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 ۴- روابط تهران -مسکو که در چند سال اخیر با تحوالت شگرفی روبه رو شده، 
ایران را خواســته و ناخواســته به یکی از متحدان روســیه تبدیل کرده است. این 
تحول در وهله اول ریشــه در عامــل نظری نگاه ایران به غــرب و به ویژه آمریکا 
دارد که با وجود گذشــت بیش از چهار دهه و دگرگونی در مناســبات بین المللی 
همچنان در بر پاشنه «دشمن» انگاشــتن آمریکا می چرخد. عامل تأثیرگذار دیگر 

مناقشــه هسته ای اســت که در دو دهه گذشــته روابط ایران با جهان به آن گره 
خورده و تأثیرات مهمی بر اقتصاد و توســعه ایران داشته است. ایران بر این باور 
اســت که نگاه به شرق درواقع با هدف خنثی کردن یا کاهش تأثیرات تحریم هایی 
اســت که آمریکا به بهانه پرونده هســته ای به ایران تحمیل کرده اســت. ظاهرا 
ایــران به این جمع بندی رســیده که روســیه برنده نهایی اســت و جنگ اوکراین 

تغییرات وســیعی را در مناســبات بین المللی در پی داشته و پایه های نظم نوین 
جهــان را پی ریزی خواهد کرد. تحول در مواضع ایران و خروج از ریل بی طرفی و 
قرار گرفتن در کنار روسیه بر مبنای چنین تحلیلی است. به نظر می رسد اولویت در 
بحران اوکراین، تحلیل یکسان و اتخاذ موضع واحد از سوی کشور است ولو اینکه 
درنهایت تصمیم گیران به این نتیجه برسند که در بحران اوکراین جانب روسیه را 

بگیرند که قطعا به ضرر ایران است.
۵- برخــالف این تحلیــل، واقعیت های جنگ اوکراین در جهتــی مغایر با این 
برداشت ایران از نتیجه جنگ در جریان است. غرب روسیه را در باتالق اوکراین به 
دام انداخته و تا از پای افتادن روسیه آن را ادامه خواهد داد. پوتین با تصور جنگ 
یک هفته ای و اشغال کی یف ارتش خود را وارد اوکراین کرد. پس از گذشت حدود 
شش ماه دومین قدرت بزرگ نظامی جهان نتوانسته شرق اوکراین را به  طور کامل 
به تصرف درآورد و اتصال زمینی به کریمه را تکمیل کند. تسلیحات پیشرفته غرب 
ضربات سهمگینی را به ارتش روسیه وارد می کند. آمریکا اینک با استفاده از منابع 
و امکانــات هم پیمانان اروپایی، جنگ را به صورت نیابتی مدیریت می کند. پوتین با 
تصور «زمســتان تعیین کننده» جنگ را ادامه می دهد. پیش بینی اینکه در زمستان 
شــاهد چه تحوالتی خواهیم بود اندکی دشوار اســت؛ ولی بعید به نظر می رسد 
که حتی در صورت تشــدید بحران انرژی در اروپا و استمرار رکود اقتصادی و فشار 
تورمــی، غرب پروژه مهار روســیه از طریق دام اوکراین را ناتمام بگذارد. شــواهد 
میدانی از ناکامی روســیه در دســتیابی به اهداف خود در جنگ حکایت می کند. 
ارتش روســیه خســارات ســنگینی متحمل شــده و با اینکه آمار رسمی از سوی 
کرملین منتشر نمی شود، براســاس گمانه زنی های غربی روسیه عالوه بر خسارات 
سنگین لجستیکی، قریب به ۷۰ هزار سرباز خود را از دست داده است. این رقم در 

صورت صحت پوتین را در داخل با معضالت جدی روبه رو خواهد کرد.

