
جدالدربینسطوححاکمیتمردمرانسبتبهنظامبدبینوناامیدمیکند
سید علی خمینی یادگار امام در تفسیر معنای جدال با بیان اینکه جدال یعنی انسان فقط به 
خاطر شکست دادن رقیبش حرفایی را بزند، گفت: جدال در بین سطوح حاکمیت مردم 
را نسبت به نظام بدبین و ناامید می کند. جدال دوستی ها را از بین برده و تبدیل به دشمنی 
می کند. در نظام اسالمی نباید هیچ مجادله ای داشته باشیم یعنی دعوا بر سر قدرت و 

صفحه۲پیروزی و اختالفات دنباله دار در نظام جایی ندارد. یادگار امام اینکه در ...
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تالش»جبههالنصره«
برایتصرفحلبوالذقیه

سازمانصداوسیماودولتهنوزبهتفاهمنرسیدهاند

جامجم؛بدونبودجه،بدوننظارت!
 محمد سرافراز گمانش را هم نمی کرد تامین بودجه سازمانش تبدیل به بزرگترین چالش دوران 
مدیریتی اش شود. رئیس تازه رسیده سازمان صدا و سیما که گویا قرار است یکی از کوتاه ترین 

دوران مدیریت این سازمان را در سه دهه اخیر رقم بزند نه از دوستان دل خوشی دارد و نه به 
منتقدان دلگرم است و در این میان کسری بودجه سازمانش هم عرصه را حسابی بر او تنگ 

 کرده است. شاید اگر برجام در دوران مدیریت او بر صدا و سیما ظهوری نمی کرد او هم تا 
 این حد با دولت رودر رو قرار نمی گرفت اما نگاه جناحی او به برجام که در ارکان سازمانش 

صفحه3صفحه3صفحه3هم به خوبی نمودار شده است موجب شده تا تعامل میان سازمان صدا و سیما  ... صفحه4

درشــرایطیکهتالشهایبیــنالمللیبرای
برگــزاریدورجدیــدمذاکــراتصلحســوریه
همچنانادامــهدارد،آندســتهازگروههای
تروریستیکهازتوافقآتشبسخارجهستند،
بهویژهداعــشوجبههالنصره،بهتالشهای
خــودجهتتصــرفمناطــقمختلــفادامه

صفحه۲میدهند.درهمینراستا...

حسن زمانی مشاور رئیس مجلس 
شورای اســامی از دیدار 200 تن 

از منتخبان مجلس ...

حســن غفوری فرد عضو شورای 
مرکــزی حزب مؤتلفه اســامی 

درخصوص علل  ...

احمد توکلی نماینــده مرم تهران 
در مجلس طی بیانیه ای نسبت به 

انعکاس سخنانش ...

رایزنی 
الریجانی با 200 

منتخب مجلس

با خواسته 
مردم فاصله 

داشتیم

انتقاد توکلی 
از تحریف 
سخنانش 

در انتظار 
»اس 300 «!
صفحه4

خبر تحویل نخستین محموله سامانه »اس 300« به ایران تأیید نشد
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درخواست وزیر بهداشت برای استیضاح وزیر رفاه کذب است
مشــاوروزیربهداشت،انتشاراظهاراتیبهنقلازوزیربهداشتدرارتباطبااستیضاحوزیررفاهراازاساسکذبخواند.
دکترعباسزارعنژاد،رییسمرکزروابطعمومیواطالعرسانیوزارتبهداشتدرارتباطباانتشاراظهاراتیباعنوان
استیضاحوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبهنقلازوزیربهداشت،دریکیازرسانههاگفت:اینمطلبازاساسکذب
محضاســتودکترهاشمینیزبامشاهدهآنشدیداابرازتاســفکرد.ویبابیاناینکهطرحچنینمباحثیازسوی
برخیرسانههاجایسوالداردوقطعااینرسانههااهدافخاصیرادنبالمیکنند،افزود:بیتردیدبرهمزدنآرامش
نظامســالمتوارایهدهندگانوگیرندگانخدمت،یکیازاهدافیاســتکهآنهادنبالمیکنندواینچنینافرادی

قطعابهفکرســالمتیمردمنیستند.مشاوروزیربهداشتنشرمجدداینچنیناخباریازسویســایررسانههارااقدامیغیراخالقیوقابلپیگیری
حقوقیخواندوگفت:درصورتاجازهدولت،وزارتبهداشــتحتماازمنتشرکنندگانچنیناخباریشکایتخواهدکرد.گفتنیاستطیروزهای
گذشتهبرخیمنابع،بهانتشاراخباریمبنیبرانتقادوزیربهداشتازوزیررفاهپرداختهکهدراینانتقادات،هاشمیهمچنینخواستاراستیضاحربیعی
شــدهاست.براساساینخبردکترحسنقاضیزادههاشمیوزیربهداشت،درجلسهایبااشارهبهماجرایتجمیعبیمههاگفتهاست:»۲۷ویا۲۸
صندوقبیمهایداریمکهقانونگفتههمهبایدبشودیکصندوق.پولهارابریزیمدرآنیکصندوقکهقدرتخریدوچانهزنیافزایشیابد.ولی
خوبچونهرکدامازاینصندوقهاســاختمانیوامورمالیوپرسنلوساختمانوماشــینودمودستگاهیدارندبرخینمیخواهندازدستشان

بدهندواختیاراتشانکمشود.امااگررودربایستیراکناربگذاریم،بایدببینیمچهچیزیبهنفعمردماست«.

احتمال تاثیر شکایت از قاضی پور در بررسی اعتبارنامه او 
رئیسکمیسیوناصلنودبابیاناینکهشکایتجمعیازنمایندگانازقاضیپوردراینکمیسیوندرحالرسیدگیاست
گفت:ایناحتمالوجودداردکهنظراتکمیسیوناصلنوددرزمانبررسیاعتبارنامهقاضیپوردرمجلسدهمگرفته
شود.محمدعلیپورمختاردرموردورودکمیسیوناصلنودبهموضوعشکایتجمعیازنمایندگانازقاضیپورگفت:
خانمفاطمهرهبروجمعیازنمایندگانشکایتیراازآقایقاضیپوربهکمیسیوناصلنودارجاعدادندکهاینشکایت
بهآقایمیرمحمدیبهعنوانمسؤولرسیدگیبهشکایاتنمایندگانجهتبررسیدادهشدهاست.ویدرموردسرانجام
رسیدگیبهاینشکایتگفت:بحثبرسراینبودکهایشانعذرخواهیکردهوحرفهایشانراپسبگیرندواعالمکنند

کهاینصحبتهادرستنبودهتاازاینطریقموضوعحلشود.اگرایناتفاقرخندهدوبرایماموضوعمحرزشودطبیعتاگزارشکمیسیونبهمرجع
قضاییمجلسمنعکسمیشودچراکههمینشکایتبهدادستانیکلکشــورنیزارجاعدادهشدهاست.رئیسکمیسیوناصلنوددرمورداینکهآیا
ممکناستنظرکمیسیوناصلنوددرمجلسدهمدرزمانبررسیاعتبارنامهقاضیپوراخذشودگفت:بررسیاعتبارنامهبیشترجنبهشخصیدارد
ولیممکناستازماسوالشودطبیعتاماهماطالعاترادراختیارشانخواهیمگذاشت.گفتنیاستمدتیپیشویدئوییازقاضیپورنمایندهمردم
ارومیهدرمجلسمنتشرشدکهطیآنایننمایندهدرجمعطرفدارانشسخنانیتوهینآمیزنسبتبهزنان،اقوامدیگر،برخینمایندگانمجلسونیز
خاطرهایازدورهجنگوکشتناسرایجنگیمطرحکردهبود.انتشاراینسخنانباواکنششدیدافکارعمومیدرشبکههایاجتماعیونیزرسانه

هاوهمچنیننمایندگانمجلسهمراهبودوشکایتیازسویتعدادیازنمایندگانبهکمیسیوناصلنودمجلسارسالشد.

