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 حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور کشور و هیات 
همراه دیروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه در اولین سفر استانی خود 

در سال ۹۴ به استان گیالن سفر مي کند.
علی اصغر احمدی در گفت وگو با مهر، با اش��اره به جزئیات 
س��فر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور پس از ورود به اس��تان 
گیالن و اس��تقبال رس��می در ورزشگاه ش��هید عضدی رشت با 

مردم دیدار و در جمع آنان سخنرانی خواهد کرد.
معاون هماهنگی و امور اجرایی نهاد ریاست جمهوری، ادامه 
داد: همچنی��ن دیدار با نخبگان، علم��ا و ایثارگران و حضور در 
جلسه توس��عه و س��رمایه گذاران از برنامه هاي رئیس جمهور در 

اولین روز سفر به رشت خواهد بود.
وی گف��ت: رئیس جمهور در روز دوم س��فر ضمن بازدید از 
چند پروه و طرح عمرانی در جلس��ه ش��ورای اداری ش��رکت و 

سپس در نشست خبری حضور مي یابد.

بايد محاکمه شود
تجاوز آل سعود به یمن، نقض فاحش حقوق بشر است. مجامع 
بین المللي باید به حمله متجاوزانه عربس��تان به یمن ورود کنند و 
نقض حقوق بشر توسط عربستان باید محکوم و این کشور متخاصم 

محاکمه شود.
دادور

براي هميشه تعطيل شود
لغو س��فر عمره به خاطر اقدام غیر اخالقي آل س��عود بسیار کار 
پسندیده و ضروري بود. باید خاندان آل سعود بابت این عمل زشت 
از ایران عذرخواهي کند وگرنه سفر عمره باید براي همیشه تعطیل 

شود البته عمر خاندان آل سعود روبه پایان است.
آرمان

نبايد به روس ها اعتماد کرد
رئیس جمهور روس��یه اعالم کرده اس��ت که اس 300 را بعد از 
هفت س��ال به ایران تحویل مي دهند. روس��یه امروز که در فش��ار 

غربي ها گرفتار ش��ده دست و دلباز ش��ده است، نباید به وعده هاي 
آنه��ا اعتماد کنیم. س��ال ها اس��ت روس ه��ا از تحریم ه��اي ایران 
سوء اس��تفاده مي کنند که نمونه اش همین س��امانه اس 300 است 
که هفت سال پیش تمام پولش را گرفته اند و نه اس 300 مي دادند 

و نه پول ایران را.
كامران

رفع تحريم چاره کار نيست
گراني و تورم یک علتش تحریم ها اس��ت و علت دیگرش فساد 
مالي بانکها و قاچاق و سوء مدیریت ها است. باید مشکالت داخلي را 
جدي بگیریم و آنها را حل کنیم وگرنه رفع تحریم چاره کار نیست.
ياوري

جمع آوري متكديان مترو
قرار نیس��ت گداهاي مترو جمع آوري شوند؟ اینهمه مامور در 
ایستگاه هاي مترو وجود دارد اما متکدیان در مترو فراوان هستند.

مالكي

جوان ايراني
قهرمان��ي تیم ملي کش��تي آزاد که با شکس��ت تی��م میزبان 
یعن��ي آمریکا رقم خ��ورد را به همه هموطن��ان تبریک مي گویم و 
از قهرمانان و مربیان کش��تي نیز تش��کر مي کنم. این قهرماني باز 
هم ثابت کرد جوانان کشور توانایي فتح همه قله هاي ورزشي را در 
صورت توجه و مدیریت صحیح دارند. جوان ایراني در همه حوزه ها 

مي تواند حرف اول را در جهان بزند.
قادري

هيچ اعتمادي نكنيم
در مذاکرات هیچ اعتمادي نباید به غربي ها بکنیم. آنها سال ها 

است وعده مي دهند و خالف وعده عمل مي کنند.
رازاني

توليد متوقف شود
چ��را تولید مانتوه��اي زننده متوقف نمي ش��ود. تولید و عرضه 
این نوع البس��ه که ب��ا قیمت هاي ارزان نیز فروخته مي ش��ود باید 

 متوقف ش��ود. مب��ارزه با ش��بیخون فرهنگ��ي در همه ام��ور باید 
انجام شود.