۶- ناکامی روسیه در جنگ در تحلیل نهایی به نفع ایران است. به خصوص 
اینکه اروپا با درکی درســت از نقش ایران در تأمین انرژی و ثبات بازار، درصدد 
حل بحران هســته ای و رفع موانع حضور ایران در این بازار اســت. موضوعی 
که روســیه با آن مخالف اســت و احتماال اقبال روسیه به سمت ایران با هدف 
تأثیرگذاری بر تصمیم تهران در مطالبه حداکثری در مذاکرات و گرفتن امتیازات 
بیشــتر از آمریکاســت که می تواند توافق را تا زمان مشخص شدن نتیجه جنگ 
اوکراین بــه تعویق بیندازد. هرچند از منظر اســتراتژیک، تضعیف روســیه در 
عرصــه بین المللی نیز به صالح ایران نیســت و موجب تثبیت هژمونی آمریکا 
در سطح جهان، وابستگی بیشتر اروپا به این کشور خواهد شد. مصلحت ایران 
در اتخــاذ موضع بی طرفی در جنگ اوکراین، تالش برای پایان جنگ و برقراری 
روابطی دوســتانه و مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک با همسایه شمالی 
اســت که قدرت مانور ایران در برابر غرب را نیز افزایش می دهد. قبال در همین 
 ســتون نوشتم که ایران با اســتفاده از شــرایط کنونی باید در برقراری روابط با 
اروپا و آمریکا سیاستی کامال مستقل از روسیه در پیش گیرد. توافق هسته ای را 
به پایان برســاند و با رهایی از چنبره تحریم ها، جذب سرمایه خارجی در حوزه 
انــرژی، حضور خود در بازار را تثبیــت کند. در اینکه روســیه گرفتار در جنگ، 
در راســتای مقابله با غرب موافق نهایی شدن توافق هسته ای نیست و ترجیح 
می دهــد وضعیت بالتکلیفی در مذاکرات ادامه یابــد، تردید نمی توان کرد. در 
نگاه کرملین، توافق هســته ای به معنای روانه شــدن نفت ایــران به بازار های 
جهانی و احتمال توافق اروپا با ایران برای تأمین بخشی از گاز مورد نیاز از طریق 
ایران است که همواره خط قرمز کرملین بوده است. از نظر سیاسی دستیابی به 
توافق، آسودگی خیال غرب و به خصوص آمریکا از یک بحران و تمرکز بیشتر بر 

بحران اوکراین و چین است.

ایران و جنگ در اوکراین
ادامه از صفحه اول

شرق: زیان انباشــته خودروســازان ایرانی تا پایان سال گذشته 
و بنــا به گزارش مرکــز پژوهش های مجلس از مــرز ۱۰۰ هزار 
میلیــارد تومان عبور کرده اســت. اگر بخواهیــم دالر ۲۶ هزار 
تومانــی نیمایی را مبنا قرار دهیم، زیان خودروســازان ایران به 
عددی  حدود ۴ میلیارد دالر رســیده اســت. با این زیان سنگین 
خودروســازان می شــود حــدود ۱۰ درصــد ســهام بزرگ ترین 
و ارزشــمندترین کمپانی هــای خودروســازی جهــان همچون 

مرسدس بنز، فولکس واگن، بی ام و یا پورشه را خریداری کرد!
زیان سنگین خودروسازان ایران

خودروســازان ایران که سال هاســت از امتیازات گسترده ای 
همچــون انحصــار بــازار، تســهیالت کالن ارزان قیمــت، ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و... برخوردار هســتند، زیان سنگینی به 

بزرگی ۴.۸ میلیارد دالر به بار آورده اند.
بنــا بــه اعــالم مرکــز پژوهش هــای مجلــس گــزارش 
حسابرسی شده سه شــرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
نشــان می دهد زیان انباشته این شرکت ها در پایان سال گذشته 
 از مــرز ۱۰۰ هــزار میلیارد تومــان هم فراتر رفته اســت که اگر 
بخواهیــم این عدد را با دالر ۲۶ هزار تومان نیما معادل ســازی 

کنیم، زیان خودروسازان حدود ۴ میلیارد دالر می شود.
البتــه ایــن زیان دهی همچنــان ادامــه دارد و بر اســاس 
صورت هــای مالــی منتشرشــده در ســامانه کدال بــورس در 
سه ماهه منتهی به خردادماه سال جاری دو شرکت ایران خودرو 
و سایپا زیان ســنگین به ترتیب دوهزارو ۷۳۶ میلیارد تومانی و 

هزارو ۲۹۹ میلیارد تومانی را نشان می دهد.
 Companies Market Cap بر اســاس آماری کــه ســایت
درباره ارزشــمندترین برندهای خودروی جهان در ســال ۲۰۲۱ 
منتشر کرده است، ارزش برند آلمانی مرسدس بنز ۵۸.۲ میلیارد 
دالر، فولکس واگــن ۴۷ میلیارد دالر، بی ام و ۴۰.۴ میلیارد دالر و 
پورشه ۳۴.۳ میلیارد دالر برآورد شده است و اگر بخواهیم زیان 
خودروسازان ایران را در نظر بگیریم، با این زیان سنگین می توان 
حــدود ۱۰ درصد ســهام بزرگ ترین کمپانی های خودروســازی 

جهان را خرید.
خودروی  صادرات  برابر   ۶۳۸ ترکیه  خودروی  صادرات  ارزش 

ایران
زیان دهی سنگین شــرکت های خودروسازی ایران در حالی 
رخ می دهد که بر اســاس گزارش آناتولی، ترکیه ســال گذشته 
میالدی توانســته اســت مبلغی حدود ۲۵ میلیارد دالر خودرو 
به کشــورهای دیگر صادر کند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ 

میالدی رشدی ۱۲ درصدی را ایجاد کرده است.