 امضای 9 سند همکاری 
بین ایران و  قزاقستان

نورسلطاننظربایفرییسجمهورقزاقستانصبح
امروزدوشــنبهدرصدرهیاتیبلندپایــهبرایانجام
ســفریدوروزهواردتهــرانشــدودرکاخســعدآباد
مورداســتقبالرئیسجمهورقرارگرفت.درمراسم
اســتقبالرسمی،روســایجمهوردوکشورازیگان
ویژهمستقردرمجموعهسعدآبادتهرانساندیدند.
پسازانجاممراسماستقبالرسمیروسایجمهور
ووزرایدوکشــوربایکدیگردیداروگفتوگوکردند.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیدرنشست
هیأتهــایعالیرتبــهجمهوریاســالمیایرانو
قزاقستان،ازتالشهایقزاقستاندرزمینهموضوع
هستهایومیزبانیاینکشوربرایمذاکراتایرانو
۱+۵تشــکرکردوافزود:جمهوریاسالمیایرانو
قزاقستاندرعمدهمســایلمنطقهایوبینالمللی
حامیوپشتیبانیکدیگرهســتندودراینراستاباید
همکاریهایخــودرادرســازمانهایمنطقهای
تقویتکنیم.رییسجمهورهمچنینبابیاناینکه
معتقدیمتنهاراهحلسیاسیپایاندهندهبحرانهای
متعدددرمنطقــهخواهدبود،گفــت:ایجادامنیت
وثباتدرافغانســتانبرایدوکشــورومنطقهبسیار
حائزاهمیتاستومعتقدیمبایددراینکشوردولت
وحدتملیتقویتشــدهوروندمبارزهباتروریســمبا
شتاببیشتریتداومیابد.روحانیبااشارهبهمشکالت
ومعضالتیکهتروریســمدربســیاریازکشورهای
منطقهازجملهســوریهوعراقبهوجودآوردهاست،
خاطرنشــانکرد:راهحلنهاییدرســوریهراتنهااز
طریقگفتگوهایسیاسیمیدانیمومعتقدیمهمه
گروههاوطوایفسوریهبایددرآیندهاینکشورسهم
داشتهباشــندونقشایفاکنند.رییسجمهوربابیان
اینکهتفکرافراطیواختالفدردنیایاسالمخطری
بزرگبهشــمارمیرود،گفت:بایددرزمینهمبارزهبا
تروریسموافراطیگریوریشهکنکردناختالفاتدر
جهاناسالمهمکاریهایبیشتریداشتهباشیمواز
اینمنظراجالسسازمانهمکاریهایاسالمیدر
ترکیهبسیارحائزاهمیتخواهدبودوامیدواریمنتیجه
ایناجالسونداییکهازآنبهگوشجهانمیرسد،
وحدتویکپارچگیدنیایاسالمباشد."نورسلطان
نظربایف"رییسجمهورقزاقستاننیزدرایننشست
باتقدیرازمیهماننوازیجمهوریاســالمیایران،
حلوفصلموضوعهســتهایرادســتاوردیبزرگ
برایجمهوریاســالمیایراندانستوافزود:این
اتفاقیکپیروزیبزرگدیپلماتیکبرایملتایران
بودوموجبارتقاءجایگاهاینکشوردرمنطقهوجهان
شد.گفتنیاستدرایننشســت9سندهمکاریو
موافقتنامهمیانجمهوریاسالمیایرانوجمهوری
قزاقستانامضاشدکهعناوینسندهایامضاشده
بهشرحزیراســت:موافقتنامهانتقالمحکومینبه
حبس،موافقتنامههمکاریدرزمینهحفظنباتات
وقرنطینهگیاهی،یادداشتتفاهمهمکاریدرحوزه
همکاریهــایفناورانه،پروتکلتوســعههمکاری
هــایاقتصــادیدرزمینههایصنعــت،تجارتو
ســرمایهگذاری،برنامــهبلندمدتهمــکاریحمل
ونقلوترانزیتدرمســیرجادهابریشــم،یادداشت
تفاهمهمکاریبینبانکمرکزیجمهوریاسالمی
ایرانوبانکملیجمهوریقزاقســتان،یادداشــت
تفاهمهمکاریراهآهنجمهوریاســالمیایرانو
شــرکتملیراهآهنجمهوریقزاقســتان،پروتکل
همکاریبینشــرکتخطوطکشتیرانیجمهوری
اسالمیایرانوشــرکتملیجی.اس.سیراهآهن
قزاقستان،یادداشتتفاهمهمکاریصندوقتوسعه
ملیجمهوریاسالمیایرانوشرکتمادرتخصصی

ملی)وایترک(قزاقستان.

جام جم؛ بدون بودجه، بدون نظارت!
سازمان صدا و سیما و دولت هنوز به تفاهم نرسیده اند

محمدسرافرازگمانشراهمنمیکردتامینبودجهسازمانشتبدیلبهبزرگترین
چالشدورانمدیریتیاششود.رئیستازهرسیدهسازمانصداوسیماکهگویا
قراراستیکیازکوتاهتریندورانمدیریتاینسازمانرادرسهدههاخیررقم
بزندنهازدوستاندلخوشــیداردونهبهمنتقداندلگرماستودراینمیان
کسریبودجهســازمانشهمعرصهراحسابیبراوتنگکردهاست.شایداگر
برجامدردورانمدیریتاوبرصداوســیماظهــورینمیکرداوهمتااینحدبا
دولترودرروقرارنمیگرفتامانگاهجناحیاوبهبرجامکهدرارکانسازمانش
همبهخوبینمودارشــدهاستموجبشدهتاتعاملمیانسازمانصداوسیما
ودولتبهپائینترینحدخودشبرســد.تاجاییکهمدیراناینسازمانهرروز
ازکمیبودجهوعدمهمکاریدولتســخنمیگوینــدودولتیهاهمگوش
نمیکنند.حکایتهمانحکایتصحبتهایآیتاللهآملیالریجانیاست.
هرچهاینهــامصیبتمیخواننددولتگریهنمیکندچــراکهازآنهاهمراهی

نمیبیند.

سرافرازمردجریانخاص
محمدســرافرازرامردجریانخاصمیدانند.رئیســیکهبرسازمانعریض
وطویلصداوســیماریاستمیکندوبیشــتریننزدیکیرابهجریانپایداری
دارد.اوکهپیشازایندرپرستیویدوراندرخشانیراپشتسرگذاشتهبود
درسالهااولدولتحســنروحانیجایعزتاللهضرغامیراگرفتتادوران
پرچالشیرابادولتپشتســربگذارد.چهاینکهاوبیشترازضرغامیبهجریان
پایدارینزدیکبودوســوابقاودرپرستیویهمایننکتهرابهخوبینشــان
میدادوایندرمقابلدولتاعتدالــیکهنزدیکیاصالحطلبانراهمراهخود
داشــتمیتوانستنقطهشــروعیکچالشبزرگباشــد.اماچیزیکهنقش
کاتالیزوررادرچالشبرعهدهداشــتماموریتدوســالاولدولتروحانیدر
عرصهسیاســتخارجیبود.چیزیکهتقریباهمهچیزرادرکشوربهموفقیت
یاعدمموفقیتخودگرهزدوحتییکباررئیسجمهوربهطعنهگفتکهحتی
آبخوردنماهمباحلمسئلههستهایوتحریمهاارتباطدارد.مسئلهایکه
سرانجامبابابرجامبهنتیجهرســید.اماخیلیهامعتقدندصداوسیمابرخالف
دولتدرمسئلهملیبرجامحرکتکردهاست.همینمسئلهبهبزرگترینچالش
سازمانصداوسیمادرچندوقتاخیربدلشدهاست.آنهاادعامیکننددولت
بهخاطرمســائلسیاســیبودجهآنهاراکاهشدادهوحتیمجبورشدندچند

