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بهانه دلدرد
براي خروج از ميهماني

كتاب :انتخابهاي سخت
نوشته :هیالری کلینتون
ترجمه :حسين ارجلو
کتاب «انتخابهاي س��خت» نوش��ته هیالری رودهام کلینتون
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخابهاي
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��بتا ً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواریهاي
گزینهه��اي پیش روی خود را تصویر نماید .سیاس��ت روز به طور
روزانه بخشهايي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

صحبت کردند و دیری نگذش��ت که در اطرافم حلقه زدند .یکی از
آنها پرس��ید« :خانم کلینتون ،شما فکر ميکنید آیا روزی بنالدن
را دس��تگیر کنیم؟» من به ندرت دو بار به کسی نگاه ميکنم و از
اینکه آن مرد این سوال را آن شب در میان تمام شبها پرسید جا
خوردم .پاسخ دادم« :خوب ،امیدوارم».
س��اعت  12:30بعدازظهر روز بعد ،یکش��نبه  1ماه مه ،مسیر
پانزده دقیقهای خانه تا کاخ س��فید را ب��ا اتومبیل طی کردم و به
اعضای ارش��د تیم امنیت ملی در اتاق وضعیت پیوس��تم .کارکنان
کاخ س��فید غذا را از یک اغذیهفروش��ی محلی سفارش داده بودند
و همه لباس غیررس��می به تن داش��تند .دو نفر از افسران سازمان
سیا که بنالدن را برای مدت بیش از یک دهه تعقیب کرده بودند
هم به ما پیوس��تند؛ باورش سخت بود که تعقیب آنها به زودی به
پایان برس��د .جزئیات عملیات را دوباره بررس��ی کردیم ،از جمله
تماسهایی که بعد از عملیات باید گرفته ميشد.
در س��اعت  2:30دقیقه بعدازظهر به وقت واشنگتن ،دو فروند
بالگرد «بلکه هاوک» که «فوکه��اي دریایی» را حمل ميکرد از
پایگاهی در جاللآباد در ش��رق افغانستان به وقت محلی  11شب
به پرواز در آمد.

چرايي دستورالعمل رهبر انقالب براي افزايش توان دفاعي

سالهاست كه دشمن به اين
نتيج��ه رس��يده اس��ت ك��ه
امنيت و اقتدار
نميتوان��د در مقاب��ل قدرت
دفاعي ايران كاري از پيش ببرد.
آنها مدتهاس��ت كه دور هم جمع ميش��وند و
نقشه ميكش��ند كه چگونه ايران را مهار كنند و به
ق��ول معروف ،قدرت منطقهاي و بينالمللياش را از
كار بيندازند.
بازي با «افسان ه جعلی مسئله هستهای و سالح
هس��تهای» هم يكي از پالنهاي همين نقش��ه بوده
اس��ت .اينك��ه به بهان��ه توقف ايران در رس��يدن به
فناوري ساخت س�لاح اتمي بتوانند پايشان را بيش
از گذش��ته از گليمش��ان دراز كنن��د .موضوعي كه
خودش��ان هم ميدانند واقعيت ندارد و براساس يك
حكم ش��رعي و عقلي ،قطعا ايران نيازي به س��اخت
بمب اتمي ندارد.
ام��ا آنها ب��ا مطرح ك��ردن اين موضوع س��عي
ميكنن��د به موارد ديگري براي مهار ايران هم ورود
كنند .اما زهي خيال باطل.
روز يكشنبه رهبر انقالب پاسخ زيادهخواهيها
و دش��منيهاي تمامنش��دني غربيه��ا ،به خصوص
امريكاييها را دادند .دس��تورالعمل رس��مي ايشان
مبني ب��ر افزايش قدرت روز به روز در تس��ليحات،
س��ازماندهيها و آمادگ��ي روحي موضوعي اس��ت
كه قطعا باعث ميش��ود هرچه البي صهيونيس��م و
دولتهاي مس��تكبر رش��ته بودند ،پنبه شود .رهبر
انق�لاب كه همواره خ��ود را يك انقالب��ي و نه يك
ديپلمات معرفي كرده ،اين ب��ار هم تاكيد ميكنند
كه كس��ي اجازه ورود به بحث ق��درت دفاعي ايران
را ندارد و اتفاقا اين نيروهاي مس��لح هستند كه بايد
تالششان را بيش از گذشته كنند.
موضوعي كه خواب را بر چشم دشمنان ايران و
انقالب ،حرام خواهد كرد.

ایران در امر دفاع از انس��جام و آمادگی بسیار باالیی
برخوردار است.

پاسخي به پاهاي بيش از گليم دراز شده
و زمانی که بحران آنها را بررسی میکنیم میبینیم
هم��ه ای��ن بحرانه��ا از فق��دان اقت��دار نظام��ی و
امنیتیشان نشات میگیرد.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد :ما اگر
میخواهیم امنیت و ثبات کش��ورمان را حفظ کنیم
و از س��وی دیگر به نقطه کمککنن��ده به امنیت و
ثبات کشورهای دیگر منطقه تبدیل شویم باید نقاط
دفاعی و نظامی خود را در بخش انسانی و تجهیزات
تقویت کنیم.
وی بر همین اساس افزود :بنابراین رهبر معظم
انقالب تالش برای ارتقاي دائمی سطح نظامی کشور
را یک ضرورت قطعی و اجتنابناپذیر دانستند.
زارعی تصریح کرد :به طور کلی ملتها باید در
ح��وزه امنیتی و دفاعی تالش کنن��د تا یک امنیت
پایدار متکی به خود داش��ته باش��ند و این امر فقط
به ایران اختصاص ن��دارد و همه ملتها باید چنین
مسیری را برای تامین امنیت طی کنند.