همچنین انجمن صادرکننــدگان صنعت خودروی اولوداگ 
ترکیه اعالم کرد این کشــور در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ نیز 
۴٫۶ میلیارد دالر خودرو به ۹۷ کشور و منطقه جهان صادر کرده 

است.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه روح اهللا لطیفــی، 
ســخنگوی گمرک ایران، در هفت ماه نخســت ســال گذشــته 
۵۸ میلیون و ۴۰۷ هــزار و ۷۳۳ دالر خــودرو و لوازم یدکی صادر 
کــرده کــه هفت میلیون و ۲۱۷ هــزار و ۲۶۵ دالر آن مربــوط به 

صادرات انواع خودرو بوده است.
به عبارتی ارزش صادرات خودروی ترکیه ظرف شــش ماه 
تقریبــا حدود ۶۳۸ برابر ارزش صــادرات خودروی ایران ظرف 

هفت ماه بوده است.
باید اشاره کرد که انگلیس، فرانسه و اسپانیا و بعد هم ایتالیا 

و آلمان بزرگ ترین خریداران خودروهای ترکیه بوده اند.
البته پرواضح اســت ترکیه تنها کشور همسایه ای نیست که 
در صنعت خودرو درجا نزده، همین حاال عربستان سعودی در 
تالش اســت تا با همکاری بزرگ تریــن کمپانی های جهان برای 

ساخت خودروهای الکتریکی گام های بلندی بردارد.
مرسدس بنز هم در ایران زیان ده می شود

فربــد زاوه، کارشــناس صنعــت خــودرو، در گفت وگــو با 
«شــرق» عنوان می کند اگر رفتار و سیاست گذاری ای که درباره 
خودروســازهای ایران شــده با شــرکتی در حد و اندازه ولوو یا 

پورشه و مرسدس بنز نیز شود، نتیجه همین خواهد بود.
او می گویــد: به ولوو هم اگر بگوییــد باید در منطقه من یک 
کارخانــه بزنی و حتما قیمت محصولت فالن باشــد، ال ســی 
هــم نتواند باز کنــد و ...، طبیعتــا ضرر می کند؛ چون مســئله 
ســوءمدیریت مجموعه دولت ها ســت کــه در صنعت خودرو 
نمایان می شــود و عدد بزرگ زیان هیچ مفهومی جز این ندارد. 
این طور نیســت که فکر کنید این شــرکت ها پولی را گرفته اند و 
زیان به بــار آورده اند، اینها پولی نگرفته انــد. این زیان از محل 
نداشتن درآمد و نبود امکان اصالح ساختار نیروی انسانی است. 
این زیان حاصل فشــار و اجبار بی منطق و وجود سیاســت های 

تحریم دوستی است.
به بــاور او، اگر تفکــر   نپذیرفتن FATF نبود، خیلی ســاده 
صنعت خودروی ما هم شــبیه سایر کشورها مثل قطر، امارات، 
بحرین، عربســتان یــا ترکیه بود؛ زیرا این کشــورها بدون همین 
تفکرات توانستند از نقطه ای که سال ها از ما عقب تر بودند، حاال 

ده ها سال جلوتر بیفتند.
زاوه تأکیــد می کند: اگر سیاســت و نــگاه خودکفایی به هر 

قیمتی در کشور وجود نداشت، ما می شدیم ترکیه که سیاستش 
درست است. وقتی شرکت های به بزرگی امریکن موتور یا بیوک 
جمع شدند، اینکه شرکتی مثل ایران خودرو باشد یا نباشد، هیچ 
فرقی ندارد، مهم حذف این تفکر است. اگر این تفکر از صنعت 
ما حذف شــود، شــاید ایران خودرو و ســایپا نمانند، اما ساختار 
درست صنعتی ایجاد خواهد شد. اگر این تفکر دولتی کنار برود، 
صنعت در نقطه ای خواهد بود که اگر اقتصادی باشــد، جذب 

