً در تالش برای احیای داعش
هستند که این مسئله هم امنیت عراق و هم امنیت مرزهای ایران را
به چالش خواهد کشــید و ایران به این ســادگیها از کنار اینگونه
مباحث عبور نخواهد کرد».
این تحلیلگر مســائل بینالمللی بامهم دانستن مسائل مالی و تالش
برای حل آن تأکید میکند« :نگاه ایران در مباحث اقتصادی به کشور
عراق با دیگر کشــورها متفاوت اســت و اگر تأکیدی هم بر پرداخت
بدهیها شده و میشود بدان جهت است که توان بازپرداخت عراقیها
در برابر حجم ســنگین بدهیها تحلیل نرود واگرنــه ایران همواره
درصــدد تقویت و حمایت عراق بوده و این کشــور به عنوان یکی از
شرکای تأثیرگذار ایران در منطقه به شمار میرود».
> ظریف :اتفاقات اخیر در خاک عراق مشکوک است
> فواد حسین :بغداد اجازه برهم زدن روابط عالی دو کشور را
نخواهد داد

آن طور که رسانهها خبرداده اند؛ در دیدار محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه و فواد حسین ،وزیر خارجه عراق ابعاد مختلف همکاریهای
سیاســی ،اقتصادی و تبادالت مرزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
ظریف اقدام خطرناک آمریکا در حمله به نیروهای عراقی در مناطق
مرزی عراق و سوریه را محکوم کرد و این حمالت غیرقانونی را نقض
حاکمیت کشــور قلمداد نمود .وزیر امور خارجــه برخی حمالت و
اتفاقات اخیر در داخل خاک عراق را مشکوک دانست که میتواند با
هــدف اختالل در روابط ایران و عراق و برهم زدن امنیت و ثبات این
کشــور طراحی شده باشد .وی افزود :ما بر ضرورت اقدام دولت عراق
برای یافتن مسببین این حوادث تاکید داریم.
ظریف با اشاره به مشکالتی که برای تانکرهای حامل سوخت ایرانی
در مرز تمرچین پیش آمده ،ابراز امیدواری نمود با مساعدت مقامات
عراقی مشــکالت تردد تانکرها بین دو کشور حل و فصل گردد .وزیر
امور خارجه فراهم شــدن مقدمات آغاز ساخت و تکمیل خط آهن
شلمچه  -بصره را کمک به گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور
دانســت و خواستار سرعت عمل مســئوالن مربوطه دو کشور برای
اجرائی شدن هرچه سریعتر این خط آهن شد.
فواد حســین ،وزیر امــور خارجه عراق نیز در ایــن مالقات ضرورت
مساعی دو طرف برای گسترش همه جانبه روابط را مورد تاکید قرار
داد و آمادگی بغداد برای توســعه روابط را به اطالع وزیر امور خارجه
کشــورمان رساند .وزیر امور خارجه عراق با اشاره به پیشرفتهای به
دســت آمده در مذاکرات بین دو کشور در زمینه دسترسی ایران به
منابع مالی خود در عراق ،بر آمادگی این کشــور در جهت تســهیل
دسترســی ایران به وجوه خود در این کشور تاکید کرد .فواد حسین
گفت اطمینان میدهم بغداد اجازه سوء استفاده از اتفاقات این کشور
برای برهم زدن روابط عالی دو کشور را نخواهد داد.
> ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم
اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری احیا شود

دریادار شمخانی در دیدار با فؤادحسین ،تاخیر در اجرای قانون مصوب
مجلس عراق مبنی بر خروج نیروهای نظامی بیگانه از عراق را موجب
افزایش تنش و تصاعد بحران در منطقه دانســته میگوید« :ضرورت
همکاری و تشریک مســاعی کشورهای منطقه برای کاهش تنش و
انجام گفتوگوهای ســازنده برای فروکش کردن بحرانهای موجود
ضروری است».
وی افزود« :آرامش و امنیت امروز عراق حاصل اقتدار مرجعیت ،تدبیر
دولتمردان و مجاهدت حماسی نیروهای مسلح و گروههای مقاومت
مردمی اســت و باید از آن حراست شــود .اقدامات اخیر امریکا برای
تقویت و توســعه فعالیتهای تروریســتی داعش در منطقه و حمله
وحشیانه به نیروهای ضد تروریســتی مقاومت ،آغاز دور جدیدی از
تروریسم سازمانیافته است.
> روند پرداخت بدهیهای عراق به ایران به زودی آغاز میشود

