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ایران و استراتژی دفاع
همتراز و پاسخ متقابل
سیاست خــارجــی در ایــن دوره از انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا در صدر دغدغه های
رای دهندگان قــرار نــدارد .با این حال برخی
تحلیلگران معتقدند اگر دونالد ترامپ نتواند در
داخل «شگفتی» مد نظر خود را در روزهای باقی
مانده از کارزار انتخاباتی رقم بزند ممکن است به
رویدادی پیش بینی نشده -که به سورپرایز اکتبر
معروف است  -در عرصه سیاست خارجی برای
تغییر نظر رای دهندگان روی بیاورد .این دسته از
تحلیل گران با اشاره به سازش برخی کشورهای
عربی با رژیم صهیونیستی با وساطت واشنگتن
می افزایند  :این احتمال وجود دارد که رئیس
جمهوری آمریکا به شکلی پیگیرانه تر در روزهای
باقی مانده از کارزار انتخاباتی و به کمک البی
صهیونیستی و عربی خــواهــان ایــجــاد تنشی
هرچند کوچک در منطقه نیز باشد.
با این تفاسیر شاید واکنش مقام های نظامی
کشورمان به هر گونه اشتباه محاسباتی و تنش
آفرینی در منطقه در این راستا قابل ارزیابی
باشد.اساسا استراتژی جمهوری اسالمی ایران
در مقابل این تهدیدها چیست؟ امیر حاتمی
وزیر دفاع کشورمان در گفت وگوی اخیر خود با
الجزیره عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی
را تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه
دانست و تاکید کــرد :هرگونه تهدید از جانب
اسرائیل با پاسخ فوری ،روشن و مستقیم مواجه
خواهد شد.پیشتر نیز ســردار باقری هشدار

سختی به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس
داده بود  .استراتژی دفاع همتراز و پاسخ متقابل
چندی است که در دستور کار نیروهای مسلح
ایران قرار گرفته است .این استراتژی چند مرحله
ای چهارسال قبل توسط رهبر معظم انقالب با
فرماندهان قرارگاه پدافندی خاتم االنبیا (ص)
مطرح شد .ایشان فرمودند «:دشمن باید بفهمد
که اگر تهاجم کند ،ضربه محکمی خواهد خورد
و دفاع ما شامل پاسخ گویی نیز خواهد بود» .به
عبارت دیگر جمهوری اسالمی ایران ساختار
واکنشی خود را پویاتر در فرای مرزهای خود قرار
داده است .مدل عملیاتی در عین االسد نشان
داد ایران برای واکنش جدی به واکنش آماده
است .در مصاحبه فرماندهان نیروهای مسلح
نیز بارها مشخص شده بود در صورت واکنش
آمریکا به عملیات عین االسد ،ایران آماده واکنش
به واکنش بــود .اعــام بیش از چند صد فروند
موشک بالستیک آمــاده شلیک و هدف گیری
شده بخشی از این راهبرد بود.
در طرف دیگر ایران مسیر برخورد و واکنش را
در تنگه هرمز به بستن این تنگه و قطع ترانزیت
دریایی منحصر می دانست .اما پس از ترور سردار
سلیمانی و پیش از آن در واکنش به تجاوز هوایی
پهپاد آمریکایی سیاست خود را در خلیج فارس
با تغییر الگوی رفتاری همراه ساخت.
در این الگوی رفتاری عالوه بر بستن تنگه هرمز،
هدف قراردادن پایگاه های نظامی آمریکایی در
منطقه یکی از سیاست های اعالمی و اعمالی
بــود .از آن جا که پایگاه هــای آمریکا مشخص
و واضــح اســت تنش میان تهران – واشنگتن
مشخص و کنترل شده است .با ورود صهیونیست
ها و مشخص نبودن پایگاه عملیاتی این رژیم در
منطقه باید اذعان کرد واکنش تهران به اقدامات
خرابکاری صهیونیست ها فراتر از محدوده
جغرافیایی یک مرکز شبه عملیاتی است و هر
شیء پرنده یا عامل خرابکاری از هر موقعیتی
علیه ایــران اقدامی کند هــدف تهران خواهد
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بود ،می خواهد فرودگاه عمومی باشد یا مرکز
سیاسی و امنیتی در قلب کشورهای حاشیه
خلیج فارس؛ در هر صورت هدف طیف وسیعی
را شامل می شود .عملیاتی همانند عین االسد
در قلب امارات ،بحرین یا سایر دولت های عضو
هیئت سازش با تل آویو به طور حتم خساراتی
به مراتب صدها برابر پادگان عین االسد ایجاد
می کند .به هر حال،اظهارات مکرر وزیر دفاع
ایران ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران،
رئیس جمهوری ایــران به عنوان دبیر شورای
امنیت ملی و سایر مقامات مرتبط نشان می دهد
ورود رژیم صهیونیستی بازی های منطقه ای در
خلیج فارس را تغییر خواهد داد و تهران برای
ارتباط و عالیق ژئوپلیتیک تصمیماتی دیگر
اتخاذ کرده است.
احتمال تخاصم از سوی این کشورها به عنوان
محور جدید عادی سازی روابط به طور حتم قابل
پیش بینی است و هشدارهای داده شده به نوعی
انتقال پیام به طرف های ذی نفع در منطقه است
تا تصمیم غلطی نگیرند .آمریکایی ها با این که
شریک راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه
هستند خوب می دانند نباید به تل آویــو برای
عملیات از مراکز نظامی آن ها علیه ایران اعتماد
کنند .در این سال ها نیز این خطوط قرمز رعایت
می شد و تل آویو نیز از این خطوط اطالع داشت.
بعید است کشورهای منطقه ای از این موضوع
اطالع نداشته باشند.
خالصه آن که جنگ با ایــران بر خــاف جنگ
صدام با ایران دیگر توان بسیج کشورهای عربی
منطقه را ن ــدارد .امـــارات ،بحرین و درنهایت
عربستان قادر نیستند ائتالفی بزرگ تشکیل
دهند .این ائتالف تجربه شده در یمن نتیجهای
نداشت و بعید به نظر می رسد در برابر ایران به
چند ساعت دوام بیاورد .با این حال می توان
اذعــان داشت سیاست ایــران در این سال ها با
اشاره به تحوالت منطقه ای در حوزه دفاعی و
امنیتی تغییرات مهمی داشته است.