سرمایه می کند و اگر هم نباشد که نمی کند.
از نگاه این کارشناس، کلیت نگاه به ماجرای صنعت خودرو 
امروز درســت نیســت؛ نه انتقاد به آن از منظر صحیحی اتفاق 
می افتــد و نه حمایت از آن. او می گوید: چرا به خودروســازها 
انتقاد می کنیــد؟ وضع امروز تأثیر تفکر غلط در دولت اســت. 
ســویه انتقاد باید به سمت وزیر باشــد نه مدیریت ایران خودرو 

یا سایپا.
زیان دهی خودروسازان معادل یارانه نقدی

امیرحسن کاکایی، دیگر کارشناس خودرو نیز با زاوه هم نظر 
اســت و به «شــرق» می گویــد: آنچه اتفــاق افتــاده، فاجعه 
سیاست  گذاری اســت نه مدیریت صنعت. دو خودروساز ایران 
تحت امر دولت هســتند. در چهار سال گذشته، سیاست گذاران 
ادعا کردند که اگر قیمت خودرو در خودروســازی ثابت بماند، 
قیمت در بازار هم ثابت می ماند. در کنار آن خواستند با فشار بر 
این شرکت ها، هزینه ها را هم پایین بیاورند. نتیجه این شد که در 
این چهار ســال با اینکه مدیرعامل های مختلفی سر کار آمدند، 
نه تنها بازار کنترل نشــد، بلکه این دو خودروســاز هم ســاالنه 
زیانی معادل یارانه نقدی کشــور به بار آوردند. یارانه نقدی ۶۰ 
میلیون نفر در ایران ماهانه دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اســت 
که برای یک ســال ۳۲ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان می شود و زیان 
ســال گذشته خودروسازان با کمی اغماض در همین حد است. 
یعنی تقریبا زیان این دو خودروســاز به اندازه پنج ســال یارانه 

نقدی کل کشور است.
او ادامه می دهد: مقصر سیاســت گذار اســت؛ یعنی دولت 
و مجلس. کســی نمی تواند تقصیر را گــردن مدیریت صنعت 
بیندازد؛ چون مدیران چندین بار تغییر کردند، اما زیان دائم تکرار 
شده است. این نشــان می دهد اصل مشکل در سیاست گذاری 
است. به گفته این کارشناس، کشورهایی مثل ترکیه، کره جنوبی 
و ژاپــن هم با بحران هایی مواجه شــدند، اما با سیاســت های 
درست آن را پشــت سر گذاشــتند. نمونه آن ژاپن است که در 
دهه ۹۰ میالدی صنایع خودروســازی آن دچار بحران شــد، اما 
شــرکت های غول و برندهای بــزرگ توانســتند دوام بیاورند یا 

کره جنوبی که ســال ۱۹۹۶ در آن پنج شــرکت بزرگ ورشکسته 
شــدند، اما از دل ماجرا هیوندای، کیــا بیرون آمد که اکنون یک 
غول بین المللی اســت. حتی ترکیه هم حدود ۳۰ ســال پیش 
خودروسازی ملی را رها کرد و در نهایت با برخی سیاست های 

درست خودش را نجات داد.
آینده فروشی به سبک خودروسازان

کاکایــی همچنین باور دارد مجموع زیان انباشــته ای که در 
صورت مالی می بینیم و رســانه ها اعالم می کنند، ارقام رسمی 
هستند و زیان واقعی همچنان در پشت پرده است؛ چون بدهی 

خودروسازها و بدهی آینده آنها در این صورت ها نیست.
او تأکید می کند: آن قدر از آینده خرج کرده اند که در کمترین 
حالت تا دو، سه ســال دائم باید فقط بدهی پرداخت کنند. اگر 
امروز چرخ این دو خودروساز متوقف شود، تازه متوجه خواهید 
شــد چه فاجعه ای رخ داده اســت. شــما فقط اعدادی را که 
اعالم کرده اند، می بینید؛ در حالی که واقعیت بســیار بدتر از این 

حرف هاست.
کاکایی ادامــه می دهد: سیاســیون باید بپذیرند خودشــان 
را کنار بکشــند و فقــط بر مبنای معیارهــای اقتصادی و قانون 
اساسی و اصل ۴۴ تنظیم گری کنند. در واقع دولت باید از اینکه 
در اجــرا مداخله کند، بپرهیزد و شــرایط را برای رقابت فراهم 
کند؛ حتی اگر به قیمت نابودی و اعالم ورشکســتگی شرکت ها 
باشــد. این گونه در جنگ رقابت، شرکت های قوی باقی خواهند 
ماند؛ مثل اتفاقی کــه در دهه ۹۰ در کره جنوبی افتاد که تعداد 
زیادی از شرکت ها ورشکسته شدند، ولی از دلشان خودروسازی 

سالم بیرون آمد.