فواد حسین نیز در این دیدار با اشاره به این موضوع که امنیت و ثبات،
زیرساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که
سالها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده ،برقراری امنیت اولین

> شیطنتها دردسر ساز است!

اولویت محسوب میشود تأکید کرد « :با توجه به توافقات انجام شده
میان مسئوالن دو کشور برای تادیه بدهی عراق به ایران که به دلیل
تحریمهای خارجی به تعویق افتاده با تالش مستمر حوزههای مالی
و بانکی و دســتگاههای اقتصادی ایــران و عراق برخی از موانع مهم
برداشته شده و به زودی بر اســاس مدل مورد توافق دو کشور روند
پرداخت بدهیها آغاز میشود».
> رفتار آمریکاییها نگرانکننده است!

جعفر قناد باشــی در ادامه خاطرنشان میکند؛ اگر اخبار هفتههای
پس از روی کار آمدن جوبایدن در آمریکا را مرور کنید خواهید دید
دموکراتها همچنان تمایل دارند تا از تروریســتهای داعش برای
برخــی مقاصد خود در منطقه بهره ببرند .تحرکات اخیر در شــمال
عراق و بخشهایی از سوریه نیز گواهی بر همین مسئله است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با این عنوان که دولتسازی در عراق
روندی ناقص ،ناتمام و کند اســت اظهار میدارد :مقامات جمهوری
اســامی همواره تأکید داشتهاند که روند دولتســازی در عراق تا
حصول نتیجه باید ادامه داشته باشد اما طرف مقابل یعنی آمریکاییها
چندان اهمیتی بــه این موضوع نمیدهند و تمایلی نیز برای اصالح
این روند ندارند زیرا وضعیت بینابینی موجود به آنان کمک میکند تا
خیلی به حاکمیت در عراق بها ندهند.
قناد باشــی با تأیید این موضوع که گروههای شبه نظامی برای ایران
و آمریکا از درجه اهمیت باالیی برخوردار هستند ادامه میدهد :یکی
از ابعاد این سفر ،فشار آمریکاییها برای سامان دادن به فعالیتهای
این گروهها اســت؛ گروههایی که شاید ایران بتواند روی آنان تأثیری
داشته باشد.
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جعفر قناد باشی با ادامهی مبحث گروههای شبه نظامی به این نکته
اشــاره دارد که برخی اتفاقات با محوریت منافع و اماکن و نیروهای
آمریکایی میتواند به بهانهای برای فشار بر تهران و بغداد تبدیل شود
به گونهای که یک شیطنت کافی است تا آتش بسیاری از مسائل در
این کشور شعله ورتر از همیشه شود.
این تحلیلگر مســائل خاورمیانه خاطرنشــان میکند :یکی دیگر از
مباحث مورد نظر تهران ،انتخابات سال آینده در عراق است که باید
در امنیت و ســامت کامل برگزار شود و بخشــی از پروسهی ناکام
ماندهی دولتسازی در عراق را شامل شود.
وی ادامه میدهد :در هر صورت منصور الکاظمی و شیوهی حکومت و
نگاه امنیتی وی با عادل عبدالمهدی ،حیدر عبادی و حتی نوری مالکی
تفاوت دارد و در این زمینه همواره هم حرف و حدیثهایی وجود داشته
و نیز مالحظاتی که در چنین آیند و روندهایی بررسی خواهد شد.
این کارشناس خاورمیانه در پایان مسئلهی امنیتی ،اقتدار و حاکمیت
در عراق و اســتقالل این کشور را مهم ارزیابی کرده میافزاید :در هر
صورت مطالباتی وجود دارد که توســط دولت عراق باید مدیریت و
مراقبت شود .عراقیها زیر بار تعهدی در قبال آمریکاییها رفتهاند که
ریشهی بسیاری از چالشها است و یکی از عوامل بیثباتی نیز حضور
نیروهای آمریکایی اســت اما این حضور در قالب یک قرارداد است و
به این زودیها نیز قرار نیست تغییری در آن داده شود ضمن آن که
جوبایدن بیشتر از ترامپ خواهان باقی ماندن در عراق و سوریه است و
همین مسئله دیدار و گفتگوهای مقامات تهران و بغداد را زیر ذرهبین
رسانهها قرار خواهد داد.
قناد باشی در توصیهای کوتاه به رسانهها و خبرنگاران اظهار میدارد:
در موضوع عراق و دیدارها و گفتگو و انعکاس اخبار باید دقت شــود
تا خدای ناکرده در تور غربیها نیافتند زیرا هرگونه تفرقه و اختالف
بین دو کشور ایران و عراق قطعاً بیش و پیش از همه آمریکاییها را
منتفع و خوشــحال خواهد کرد این در حالی است که این دو کشور
عالیق و سالیق نزدیک به همی داشــته ،روابط ریشه داری در ابعاد
سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و امنیتی تعریف کردهاند و این گونه مسائل
با شدت حتی بیشتر نیز نمیتواند و نباید خدشهای به روابط دو کشور
وارد کند .در موضوع شهادت سردار سلیمانی اگرچه ابهامات بسیاری
همچنان الینحل باقی مانده اما دیدیم که عمق روابط تهران و بغداد
اجازه نداد بین این دو کشور مسلمان هیچ مسئله و مشکلی پدید آید
مسئله و مشــکلی که در صورت بروز میتواند زمینهساز بسیاری از
اتفاقات و تحوالت در منطقه و بیرون از آن باشد.