معاون اول رئیس جمهور در دیدار با تعدادی از نمایندگان مشهد و کالت:

مشکالت مشهد باید با کمک دولت و مجلس رفع شود
معاون اول رئیس جمهور گفت :باید مسائل
و مشکالت مربوط به مشهد با دقــت احصا و
پیگیری و با کمک دولت و مجلس راهکارهای
مناسبی ب ــرای حــل چــالــش هــای پیش روی
ایــن شهر اندیشیده شــود .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری
در دی ــدار بــا تــعــدادی از نمایندگان مشهد و
کالت در مجلس با اشــاره به پیامدهای منفی
تحریمهای ظالمانه آمریکا از یک سو
و شیوع و گسترش بیماری کرونا در
پیشبرد طرح های عمرانی و خدمت
رسانی به مردم ،گفت :بخش اقتصاد
شهر مشهد نیز که اشتغال و درآمد آن
متأثر از ارائه خدمات به زائران
امام رضا(ع) است بیش از
پیش از این شرایط آسیب
دیده است .وی با تأکید

بر برنامه ریــزی جــدی بــرای جبران خسارات
بخش خدمات در کشور و مشهد ،تصریح کرد:
نمایندگان مشهد با همدلی و همراهی مدیران
استان باید پیشنهادهای مناسبی برای مقابله با
این شرایط با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
ارائــه کنند و دولت نیز تالش خواهد کرد این
پیشنهادها سریع تر عملی شــود .معاون اول
رئیس جمهور همچنین با اشاره به شیوع ویروس
کرونا در کشور و شهر مهم مشهد گفت:
امیدواریم با همدلی و همراهی مردم و
تدوین دستورالعمل های سخت گیرانه
تر ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت
و تالش کــادر پزشکی و درمانی شاهد
کاهش مبتالیان به کرونا در کشور و
مشهد باشیم .جهانگیری
همچنین در خــصــوص
مسئله حاشیهنشینی