شبکهغیرضروریراتعطیلکنند.
بااینحالبســیاریمعتقدنداینواکنشهایصداوسیماچیزیجزمظلوم
نمایینیســتوانهاعملکردمطلوبیدرقبالافکارعمومینداشتند.منصور
حقیقتئــوریکیازکســانیبودکهامــروزدرمجلسزبانبــهانتقادازصدا
وســیماگشــود.نائبرئیسدومکمیســیونامنیتملیوسیاســتخارجی

مجلــسباانتقادازعملکردصداوســیمادرخصــوصاقدامهایدولتوبه
ویژهبحثبرجام،خاطرنشانکرد:صداوســیماکاماًلجناحیعملمیکند
ودرپرداختنبــهاقدامهایدولت،بهخصوصمســائلمربوطبهمذاکرات
هستهایوبرجام،دارایموضعخاصیاستکهاینموضعبهروشنیبهیکی
ازجریانهایسیاسیداخلکشورنزدیکاستکهاینرویکردبههیچعنوان
بهمصلحتنیست.اوگفت:ماانتظارداریمکهصداوسیمایکرسانهبیطرف
باشدوپوشــشالزمرادرخصوصاقدامهایموردنظرنظامانجامدهد،اما
احساسمیشودکهاینگونهنیستوبهروشنیازیکموضعسیاسیخاص
طرفداریمیکندکهدرموضوعبرجامنیزشاهداینرویکردجانبدارانهبودیم.
عضوهیاترئیسهکمیســیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسباتاکید
برلزومدوریصداوسیماازجناحبندیهایسیاسی،اظهارکرد:صداوسیما
همدرقضیــهبرجامکاماًلجانبدارانهعملکردوهــمدربحثانتخابات،به
تریبونگروهیخاصتبدیلشــدوحتیبهزعمبرخــیازتحلیلگران،نتیجه
انتخاباتتهران،حاصــلاقدامبدوجانبدارانهصداوســیمابود.نائبرئیس
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسهمچنینبااشارهبهماجرای
شکایتسازمانصداوســیماازنمایندهمردمساریوعضوشوراینظارتبر
عملکرداینسازماندرمجلسشورایاسالمی،خاطرنشانکرد:متاسفانه
اعمالنظارتبرعملکردصداوســیماوجودنــداردوهمانطورکهمیبینید
اینســازمان،مسئولنظارتبرعملکردخوددرمجلسرابهخاطرگالیهای
کهمطرحکرده،بهدادگاهمیکشــاند.اوادامهداد:صداوسیماتحتنظارت
دولتنیســتوبنابراینمادرمجلــسنظارتیبرآنهانداریــمونمیتوانیم
استیضاحشــانکنیموباتکیــهبراتصالیکــهبهسیســتمحاکمیتدارند،
احســاسمیکنندکهحقوقخــاصدارندودرانتخاباتاخیر،صداوســیما
بهطورعلنییکجریــانراتضعیفکردوباوجوداینکــهبارهاتذکردادیم،

اقدامیبرایجلوگیریازاینرفتارانجامنشد.

کمترینرشدبودجهبرایصداوسیماست
درسویمقابلاماهمچنانسازمانیهامعتقدندکهدولتباسیاسیکاربودجه
سازمانآنهاراکمکردهاست.معاونبرنامهریزیومنابعمالیصداوسیمادرباره
بودجهســال9۵اینســازمانگفت:درالیحهبودجهدولتبرایسال9۵که
هماکنوندرمجلسمطرحاست،متأسفانهبودجهعمرانیسازمانحدود۲0
درصدکاهشپیداکردهوبودجهجاریتنها۸درصدرشــدداشتهاست.مهدی
مجتهددرتوضیحمطلبباالخاطرنشانکرد:درکلبودجهسازمانتنها۱/۲
درصدافزایشرانشانمیدهد،درحالیکهدولتافزایشحقوقودستمزدرا
۱۲درصدپیشبینیکردهاست؛یعنیدولتهمهدستگاههایاجراییرامکلف
کردهتا۱۲درصدحقوقومزایایکارکنــانرااضافهکنند،درحالیکهبودجه

جاریسازمانرافقطهشتدرصدافزایشدادهاست.اوتوضیحداد:دردیگر
دستگاههایدولتی،میزانکاملسرفصلحقوقومزایاتوسطدولتپرداخت
میشودامادرسازمانصداوسیمامیزاناعتبارتخصیصیماهیانهحتیکفاف
حقوقودســتمزدکارکنانرانمیدهدوســازمانازمنابعدیگردرآمدیبرای
پرداختحقــوقکمکمیگیرد.معاونبرنامهریزیومنابعمالیصداوســیما
گفت:بودجهالزمبرایفعالیتهایسازمانازمحلکمکهایدولت۲۷00
میلیــاردتومانبودهدرحالیکهدرالیحهبودجهدولتفقط40درصدآنیعنی
اندکیبیشازهزارمیلیاردتوماندیدهشدهاستوهمچنینسازماندرسال
جاریازکمکهاییکهدراین۵-6سالاخیرتحتعنوانکمکارزیدولت
بهســازمانصورتمیگرفته،برخوردارنخواهدشدکهامیدواریمباهمکاری
نمایندگانمحترممجلسشــورایاسالمی،بودجهســازمانبهنحومناسبی
اصالحشود.مجتهددرپاسخبهاینســوالکهشنیدهمیشوددولتبهخاطر
مشکالتمالیواقتصادیباهمهدستگاههااینبرخوردراداشتهاست،گفت:
اینطورنیست،وقتیبودجهپیشنهادیدولتبرایسازمانهاووزارتخانههای
مشابهسازمانراباهممقایسهمیکنیممیبینیمکهکمترینرشدهامتعلقبه

سازمانصداوسیماست.

سرافرازبهپایانعمردولتروحانیمیرسد؟
امافارغازچالشسرافرازبادولتکهمنجربهنارضایتیکارمنداناینسازماناز
رئیسجدیدشدهعملکردمحمدسرافرازدرسازمانصداوسیماچندانبهمذاق
همفکرانوموافقاندیدگاهسیاسیاوخوشنیامدهاست.اگرچهاوباراهاندازی
شبکهافقکمکبزرگیبهدوستانخودبرایداشتنیکشبکهتلویزیونیکرده
امابرخیاقداماتاوسازمانتحتمدیریتاشچندانمطلوبنظردوستانش
نبودهاست.واکنشهاوموضعگیریهایاودرخصوصپروندهمبهموپیچیده
شهرزادمیرقلیخانیازیکسووسیاستهایدرسازمانبزرگشموجبشدهتا
بسیاریازدوستانورسانههایهمفکراوبهانتقادازاووعملکردشبپردازند.
همینروزگذشــتهبودکهعلیجنتیباانتقادازعملکردصداوســیماافسوس
خوردکهشــبکههایماهوارهایازصداوســیمابهترعملمیکنند.اینمهم
البتهبرایسرافرازمحتاجبهصحهگذاشتنوزیردولتاعتدابنبود.چهاینکه
بسیاریازهمفکرانشاووسازمانشرابهتقلیدازشبکههایماهوارهایمتهم
کردند.ماجراییکهباگلکردنبرنامهشبکوککمیبعدازبرنامهایباهمین
مضمونازشبکهمنوتوصدایبسیاریازرسانههایاصولگراراهمدرآورده
بود.بااینتفاســیرشایدبایدشــایعاتیکهبعدازناکامیغالمعیحدادعادلدر
انتخاباتمجلسدهمبهگوشمیرســدراجدیگرفتوسرافرازرادرهمین
تابستانرفتنیدانست.مسئلهایکهشایدتاییدجناحسنتیرادرپیداشتهباشد

امامعلومنیستبهمناقشهمیاندولتوسازمانخاتمهدهد.

