
 اقتدار نظامی
یکا عامل عقب نشینی آمر

سیاوش کاویانی

تهدیدات نظامی و سیاسی آمریکا علیه جمهوری 
اس��امی ایران ش��دت زیادی داش��ت و حتی باعث 
وحشت برخی در داخل شده بود، اما تهدیدات نظامی 
آمریکا چرا تنها در اندازه همین لفاظی ها باقی ماند، 

عملیاتی نشد و حتی پس از چندی فروکش کرد؟
نخست باید به این نکته اشاره و تأکید کرد که 
آمادگی نظامی و دفاعی نیروهای مسلح جمهوری 
اس��امی ای��ران در هر زمانی یک��ی از عوامل مهم 
و اساس��ی بازدارنده مقابل تهدیدات دشمنان بوده 
اس��ت، حتی آنهایی ه��م که ادعا می کنند س��ایه 
جنگ به خاطر وجود برجام از س��ر ایران برچیده 
شد، س��خن درستی را بیان نمی کنند، آن ظرفیت 
و قابلیتی که س��ایه جنگ را از س��ر ایران برچیده 
اس��ت، توانمندی و اقتدار نیروهای مس��لح کشور 
با بهره گیری و ارتقاء س��امانه های موش��کی است 
که مدتی اس��ت دشمن در پی برچیدن این مؤلفه 

بازدارنده، همچون پیشرفت های هسته ای است.
ه��ر چن��د رجزخوانی ها و تهدی��دات مقامات 
سیاس��ی و نظامی آمریکا علیه جمهوری اس��امی 
ایران، تنها برای آن اس��ت تا ای��ران مقابل چنین 
بلوف هایی کوتاه بیاید و تن به خواسته آنها بدهد، 
اما فروکش کردن تهدیداتی که از س��وی مقامات 
کاخ سفید همچون جان بولتون، پامپئو و یا برایان 
هوک علیه ایران مطرح می شد، یک دلیل اصلی و 
اساس��ی دارد. این دلیل را باید در عرصه نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران با فرماندهی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای فرمانده کل قوا جست وجو کرد. 

همیشه، کشورهایی که نیروهای مسلح مقتدر 
و توانمند داش��ته باش��ند از ظرفی��ت بازدارندگی 
باالیی برخوردارند، حال به این ویژگی ها نیروهای 
مسلح مکتبی، انقابی، جان بر کف میهن، مردم و 
آرمان انقاب اسامی را نیز باید برای ارتش و سپاه 

جمهوری اسامی ایران افزود.
در کنار اقتدار نیروهای مس��لح، آرایشی که در 
بدنه س��پاه با تغییراتی که از س��وی فرمانده کل قوا 
صورت گرفت به دشمن پیام روشنی را می رساند، این 
تغییرات که در بدنه اصلی سپاه چه در حوزه نظامی و 
چه در حوزه اطاعاتی به دشمنان این پیام را می دهد 
که با وجود آمادگی کامل در بدنه س��پاه و ارتش که 
از فرماندهان دالور و رشید برخوردار بوده است، این 
تغییرات پی��ام می دهد که وضعیت تهاجمی تری در 

مقابل تهدیدات دشمنان به خود گرفته است.
تغیی��رات در فرمانده��ی نیروهای مس��لح، به 
موقع و ب��ه هنگام صورت گرفت چرا که دش��من 
ب��ه ش��دت در حال چن��گ و دندان نش��ان دادن 
بود و همین تغییرات در فرماندهی، باعث ش��د تا 
تهدیدات آمریکا که به ش��دت ادامه داش��ت و در 
چارچوب جنگ روانی و رسانه ای نیز از گستردگی 

زیادی برخوردار بود، فروکش کند.
حت��ی خارج ک��ردن کارکنان کنس��ولگری و 
سفارت آمریکا از عراق در قالب همین جنگ روانی 
و رسانه ای انجام شد، به زودی شاهد بازگشت این 

کارکنان به محل مأموریت خود خواهیم بود.
به هر حال با توجه به ش��رایطی که در دنیا و 
منطقه حس��اس و مهم خلیج فارس و غرب آس��یا 
وج��ود دارد، گزینه ای که می توان��د و تاکنون نیز 
توانس��ته بازدارندگی قاط��ع و محکم خود را ثابت 
کند، آمادگی نیروهای مس��لح جمهوری اس��امی 