در مشهد و تعیین تکلیف برخی مناطق در
استان ،اظهار کرد :دولت در زمینه تقسیمات
کشوری اقدامات موثری انجام داده است و در
این خصوص از وزارت کشور می خواهیم که
مطالبه جدیدی انجام دهد و پیشنهاد به دولت
ارائــه شود .وی دربــاره احــداث شبکه فاضالب
شهری مشهد نیز افــزود :مجوز احــداث تصفیه
خانه در صــورت تأمین مالی ابــتــدایــی طرح
در شــورای اقتصاد تصویب خواهد شد تا این
طــرح هر چه سریع تر به بهره بــرداری برسد.
شایان ذکر است ،دکتر قاضی زاده هاشمی نایب
رئیس اول مجلس و نماینده مردم مشهد و کالت
در مجلس و همچنین دیگر نمایندگان مشهد
در این جلسه دیدگاه های خود را در خصوص
حاشیه نشینی ،تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان
هــای مشهد ،ایجاد شبکه فاضالب شهری و
تقسیمات کشوری مطرح کردند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••به ذهنتان نمی رسد که به جای جریمه
و توصیه ،باید مردم را سرگرم کنید؟ کافی
است 14فیلم سینمایی در  24ساعت پخش
کنید .حتما که نباید از زور استفاده شود،
حتما که نباید جریمه کرد.
•• ســازمــان تــعــزیــرات حکومتی مثل ایــن که
در خــوابــه .از ش ــروع ســـال 99همه اجناس
چندین برابر شــده ،دیــروز یه شیشه خیارشور
660گرمی را که 300گرمش آب بود به قیمت
34900تومانخریدم.یعنییککیلوخیارشور
خالص بدون آب می شه صد هزارتومن!
•• چه بگویم نگفته هم پیداست غم این دل
مگر یکی و دوتاست؟ خدا باعث و بانی این
اوضاع نابسامان اقتصادی رو لعنت کند.
••اســتــانــدارجــدیــد خــراســان رضـــوی باید
پیگیرحقوق ومطالبه بودجه نادیده گرفته
شـــده در شـــان پرجمعیت تــریــن اســتــان
کشور باشد تا درآخرین بودجه دولت جبران
مافات شــود ،بــرای ایــن که بودجه استان
درخور شانش شود باید اول بودجه ای مجزا
برای مشهدشامل حاشیه شهروخدمات به
زائــران درنظرگرفت ودوم بودجه ای برای
اســتــان شامل محرومیت زدای ــی وجبران
مــعــوقــات کـــشـــاورزان و ســایــربــخــش هــای
بودجهای استان درنظرداشت.
•• مدیران سرخابی در حال غــارت مربیان
بازیکنان و حاال مدیران شهر خودرو خراسان
هستند! مثل اختاپوس چسبیده انــد به
شهر خودرو و ول کن هم نیستند .خجالت
بکشید چقدر وقاحت؟! تمام امکانات برای
شماست .جوانمردی هم خوبه.
•• ســارقــان گــوشــی هــا و دزدهـــا را زنــدان
میفرستید انــگــار بــه هــتــل فــرســتــادیــد.
میخورن و می خوابن مثل کشورهای دیگه
از اینا بیگاری بکشید .پتک بدین دست شان
روزی  10ساعت سنگ بشکنن تا آدم بشن.
••من کمپی رو می شناسم فلک می کنه،
شکنجه می ده ،خودم اون جا بودم.
•• روزی  300نفر از کرونا می میرن .کسی
هم با این گرانی ها نمی تونه داماد بشه و تولید

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

مثل هم تعطیل شده .کشور با این نسل پیر
اگر تا چند سال دیگر کرونا باشه آدم ها تموم و
شهرها هم خلوت می شن!
••دولت باید دستور بدهد که جذب نیروهای
جدید در دانشگاه های علوم پزشکی باعث
انتقال و افزایش نیروهای ستادی به بهانههای
مختلف نشود .لطفا کارمند استخدام کنند تا
کارها پیش برود .ما رئیس زیاد داریم که زیر
نامه ها بنویسند اقدام برابر مقررات!
•• آقای روحانی گرانی وبیکاری و مواد مخدر
که روزانه جان هزاران نفر را می گیرد بدتر از
کروناست.
••اگــر بــا روش فعلی بعضی از نانوایی ها
بــرخــورد نشود ،فاجعه ای وحشتناک در
انتشار کرونا اتفاق خواهد افتاد!
••بــرای بعضی موجودات انسان نما فرقی
نمی کند که قربانیان کرونا هر روز بیشتر
شوند .این ها فقط زبان زور را می فهمند.
آقایان کرونا با حرف و توصیه و هشدار نابود
نمی شــود .تــنــهــاراه ،اعــمــال جریمه های
بازدارنده در سفر است.
••چــقــدر خــوب کــه آقـــای عــبــاس عراقچی
سالگرد برجام رو یـــادآوری کــردنــد .آقای
عراقچی براساس کــدام قسمت از برجام،
کره جنوبی اموال ایران رو مصادره کرده و
پس نمی دهد؟! شما نمی خواهید از اقتدار
ایران دفاع کنید؟!
••مجلس انقالبی اگر واردات خودرو را آزاد
نکند دیگر انقالبی نیست و اسیر روزمرگی
و زدوبــنــد شــده اســت .سالی 18ه ــزار نفر
در جــاده های کشور کشته می شوند .این
موضوع مهم ترین موضوع کشور است .جان
مردم ارجح است.
•• چــرا گــزارشــی دربــــاره تــفــاوت تبعیض
آمیز همسان ســازی حقوق بازنشستگان و
مستمریبگیرانتامیناجتماعیباسایربیمه
ها تهیه نمی کنید؟ قبال در صفحه اجتماعی
مرتب پیگیر موضوع بودید...
•• آقای روحانی چرا به خودتون اجازه میدید
که در نهایت ضعف و تــرس ،از جانب مردم