پیگیریروزواکنشروز

جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را نسبت به نظام بدبین و ناامید می کند
ســیدعلیخمینییادگارامامدرتفسیرمعنایجدالبابیاناینکهجدالیعنیانسانفقطبهخاطرشکستدادنرقیبشحرفاییرابزند،گفت:جدالدربینسطوححاکمیتمردمرانسبتبه
نظامبدبینوناامیدمیکند.جدالدوســتیهاراازبینبردهوتبدیلبهدشمنیمیکند.درنظاماسالمینبایدهیچمجادلهایداشتهباشیمیعنیدعوابرسرقدرتوپیروزیواختالفاتدنباله
داردرنظامجاییندارد.یادگاراماماینکهدرجمهوریاسالمیبیاناتحکیمانهیولیفقیهفصلالخطابدعواهالحاظمیشودرابهاینجهتعنوانکردکهایندعواهایکجاییتمامشودو
بهپایانبرسدواالاگرماهمینطوردعواهارابهخصوصدرسطوححاکمیتیادامهدهیمضربهیمهمیرامابهنظامزدیم.سیدعلیخمینیباتمایزبینجدالوانتقادتصریحکرد:اگرمیبینید
مردمانتقادمیکنندبهدلیلایناستکهمردمحکومترادوستدارندونظامراازخودشانمیدانندوجمهوریاسالمیراازخودشانمیدانندامااگرحکومتیبودکههیچارزشیبرایشقائلنبودند
بههماناندازهکهشــرشبهآنهانرســدکفایتمیکردند.بهگفتهاواینکهامروزدربینمردممااینقدرحساسیتنسبتبهنظامومسئولینوجودداردبهخاطرایناستکهمردمماچندصدهزار

شهیدبابتایننظامدادندخوندادندجاندادندایننظامراازخودشانمیدانندجمهوریاسالمیرامتعلقبهخودشانمیدانندوهنوزمردمماینتصوررادارند.

سیاسی
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داعش را تهدید اصلی نمی دانیم که با یگان وارد سوریه شویم

فرماندهنیرویزمینیارتشجمهوریاســالمیایراندربارهامنیتمرزهایکشورماناظهارکرد:تهدیداتوسیعشدهامامتناسبباتهدیداتظرفیتهایالزمرادرخودایجادکردهایم.ویبابیاناینکهتهدیدات
خاصیدرمرزهانداریمهرچندبرخیکشورهاتالشمیکنندتهدیدهایگروههایتروریستیرابهمرزهایمانزدیککنندفگفت:دراسفندماهسالقبلیکگروهتروریستیبهمرزمانفوذکردامادرهمانلحظهاول

نیرویزمینیباآنهابرخوردکردودونفرکهجلیقهانتحاریداشتندراازبینبرد.ماهیچمشکلامنیتیدرمرزهااحساسنمیکنیمسردارپوردستاندربارهاعزامتیپ6۵نوهدبهسوریهنیزخاطرنشانکرد:ما
سربازنظامیموهرجانظامصالحبداندباقوتواستحکامواردمیشویم.مابهعنوانمستشاردرسطحیگاندرسوریهحضورنداریمزیراداعشراتهدیداصلینمیدانیمکهبایگانواردسوریهشویم.مابا
جنگهاینیابتیمواجههستیمووظیفهداریمکهاینتهدیدراشناساییکنیم.بههمینمنظورتعدادیازکارکنانخودویگانهایمختلفرابهسوریهاعزامکردیمتااینتهدیدهارادرفضایعملیاتی
شناساییکنند.امیرپوردستاندربارهخریدسالحهایجدیدازروسیهگفت:پیشنهادخریدتانکT90وهواپیمایسوخو30مطرحشدهاستکهدرستادکلنیروهایمسلحدردستورکارقرارگرفته
ومامیخواهیمازهمهامکاناتکشورهایمختلفبرایارتقایتواندفاعیخوداستفادهکنیمبااینوجودبهحوزهخطوطقرمزنظاممثلسالحهایهستهای،شیمیاییومیکروبیواردنمیشویم.

رایزنی الریجانی با 200 منتخب مجلس
حسنزمانیمشــاوررئیسمجلسشورای
اســالمیازدیــدار۲00تــنازمنتخبــان
مجلسدهمبارئیسقــوهمقننهازابتدای
امســالتاکنونخبردادوگفت:ازابتدای
امســالتاکنوندیدارهاینــوروزیرئیس
مجلسبــامنتخبانمجلــسدهمبهطور

مســتمروروزانهادامهداردوآنهابارئیسمجلسدیدارهاییداشــتهاندکه
ایندیدارهاادامهدارد.ویافــزود:ازمجموع۲۲۱منتخبمجلسدهم
تاکنون۲00تنازآنهابارئیسمجلسشورایاسالمیدرقالبدیدارهای
نوروزیمالقاتداشــتهاندکهقراراســتاینمالقاتهاادامــهپیداکند.
زمانیدرپایانخاطرنشانکرد:درایندیدارهاپیراموننحوهادارهمجلس،
ترکیبفراکسیونهایمجلسدهمونیزهیئترئیسهپارلمانآیندهبحث

وتبادلنظرمیشود.

با خواسته مردم فاصله داشتیم
حســنغفوریفردعضوشــورایمرکزی
حــزبمؤتلفهاســالمیدرخصــوصعلل
شکستاصولگرایاندرتهرانگفت:وقتی
یکنفرازماهــمرأینمــیآوردیعنیمابا
خواســتهمردمفاصلهداشتیم.غفوریفرد
بابیاناینکهبرجامیکیازاینخواســتهها

بــود،اظهارکرد:رهبرمعظــمانقالبآنراتأییدکردنــد،نظامقبولکرده
اســتومردمهممیخواهنددرهرحالنظامودولتاعالممیکنندکهما
بههمهتعهداتخوددربرجامعملکردیم.دراینشــرایطتمامکسانیکه
نظامراقبولدارندبایدحمایتمیکردند.وقتینظامپشت»برجام«ایستاده
مانمیتوانیمازپشــتبهآنخنجربزنیم.بهگفتهاومردمنشاندادندکهبا
»برجام«موافقندویکفعالسیاســیاگرمیخواهدبرندهشــود،بایدنظر

مردمراتأمینکند.

انتقاد توکلی از تحریف سخنانش 
احمدتوکلینماینــدهمرمتهراندرمجلس
طیبیانیهاینسبتبهانعکاسسخنانش
توســطبرخیروزنامههــایاصالحطلب،
توضیحاتــیارائهداد.توکلــیدراینبیانیه
خطاببهمدیرانمســئولمحترمروزنامه
هایشرق،اعتماد،آرمان،ابتکار،اسرار،

ایــران،فرهیختــگانمینویســد:درصفحهاولشــمارهامروزدوشــنبه
۲3/۱/9۵روزنامههایتحتمدیریتشــمابرادرانازقولمنمطالبیبه
آقایدکتراحمدینژادرئیسجمهورپیشینودولتوینسبتدادهشدکه
ساختهوپرداختهکسانیبهنظرمیرســدکهاعتناییبهایندستورخداوند
کریمندارند.توکلیتاکیدمیکند:مواضعشــفافمرادربارهعملکرداقای
دکتراحمدینژادهمهمیدانند،ولینهمنونههیچمسلمانیحقنداردبه
دروغزبانبگشایدونسبتبهمخالفانشبیمحاباهرچهمیخواهدبگوید.