باللي

واقعيت متفاوت است
مس��ئوالن مي گویند افزای��ش قیمت نخواهیم داش��ت اما هر 
روز قیمت ه��ا از لبنیات گرفته تا برنج و حبوبات گران مي ش��ود. یا 
مس��ئوالن از مغازه ها خرید نمي کنند یا دروغ مي گویند. واقعیت با 

اظهارات مسئولین متفاوت است.
افراشته

شرايط سخت تر شود
رانندگ��ي بازي با زندگي خود و دیگران اس��ت. از راهنمایي و 
رانندگي تقاضا دارم شرایط گواهینامه گرفتن را سخت تر و تمرینات 
اجباري را بیش��تر کند. با یک هفته تمری��ن و یک پارک دوبل که 

کسي راننده نمي شود.
فراهاني

هر گز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى كه در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لكنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

نبرد به كمك 
تیم اطالع رسانى ديجیتال

این مرکز حساس در واشنگتن با تیم هاي نظامی و غیرنظامی 
در سراس��ر دنی��ا مرتبط ب��ود و به عنوان ه��م افزاینده تالش هاي 
س��فارت خانه هاي ما برای پیشدس��تی، بي اعتبار کردن و پیش��ی 
گرفت��ن در اقدامات مبلغ��ان افراط گرایان عم��ل مي کرد. ما »تیم 
اطالع رسانی دیجیتال« کوچک خود را برای نبردی آوردیم که در 
آن متخصصین ارتباطات مسلط به زبان هاي اردو، عربی، سومالیایی 
و سایر زبان هاي دنیا مي توانستند به صورت آنالین با افراط گرایان 

نبرد کنند و به اطالعات غلط ضدآمریکایی پاسخ دهند.
دوم، وزارت خارجه ی��ک تهاجم دپیلماتیک را برای همکاری 
بهتر با شرکا و متحدین ما در سراسر دنیا رهبری مي کرد که منافع 

ما در جنگ علیه تروریسم را به اشتراک مي گذاشت. قابل مالحظه 
اینک��ه، نزدیک ب��ه یک دهه پس از ی��ازده س��پتامبر هنوز محل 
بین المللی اختصاصی برای گردهمایی مختصصان و سیاست سازان 
کلیدی ضدتروریس��م وجود نداش��ت. بنابراین ما تش��کیل مجمع 
جهانی ضدتروریس��م را که ده ها کش��ور از جمله بسیاری از جهان 
اس��الم را پیش بینی کردیم ت��ا بهترین راه ها را در اختیار هم قرار 
دهیم، چالش هاي مش��ترک نظیر تقویت مرزهای دارای پس��تی و 

بلندی را بررسی کنیم و به باج خواهی آدم ربایان پاسخ دهیم.
سوم، ما مي خواستیم آموزش نیروهای اجرای قانون و نیروهای 
ضدتروریستی خارجی را افزایش دهیم. پیش از این وزارت خارجه 
س��الیانه با حدود هفت هزار مس��ئول از بیش از شصت کشور کار 
کرده بود و ما ایجاد ظرفیت ضدتروریس��تی در یمن، پاکس��تان و 
س��ایر کش��ورهای خط مقدم را تجربه کرده بودیم. ما خواهان این 

بودیم که حتی کار بیشتری صورت دهیم.
چهارم اینکه، ما مي خواستیم از برنامه هاي توسعه اي هدفمند 
و مش��ارکت ب��ا جامعه مدنی محلی اس��تفاده کنیم تا تالش کنیم 
تعادل را از افراط گرایی در کانون هاي یارگیری تروریستی مشخص 
بر هم زنیم. در طول زمان دریافته بودیم که یارگیری ها به صورت 

شاخه ای، تحت تاثیر خانواده و شبکه هاي اجتماعی شکل مي گیرد. 
ممکن نبود که قادر باش��یم به فقر پایان دهیم یا دموکراسی را به 
هر کش��وری در جهان ببری��م، اما با تمرکز بر محالت، روس��تاها، 
زندان ها و مدارس مش��خص، ق��ادر بودیم که چرخ��ه تندروی را 

بگسلیم و در زنجیره یارگیری اخالل ایجاد کنیم.
فکر مي کردم که این چهار ابتکار به همراه تالش هاي تهاجمی 
وزارت خزانه داری برای منقطع کردن شبکه هاي مالی تروریست ها، 
یک ش��یوه منسجم قدرت هوشمند را به تالش هاي ضدتروریستی 
مي افزای��د که آنچه را جامعه اطالعات��ی و ارتش در حال انجام آن 
بودند را تکمیل مي کرد. از »دنی بنیامین« خواس��تم که مسئولین 
کاخ س��فید را در مورد طرحمان توجیه کن��د و زمانی برایم بیابد 
ت��ا راهبردمان را برای رئیس جمهور و بقیه اعضای ش��ورای امنیت 