نمابر05137009129 :

شجاع ایران ،دم از صلح با آمریکای
مقاوم و
ِ
جانی بزنید؟ ایــن سخنان در حد و انــدازه
ـال گرانی
شما نیست .شما فــکــری بــه ح ـ ِ
افسارگسیخته و اقتصاد رو به فروپاشی کشور
حال دالر ،مسکن ،خودرو،
بکنید .فکری به ِ
اشتغال ،مرغ ،تخم مرغ و معیشت مردم و....
•• این همه جارو جنجال کردن برای همسان
سازی حقوق مستمری بگیران حقوق بنده
مستمری بگیر دارایــی که قبال دو میلیون و
 800بود حاال شده سه میلیون و  . 600باز
هم تبعیض!
••همه دولــت ها در دوســال آخر دوره شان
فاتحه مملکت را می خوانند .مشخص است
که این ها همه تقصیر رقبای دولت هاست.
شرایط مــردم را به طرفی می برند تا جناح
خودشان رای بیاورد ولی کاش یک نفر به فکر
مردم باشد و به فریاد مردم برسد.
•• چــرا کسی به مسئله سرمایه ملت که با
دعوت دوستان به بــازار بورس از بین رفت
توجه نمی کند؟
•• چــرا دیگه پیگیر راه انــدازی صد در صد
شبکه ملی اطالعات توسط دولــت فخیمه
اعتدال نیستید.
•• متاسفم از این کهقلم دارویانسولین در
داروخانههای کشور وارداتیوهم کمیابو
همگراناست.
•• منیکبازنشستههستم.نگرانکوچکشدن
سفره خودم نیستم نگران کوچک شدن سفره
دولتمردان هستم چون در دولت تدبیر و امید
خادمان مردم نباید در فشار اقتصادی باشند.
•• ما مردم فقط تا سال 68معنی زندگی و
راحتی را به رغم جنگی که داشتیم فهمیدیم.
خدا را شکر که برج های  ۳۱روزه تمام شد
حقوق مستمری بگیر با این تورم و مستاجری
و عائله مندی از  ۲۲به  ۲۷و االن هم به آخر
برج رسیده .با این  ۲۵۰تومانی که به حقوق
اضــافــه شــده پــس از پــرداخــت اج ــاره عمال
سوم برج دیگه تمام است .شما را به خدا در
همسان سازی مستمری از کار افتاده کلی
تجدید نظر کنید.

سازمان برنامه :بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب پردرآمدها شد
سازمان برنامه و بودجه کشور در مطالعهای
که با هدف تحلیل تغییرات رفاه خانوار منتشر
کرده است ،با اشــاره به روند افت سطح رفاه
خانوارها و افزایش ضریب جینی (شاخص
نــابــرابــری) در ســال هــای پــس از ،1390

اعالم کرد که در سال  ،1395پس از اجرای
برجام ،بیشترین افزایش سطح رفاه مربوط
بــه خــانــوارهــای شهری بــوده و در مقابل در
سا لهای تشدید تحریم ها ،دهک های کم
درآمد ،به ویژه خانوارهای روستایی بیشترین

تاثیر منفی از تحریم ها را متحمل شده اند .این
مطالعه نشان میدهد در اثر اعمال تحریمهای
ابتدای دهه  ،90تمام دهک های درآمــدی
با کاهش رفاه مادی بین ۱۰تا  ۲۰درصدی
مواجه شده اند .