 با سوءاستفاده سیاسی 
از مهدویت در انتخابات 96 

مقابله می کنیم
حجتاالسالموالمســلمینمجتبیکلباسیرئیس
مرکزتخصصیمهدویتحوزهعلمیهقمدرخصوص
عکسالعملمرکزتخصصــیمهدویتحوزهعلمیه
قمدرمواجههباجریاناتسیاسیسوءاستفادهکننده
ازشــعارهایمهدویــتبهوِیــژهدرایامــیهمچون
انتخاباتها،اظهارداشــت:اگرمســئلهایباشدو
مشاهدهکنیمجایینقطهتضاد،برخوردیاسوءاستفاده
ازشعارهایمهدویتباشدحتماواردعملمیشویم،
چراکههیچکــسحقنــداردازاینعنــوانوازاین
مقدساتبهنفعجناحوجریانسیاسیخوداستفاده

کند.

ویبابیــاناینکهمااینمســئولیتراداریموحس
میکنیــمبایــدمراقبحــدودوصغوراینمســئله
باشــیم،اظهارکرد:مثلحفاظتازمرزهایکشور
کهانجاممیشود،مابایدازمرزهایفکریوعقیدتی
محافظتکنیمتامباداموردسوءاستفادهقرارنگیرد؛
حاالاینکهمصداقآنواینکهچهموردیپیشبیاید،

بهموقعواردخواهیمشد.
کلباسیدرمورداقداماتمرکزتخصصیمهدویت،
درخصــوصسوءاســتفادهازشــعارهایمهدویت
درزماندولتقبل،ازجملهآسیبشناســیدراین
خصــوصگفت:جریانــاتمختلفیوجودداشــته
وهماکنونهموجــودداردوباالخــرهکارهاییدر
اینخصوصشدهاســت؛پایاننامههایینیزدراین
خصوصنوشــتهشــدهوبرخیازآنهانیزدرحال
نگارشاســت.ویتصریحکــرد:جریاناتیکهخود
رادینیومهــدویمعرفیکردهامادراصلجریانات
غیراصولیوبــامبنایغیرصحیحــیبایدمعرفی
شوند؛حداقلآنایناستکهبهنخبگانجامعهباید
معرفیشوندوالبتهدرکناراینمعرفی،تحلیلونقد

نیزپیراموناینجریاناتصورتگیرد.
ویدراینخصوصجیاناحمدالحسنرامثالزدکه
مدعییمانیدرعراقبــودوگفت:ماوارداینعرصه
شــدیم؛ازنوشــتنکتابها،فعالیتدرســایتهای
مجازیوهمچنیندرمواردفقهیاســتفتاءازمراجع
تقلیدگرفتهشد؛یعنیآنکارهاییکهبایدانجامدهیم
راتاحدودیانجامدادیموحتینشســتهاییدراین
خصوصبرگزارکردیم؛موارددیگریهمهستکهبه
اقتضایشرایطواقتضایاینکهجریاناتسوءاستفاده
کنندهوآسیبزاهستندمامقابلآنموضعمیگیریم.
دبیرستادفعالیتهایمهدویکشوردرموردعکس
العملاینمرکزدرصورتیکهدرانتخاباتریاســت
جمهوریســال96جریاناتیسیاســیظهوروبروز
کنندکهباسوءاســتفادهازشعارهایمهدویوامام
زمانیبخواهندبهاهدافخودبرســند،ومشاورهدر
اینخصوصبهشــوراینگهباناظهارکرد:قطعا
اگرخطریاحساسکنیموالزمباشد،مشاورههای
الزمرامیدهیم؛یعنیبرایمثالاگرجریانیباشدو
مااطالعداشتهباشیمکهباسوءاستفادهازشعارهای
دینیومهدویقصدرسیدنبهاهدافسیاسیخودرا
دارد،وظیفهخودمیدانیمکهدراینمواردواردشویم.

خبرآنالیننوشت:رئیسمجلسدهمکهخواهدبود؟
علیالریجانیومحمدرضاعارفدوچهرهایهستندکهبیشازسایرمنتخبانمجلسدهمشانسنشستنبرصندلیریاسترادارنداما

بینایندونفر،شانسکدامیکبیشتراست؟
رویداد۲4نوشت:شانسباالیاصالحطلباندردوردومانتخابات

استقبالکممردمدرانتخاباتبرایآندستهازنامزدهابهویژهاصالحطلبانکهشرطحضورخوددرمجلسراحضورحداکثریمردمدر
انتخاباتمیداننددرمعرضتهدیدقرارگرفتهودرازایآنمیدانیبرایحضورنامزدهاییبازمیشودکههموارهازاستقبالکممردمدر

انتخاباتسودبردهوراهیمجلسشدهاند.
نامهنیوزنوشت:هدفدلواپسان؛ناامیدکردنامیدمردمدردورانپسابرجام

دلواپسانبعدازعدمموفقیتدررسیدنبهکرسیهایسبزپارلمانبهویژهدرشهرتهراندرتالشهستندتابههرشکلممکنتاپایان
مجلسنهموانتخاباتریاستجمهوریسالآینده،برجامراناکارآمدنشاندهند.

افکارخبرنوشت:زمزمههایصادقزیرگوشعارف
اطرافیانعارفبهاواصرارمیکنندکهبهخاطرنظردولتشانسریاستبرقوهمقننهراازدستندهدوبهاصطالحدستازفردینبازی

بردارد.
جهاننیوزنوشت:رازحملهاینروزهابه"محسنرضایی"

اظهاراتجدیدشآنقدربرایسرانیکجناحسیاسیدردناکبودهکهبهزیرمجموعههایرسانهایخوددستوردهندتابهقول
مطبوعاتیها،توپخانهبهسمتاوبچرخد.

عکسروزسایتنگار

خانمماریناکالجوراند
وزیرخارجهاستونی
امروزباآیتاللههاشمی
رفسنجانیرئیسمجمع
تشخیصمصلحت
نظامدیداروگفتوگو
کرد.

خبرنامه

اعزام هیئت ایرانی به عربستان برای پیگیری مسئله حج 
ســخنگویوزارتامورخارجهصبحامروزدرنخستیننشستمطبوعاتیخود
درسال9۵،بهسواالتخبرنگارانپاسخگفت.حسینجابریانصاریدراین
نشســتدرخصوصارائهگزارشبرجامبهمجلس،فعالیتموشــکیایران،

پیگیریمسئلهحج،سفرموگرینیودیگرمسائلتوضیحداد.

ارائهگزارشبرجامدرتاریخمشخصشده
سخنگویوزارتامورخارجهدرارتباطباارائهگزارشرونداجرایبرجامازسوی
وزارتامورخارجهبهمجلسشورایاسالمیبراساسجدولزمانبندیشده،
گفت:براساساینجدولزمانبندیشدهبایدهرسهماهیکباربهکمیسیون
سیاســتخارجیمجلسوهرششماهیکباربهصحنعلنیمجلسدراین
ارتباطگزارشدهیشــود.درحالحاضرگزارشوزارتامــورخارجهدرحال
تکمیلشدناستوبراساسجدولزمانبندیشدهودرتاریخمشخصشده

اینگزارشبهمجلسارائهمیشود.
جابریانصاریدرپاسخبهسوالیدرارتباطبامباحثمطرحشدهمبنیبرتبادل
زندانــیمیانایرانوآمریــکاوآخریناخباردراینارتبــاط،گفت:مناطالع

جدیدیازموضوعاشارهشدهندارم.

اعزامهیئتایرانیبهعربستانبرایپیگیریمسئلهحج
جابریانصاریدرموردموضوعحجتمتعواقداماتایرانجهتاعزامحجاج
ایرانیبهحج،بابیاناینکهحجیکفریضهواجبانســانیاســتویکمسأله
انتخابینیســتگفت:علیرغمتماممشکالتیکهبهوجودآمدهوبرخوردهای
نامناسبیکهعربستانانجامدادهبهدلیلاینکهاینفریضهیکفریضهواجب
استماسیاســتخویشتنداریوپیگیریموضوعراازطرقهایموجودبرای
انجاماینفریضهواجبداریمودرهمینچارچوبدر۲6فروردینماههیأتیاز

سازمانحجوزیارتبهعربستانسعودیخواهدرفت.