ملی توضیح دهم.
بعض��ی از معاونان امنیت ملی کاخ س��فید از طرح ما حمایت 
مي کردند، اما بعضی نگران بودند. آنان مي خواستند مطمئن شوند 
که وزارت خارجه نقش کاخ سفید به عنوان هماهنگ کننده اصلی 
فعالیت ها در آژانس هاي )سازمان های( مختلف، غصب نمي کند به 

خصوص وقتی مسئله ارتباطات مطرح بود.
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کتاب »انتخاب هاي س��خت« نوش��ته هیالری رودهام کلینتون 
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخاب هاي 
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است. 
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی 
کرده شرح نس��بتاً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواری هاي 
گزینه ه��اي پیش روی خود را تصویر نماید. سیاس��ت روز به طور 

روزانه بخش هایي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

كتاب: انتخاب هاي سخت

نوشته: هیالری كلینتون 

ترجمه: حسین ارجلو

نظرگاه

مخاطب شماييد!

ننجون

حرفدوپهلوزدن،ازخواص،مطلوبنیست
وقت��ی ش��ما می بینی��د یک حرکت��ی ب��ه بهانه ی 
انتخابات شروع می ش��ود، بعد یک عامل »دشمن«ی 
در ای��ن فض��ای غبارآل��وده وارد میدان ش��د، وقتی 
می بینید عامل دش��من - که حرف او، شعار او حاکی 
از مافی الضمی��ر اوس��ت - آم��د توی می��دان، اینجا 
باید خط را مش��خص کنید، اینجا باید مرز را روش��ن 
کنی��د. همه وظیف��ه دارند؛ بیش��تر از همه، خواص؛ 
و در می��ان خ��واص، بیش��تر از همه، آن کس��انی که 
مس��تمعین بیش��تری دارند، ش��نوندگان بیش��تری 
دارند. این وظیفه اس��ت دیگر: مرزها روشن بشود 
و معلوم بشود که کی چی می گوید. اینجور نباشد که 
باطل، خودش را در البه الی گرد و غباِر برخاسته ی در 
میدان مخفی کند، ضربه بزند و جبهه ی حق نداند از 
کجا دارد ضربه می خورد. این است که حرف دو پهلو 
زدن، از خواص، مطلوب نیس��ت. خ��واص باید حرف 
را روش��ن بزنند و مطلب را واضح بی��ان کنند. این، 
مخص��وص یک گرایش سیاس��ی خاص هم نیس��ت. 
در داخل نظام اس��المی، هم��ه ی گرایش هائی که در 
مجموعه ی نظام قرار دارند، اینها باید صریح مشخص 
کنن��د که باالخ��ره آن حمایت��ی که مس��تکبرین عالم 
می کنن��د، مورد قبول اس��ت یا مورد قبول نیس��ت. 
وقتی که س��ران اس��تکبار، س��ران ظلم، اشغالگران 
کشورهای اس��المی، ُکشندگان انس��انهای مظلوم در 
فلس��طین و در ع��راق و افغانس��تان و خیل��ی جاهای 
دیگر، می آیند وارد میدان میش��وند، حرف میزنند، 
موضع می گیرند، خوب، باید معلوم بش��ود این کسی 
که در نظام جمهوری اسالمی است، در مقابل این چه 
موضعی دارد؛ حاضر اس��ت تب��ّری بجوید، بگوید من 

دشمن شمایم؟ من مخالف شمایم؟
وقتی در داخل محیط فتنه، کس��انی با زبانش��ان 
صریح��اً اس��الم و ش��عارهای نظام جمهوری اس��المی 
را نف��ی می کنن��د، با عملش��ان ه��م جمهوریت و یک 
انتخاب��ات را زیر س��ؤال می برند، وقت��ی این پدیده 
در جامعه ظاهر ش��د، انتظار از خواص این اس��ت که 
مرزش��ان را مش��خص کنند، موضعش��ان را مشخص 
کنند. دوپهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگی 
فضاس��ت؛ این کمک به رفع فتنه نیس��ت، این کمک 
به شفاف سازی نیس��ت. شفاف سازی، دشمِن دشمن 
است؛ مانع دشمن اس��ت. غبارآلودگی، کمک دشمن 
اس��ت. ای��ن، خ��ودش ش��د یک ش��اخص. ای��ن یک 
ش��اخص اس��ت: کی به شفاف س��ازی کمک می کند و 
ک��ی به غبارآلودگی کمک می کند. همه این را در نظر 

بگیرند، این را معیار قرار بدهند.

بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
29 دي 1388

شاید خبر روز دوشنبه مبني 
امنیت و اقتدار

گروه سیاست
ب��راي لغو  بر دس��تور پوتین 
ممنوعی��ت واگذاری س��امانه 
موش��کی S300 به ایران را بتوان مهم ترین خبر در 

سطح دنیا دانست.
آنقدر این اعالم رس��مي رئیس جمهور روس��یه 
مهم به نظر مي رس��ید، که خیلي زود در صدر اخبار 
سراس��ر جهان قرار گرف��ت. خبري ک��ه البته براي 

برخي دولت ها یک سورپرایز تلخ بود. 
اما در کنار این اتفاق و پایان بدعهدي روس ها این 
نکته را نیز باید یادمان باشد که خدا را شکر به کمک 
همین تحریم هاي ظالمانه طرف هاي غربي، توانستیم 
به ظرفیت داخلي خود رجوع کنیم و در زمینه توسعه 
دفاعي کش��ور، گام هاي بلند و محکمي برداریم. حاال 
ایران به عنوان یکي از قدرت هاي نظامي و موش��کي 
منطقه و حتي دنیا شناخته شده است. درواقع استفاده 
از دانش بومي سبب شد تا کشورمان در زمینه دفاعي، 
شعار »ما مي توانیم« را به خوبي عملیاتي کند. قدرتي 
که رهبر انقالب در س��خنراني اخیر خود آنرا »مشت 
محک��م ملت« عنوان کردند و البته بر محکم ماندن و 

محکم تر شدن آن تاکید داشتند.
نمونه بارز این اتفاق را مي توان در همین سامانه 

پدافند هوایي اس300 به وضوح دید. 
ق��رارداد تحویل این س��امانه بُرد بلن��د پدافند 
هوایی در اواخر سال ۲007 میالدی امضا شد و قرار 
بود روسیه 5 آتشبار از این سیستم موشکی به ارزش 
ح��دود 800 میلیون دالر را به ایران تحویل دهد اما 
دیمیت��ری مدودف، رئیس جمهور وقت روس��یه در 
سپتامبرس��ال ۲010 میالدی با صدور فرمانی تحت 
عن��وان »تدابی��ر مربوط به اجرای قطعنامه ش��ماره 
1۹۲۹ ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد«، تحویل 
سیس��تم هاي S300، تس��لیحات زرهی و هواپیما، 
بالگرد و ناوه��ای جنگی به ایران را ممنوع و در پی 
آن، مسکو قرارداد تحویل سیستم هاي S300 را در 

سپتامبر همان سال لغو کرد.
ایران نیز در واکنش به این اقدام از روس��یه در 

دادگاه داوری بین  المللی در سوئیس شکایت کرد.
ام��ا در کنار ش��کایت، جوان��ان همین مملکت 
شروع به ساخت سامانه اي مشابه با اس300 کردند 
و الحمدهلل به موفقیت هاي خوبي هم دست یافتند.

را  مبس��وطي  گ��زارش  مي توانی��د  ادام��ه  در 
درخصوص این سامانه موشکي مطالعه کنید.

سامانه اس 300 چيست؟
سامانه موش��کی S300، یک س��امانه موشکی 
س��طح  به  هوای دوربرد و خودکشش��ی ب��ا قابلیت 
اس��تفاده در تمام��ی ارتفاع هاس��ت و در واق��ع نوع 
تکمیل��ی س��امانه پدافندی ارتفاع ب��االی S۲00 به 

شمار می رود.
این س��امانه اواخر دهه 1۹70 توس��ط شرکت 
همکاری های صنعتی آلماز برای نیروی دفاع هوایی 
شوروی ساخته شد و مدل های مختلف این موشک 
در س��ازمان ناتو با نام های سام 10، سام 1۲ و سام 
۲0 ش��ناخته می ش��وند. اولین مدل این موش��ک با 
ن��ام S300 پی برای نخس��تین بار در س��ال 1۹7۹ 
در ش��وروی عملیاتی شد، هرچند تکامل آن از سال 
1۹۶۹ به منظور س��اخت موشک سطح به هوایی با 
برد 75 کیلومتر ک��ه هم در نیروی زمینی و هم در 

نیروی دریایی استفاده شود، آغاز شده بود.
این موش��ک در ابتدا برای رهگیری هواپیماها و 
موشک های کروز ساخته شده و بعدها توانایی رهگیری 