ایران است که چنین است.
همانگونه که رهبر معظم انقاب اسامی تاکید 
و اشاره کرده و فرموده اند؛ »می گویند مذاکره کنیم 
درباره ساح دفاعی ش��ما که چرا موشکی با فان 
برد می س��ازید، این برد را کم کنید که اگر شما را 
زدیم، نتوانید پایگاه ما را بزنید و جواب بدهید! خب 
معلوم اس��ت که هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری 

درباره نقاط قوت خود معامله نمی کند.«
شناخت دقیق و آگاهانه دشمن، باعث می شود 
تا مواضع منطقی، مدبرانه و هوش��مندانه همراه با 
تحلی��ل و پی��ش بینی ه��ای دقی��ق از رفتارهای 
دشمنان ارائه داد. اگر دیده می شود برخی در ارائه 
تحلیل های خود س��خن از مذاک��ره و امتیاز دادن 
می زنند، یا ش��ناخت دقیق و آگاهانه ای از دشمن 
ندارن��د یا وحش��ت زده از تهدیداتی هس��تند که 
دش��منان می کنند، یا این که مسئولیت و وظیفه 
آنها این اس��ت و ب��ه فرموده رهب��ر انقاب »البته 
هیچ کس در عقای ما هم دنبال مذاکره نیست.«
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 هزار و یک وعده
وفا نشده

وندی دسته دوم! حقوق شهر

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

قرار بود منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید تدوین شود، اما این منشور یکبار 
در ابت��دای دولت یازدهم، یکبار در پایان این دولت و یکبار در ابتدای دولت دوازدهم جدی 
شد و بعد به خاطره ها پیوست. همان موقع که منشور در حال تدوین بود بارها و بارها از دولت 
خواستیم حاال که می خواهد بیشتر از حقوق درج شده در قوانین اساسی کشور به شهروندان 

تکریم کند، با جدیت بیشتری پیگیر حوادث حج، از حادثه جرثقیل تا فاجعه منا باشد. 
همان زمان ها گفتیم و نوش��تیم که تعرض ب��ه نوجوانان مان در خال عمره، ناپدیدی 
س��فیرمان در منا و شهید شدن مشکوک دانشمند هسته ای مان در حادثه جرثقیل همه با 
پیگیری حقوق شهروندی جور در می آید، یادمان می آید که حتی آن زمان پیگیری حقوق 
معلمان مالباخته در صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز در این دس��ت حقوق نوشته و یادآور 
شدیم که این حقوقی که دولت بحثش را راه  انداخته به استادیوم رفتن و دوچرخه سواری 
دخترانمان خاصه نش��ده و الزم اس��ت با جدیت به مس��ائل دارای اولویت باالتر و عام تر 
مانند بیمه زنان خانه دار و...نیز توجه ش��ود. اما امروز متاسفانه شاهدیم که برای حراست از 
حقوق شهروندی مردم منشوری مصوب نشده که هیچ تازه حق واقعی مردم که استفاده از 

امکانات مناسب است نیز که در قانون اساسی وجود دارد گاها نادیده گرفته می شود. 
در اصل سوم بند 14 قانون اساسی نوشته شده است که »حکومت اسامی موظف به تأمین  
حقوق  همه  جانبه  افراد از زن  و مرد و ایجاد امنیت  قضایي  عادالنه  براي  همه  و تساوي  عموم  در 
برابر قانون  اس��ت.« به جز این بند، فصل سوم قانون اساسی به طور کلی درباره حقوق مردم بر 
گردن دولت سخن به میان آورده و حقوقی ار جمله حق شغل و امکانات مناسب را برای مردم 
قایل شده. ولی تصور جامعه این بود که با همه این تفاسیر دولت تدبیر و امید با تدوین منشور 
حقوق شهروندی می  خواهد به جز تحقق کامل این اصول فراتر از این حقوق به ملت داده و حقوق 
آنها را بیشتر ارج نهد. اما کاش خودشان توضیح دهند که تورم های چند صد درصدی، واردات 
هواپیمای دسته  دوم، نوشتن قراردادهای مخفی با توتال، پژو و... و بعد ترک آنها و خسارت ندادن 

