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خطری ک��ه ای��ران را تهدید می کن��د، صرفاً 
تهدی��دات خارجی، آمری��کا یا برخی کش��ورها و 
رژیم های منطقه نیس��ت، هر چن��د این تهدیدات 
بی تأثیر نیس��ت، اما آن چه که جمهوری اس��امی 
ای��ران را تهدی��د می کند برخی عوام��ل در داخل 

کشور است.
جمهوری اسامی دارای ظرفیت ها و قابلیت های 
بس��یاری اس��ت که حتی ب��ا وجود ش��دیدترین و 
س��خت ترین تحریم ه��ای اقتصادی و سیاس��ی نیز 
می تواند در شرایط مناسب به حیات خود ادامه دهد 

و کمترین فشار را تحمل کند.
تهدید به جنگ از سوی آمریکا علیه ایران دالیل 
زی��ادی دارد که اتفاق نمی افتد، هر چند آنها مترصد 
فرصتی هستند که با برخی زمینه ها مهیا شود و آنگاه 
دس��ت به خطا بزنند و حمله نظام��ی را آغاز کنند، 
اما در عالم واقع جمهوری اسامی ایران دست بسته 

نیست که نتواند پاسخ چنین گستاخی را بدهد.
آمریکا در منطقه غرب آسیا خاصه خلیج فارس 
منافعی دارد که همه آنها در تیررس هدف نیروهای 

مسلح جمهوری اسامی ایران قرار دارد.
چنی��ن موضوع��ی را آمریکایی ه��ا ب��ه خوبی 
می دانن��د و می دانند ک��ه نیروهای مس��لح ایران 
قابلیت نابود کردن هم��ه آن مراکز، پایگاه ها و هر 
آنچه که متعلق به آمریکا در منطقه اس��ت، دارند. 
به همین خاطر است که آمریکایی ها تاکنون دست 
از پا خطا نکرده اند. حتی پروژه ایجاد جنگ نیابتی 
با تحریک برخی رژیم های سرس��پرده منطقه هم 

نتوانست عملیاتی شود.
آمریکا 50 هزار نیروی مس��لح در منطقه دارد 
که همه مکان های اس��تقرار این نیروها شناسایی 
ش��ده و از سوی س��پاه و ارتش ایران زیر نظر قرار 
دارد. تحرکات نظام��ی نیروهای آمریکایی و یا هر 
نی��روی نظامی دیگر به دقت تحت نظر اس��ت، به 
همین خاطر در صورت بروز جنگ از سوی آمریکا، 
موش��ک های بالس��تیک و نقطه زن ایران عملیاتی 
ش��ده و بارانی از موش��ک های مرگبار بر س��ر آنها 

فرود خواهد آمد.
یک نمونه کوچک از قدرت موش��کی ایران در 
عملیات موشکی علیه داعش در عمق خاک سوریه 
این ادعا را ثابت کرد که تا چه اندازه موش��ک های 

ایران مخرب و دقیق است.
پس نمی توان خطر جنگ از سوی آمریکا علیه 
ایران را تهدیدی جدی تلقی کرد چراکه این جنگ 
هزینه بس��یار س��نگینی را به طرف مقابل تحمیل 
خواه��د کرد ک��ه تاکنون به خود ندیده اس��ت. به 
همین خاطر است که روحانی رئیس جمهور جنگ 
ب��ا ایران را مادر جنگ ها خوان��د و به ترامپ گفت 
که با دم ش��یر ب��ازی نکن. اما چ��ه خطری ایران 
را تهدی��د می کند که حت��ی در صورت تحقق این 
خطر، آمریکا بدون هزینه هم می تواند به شکست 

جمهوری اسامی ایران دست یابد.
مهمترین عاملی که ایران را تهدید می کند، اتفاقات 
داخلی اس��ت. از این منظر ک��ه ضعف در مدیریت ها، 
بی مسئولیتی برخی مسئولین، فساد اقتصادی، اختاس 
و ارتشاء و البته عدم برخورد الزم و شدید با عوامل آن 

از تهدید جنگ آمریکا خطرناک تر است.
تا زمانی که در این زمینه اقدامی نشود، اوضاع 
نه تنه��ا بهبود نخواه��د یافت بلک��ه وخیم تر هم 
خواهد ش��د. اینکه فضای ش��فاف در افشای فساد 
اقتصادی شکل گرفته و باعث شده تا دست برخی 
دس��ت اندرکاران در زمین��ه مفاس��د اقتصادی رو 
شود، اتفاق خوبی است، اما خوبی آن زمانی کامل 