موشک های بالیستیک نیز به آن افزوده شد.
اسPMU 300 یکی از مرگبارترین موشک های 

زمین به هوای قابل اس��تفاده در تمامی ارتفاع ها به 
ش��مار می رود ک��ه توانایی پیگی��ری همزمان 100 

هدف و درگیری با 1۲ هدف را دارد.
زمان آماده س��ازی آن حدود 5 دقیقه  اس��ت و 
موش��کهای آن از نوع انبار ش��ونده  اس��ت که مانند 
مهمات معمولی نیاز به هیچگونه نگهداری در مدت 
 S300 عمر مفید خود ندارند. موشک سطح به هوای
در سال 1۹7۹ برای دفاع از ساختمان های حساس 
و مهم ش��وروی ساخته ش��د. این سیستم پدافندی 
س��پس با تکمیل و توسعه بیشتر برای دفاع در برابر 

موشک های بالستیک بکار می رود.

»باور373« جايگزين اس 300 می شود
ناگفت��ه نمان��د که جمه��وری اس��المی ایران 
بالفاصله پس از ممنوعیت واگذاری S300 از سوی 
روس ها شروع به طراحی و ساخته یک سامانه بومی 
با قابلیت هاي مش��ابه در داخل کشور کرد که نتیجه 

آن پروژه موشکی »باور 373« بود.

اگ��ر چه تا س��ال های قبل، متخصص��ان اذعان 
مي کردن��د ک��ه وجود س��امانه ای نظی��ر S300 در 
مجموع��ه پدافن��د هوای��ی ای��ران الزم اس��ت ام��ا 
متخصصان داخلی اثبات کردند که نیازمند تجهیزات 
بیگانه نب��وده و اس-300 تنها برای صرفه جویی در 

زمان مدنظر قرار گرفته بود.
ب��ا نگاهی ب��ه ویژگی ه��اي ب��اور 373، دقیقا 
مشخص مي ش��ود که در طراحی این سالح دفاعی، 
ویژگی های برتر س��امانه های مشابه ساخته شده در 
دنیا م��ورد مطالعه دقی��ق قرار گرفت��ه و در نتیجه 
س��امانه ای با امکانات متنوع از نظر مأموریتی پدید 

آمده است.
 S300 ب��ه طور خ��اص در مقایس��ه با س��امانه
مورد س��فارش ایران، ب��اور 373 توانای��ی درگیری 
ب��ا اهداف متنوعی را دارد که ای��ن به دلیل ماهیت 
 متف��اوت تهدیدات پی��ش روی ای��ران در قیاس با

روسیه است.
ب��اور 373 عالوه بر توانای��ی درگیری با اهداف 

ب��ه اصطالح آیرودینامی��ک نظیر هواپیم��ا، توانایی 
درگیری با موش��ک های بالستیک، کروز و همچنین 
موش��ک های دیگر را داشته و انهدام اهداف با سطح 
مقط��ع راداری پایی��ن به طور وی��ژه در طراحی آن 

مورد توجه بوده است.

ترس در اردوگاه صهيونيست ها
به هرح��ال دس��تور پوتین در لغ��و ممنوعیت 
واگذاری این سامانه به ایران به سرعت در صدراخبار 
جهانی نشس��ت و البته نگرانی هایی را هم بخصوص 
در سرزمین هاي اشغالی رقم زد به طوریکه بالفاصله 
پ��س از اعالم تحویل این س��امانه، صهیونیس��ت ها 
تصمیم روس��یه برای لغو ممنوعیت تحویل س��امانه 

موشکی S300 به ایران را محکوم کردند.
وزیر اطالعات و امور راهبردی رژیم صهیونیستی 
در اولین واکنش مقامات اس��رائیلی به خبر تحویل 
S300 ب��ه ایران گفت: تحویل این س��امانه به ایران 
نتیجه مش��روعیت بخش��یدن به جمهوری اسالمی 

ایران در تفاهم لوزان است.
وی با هش��دار نس��بت به این اق��دام افزود: به 
جای اینکه جلوی ایران را در حمایت از فعالیت های 
تروریس��تی بگیرند به این کش��ور اج��ازه می دهند 

سالح های پیشرفته دریافت کند.
ی��ک مقام دیگر صهیونیس��تی نیز در گفت وگو 
با کانال ۲ رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��د: تحویل 
س��امانه S300 به ایران توازن ق��درت در منطقه را 

برهم خواهد زد.