آمریکا حرفش را عوض کرد :در حمله سوریه از اطالعات عراق استفاده نکردیم

سخنگوی پنتاگون اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره تبادل اطالعات با عراق در حمله به شرق سوریه را تکذیب کرد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از شبکه خبری المیادین ،جان کربی ،سخنگوی پنتاگون در سخنانی درباره حمله بامداد جمعه جنگندههای آمریکا به
شرق سوریه اظهار کرد :آمریکا از اطالعات ارائه شده توسط عراق هنگام شناسایی اهداف حمالت هوایی در شرق سوریه استفاده
نکرد .وی در این باره با انتشار پیامی در توییتر افزود :دولت عراق هویت کسانی را شناسایی کرد که طی روزها و هفتههای اخیر
موشــکهایی را به خاک این کشور شلیک کردند ،اما ما از اطالعات عراق برای شناسایی اهداف حمالت خود استفاده نکردیم.
پیشاز این لوید آستین ،وزیر دفاع دولت جو بایدن در بیانیهای تایید کرد ارتش آمریکا به دستور بایدن مواضعی را در شرق سوریه
بمباران کرد و این حمله بر اساس اطالعات دریافتی از سمت دولت عراق انجام شده است.
> جزئیات جدید از حمله آمریکا به سوریه