می شود که با آنها برخورد قاطع صورت گیرد.
مردم باید چنین برخوردی را احساس کنند و 
ببینند که به واقع با مسئول فاسد و متخلف برخورد 
ش��دید شده اس��ت، که اگر غیر از این باشد فضای 
ناامیدی در میان افکار عمومی شدت خواهد گرفت 
و نتیجه این ناامیدی بی اعتمادی مردم خواهد بود. 
اکنون نی��ز چنین فضایی دیده می ش��ود اما مردم 
خود را پایبن��د به انقاب اس��امی  می دانند برای 
همین است که در مقابل همه مشکات ایستادگی 
می کنن��د، اما نباید پاس��خ به این ایس��تادگی را با 

بی توجهی به مطالبه به حق مردم داد.
اتفاق��اً مردم ای��ران رفتار انقاب��ی و مدیریت 
جهادی را مطالبه می کنند که همه اینها بازگشت 
ب��ه آرمان های انقاب اس��ت. باید ب��ا به کارگیری 
مدیران جه��ادی و انقابی ضع��ف و عملکردهای 
غل��ط را اصاح کرد. تنه��ا راه پیش روی جمهوری 
اسامی ایران بازگشت به ارزش های واالی انقاب 
و باز تولید آنها اس��ت. نیروهای این کار در کشور 
فراوان هس��تند، هم اکنون نیز برخی از این افراد با 
مدیریت جهادی خود مش��غول خدمت می باشند. 
کافی اس��ت به آنها میدان داده شود تا با مدیریت 
درس��ت مش��کات را حل کنند. مش��کاتی که با 

بی توجهی و ضعف مدیریتی بزرگ شده است.
آمریکا هنگام��ی که می بیند برخی مدیران در 
ایران مشغول خرابکاری هستند، چرا با اقدام نظامی 

هزینه های خود را باال ببرد؟!
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گزارشی از بذل و بخشش های طرح جدید ترافیک
رانت ۱۰۰ میلیون تومانی 
معاون ضد رانت شهردار!

ط��رح جدید ترافیک برای مقابله با رانت اجرایی ش��د. مدیران جدید معتقد بودند 
در گذش��ته بذل و بخشش زیادی در این باره صورت گرفته است اما امروز افشا شد که 
معاون ضد رانت شهردار برای افکارسنجی طرح جدید ترافیکش ۱00 میلیون تومان به 

جریان همسو با خود رانت می دهد.
عملکرد محس��ن پورسیدآقایی آنچنان در راه آهن کشور پرسر و صدا و خسارت بار از 
لحاظ مالی و جانی بود که وی مجبور شد تا استعفا دهد ولی این استعفا به معنای پایان 
کار او نبود چراکه مهندس کهنسال راه آهن با آمدن اصاح طلبان به خیابان بهشت، راهی 
ش��هرداری شد. پس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک یکی از مهمترین و استراتژیک ترین 

مناصب شهرداری به وی تعلق گرفت تا طرح های خود را در این معاونت اجرا کند.
یک��ی از مهمترین طرح هایی که بیش از س��ه دهه در ش��هرداری تهران به صورت 
روتین اجرایی می شد، طرح ترافیک بود. پورسیدآقایی در اولین گام طرح جدید ترافیک 
را رو کرد و معتقد بود که این طرح جلوی رانت و سهم خواهی را خواهد گرفت. طرحی 
که با انتقادات نه تنها تحلیلگران ش��هری بلکه پلیس و ش��ورای شهر نیز روبه رو بود. با 
این وجود سماجت معاون حمل ونقل و پشتیبانی محمدعلی نجفی؛ شهردار وقت تهران 

از طرح جدید ترافیک کار اجرایی شد.
از ابتدای س��ال جاری در حالیکه طبق سنوات گذشته همه در انتظار اجرای طرح 
از ۱5 فروردی��ن م��اه بودند، عدم وجود زیرس��اخت ها و نرم افزارهای طرح جدید باعث 
ش��د تا یک ماه اجرای آن به تعویق بیافتد. اجرای آن نیز در ۱5 اردیبهش��ت برخاف 
اظهارات پورس��یدآقایی بازار جدیدی از ران��ت خرید و فروش طرح ترافیک، ارائه چهار 
هزار کارت ش��ناور با ش��ارژ یک میلیون تومانی از جیب شهروندان و عدم شفافیت در 
اختصاص سهمیه ها ایجاد کرد.وی درخصوص این کار گفت: پاسخی درخصوص توزیع 

این طرح های سیار نمی دهم چراکه برابر مصوبه عمل کرده ام.
ب��ا وجود انتقادات بس��یار و درخواس��ت ش��ورای ش��هر تهران برای پاس��خگویی 

پورسیدآقایی درباره معضات و مشکات طرح جدید ترافیک وی هیچ پاسخی نداد.
علیخان��ی عضو ش��ورای ش��هر تهران به فارس گفت که ماه هاس��ت از ش��هرداری 
خواس��تیم درخصوص نح��وه توزیع ارم طرح ترافیک مس��تندات ارائه کنند ولی تا این 