ابراز نگرانی امريكايي ها
وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای 
روس خ��ود در خصوص تصمیم مس��کو برای ارس��ال 

سامانه های »اس 300« به ایران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، کاخ سفید اعالم 
ک��رد که کری در حالی این تم��اس تلفنی را برقرار 
کرد که الوروف تصریح کرده بود که تفاهم هسته ای 
ایران و 1+5، ممنوعیت ۲010 در ارسال موشک به 

ایران را غیرضروری می داند.
»جاش ارنست« س��خنگوی کاخ سفید تصریح 
ک��رد که ای��ن تصمیم روس��یه طرح لغ��و تحریم ها 
بعنوان بخشی از توافق نهایی هسته ای را در معرض 

خطر قرار می دهد.
وی ادامه داد که اتحاد و همکاری با کش��ورهایی 

چون روسیه برای موفقیت در مذاکرات حیاتی است.
»استیو وارن« سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران 
در این ب��اره گفت که این تصمیم روس��یه غیرمفید 
اس��ت و ادام��ه داد: مخالف��ت ما ب��ا اینگونه فروش 
طوالنی مدت و آشکار است. ما معتقدیم که این کار 
نامناس��ب است. ما این نگرانی را از طریق کانال های 

دیپلماتیک مناسب مطرح کردیم.
»ماری هارف« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
تأکی��د کرد که انتقال س��امانه موش��کی اس 300 
ب��ه ایران، تحریم ه��ای کنونی ش��ورای امنیت ملی 
س��ازمان ملل را نق��ض نمی کند ول��ی ادامه داد که 
آمریکا معتقد اس��ت که »هم اکنون زمان فروش این 

سامانه ها نبوده است«.

الوروف: نمی خواستيم به خاطر تعليق 
قرارداد اس-300، اعتبارمان زير سوال برود

وزیر خارجه روس��یه درب��اره علت تصمیم لغو 
ممنوعیت فروش اس-300 به ایران گفت: مس��کو 
دیگر نمی خواهد به خاطر تعلیق قرارداد فروش این 

سامانه اعتبارش زیرسوال رفته و هزینه بدهد.
 س��رگئی الوروف تصمیم لغو ممنوعیت فروش 
س��امانه اس-300 به ایران را ب��ه موضوع »اعتبار« 
روس��یه و عدم رغبت آن برای پرداختن هزینه های 

بیشتر مالی مرتبط دانست.
»والدیمی��ر پوتی��ن« رئیس جمهوری روس��یه 
دوشنبه، ممنوعیت تحویل سامانه موشکی پیشرفته 
»اس-300« ب��ه ایران را لغو کرد. همان ش��ب بود 
که وزیر خارجه روس��یه درباره این تصمیم گفت که 
فروش و تحویل این سامانه به ایران خطر و تهدیدی 

علیه هیچ کشور دیگری نیست.
به گ��زارش خبرگ��زاری اینترفکس، س��رگئی 
الوروف همچنی��ن این تصمیم را ب��ه موضوع اعتبار 
و وجهه سیاس��ی روسیه مرتبط دانست و تاکید کرد 
که مسکو دیگر نمی خواهد اعتبارش زیر سوال رفته 
و هزین��ه بپردازد. وزی��ر خارجه روس��یه گفت: »ما 
نمی توانستیم بعد اعتبار و مالی قضیه را لحاظ نکنیم. 
همانطور که می دانید م��ا هزینه های مالی جدی در 
ارتباط ب��ا تعلیق قرارداد متحمل ش��دیم و ما دیگر 

چنین وضعیتی را ضروری فرض نمی کنیم«.

حسینرضازادههم"بیکار" است
وزیر نفت: بابک زنجاني بیش از دو میلیون و 
700 ه��زار دالر از پول نف��ت را پس نداده و به 
نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد.

با توجه به اظهارنظر فوق...
ال��ف( باید با بابک زنجانی "گفتمان" کنند که "پس" 

بدهد.
ب( باید روش فش��ار از پایین و چانه زنی از باال را با 

ایشان امتحان کرد تا "پس" بدهد.
ج( بای��د روش چانه زنی از پایین و فش��ار از باال را با 

ایشان امتحان کرد تا "پس" بدهد.
د( باید ایش��ان را به یکی از بیان هاي معروف اطراف 
تهران برد تا تمامی اموال به غارت برده را به اضافه شیری 

که در کودکی خورده "پس" بدهد.
جمله زیر از کیست؟

برخی تصمیم گیری ها و رایزنی ها در ارتباط با 
نرخ س��ود 20 درصد به گوش می رسد چون عدد 
20 عدد زیبایی اس��ت معموالً همه دوست دارند 