گزارشهای رســانهها از جزئیات جدیدی درباره حمله نظامی آمریکا که روز جمعه علیه اهدافی در سوریه انجام گرفت ،پرده
برداشتند که از جمله اشاره به لغو حمله دوم قبل از انجام آن داشتند .به گزارش ایسنا ،شبکه فاکس نیوز اعالم کرد ،حمله اخیر
آمریکا به سوریه به واسطه جنگندههای وابسته به نیروی هوایی آمریکا از نوع اف ۱۵-صورت گرفت که هفت بمب را به سمت
اهداف شلیک کردند اما تمام اهداف اصلی به دلیل صرف نظر کردن از ماموریت دوم ،منهدم نشدند .مأموریت آمریکا حمله به
دو هدف جداگانه در سوریه بود اما مسئوالن آمریکایی به فاکس نیوز اعالم کردند که هدف دوم مورد حمله قرار نگرفت به این
دلیل که پهپادی که در آسمان درحال پرواز بود اعالم کرد که تعداد بسیار زیادی غیرنظامی در اطراف هدف هستند .در نهایت
هفت ساختمان کوچک در شرق سوریه در ساعت یک بامداد جمعه هدف قرار گرفتند .به ادعای واشنگتن ،این حمالت یک
گروه مسلح «مورد حمایت ایران» را هدف قرار داده بود .آمریکا اعالم کرده بود که عراق در این حمله به واشنگتن کمک کرده اما
عراق این خبر را تکذیب کرد .روسیه این حمله را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی دانست .همچنین تصاویر منتشر
شــده از سوی شرکت ماکسار تکنولوژیز آمریکا از ناپدید شدن تعدادی تاسیسات در محل حمله و آثار ویرانی و آتشسوزی
حکایتداشتند.
> عراق ادعای واشنگتن درخصوص همکاری اطالعاتی برای حمله به سوریه را رد کرد

وزارت دفاع عراق از اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره تبادل اطالعاتی با بغداد قبل از حمله به سوریه ابراز تعجب کرد .به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،وزارت دفاع عراق در بیانیهای اعالم کرد :ما از اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره تبادل
اطالعاتی با عراق قبل از هدف قرار دادن برخی پایگاهها در سوریه تعجب میکنیم .ما این مسئله را کامال تکذیب و تأکید میکنیم
که همکاری ما با نیروهای ائتالف بین المللی به هدف مشخص جنگ با داعش به صورتی که حاکمیت و تمامیت ارضی کشور حفظ
شود ،محدود است .لوید آستین ،وزیر دفاع آمریکا بعد از حمالت ارتش این کشور در سوریه اعالم کرد که اطمینان دارد اهداف
درست را هدف قرار داده است .آستین مدعی شد :نیروهای آمریکایی براساس دادههای اطالعاتی عراق این حمله را انجام دادند.
به عراقیها اجازه دادیم و تشویقشان کردیم تا تحقیق کنند و دادههای اطالعاتی را جمعآوری کنند .این دادهها برای مشخص
کردن هدف بسیار مفید بود .وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعالم کرد که نیروی هوایی این کشور حمالتی را علیه مقرهایی در
شرق سوریه در واکنش به حمالت اخیر علیه نظامیان آمریکایی در عراق انجام داد.

بایدن:

عربستان بابت نقض حقوق بشر مجازات میشود

رئیس جمهــور آمریکا اعالم کــرد در تماس اخیرش با پادشــاه
عربستان به وی گفته که ایاالت متحده مسئولین نقض حقوق بشر
در عربستان را مجازات خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با
شــبکه اسپانیایی زبان «یونی ویژن» گفت که وی به ملک سلمان
بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان در گفتگوی تلفنی اخیرشان اطالع
داده که مســئولین نقض حقوق بشــر در عربستان را بازخواست و
مجازات خواهد کرد.
بایــدن همچنین گفت ،ایاالت متحده تغییرات عمدهای در روابط
دو جانبــه با ریاض را طی جمعه و دوشــنبه اعــام خواهد کرد.
گزارش اطالعاتی آمریکا که جمعه منتشر شد ،تاکید دارد محمد
بنسلمان ،ولیعهد عربستان با ربودن یا کشتن خاشقجی موافقت
کرده است.
بایدن در پاسخ به ســوالی در مورد گزارش سیا و اینکه واشنگتن
تاچهحد خود را برای تحت فشار قرار دادن محمد بن سلمان جهت
رعایت حقوق بشر آماده میکند گفت« :من دیروز با پادشاه صحبت
کردم ،نه شاهزاده .من برای او روشن کردم که قوانین در حال تغییر