لحظه کاری نکرده اند.
براساس اخبار و اظهارات محمدعلیخانی عضو شورای شهر پنجم و رئیس کمیسیون 
حمل ونقل شورا، پورسیدآقایی طی قراردادی با مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران مبلغ 
ی��ک میلیارد ریال برای نظرس��نجی درب��اره طرح جدید ترافیک اختصاص داده اس��ت. 
نظرس��نجی که نتیجه آن پیش از اعام نیز کاما مش��خص بود و صرف این هزینه تنها 
برای الپوش��انی مشکات طرح صورت گرفته بود. محمد علیخانی در جلسه علنی دیروز 
ش��ورای شهر تهران با بیان اینکه طبق مس��تندات موجود مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران )ایس��پا( در تاریخ 97.3.9 پژوهش��ی حدوداً 20 صفحه ای با عنوان )بررسی نظرات 
شهروندان استفاده کننده از طرح ترافیک( را طی نامه ای به معاونت حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری تهران جهت ماحظه، بهره  برداری و اعام نظر ارسال کرده است.
وی ادام��ه داد: با کمال تأس��ف معاون��ت حمل ونقل ترافیک بدون طی تش��ریفات 
قانون��ی و بر خ��اف آیین نامه معامات ش��هرداری برای حدود 20 برگ متن نوش��ته 
ش��ده و گزارش به دنبال عقد قراردادی به مبلغ یک میلیارد ریال با مرکز مذکور بوده 
که با مخالفت مس��ئول روابط عمومی آن معاونت مواجه می ش��ود ولی بار دیگر همانند 
برخوردهای حذفی گذش��ته با منتقدین و کارشناسان، مسئول روابط عمومی بر کنار و 

شخص دیگری برای انجام کار جایگزین وی می شود.
وی بیان کرد: لذا از ش��هردار تهران درخواست می کنم، دستور فرمایند جلوی این 
قرارداد صوری و غیرقانونی گرفته ش��ود. خاطیان به تخلفات اداری معرفی و کارکنانی 
ک��ه به وظایف قانونی خود عمل کرده و زیر بار عقد قرارداد فرمایش��ی نرفته اند به کار 

بازگشته و مورد تشویق قرار می گیرند.
هر روز داستان جدیدی از طرح ضد رانت شهرداری تهران شنیده می شود و هنوز 

نواقص این طرح بعد از گذشت ماه ها از اجرای آن برطرف نشده است.  فارس

گزارش یک

این روزها عده ای محدود در خارج از کشور تالش دارند تا مردم را از توهم جنگی که ترامپ با لفاظی های خود راه 
انداخته بترسانند و به نوعی با این ایجاد ترس و انتقال احتمال تشدید گرانی ها و... ماهی خود را از آب گل آلود 

بگیرند، با همه اینکه ملت ایران هوشیار هستند و نشان دادند که فریب نمی خوردند اما چون اصلی ترین اصل بقای 
جمهوری اسالمی پشتوانه مردمی آن است باید بنویسیم تا یکبار دیگر بدانند که آنچه کشور را دچار تشویش و 

ضعف می کند خودزنی هایی است که آگاهانه و ناآگاهانه از سوی داخلی ها صورت می گیرد نه تهدید ایالتی نیم بند 
که اغلب پایگاه هایش در تیرس جمهوری اسالمی است

سیاست روز پوشاک ورزشی ۱6 تیم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال را بررسی می کند

سوگلی های خارجی پوش وزارت ورزش
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آنچه بیشتر از جنگ برای جمهوری اسالمی خطرآفرین است؛

خودزنی

بررسی سیاست روز از نرخ بیکاری اعالم شده از سوی مرکز آمار؛

به جای اشتغال؛ رکورد بیکاری زده شد

وقتی مقام سابق آمریکایی
به ایستادگی ملت ایران اعتراف می کند

ضعف مفرط 
رئیس جمهور پیر

تالش منافقان، سلطنت طلبان 
و آل سعود برای ناامنی کشور

به کارگیری
ابزار کهنه 
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کار گروه معیشت  مطابق با آمارهای مرکز  و  آمار ایران نرخ بیکاری برای س��ه ماهه بهار کس�ب 
امس��ال )۱397( ۱2.۱ درصد اعام ش��ده اس��ت و این در حالی 

اس��ت که در حدود 5 ماه پیش رئیس جمهور در س��خنرانی خود 
ب��ا وزرا اع��ام کرد: در س��ال 96 با ایجاد 960 هزار ش��غل یک 

رکورد برجا گذاشتیم که...