20 بگیرند.
الف( کنفسیوس - حکیم چینی

ب( لقمان حکیم
ج( جواد رضویان

د( عبدالناصر همتی - مدیرعامل بانک ملی
"حس��ین  مه��دی چم��ران: حض��ور همزم��ان 
رضازاده" در شورا مغایرتی با فدراسیون ندارد، 
چراکه نه فدراس��یون ش��غل اس��ت و نه شورای 

شهر شغل محسوب می شود.
در اظهارنظ��ر فوق کدام یک از گزینه هاي زیر 

صحیح تر است؟
الف( درآمد حضور در شورای شهر تهران ساالنه بالغ 
بر یکصد میلیون تومان است ولی باز هم "شغل" محسوب 

نمي شود.
ب( رئیس ش��ورای ش��هر تهران زیر ب��ار حرف زور 

نمي رود مگر اینکه طرف "قوی ترین مرد جهان" باشد.
ج( یک عده بیکار دور هم جمع شده اند و برای کار و 

زندگی پانزده میلیون شهروند تصمیم مي گیرند.
د( خداوند انسان را آفرید و انسان هم توجیه را!

نمای نزديک

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در دیدار با والدیمیر پوتین گفت: 
لغو ممنوعیت واگذاری s300 اقدامی در مس��یر توسعه همکاری هاي رو 

به توسعه دو کشور است.
علی ش��مخانی پس از دیدار با دبیران شورای امنیت ملی کشورهای 
عضو و ناظر س��ازمان همکاری ش��انگهای با والدیمیر پوتین رئیس جمهور 

فدراسیون روسیه دیدار و گفت وگو کرد.
پوتین در جریان این دیدار با ابالغ س��الم هاي گرم خود به رهبری و 
رئیس جمهور کشورمان در خصوص لغو ممنوعیت فروش سامانه پدافندی 
اس300 ب��ه ایران و تاثیر این اقدام در افزایش ثبات در منطقه گفت: 
ای��ن تصمیم ک��ه امروز گرفت��ه ش��د دارای پیامی مش��خص در خصوص 

ضرورت پایبندی همه کشورها به تعهداتشان است.
رئیس جمهور روسیه با تمجید از سیاست اصولی جمهوری اسالمی در 
زمینه تعامل س��ازنده با جهان افزود: همکاری نزدیک ایران با کشورهای 

1+۵ منشا شکل گیری اقدامات بزرگی شده است.
رئیس جمهور روس��یه با اش��اره ب��ه اهمیت نقش و جایگاه س��ازمان 
همکاری ش��انگهای در ایجا دثبات و امنیت پایدار اظهار داش��ت: منابع و 
ظرفیت هاي ارزنده کشورهای عضو این سازمان توانمندی قابل مالحظه اي 

را جهت ایفای نقش فعال در عرصه هاي مختلف ایجاد کرده است.
وی باابراز نگرانی در مورد توسعه بحران هاي امنیتی دریمن، سوریه، 
لیبی، شمال آفریقا و اوکراین از اراده برخی کشورها برای تثبیت ساختار 
ق��درت تک قطبی در جه��ان انتقاد کرد و افزود: تغییر س��اختار تک قطبی 

روندی اجتناب ناپذیر بوده و قابل توقف نمي باشد.
دبی��ر ش��ورای عالی امنی��ت ملی کش��ورمان نی��ز در ای��ن مالقات با 
قدردانی از نقش س��ازنده روسیه در تحوالت سیاسی در سطح منطقه اي 
و بین الملل��ی، تصمی��م این کش��ور در موض��وع لغو ممنوعی��ت واگذاری 
س��امانه هاي پدافندی به ایران را اقدامی ارزش��مند در مس��یر توسعه 

همکاری هاي رو به توسعه دو کشور عنوان کرد.
 ش��مخانی با ابراز نگرانی نسبت به توس��عه یکجانبه گرایی و دخالت 

غیر قانون��ی در امور داخلی کش��ورهای مس��تقل که در قالب تش��کیل 
ائتالف هاي تصنعی و نمایش��ی رو به تزاید اس��ت اظهار داشت: امروز 
کش��ورهای مدع��ی امنیت س��ازی ب��ا زیر پ��ا گ��ذاردن کلی��ه قوانین و 

کنوانسیونهای بین المللی منشاء ایجاد ناامنی درجهان شده اند.
وی تج��اوز و حمل��ه نظامی به کش��ور یمن و به خاک و خون کش��یدن 
زن��ان و کودکان بي پن��اه را نمونه بارز بي توجهی ب��ه حقوق بین الملل و 
ارزش ه��ای انس��انی و اخالقی عن��وان ک��رد و افزود: انج��ام این گونه 
اقدام��ات و جایگزی��ن نمودن خش��ونت و نظامی گری ب��ه جای گفت وگو 

و مفاهمه، بدون ش��ک موجب ش��کل گیری تجربیات تلخ ش��کل گرفته در 
عراق، سوریه و افغانستان خواهد شد.