دردسرآفرینی چینی ها در بازار خودروی ایران
از نگاه کاکایی باید اجازه داد ادغام های بزرگ شــکل بگیرد. 
او توضیــح می دهــد: در حال حاضــر هر روز یــک برند جدید 
خودســازی راه می افتد و کارخانه ای تأسیس می شود که غالب 
آنها هم چینی هســتند. این فاجعه اســت. بــه جای تجمیع و 
تالش برای تولید چند مدل خودروی با کیفیت باال برای رسیدن 
به تیراژ اقتصادی، هر روز تعداد خودروسازها بیشتر می شود. با 
اینکه هر روز خودروســازها بیشتر می شوند، اما نه قیمت پایین 
می آید و نه رقابت بیشــتر می شود و کشــور ما تبدیل به عرصه 
رقابت خودروســازی چینی شده است. حتی گاهی یک شرکت 
چینی به چند خودروســاز ایران خودرو می فروشد. چینی ها در 
بازار کشــور می تازند و مــا نمی دانیم چه بالیی دارند ســرمان 
می آورند. در واقع هر چه تعداد خودروســازی ها بیشــتر شود، 

تیراژ پایین می آید و قیمت تمام شده باال می رود.
او در پاســخ به این پرسش که آیا با توجه به قوانین می توان 
دو خودروساز بزرگ کشور را رسما ورشکسته خواند؟ می گوید: 
در ماده ۱۴۰ قانون تجارت آمده اگر شــرکتی به اندازه ۹۰ درصد 
دارایی اش بدهی داشــت، می تواند اعالم ورشکستگی کند، اما 
نمی گوید حتما ورشکسته هستند. اکنون شرکت ها و بانک های 
ورشکسته زیادی داریم که ادامه حیات می دهند؛ چون در قانون 
دقیقا نیامده که اینها ورشکســته هستند یا نه. درحالی که آنچه 
مشــکل ما ست، فقط بدهی فعلی شــرکت ها نیست، این است 
که آینده شــرکت چقدر توان تحمل این بدهی ها را دارد. با این 
شــرط، به راحتی می توان گفت شرکت هواپیمایی ملی، شرکت 

پست، ایران خودرو و سایپا سال هاست عمال ورشکسته هستند.

زیان خودروسازان ایران معادل ۱۰ درصد ارزش سهام مرسدس  بنز، BMW، پورشه و فولکس واگن شد

برزخ خودرو

 قطع گسترده اینترنت در ایران دوباره خبرساز شده است. نت بالکس، نهاد ناظر 
بر وضعیت اینترنت جهانی، می گوید که بیش از ۲۰ درصد فعالیت شبکه اینترنت 
در ایران قطع شده است و این مشکل همچنان ادامه دارد. این نهاد اعالم کرد این 
قطعی و اختالل درخور توجه است و اپراتورهای ایرانسل و درگاه شرکت ارتباطات 

زیر ساخت ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
کاربران اینترنت موبایل همراه اول در تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد هم 
گزارش می دهند که حتی برای دسترســی به گوگل هم با مشــکالت جدی مواجه 
 (IODA) شده اند. طبق گزارش شبکه تشخیص و تجزیه و تحلیل قطعی اینترنت

قطعی و اختالل اینترنت در استان هرمزگان بیشتر از سایر استان ها بوده است.
همچنیــن کاربران اینترنــت موبایل ایرانســل وضعیت بدتری داشــتند و این 
اپراتور تقریبا از ســاعت ۱۰ صبح دیروز با قطعی کامل اینترنت روبه رو بوده است. 
عالوه بر این نرم افزارهای موبایلی برخی از بانک ها مختل شــده اند و دسترســی به 

فیلترشکن ها هم دچار مشکل شده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که درســت یک هفته پیــش کاربران ایرانی با 

قطع گسترده دسترسی به اینترنت مواجه شدند.