هستند و ایاالت متحده تغییر میکند .تغییرات بزرگ طی روزهای
جمعه و دوشنبه اعالم میشود .ما آنها (مسئوالن عربستان) را در
مورد نقض حقوق بشر مسئول خواهیم دانست و اطمینان حاصل
خواهیم کرد که آنها میخواهند برای برخورد با نقض حقوق بشر
اقدام کنند».
> هدف بایدن تحقیر و تضعیف بن سلمان است نه مجازات او

یک رسانه عرب زبان در یادداشتی نوشت که انتشار خالصهای از
گزارش سیا توسط دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا حلقه محاصره
اعمال شده بر ولیعهد ســعودی از زمان قتل روزنامهنگار منتقد
عربستانی در اســتانبول را تنگتر کرده است اما واشنگتن قصد
قطعی روابط با ریاض و مجازات بن ســلمان را ندارد و به همین
دلیل اقداماتی را برای کاهش شــوک انتشار گزارش خود انجام
داد .به گزارش ایســنا ،روزنامه األخبار لبنان در یادداشتی درباره
انتشــار خالصهای از گزارش ســیا درباره قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد ســعودی نوشــت :دولت جــو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریکا با انتشــار گزارش ســیا درباره قتل خاشقجی

محاصره خود بر محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربستان سعودی را
تحمیل کرد؛ محاصرهای که از زمان حادثه کنسولگری استانبول
در پاییــز  ۲۰۱۸روز به روز تنگتر میشــود و پیامدهای آن از
آنچه وارث «اصالحطلب» تاج و تخت نظام سعودی (بنسلمان)
تصور میکرد ،فراتر رفت و علی رغم تالش وی برای دفع شــوک
ناشی از انتشار گزارش با اطمینان بخشیدن به رهبری عربستان
نســبت به ادامه «اتحاد تاریخی» با واشــنگتن ،اما دولت آمریکا
به طور شفاف هدفش را سروســامان دادن به روابط آسیبدیده
در نتیجه اقدامات ترامپ و فرســتادن بن سلمان تحقیر شده به
خانهاش اعالم کرد.
دولت جو بایدن با انتشــار این گــزارش ،دری را برای تحول در
مدیریــت پرونده روابط درحــال ارزیابی با عربســتان باز کرد و
همزمــان با آن یک فصل کامل از فصول «همپیمانی کورکورانه»
در دوره دولت ســابق آمریکا را بست .اینگونه به نظر میرسد که
هدف این اقدام تحقیر و تضعیف وارث تخت پادشــاهی عربستان
اســت نه مجازات او؛ چراکه مجازات بن سلمان بهای سنگینی به
همراه دارد که آمریکا قادر به تحمل آن نیست.
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زمزمههایی از احتمال تاخیر مجدد انتخابات عراق تا ۲۰۲۲
یک منبع عراقی فاش کرد ،گفتگوهای سیاسی برای به تعویق انداختن دوباره انتخابات
عراق تا سال  ۲۰۲۲در حال انجام است .به گزارش ایسنا ،یک منبع سیاسی عراق در
گفتگو با شبکه خبری روسیا الیوم اظهار کرد :احتماال انتخابات عراق دوباره به دلیل شرایط
مختلفی از جمله اوضاع اقتصادی ،انجام نشدن مقدمات آن و نیز وجود تمایلی سیاسی
برای برگزاری آن در سال آتی میالدی ،به تعویق میافتد.