و حاال طرح واردات خودروی دسته دوم! چطور حقوق شهروندی مردم را تامین می  کند؟ 
آنهایی که وعده هواپیمای نو را دادند و نتوانستند علی رغم همه سخنرانی های مطبوعاتی خود 
هواپیمای دسته دوم هم وارد کنند، حاال برای حمایت از مصرف کننده! پیشنهاد واردات خودرو 
خارجی دس��ته دوم را می  دهند غافل از اینکه برخی پیشنهاددهندگان همان تعیین کنندگان 
نرخ خودرو های داخلی اند! متوجه نمی ش��ویم وقتی خودروسازی های داخلی به گواه حواله های 
خودرویی که ماه ها از زمان تحویلشان گذشته و خودرو نشده اند، قادر به تامین بازار و نیاز مردم 
نیستند و وقتی مردم از خودروهای داخلی رضایت ندارند و آمار تصادفات و کشته ها و معلوالن 
بابت ناایمن بودن خودروهای داخلی به شدت باالست! چه اصراری وجود دارد که تعرفه های 55 

و 100 درصدی با مالیات های عجیب و غریب برای واردات خودرو های خارجی وضع شود؟!
مگر نه این اس��ت که تعرفه واردات برای محصوالتی اس��ت که قادر به تامین بازار هستند و 
نیاز به حمایت دارند، مگر نه این اس��ت که واردات پوش��اک با وجود تولیدی های بسیار داخلی و 
تولید پارچه در داخل کمر تولیدکنندگان این صنف را شکسته، مگر کفاش ها، تولیدکنندگان و 
تعمیرکنندکان تجهیزات پزشکی، کشاورزان و... با این مشکل مواجه نیستند که برنامه ریزی غلط 
حاصل دست رنجشان را گاه به باد می دهد!! حاال یکی پاسخ دهد که چرا با وجود همه مشکاتی که 
خودروسازان داشته و همه نارضایتی  های مردم و ناتوانی آنها در تامین بازار، تعرفه واردات خودرو صفر 
نمی شود تا قیمت های بدون اینکه شهروندانمان را از حقوق شان محروم کرده و سوار خودروهای 
دسته دوم بنجل غربی کنیم، پایین بیاید؟ چرا خودرو در مناطق آزاد نصف و یا یک سوم خودرو در 
بازار داخل است؟ اصا چرا باید مردم پولی که می توانند با آن پورشه بخرند را بدهند خودروی مونتاژ 
شده داخلی! بی کیفیت بخرند؟! اگر به واقع حقوق مردم و حمایت از مصرف کننده برایتان مهم است 
نه حمایت از دالل و خودروسازی که حاال کاشف به عمل آمده گاهی برای التهاب بازار محتکر هم 
می شود و با انحصار ایجاد شده برایش توسط دولت همه طور قرارداد یکطرفه با مشتریان می بندد، 
بگذارید خودروسازان بعد از سال ها انحصار گری و حمایت شدن برای رقابت با خارجی ها و به دست 

آوردن دل مردم تکانی به خود داده و حق مردم را رعایت کنند.
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رئیسشورایشهرتهران:

انتظارماازدولتتدبیر
وامیدبیشازاینبود
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رئیس ش��ورای ش��هر تهران گفت: انتظار ما از 
دولت تدبیر و امید بیش از عملکرد دو سال گذشته 

آن در حوزه مدیریت شهری است.
محس��ن هاش��می در ابتدای یکص��د و چهل و 
دومین جلسه شورا با اش��اره به اینکه امروز دومین 
س��الروز رای تاریخی ش��هروندان تهرانی به شورای 
پنجم اس��ت گفت: آرایی که رکورد مشارکت مردم 
در انتخابات شورای شهر را در تاریخ ایران شکست و 
حضور حدود 4 میلیون نفر شهروند تهرانی، پشتوانه 