جابریانصاریبابیاناینکهاینسفرقراربوددر۱9اسفندماهانجامشودکهبه
دلیلاختالفبیندستگاههایمختلفسعودیویابازیکهآنهاایجادکردند
انجامسفربهنتیجهنرسید،ادامهداد:درحالحاضرمقررشدهکههیأتیدر۲6
فروردینبهاینکشوراعزامشــودوآنهاتاکنونبرای۵نفرازهیأت۸نفرهویزا
صادرکردهاندوانشــاءاللهاینهیأتبهزودیبرایفراهمکردنانجامســفر
حجاجایرانیبهعربستانجهتانجامفریضهواجبحجبهاینکشورمیروند.

سفرموگرینیبهتهرانمحتواییوجدیاست
ســخنگویوزارتخارجهبااشــارهبهســفرفدریکاموگرینیمسئولسیاست
خارجــیاتحادیهاروپابهتهراندر۲۸فروردینماهگفت:اینســفرروزشــنبه
انجامخواهدشــدوخانــمموگرینیبههمراههیاتبزرگیمتشــکلاز۷نفراز
کمیســیونرهایاروپاییبهایرانســفرمیکنندکهاینموضوعنشــاندهنده

محتواییوجدیبودناینسفراست.
انصــاریبابیاناینکــهکمیســیونرهایاتحادیهاروپامســئوالنهماهنگی
موضوعاتیهستندکهدرآنحوزهکمیسیونرهستند،افزود:خانمموگرینیبه
همراههیاتبلندپایهایبهتهرانســفرمیکنندکهمسووالناتحادیهاروپایی
درحوزههاییهمچونتحقیقات،محیطزیست،ورزش،جوانان،صنعتو..
خانمموگرینیراهمراهیمیکنندوقراراستگفتوگوهایجدیبیناتحادیه
اروپاوایراندرزمینههایمسائلسیاسیوحوزههایمختلفاقتصادیانجام
شود.ویافزود:مادرمرحلهجدیدیازروابطبااتحادیهاروپاهستیمواینسفر
میتواندمقدماتافزایشهمکاریهادرزمینههایمختلفبهویژهحوزههای

اقتصادیرافراهمکند.

مبادلهپیامبینایرانوکویتهموارهبودهاست
جابریانصاریدرادامهدرپاسخبهســوالیمبنیبرعلتسفروزیراطالعات

بهکویتدرهفتههایپایانیســال94واینکهگفتهمیشــودویحاملنامه
ایازســویرئیــسجمهوربــهمقاماتاینکشــوربودهورســانههایعربی
اعالمکردندکهقراراســتکویتبینایرانودیگرکشــورهایعربیمنطقه
میانجیگــریکندافــزود:روابطایرانوکویــتروابطمتمایزیاســتواین
روابطبهویژهدردهههایاخیــردربرابرآزمونهایمختلفهمراهباموفقیت

بودهاست.
ویبابیاناینکهدراینچارچوببیندوکشــوربهصورتمستمرهیأتهای
سیاســیوغیرسیاسیتبادلشدهاســتومبادلهپیامهادرجریانبودهاست،
ادامهداد:سفرچندیپیشوزیراطالعاتبهکویتنیزدرهمینچارچوببوده
وبرایتاکیدبرسیاســتثابتایراندرزمینــهاهمیتثباتوامنیتدرمنطقه
وهمکاریمشــترکبرایتحققمنافعمتقابلاست.ویافزود:دولتکویت
نیزدرهمینزمینهسیاستروشنیدارد.مسیرهمکاریهابینایرانوکویت

درجریاناست.

هیچفردیدروزارتخارجهپستابدیندارد
مباحثمطرحشــدهدرموردتغییرمعاونتعربیوآفریقــایوزیرامورخارجه
کشورمانواینکهگفتهمیشودقراراستحسینامیرعبداللهیانازاینپست
رفتهوفرددیگریجایگزیناوشودیکیدیگرازسواالتیبودکهدرایننشست
ازسخنگویوزارتامورخارجهپرسیدهشدوایندیپلماتدرپاسخ،گفت:تغییر
وتحولپســتهادروزارتامورخارجهامریعادیاستوهرسالهدرتابستان
تعدادقابلتوجهیازمدیرانمرکزبهمأموریتخارجازکشــوراعزاممیشوند
ومســئولیتهاییرادرآنجابرعهدهمیگیرند.موضوعآقایامیرعبداللهیان
نیزموضوعیجداازگردشمورداشــارهنیســتوهیچیــکازمعاونینوزارت
امورخارجهویاســخنگویوزارتامورخارجهپســتهایابدیدروزارتامور

خارجهندارند.

ســردارسیدیحییرحیمصفوی،بااشــارهبهمنویاترهبرانقالبگفت:مقام
معظمرهبــریبرخیازموضوعاترابدلیلحساســیتآنخیلیسربســتهو
کلیمطرحمیکنند.وموضعگیریهایایشــانتفاوتهایبسیاریبادیگر
گاهیواشرافایشاننسبت مسوالنداردواینتفاوتهاناشیازعمقنگاهوآ
بهمسائلمختلفاســت.ویافزود:موضعیکهایشاندرخصوصبرخیاز
گاهبهزماناستو مسائلاخیراتخاذنمودند،موضعرهبریاستکهعادلوآ
موضوعخیانتموضوعبسیارمهمیاستوکلمهخیانتبارمفهومیومعنایی

بسیاریدارد.
رحیــمصفویادامــهداد:ماپاســدارهاباعهــدوپیمانیکهباخدابســتهایم
درراهحفاظــتازانقــالباســالمیومیهــناســالمیمانایســتادهایمو
آمادهایــمدرراهانقــالبواســالمورهبریفــداکاریکنیمامــابرخیمانند
کســانیهســتندکههمبااینطرفهســتندوهمباطرفدیگــر.ویافزود:
بــدونتردیدنعمتاســالمووالیتفقیــهبزرگتریننعمتیاســتکهخداوند

بــهمادادهاســت،بــدونوالیتفقیهنــهاینانقــالبونهجنگبــهپیروزی
میرســیدواینکشورمادرایناوضاعآشوببیســتوچندسالهنمیتوانست

امنباشد.
سردارصفویخاطرنشانکرد:تاریخاسالمعبرتآموزوچراغراهآیندگاناست.
بحرانهایپیرامونیکشوروحوادثدهههایگذشته،هرعقلسلیمیراوادار
میکندتاقدرتوتواندفاعیکشورراتوسعهوافزایشدهد،نبایستیازدشمنان
غافلشد.تاریخسیسالگذشتهوپیشازآننشانمیدهدکهآمریکادشمن
اصلیملتایراناست.اواضافهکرد:ایراناسالمیکشوریجنگطلبنیست
وبدنبالصلحوآرامشدرمنطقهاســتامابههرتهدیدوتجاوزیکهتمامیت
ارضیواستقاللکشورراباچالشمواجهکندپاسخیمحکموسختخواهیم

دادودراینموضوعبااحدیتعارفنداریم.
سردارصفویدرادامهبااشارهبهجریاننفاقوسیرتاریخیرفتارآندرمقابل
جبههاســالمگفت:اســالمدرطولتاریخهرکجامقابلباجبههکفروشرک

ایستادپیروزشدوهرکجامقابلنفاقایســتادباچالشجدیروبروشد،همدر
گذشــتهوهماکنوندرکشورمانیکســریمنافقداریمالبتهاینموضوع
منحصربهزمانحالنیســتوهماکنوننیزدرکشــوربرخیهانفاقدارندو