امروز؛ همان فردای دیروز است

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

مالیاتی که هفته گذشته
به تصویب رســید ،بدون
آنکه ذرهای ریسک مالیاتی برای احتکار مسکن
به وجود بیــاورد« ،اقلیت بیاثر روی قیمتها»
در بازار ملک را هدف قرار داده است نه «بانیان
اصلی احتکار و نابسامانی وضعیت فعلی» را ...این
برای دومین بار طی یکســال گذشته است که
برای «بازار مســکن به کما رفته» سیاستهای
فانتزی و غیرقابل اجرا وضع میشــود .بار اول
نوعی از مالیات مســکن که در دنیا ،مالیات رده
چهارم (آخرین اهرم) تلقی میشود به تصویب
رســید که در حال حاضر به دلیل «بنبست»
شناســایی مالکان خانههای بالاســتفاده ،هیچ
خبری از اجرایی شــدن آن نیست و مطابق دو
تجربه تلخ در کارنامــه دریافت این نوع مالیات
در بازار مسکن طی دهههای اخیر ،بسیار بعید
است قانون تازه مصوب قابلیت اجرایی پیدا کند.
ســفتهبازهای ملکــی در این مــدت در بازار
واحدهای مسکونی کوچک و متوسط با قیمت
کمتر از قیمت میانگین بازار مشــغول فعالیت
بودنــد .بخش زیــادی از واحدهای مســکونی
منجمدشده (بالاســتفاده) در بازار مسکن شهر
تهران ،آپارتمانهایی بــا قیمت کل کمتر از ۵
میلیارد تومان است .در سایر شهرها ،این قیمت
حتما کمتر از این هم اســت .بنابراین ،مالیاتی
که هفته گذشته به تصویب رسیده است ،بدون
آنکه ذرهای ریسک مالیاتی برای احتکار مسکن
بهوجود بیاورد« ،اقلیت بیاثر روی قیمتها» در
بازار مســکن را هدف قرار داده است نه «بانیان
اصلی احتکار و نابسامانی وضعیت فعلی» را.
اشــکال دوم به نرخ مالیات و درآمد پیشبینی
شــده از آن مربوط اســت .یک مالیات اصلی و
کارآمد در بخش مسکن یعنی «مالیات ساالنه
بر امــاک» قابلیت دارد حداقل ۷برابر «مالیات
بر خانههای لوکس» برای بودجه ســال آینده،
منابــع مالی پایدار ایجاد کنــد .ضمن آنکه اگر
سیاستگذار بخش مسکن روزی رضایت دهد
مالیات ساالنه را مثل همه جای دنیا فعال کند،
همان مالکان امالک لوکس نیز با نرخی خیلی
بیشــتر از فرمول تازهمصوب ،مشمول پرداخت
مالیات خواهند شــد .نرخ مالیاتی که تصویب
شــده ۱.۰ ،درصــد قیمت روز امالک اســت؛
درحالیکه نرخ متعارف در کشــورهای مختلف
برای مالیات ساالنه بر امالک ،حداقل  ۵.۰درصد
اســت .کامال محرز اســت مالیات بر خانههای
لوکس ،نه مشــکل بازار مســکن را که احتکار
است حل میکند و نه برای دولت درآمد درخور
بهوجود میآورد .این سیاســت که در واقعیت،
بازی در زمین سفتهباز محسوب میشود اما یک
برنده خواهد داشــت و آن گروه اکثریت حاضر
در بازار ملــک یعنی «مالکان خانههای خالی و
بدون اســتفاده یا چند خانهایها» هستند که
از ماحصــل این مدل سیاســتگذاری اینطور
ســیگنال میگیرند که ســال آینده نیز از هر
نوع هزینه بابت ســفتهبازی معاف خواهند بود.
ای کاش الاقل همین هم به تصویب نمیرسید
تا بلکه ترس حداقلــی از تصویب مالیات اصلی
میتوانســت انجماد ملکی در ســال آینده را تا
حدی کاهش دهد .اما بــا مالیات تازه مصوب،
خیال ســفتهباز از هر نوع مقابله مالیاتی راحت
میشود .بازندگان اما دولت و خریداران مصرفی
هستند که اولی از درآمد بکر محروم میشود و
دومی هم از دسترسی به مسکن.
همشهری :الزامات حرکت شهرها
به سمت پیادهمداری