ش��مخانی بستر س��ازی برای ایجاد و توس��عه جریان های تروریس��تی 

افراط گرا را تنها نتیجه انجام اقداماتی از این دس��ت عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: تداوم اقداماتی از این دست ش��ک و تردید موجود در خصوص 
هم��کاری برخی قدرت ها و حامیان منطقه اي آنان از تروریس��م را تقویت 

خواهد کرد.
پوتی��ن نیز در جری��ان این دیدار با ابالغ س��الم های گرم خود به 
رهبری و رئیس جمهور کش��ورمان در خص��وص لغو ممنوعیت فروش 
س��امانه پدافندی اس300 به ایران و تاثیر این اقدام در افزایش 
ثبات در منطقه گفت: این تصمیم که امروز گرفته شد، دارای پیامی 
مش��خص در خصوص ضرورت پایبندی همه کش��ورها به تعهداتشان 

است.
رئیس جمهور روسیه با تمجید از سیاست اصولی جمهوری اسالمی 
در زمینه تعامل س��ازنده ب��ا جهان افزود: هم��کاری نزدیک ایران با 

کشورهای 1+۵ منشا شکل گیری اقدامات بزرگی شده است.
رئیس جمهور روس��یه با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه سازمان 
همکاری ش��انگهای در ایجاد ثبات و امنیت پایدار اظهار داشت: منابع 
و ظرفیت های ارزنده کش��ورهای عضو این س��ازمان توانمندی قابل 
مالحظه ای را جهت ایفای نقش فعال در عرصه های مختلف ایجاد کرده 

است.
وی با ابراز نگرانی در مورد توسعه بحران های امنیتی دریمن، 

س��وریه، لیبی، ش��مال آفریقا و اوکرای��ن از اراده 
برخی کشورها برای تثبیت ساختار قدرت تک قطبی 
در جه��ان انتق��اد ک��رد و اف��زود: تغیی��ر س��اختار 
تک قطبی رون��دی اجتناب ناپذیر بوده و قابل توقف 

نمی باشد.

در جريان ديدار رئیس جمهور روسیه و دبیر شوراي عالي امنیت ملي مطرح شد
شمخاني: لغو ممنوعیت واگذاری اس300 اقدامى در مسیر توسعه همكاری ها

پوتین: اقدام ما پیامى مشخص در خصوص ضرورت پايبندی همه كشورها به تعهداتشان است

ما به ظرفيت دروني مان باور داريم
پايان بدعهدي در تحويل سامانه پدافند هوايي اس300 صهیونیست ها را نگران كرد

اختالفافکنیبینمردمنادرستاست
س��خنگوی کمیس��یون قضایی مجلس گف��ت: آقای 
هاشمی رفس��نجانی بای��د حکیمانه  حرف بزن��د؛ من فکر 
نمی کنم مطالبی که توسط وی مطرح شده، مطلوب باشد.
محمدعلی اس��فنانی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
به س��خنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه 
"دلواپس��ان امام را هم اذی��ت می کردند"، گفت: به اعتقاد 
من این صحبت ها معقول نیس��ت. از آقای هاش��می توقع 

می رود سنجیده تر صحبت کنند.
وی افزود: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند 
بای��د دولت و مل��ت هم دل و هم زبان باش��ند. به نظر من 
ه��ر حرفی از طرف هاشمی رفس��نجانی یا هر کس��ی اگر 
اختالف یا ش��کاف بین مردم ایجاد کند، درس��ت نیست. 
آقای هاش��می باید حکیمانه  حرف بزند. من فکر نمی کنم 

مطالبی که توسط وی مطرح شده، مطلوب باشد.
سخنگوی کمیس��یون قضایی مجلس با اشاره به این 
قس��مت از سخنان هاشمی که »مسئله این است که بقیه 
مس��ائل مانند زندان ها، ظلم ها، سرکوب ها و حق هایی که 
از مردم ضایع می ش��ود، چه می ش��ود؟«، اظهار داشت: با 
توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دستگاه 
قضایی به عنوان نبض دس��تگاه حکومتی است و تضعیف 
دس��تگاه قضای��ی به نوع��ی تضعیف دس��تگاه های دیگر 

حاکمیتی است، بیان این نوع مطالب صحیح نیست.