نفاقبرخیخواصمردمرامتحیرمیکند.
گاهانهوباشــجاعتازمواضع ویادامهداد:مابایدرهبرمانرابشناســیموآ
رهبریدفاعکنیم،آنچهمسلماستهرکسیباوالیتفقیهدرافتادازچارچوب
انقالباســالمیونظامسیاسیخارجشــدهودربینمردمرســواوسرانجام

شکستخوردهودچارسوءعاقبتمیشود.
دستیارومشاورعالیفرماندهیکلقوادرادامهبااشارهبهسخنانحکیمانهو
مدبرانهمقاممعظمرهبریدرجمعزائرانحرمرضویودرتشریحخسارتهای
جریاننفاقبهکشورگفت:بایستیپاسداران،اندیشمندان،نخبگانوخواص
جامعهنسبتبهتغییروتحوالتاجتماعیحساسباشند.آنچهپشتوانهنظامدر
عرصهبینالمللاســت،قدرتدرونیوتواندفاعیکشوراست،امامتاسفانه
اقداماتجریاننفاقســببشدهتااستقاللکشــوردرمسیرخطرقرارگیردو

اینعدهکشوررابهسمتوابستگیپیشببرند.

جریان نفاق کشور را در مسیر خطر قرار داده است
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رصدخانه

در انتظار »اس 300«!
خبر تحویل نخستین محموله سامانه »اس 300« به ایران تأیید نشد

صبحامروزخبریدربرخیرسانههایمنتشرشدمبنیبراینکهسرانجام
پساز9سالازامضایقراردادفروشسامانهموشکی»اس300«بین
ایرانوروســیه،اینمحمولهازطریقراهانزلیواردایرانشدهاست.این
خبرپسازآنرسانهایشدکهازشبگذشته،برخیتصاویردرشبکههای
اجتماعیانتشاریافتکهازحرکتمحمولهایکهازنظرظاهریشبیهبه
موشــکهای»اس300«بودنشانداشت.همینموضوعوشایعاتدر
اینزمینهسببشدکهموضوعتحویلیاعدمتحویلسامانهمذکورازسوی
روسیهبهایران،درجلسهسخنگویوزارتخارجهکشورمانباخبرنگاران
مطرحشود.حسینجابریانصاریدرپاسخبهسواالتدراینزمینهگفت
تهرانومســکودربارۀتحویلساماندفاعموشکی»اس300«بهایران
توافقکردهاندومرحلۀنخستقراردادمسیراجراییخودراطیکردهاست.
همینموضوعسببشدرسانههایداخلیوخارجیبهنقلازوزارتوی،

ازتأییددریافتنخستینمحمولهاینسامانهخبردهند.
بااینوجود،ســاعتیبعــدجابریانصاریضمناصالحمواردمنتشــره
دررســانهها،تصریحکرد:»باتوجهبهانتشــارغیردقیقاظهاراتامروز
ســخنگویوزارتخارجهدربارهاس300توســطبرخــیخبرگزاریها،
بهاطالعمیرساندآنچهدرنشســتمطبوعاتیامروزاعالمشد،اجرای
مرحلهنخســتتوافقاتایرانوروسیهدراینخصوصاست«.بهعبارت
دیگر،اصلماجرا،یعنیدریافتنخســتینمحمولهتوسطایران،بهتأیید
وینرسیدهاست.انصاریهمچنینازرسانههاییکهاقدامبهانتشارخبر
دریافتنخستینمحمولهکردهبود،خواستکهاخبارخودرااصالحکنند.
همزمان،دولتروسیهنیزازاظهارنظردربارهاینموضوعخودداریکردو
بهاینترتیب،برابهاماتموجودپیرامونماجرا،افزود.دیمیتریپسکوف،
سخنگویکرملین،درپاسخبهسوالخبرنگاراندراینرابطهگفت:»در

اینزمینههیچاظهارنظرینمیکنیم«.
گفتنیاستسردارحســیندهقان،وزیردفاعایران،قبلازسفرخودبه
روسیهدرماهفوریهگذشته،گفتهبوددرکنارگفتوگودربارهانتقالسامانه
دفاعموشکی»اس300«دربارهاحتمالدستیابیبهتوافقیبرایخرید

جنگنده»سوخو30«هممذاکرهخواهدکرد.ویزمانیکهدرمسکوبود
بامقاماتارشدروســیازجملههمتایشسرگئیشویگوورئیسجمهور
والدیمیرپوتیندیدارکرد.پسازدیدار۱6فوریه،رسانههایروسیگزارش
دادندکهاولینمحمولهازموشــکهای»اس300«،۱۷فوریهازطریق
دریایخزرازبندرآســتراخانروسیهبهبندرانزلیایرانمنتقلمیشودو
اینمحمولهرســمًادرحضوردهقان،تحویلدادهخواهدشد.خبرگزاری
»اســپوتنیک«هممصاحبهایباســردارمصطفیایزدی،معاونرئیس
ستادکلنیروهایمسلحایرانانجامدادوایزدیتأییدکردکهروسیهاولین
محمولهاینموشکهاراتحویلخواهدداد.بااینحال،هنگامیکهانتظار
میرفتروسیهنخستینمحمولهازســامانه»اس300«راتحویلدهد،
سخنگویپوتینناگهاناعالمکرداینموشکهاتازمانیکههزینهشان
پرداختنشود،تحویلدادهنخواهندشد.ویگفتویهنوززوداستکه

دربارهموعدتحویلاینموشکهاصحبتشود.
ابهامــاتدراینزمینهادامهداشــتتااینکهدرروز۱۱مارس،ســرگئی
چمیزوف،رئیسشرکتدولتی»روستک«روسیهدرمصاحبهباروزنامه
»والاستریتژورنال«اعالمکردمحمولهاولسامانههای»اس300«،
اوتیاسپتامبرسال۲0۱6بهایرانارسالخواهدشد.بهگفتهوی،تأخیر
درتحویل»اس300«بهدلیلآنبودکهشکایتایرانازروسیهبهخاطر
عدمتحویلبهموقعاینســامانههاتابهحالدردادگاهحکمیتژنوتحت
بررســیقراردارد.ســرگئیچمیزوفافزود:»مابهتوافقرسیدیم.آنها
)ایران(قولدادندبالفاصلهپسازارسالمحمولهاول،دادخواستخود
راپــسبگیرند«.بههرترتیب،هرچندصبحامروزوباانتشــاراخباراولیه،
بهنظرمیرســیدروسهاباالخرهعملبهتعهداتخوددرموضوع»اس
300«راآغازکردهاند.اماآنگونهکهازمواضعرســمیدوطرفبرمیآید،

هنوزاقدامیدراینزمینهانجامنشدهاست.ایراندردسامبرسال۲00۵
300-Sقراردادیبــهارزش۸00میلیوندالربرایفروش6۵ســامانه
PMU-۱ازسویروسیهبهایرانامضانمودو۱66میلیونو۸00هزار
دالربهعنوانپیشپرداختاینقراردادبهروسیهپرداختکرد؛قراردادی
کهعماًلازسال۲00۷ازانعقادشسخنبهمیانآمد،اماچندسالطول
کشیدتارسمًافروششتاییدشد.بااینحال،تاخیرهادرتحویلاینسیستم
بهایرانآنچنانطوالنیشــدکهباصدورقطعنامهسازمانمللهمزمان
گشتودیمیتریمدودیفرئیسجمهورروسیهدرسال۲0۱0درراستای
اجرایقطعنامه۱9۲9شورایامنیتدستوریراصادرکردکهبهموجب
آنفروشهرگونهموشــکوجنگافزارهایدیگــریچونتانکهای
جنگــی،خودروهایزرهــی،ادواتتوپخانهایکالیبرباال،کشــتیهاو