نگاهی به پیشینه شهرهای
ایــران بهخوبــی نشــان
میدهد که شــهرها در گذشــته بیش از حال
پیادهمدار بودند .براین اســاس در اکثر شهرهای
کشــور ،پیادهروی بهعنــوان اصلیترین الگوی
جابهجایی مردم در داخل کانونهای زیستی مورد
اهمیت قرار میگرفته اســت؛ چراکه از یکسو
ایجاد پیادهروها هزینه کمی را میطلبد و از سوی
دیگر برای تمامی اقشار جامعه در دسترس است.
اما بهدنبال انقالب صنعتی و سلطه خودروها در
شهرها ،موضوع عابرپیاده به فراموشی سپرده شد؛
موضوعی که نهتنها سالمت جسمی شهرنشینها
را بــا خطر مواجه کرد ،بلکه بهدنبال آن آلودگی
هوا و ترافیک نیز ،ســامت روان شــهروندی را
تحتتأثیر قرار داد.
بــه همینخاطر اســت که مدیران شــهری از
دهه گذشــته با الگوبرداری از دیگر شــهرهای
زیستپذیر دنیا و نیمنگاهی به گذشته تاریخی
شــهرها ،سیاســت کاهش اســتفاده از وسایل
نقلیه شخصی و کاهش ســوخت فسیلی را در
رویکردهای برنامهریزی شهری مورد توجه قرار
دادند؛ سیاست و اقداماتی که میتواند به افزایش
قابلیت پیادهمداری در شهرها منجر شود .در این
بین ،نکته حائز اهمیت ،چگونگی مناسبسازی
پیادهروهای موجود و احداث پیادهراههای جدید
اســت؛ چراکه غفلت از خواســتهای مردمی،
توجهنکردن به دسترســی مناســب و نیازهای
شغلی در اطراف پیادهراهها و امکانسنجی درست

و مناسب مکان ایجاد پیادهراه ،میتواند ساخت
یکپیادهراه را با شکســت همراه کند .همچنین
یکــی از موضوعاتــی که در طراحــی و اجرای
عملیات باید مدنظر قرار گیرد ،پیشینه شهرها از
نظر فرهنگ و جغرافیاست .بهطور نمونه ،میتوان
به پیادهراهسازی بلوار ارم شیراز اشاره کرد .تجربه
سنگفرشکردن معابر در شــیراز همانند دیگر
شهرهای ایران سابقهای نزدیک به یک دهه دارد.
بهدلیل شــناختم از شیراز بهعنوان زادگاهم ،یاد
سنگفرش خیابان حافظیه شــیراز افتادم که از
نخستین اقدامات شهرداری شیراز در این مورد
بود .این پیادهراه ،در چند سال گذشته در خیابان
مقابل آرامگاه حافظ نیز اجرا شد که شوربختانه
این پروژه ازجمله پیادهراههای غیرموفق بهحساب
میآید.
بنابراین ایجاد پیادهراهها باید با پشتوانه مطالعاتی
و میدانی و براساس مطالبات ساکنان یا مشارکت
ذینفعان صورت پذیرد تا به شکست منجر نشود
ایجاد پیادهراه شــهری نیاز به شرایطی دارد که
قبل از هراقدامی باید امکانسنجی و مطالعه در
مورد آن انجام گیرد .بدنه فعال ،جذاب و متنوع،
دسترسی مناســب برای همه و وجود پارکینگ
همگانی در نزدیکی آن بهخصوص وقتی عملکرد
خیابانی در مقیاس شهر مطرح است ،از مهمترین
شــروط تبدیل معبری به پیادهراه است .با وجود
این ،احــداث پیادهراهها بــرای پسگرفتن حق
معابر از دست خودروها به نفع انسانها ،بهخودی
خود اقدامی صحیح ،ارزشــمند و هماکنون در
کالنشــهرها ضروری است .در همین راستاست
که شهرداران تهران ،اصفهان ،قزوین ،اراک ،یزد،
قم ،رشت ،سنندج و کرمانشاه اجرای پروژههایی
از این دســت را در دستور کار قرار دادهاند .حال
چنانچــه به الزامات و اســتانداردهای کار توجه
شود ،میتوان امیدوار بود که غیرانسانمحوربودن
ساختار و تشکیالت شهری ،در آینده کمرنگتر
شده و شهرهای ما همانند بسیاری از شهرهای
توسعهیافته ،انسانمحور ،پیادهمدار و زیستپذیر
با قابلیت دسترسپذیری برای همگان شود.
ایران :جای تعجب ندارد!