بی سابقه ای را برای مدیریت شهری تهران آفرید.
وی با تاکید بر اینکه برای جمهوری اسامی که 
مبدع نظام مردم س��االری دینی در جهان است، این 
شورا، بهترین ابزار برای تثبیت و تعمیق اراده مردم در 
اداره جامعه است، افزود: رای و حمایت مردم از شورای 
پنجم یک تهدید نیست بلکه فرصتی استثنایی است 
که در صورت عدم استفاده صحیح از آن موجب یاس 

و ناامیدی مردم وعدم تکرار آن خواهد شد.
هاش��می با یادآوری این نکته که سنگین ترین 

بخش ب��ار این امانت بزرگ بر دوش ما در ش��ورای 
پنجم برای تحقق مطالبات و انتظارات مردم اس��ت 
گفت: اما این به معنای بی مسئولیت بودن سایر قوا و 
دستگاه های نظام در برابر این بار نیست و امروز باید 
متاسفانه تصریح کنم که طی دو سال سپری شده از 
رای معنادار شهروندان به شورای پنجم، هنوز شواهد 
و قرائن توجه س��ه ق��وه به این حمای��ت و تفویض 
اختیار مردم به نمایندگانش��ان در شورای شهر دیده 
نمی شود و اغراق نیست اگر گفته شود که مجموعه 
حمایتی که از نهاد مدیریت شهری در گذشته صورت 
می گرفته با این حمایت بی سابقه مردم نه تنها افزوده 

نشده بلکه به نوعی کاسته شده است.
رئیس شورای شهر تهران افزود: بنده پیش از این 

بارها از تریبون ش��ورای اس��امی شهر تهران به خود 
انتقادی از عملکرد مجموعه ش��ورا و شهرداری دست 
زدم و اج��ازه می خواهم امروز و ب��ه پاس ادای امانت 
مردم و پاس��خ دادن به انتظارات به حق ش��هروندان 
گایه هایی نسبت به سایر دستگاه های مسئول در این 
میان عرض کنم انتظار ما از دولت تدبیر و امید بیش از 
عملکرد دو سال گذشته آن در حوزه مدیریت شهری 
است، تهران و شهروندان تهرانی بار سنگین خدمات 
پایتختی جمهوری اسامی را به دوش می  کشند بدون 
آنکه دولت مرکزی نقش خود را در حل مش��کات و 

مقابله با پیامدهای این وضعیت ایفا کند.
وی در ادامه بیان انتظارات شورای پنجم گفت: 
مجلس شورای اسامی نیز با وجود همزبانی و همدلی 
با مدیریت ش��هری، تاکن��ون در عمل اقدام جدی و 
فراتر از گذش��ته در حل مس��ائل تهران برنداشته و 
تنها گام مثبت آن جلوگیری از تصویب الیحه دولت 
برای تملک درآمد پایدار مدیریت ش��هری بوده که 

آن نیز هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

محسنهاشمی:
انتظارماازدولتتدبیر
وامیدبیشازاینبود

اظهارنظرمحافلسیاسیبینالمللیدرموردفشارحداکثریآمریکاعلیهایران:

تهرانتسلیمنمیشود
گروهدیپلماسی در حالی مقامات  آمریکای��ی در توه��م تس��لیم کردن پرونـــــده
جمهوری اس��امی ای��ران برای مذاکره، سیاس��ت فش��ار 
حداکثری را در قالب تحریم های ظالمانه پیش گرفتند، اما 

محافل سیاس��ی و رسانه ای بین المللی بر این باورند تهران 
تس��لیم این فشارها نخواهد شد و دوره گردی مایک پامپئو 
وزی��ر خارجه آمریکا به بروکس��ل و س��وچی را علیه ایران 

ناکام توصیف کردند.

آنچهعربستانازبرگزارینشستکشورهایعربیدرمکهپیگیریمیکند

سعودیبهدنبالشریککشتاریمن

شاید همین اضطرار موجب شده تا متولیان در حول و وال باشند تا این بازار هرچه سریع تر راه اندازی 
شود اما نکته مهم و کلیدی آن است که اگر مقدمات مدیریت بازار ارز به شکل اقتصادی و منطقی 

مهیا نشود نمی توان امید داشت که این بار سالم به مقصد برسد

سرلشکرسالمیدرآیینمعارفهفرماندهانجدیدسپاه:

 از جنگ نمی ترسیم
و آماده ایم
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