هفته پیش شــرکت مخابرات ایــران در واکنش به قطع اینترنت به «شــرق» 
توضیح داد که مسئله مربوط به این شرکت نیست و بنا به توضیح وزارت ارتباطات 

نوسانات برق در مرکز LCT یا مرکز ارتباطات زیرساخت رخ داده است.
مرکز LCT در واقع مرکز توزیع پهنای باند اینترنت به سراســر کشــور اســت؛ 
اما شــرکت توزیع برق ادعای وزارت ارتباطات درباره نوســانات برقی در این مرکز 
را رد کرد و آن را نادرســت خواند.برخی اپراتورهــای تلفن همراه هم در توضیح 
اختالالت اینترنت و موبایل اعالم کردند که دلیل آن فرسودگی خطوط و تجهیزات 

زیرساختی ارتباطی است.
حــاال دوباره درســت پس از یک هفتــه اینترنت و مکالمــات موبایل در ایران 
با اختالل گســترده مواجه شــده و این بار آتش ســوزی را علت این اتفاقات اعالم 
کرده اند و مخابرات توضیح داده اســت که علت آن وقوع آتش ســوزی در یکی از 

حوضچه های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران اعالم شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابرات ایران هم در اطالعیه ای 
اعــالم کرد که این اختــالل در برخی از خطوط ارتباطی به علت آتش ســوزی در 
یکی از حوضچه های ارتباطی منطقــه ۸ مخابرات تهران بوده و در نتیجه ارتباط 

مخابراتی ثابت و ســیار در مناطقی از شهر، مختل شــده و کارشناسان مخابراتی 
مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختالالت هستند.

شــرکت ارتباطات زیرســاخت هم در پاسخ به پیگیری ایســنا، درباره علت این 
اختالل اعالم کرد که این موضوع در حال بررسی است.

 LCT در این زمینه صدا و سیما هم با حضور میدانی در محل استقرار ساختمان
بدون آنکه صحنه های آتش ســوزی را نمایش بدهد، گفت وگویی را با ســخنگوی 
شــرکت مخابرات انجام داده و در این گفت وگو تأکید شــد که علت آتش سوزی از 
ســمت آتش نشــانی در حال بررسی اســت و خطوط اصلی ارتباطی رفع خرابی 

شده است و سایر خطوط با مسیرهای جایگزین در اختیار مشترکان قرار می گیرد.
این اطالع رسانی مبهم موجب شده است که گمانه زنی های زیادی درباره علت 
از دسترس خارج شدن شبکه اینترنت در ایران مطرح شود. برخی کاربران آن را به 
حمالت خارجی منتسب کرده و با این ادعا متمرکز بودن هاب توزیع اینترنت در یک 
منطقه را از نظر امنیتی اشــتباه دانســته اند و برخی دیگر این اتفاقات را به اجرای 

طرح صیانت و محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت مربوط دانسته اند.
اختالل های اخیر در شــبکه اینترنت با واکنش توأم با نگرانی بسیاری از کاربران 

در شــبکه های اجتماعی همراه شده اســت. آنها معتقدند که با اجرای این طرح 
دسترســی آنها به شبکه آزاد جهانی محدود خواهد شــد. در مقابل، دولت تأکید 
دارد کــه هــدف اصلی از اجــرای این طرح «صیانــت از حقوق کاربــران فضای 
مجازی» اســت. کیوان نقره کار، کارشــناس فناوری اطالعات و ارتباطات، با انتقاد 
از اطالع رســانی غیرشفاف درباره این مسئله به «شــرق» گفت که در این فضا هر 

احتمالی می تواند درست باشد.
او درباره احتمال محدودســازی اینترنت با قطع سراســری شبکه هم توضیح 
می دهد که این احتمال هم وجود دارد و کال برای اجرای طرح های فنی به صورت 
گســترده اعم از گســترش دسترسی به اینترنت یا محدودســازی آن احتمال قطع 

موقت شبکه اینترنت وجود دارد.
هرچند که این کارشناس فرســوده بودن زیرساخت های ارتباطی در ایران را رد 
نمی کنــد و می گوید کــه تحریم مانع از واردات تجهیزات مورد نیاز و به روز شــده 
است و بســیاری از تجهیزات سخت افزاری موجود قدیمی است و با نرم افزارهای 
جدیــد همخوانی نــدارد. ضمن اینکــه فرســودگی تجهیزات می توانــد یکی از 

علت های آتش سوزی باشد.

تکرار دوباره قطع وسیع اینترنت پس از یک هفته به شایعات زیادی دامن زده است
رفت و آمدهای مشکوک نت
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