مخالفــان مصوبــه اخیر
مجلس درباره افزایش تعرفه
اینترنت کــه عواید آن به
جیب غول رسانهای کشور
ریخته میشود ،هرچه فریاد زدند به نتیجه نرسید و
آن مصوبه رأی آورد .از مجموع نظرات مخالفان این
مصوبه برمیآمد که نتیجه تصویب این میشود که
«توسعه اینترنت در روستاها متوقف خواهد شد»،
«اشتغال تازه شکل گرفته در عرصه فضای مجازی
نابود خواهد شد»« ،عدالت ارتباطی میان غنی و
فقیر مختل میشــود» و «گرانی هزینه اینترنت
حضور مردم در فضای مجازی و اینترنت را محدود
میکند ».هر چند نمایندگان مجلس و مدافعان
این مصوبــه نظر دیگری دارند .جالب اینکه همه
در تعجب بودند که به رغم این مضرات ،چرا این
بند در مجلس رأی گرفت و موافقانی داشت .اتفاقاً
مخالفان این بند در اشــتباه هستند و از ابتدا هم
معلــوم بود که این بند در مجلس رأی میآورد و
این موضع را باید در تفاوت دو دیدگاه در این زمینه
جست وجو کرد و اگر به ریشه فکری آن نگریسته
شود ،اتفاقاً به نظر میرسد که مخالفان این بند بد
دفاع کردهاند؛ چرا؟
چون پایه استدالل خود را به گونهای بنا گذاشتهاند
که خوشایند رأیدهندگان است .میگویند توسعه
اینترنت در روســتاها متوقف میشود .خب برای
عدهای این بزرگترین دستاورد است .چه بهتر که
توسعه اینترنت در روستا کند ،و ارتباط روستاها
با خارج از حیطه خودشــان قطع باشد اص ً
ال چه
بهتر که در شــهرها هم توســعه این تکنولوژی
متوقف شــود .عدهای اوالً با فلســفه اینترنت و
فضای مجازی مخالفنــد و از کاهش پهنای باند
استقبال میکنند دوماً اهل فیلترند و با بستن و
محدود کردن اینترنت و حضور در فضای مجازی
از اساس مخالفند ،حاال شما برای این عده استدالل
میکنید که با این مصوبه مجلس توسعه اینترنت
در روســتاها متوقف یا کند میشود ،جوابشان
این است که چه بهتر .میگویید عدالت ارتباطی
ازبین میرود و دسترسی فقرا و طبقه متوسط به
اینترنت و آموزش کمتر میشود؛ جوابشان این
است که چه بهتر تالش میکنیم آن اندک عده
برخوردار هم دسترسیشان کاهش پیدا کند .در
واقع موضوع تفاوت دو دیدگاه است.
دیدگاهی که رسانه را مخرب میداند ،چه رسد به
رسانه آزاد و بدون نظارت که مردم صاحب و مالک
آن هســتند و هرگونه که بخواهند در آن تولید
محتوا میکنند .چنین رسانهای را اگرچه عدهای
میپسندند و در کشور حامیانی دارد که از قضا در
اکثریت هم هستند اما مخالفان اندکی هم دارد که
اگرچه در اقلیتاند اما در قدرت اند .اما اینکه چرا
در قدرت اند ،دلیلش واضح است.
وقتی مردم با سیستم و ساز و کار تشکیلدهنده
قدرت قهر کنند و گمان کنند که رأیشان بیتأثیر
بــوده و خود را از عرصه انتخابات کنار بکشــند،
نتیجهاش این میشــود که اقلیت بر اریکه تکیه
میزند این جای تعجب ندارد.