هواپیماوهلیکوپترهاینظامیبهایرانممنوعشدهبود.
درواکنشبهاینامر،ایرانیکدرخواســتغرامت4میلیارددالریرابه
دیوانبینالمللیداوریفرستاد.روسهادرتالشبرایصرفنظرکردن
ایرانازدرخواســتغرامت،سیســتم»تورام-۱«رابهجایآنپیشنهاد
دادندکهگفتهمیشــودتوسطایرانردشــد.»آنِتی۲۵00«نیزپیشنهاد
دیگریاســتکهگفتهشــدمیتواندبراینیازهایایرانمناسبترباشد.
محمدجوادظریف،وزیرخارجهایراندرسفریکهبهمسکوداشتگفته
بودکهتهرانتمایلینداردبهجایســامانه»اس٣٠٠«ازروســیهسامانه
»آنتــی-٢۵٠٠«دریافتکند.امــادرتاریخ۱3آوریــل۲0۱۵،والدیمیر
پوتین،رئیسجمهورروسیه،اعالمکردممنوعیتتحویلسامانهموشکی
»اس300«بهایرانلغوشدهاست.سرگئیالوروف،وزیرخارجهاینکشور
نیــزگفتباتوجهبهحصولپیشــرفتقابلتوجهدرمذاکراتهســتهای
ایران)کهدرآنزمان،بهحصولبرنامهاقداممشــترکلوزانمنجرشده
بود(وچشــماندازلغوتحریمها،دلیلیبرایادامهمحدودیتفروشاین
ســامانهموشــکیبهایرانوجودندارد.بااینوجود،باگذشتنزدیکبه
یکســالازایناظهارات،هنوزهمخبریازتحویلسامانه»اس300«

بهایراننیست.

تالش »جبهه النصره« برای تصرف حلب و الذقیه
درشرایطیکهتالشهایبینالمللیبرایبرگزاریدورجدیدمذاکراتصلحسوریههمچنانادامهدارد،آندستهازگروههایتروریستیکهازتوافقآتشبسخارجهستند،بهویژهداعشوجبههالنصره،بهتالشهایخودجهتتصرف
مناطقمختلفادامهمیدهند.درهمینراســتا،جدیدتریناخبار،ازتحرکاتجبههالنصرهدرالذقیهوهمچنینحلبحکایتدارد.جدیدتریناخبارازســوریهحاکیازآناســتکهائتالفگروههایتروریستیفعالدرسوریه،مجموعه
عملیاتجدیدیرابرایتصرفدوبارهمناطقیدرالذقیهوهمچنینحلبآغازکردهاند؛عملیاتهاییکهبهبروزدرگیریهایشدیدمیاننیروهایارتشسوریهوتروریستهامنجرشده،ولیتاکنونتروریستهانتوانستهاندموفقشوند.

عملیاتجدیدیبرایاشغالمجددمناطقشمالیاستانالذقیهآغاز کهاکثریتآنانچچنیوقفقازیهستندـ گزارشهاحاکیازآناستکهازصبحروزگذشته،صدهاتنازعناصرتروریستیجبههالنصره،احرارالشاموانصارالمهاجرـ
کردهاند.تروریستهاازمحورهایقروجا،البیضاءوتلالزیارهدرحومهشهرککنسباوهمچنینجبلالترکمانمواضعنیروهایسوریراهدفقراردادند.همزمانباایندرگیریها،خبرمیرسدکهتروریستهادرحلبنیزتالشخودبرای
اشغالبرخیمناطقراازسرگرفتهاند.»دفتررسانهایمقاومتاسالمینجبا«اعالمکرد،گروههایتروریستیطیحملهایهماهنگشدهوبیسابقهدردوسالاخیر،عصرشنبهبهریفجنوبیحلبیورشبردندکهالبتهاینحملهکامل

دفعشد.دراینحملهساماندهیشده،گروههایتروریستیجبهةالنصره،فیلقالشام،جنداألقصی،کتائبنورالدینالزنکی،الجبههاإلسالمیهوجیشالفتححضورداشتند.

ادامهاعتراضاتدرپاریس

سربازروسیدرحالپاکسازی
منطقهباستانیپالمیراازمین

فراریکمهاجرازگازهایاشکآوردرمرزمقدونیه

سقوطیکهواپیماهنگامجابجاییاز
باالیجرثقیلرویدیواردرفرودگاههند

چندنفرازاعضایداعش،
اروپاییهستند؟

ازبینتروریستهایوابستهبهگروهتروریستیداعش،4300
تروریســتازشهروندانکشــورهایاروپاییهســتندکهپس
ازپیوســتنبهداعــشودیگرگروههایتروریســتیبهمنطقه
خاورمیانــهآمدهاند.مرکزبینالمللیمبارزهباتروریســماعالم
کرد30هزارجنگجواز۱04کشــورجهانبهگروههایمسلح
درمنطقهخاورمیانهپیوســتهاندکهداعشدررأسآنهاقرار
دارد.اینمرکــزبینالمللیدرگزارشخودنوشــتهمچنین
جنگجویاناروپاییموجوددرداعشتقریبًا4300نفرازآنها

راتشکیلمیدهند.

مهمتریناولویتاوباما
ازدیدخوداو

اوبامادرمصاحبهباشبکهفاکسنیوزکهوابستهبهجمهوریخواهان
وازمخالفانمواضعرئیسجمهوردموکراتاست،دربارهریاست
جمهوریخودگفت:»اولویتاولمندرحالحاضر،شکســت
دادنداعشاست«.رئیسجمهورآمریکاکهماههایآخرحضورش
درکاخسفیدرامیگذراند،افزود:»شغلووظیفهاولیکهمندارم
آناستکهازمردمآمریکاحفاظتکنم«.اوبامادرپاسخبهسؤالی
دربارهماجرایجنجالیاســتفادهوزیرخارجهســابقاینکشوراز
ایمیلهایشخصیتأکیدکردکهتحقیقبدوناغماضومستقلی

دربارهایمیلهایکلینتونانجامخواهدشد.

موضع»آیپک«درباره
برداشتهشدنتحریمهایایران

البیصهیونیسیتآمریکا)آیپک(مخالفتخودراباهرگونهکاهش
تحریمهــاعلیهایرانابزارداشــتهودلیلاینموضــوعراآزمایش
موشکهایبالستیکوادامهحمایتازطرفهایدرگیردرمنطقه
اعالمکردند.البیقدرتمندیهودیانآمریــکاروزهفتمآوریلطی
بیانیهایکهباتأییدتعدادیازنمایندگانکنگرهازهردوحزبآنهمراه
بود،اعالمکرد:ایرانخواستارکاهشبیشترتحریمهابودهامااین
کشورنخستبایدرفتارشراتغییردهد.مقاماتآمریکاییاعالمکرده
اند،بهدنبالاجازهدادنبهایرانبرایمعاملهبادالرهستند؛اقدامی

کهپسازتوافقهستهایهنوزدورازدسترسایرانبودهاست.

جانکری،هدف
حملهموشکیطالبان

گــروهتروریســتیطالبانباانتشــاریــکبیانیه،مســئولیت
حملههایموشکیشنبهشبرابرعهدهگرفتوهدفازآنرارا
جانکری،وزیرامورخارجهآمریکااعالمکرد.رسانههایخبری
شامگاهشنبهازشــنیدهشــدنصدایچندانفجاردرمنطقه
دیپلماتیککابلخبردادندکهدرستدقایقیپسازخروججان
کریازپایتختافغانستانرخداد.روزگذشته،وزیرامورخارجه
آمریکادریکاقدامازقبلاعالمنشدهبرایدیداربامقامهای
افغانستان،ازجملهمحمداشــرفغنی،رئیسجمهوریاین

کشوربهکابلسفرکردهبود.

بین الملل