آرایش نقطه به نقطه در مقابل گزینههای
آمریکا ،مدیریت راهبردی رهبر انقالب است
مجتبی شاکری عضو جمعیت ایثارگران انقالب
اس�لامی هم اظهار داشت :صحنه توافق و مذاکراتی
ک��ه در حال حاض��ر در حال انجام اس��ت به صحنه
جن��گ نرم پس از دوران دفاعمقدس ش��باهت دارد
ک��ه آمریکا میخواهد از آنچ��ه در تحمیل جنگ به
دنبال��ش ب��ود از طریق این توافقنامه به آن دس��ت
یابد.
ش��اکری با اش��اره به مزیتهای کش��ورمان در
عرصههای مختلف از جمله علمی ،فناوری ،هوا فضا
و موقعیت اس��تراتژیک جمهوری اسالمی در منطقه
غرب آس��یا ،خاطرنش��ان کرد :آمریکا در صدد است
همه این موقعیتها را به صورت یکجا از ما بگیرد.
عضو جمعیت ایثارگران انقالب اس�لامی ادامه
داد :راهبرد اس��تراتژیک جمهوری اس�لامی سالح
هستهای نیس��ت و مانند افس��انه هولوکاست آنقدر
تکرار ش��ده که جا افتاده اما م��ا از طریق حقوقی و
مذاکرات به دنبال برداش��ته شدن تحریمها هستیم.
ه��ر چندکه آمری��کا به بهانههای مختل��ف از جمله

دستور رهبر انقالب با نوسان امنیتی منطقه
تناسب دارد
س��عداهلل زارعی کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی
و غ��رب آس��یا در گفتوگو ب��ا فارس ،با اش��اره به
دس��تورالعمل فرمانده کل قوا مبنی بر افزایش توان
نظامی و دفاعی جمهوری اس�لامی در مقطع فعلی
اظهار داشت :سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با
فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی با شرایط بسیار
حساس و نوسان امنیتی منطقهای تناسب دارد.
زارع��ی ادامه داد :اگر به کش��ورهای خاورمیانه
نگاه کنید میبینید اکثر آنها درگیر بحران هس��تند

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه گفت :ما در
ش��رایطی توانس��تیم هیمنه ب��زرگ ترین
پاس�ـداران
قدرتهاي متخاصم و زیاده خواه جهانی را
در هم بشکنیم که از کمترین امکانات و ابزارها برخوردار بودیم.
به گزارش مهر ،دریادار پاس��دار علی ف��دوی فرمانده نیروی
دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در اجتماع مردم آبادان در
مس��جد امام موسی کاظم(ع) این شهر گفت :برای دفع هر تهدید
نظامی علیه حوزه امنیتی جمهوری اسالمی ایران آمادهایم.
سردار فدوی در سخنان خود با اشاره به زیادهخواهی برخی از
کش��ورهای منطقه و شکل دادن به بدعتی خطرناک در مناسبات
منطقهای اظهار داش��ت :ما براساس راهبردهای امنیتی و دفاعی،
توانمندیهای الزم برای دفع تهدیدات گوناگون در حوزه دریایی
و ژئوپلتیک��ی حوزه خلیجفارس و ش��عاع پیرامون��ی آن را فراهم
ساختهایم.

حقوق بش��ر ،تروریست و موش��کها بر استمرار این
تحریمها تاکید دارد.
وی با تاکید ب��ر اینکه تیم مذاکره کننده بدون
پش��توانه م��ردم و رهبری نمیتواند ب��ا اقتدار عمل
کند به س��خنان اخی��ر مقام معظم رهب��ری درباره
ل��زوم افزایش آمادگی دفاعی پرداخت و گفت :رهبر
معظم انقالب ب��ا طرح این مباحث جلوی دو تهدید
را گرفت��ه و آن را ب��ه یک تهدی��د تبدیل کردند در
حال��ی که مقامات آمریکایی نتوانس��تند آن را جمع
کنند و همچنان بین دولت و کنگره آمریکا اختالف
نظر وجود دارد و به نظر میرس��د با نزدیک شدن به
توافق نهایی این اختالفات تشدید شود.
ش��اکری با بیان اینکه ما به تناسب ،گزینههایی
را که از سوی آمریکا مطرح میشود باطل میکنیم،
تصریح ک��رد :اگر تحریمها برطرف نش��ود ما توافق
نمیکنی��م ،اگر آنه��ا بخواهند از مراک��ز نظامی ما
بازرس��ی کنند ،اجازه نمیدهیم و اگر تهدید نظامی
کنند اعالم کردیم که آمادهایم .بنابراین این آرایش
نقطه به نقط��ه در مقابل گزینههای آمریکا مدیریت
راهبردی از س��وی فرمانده کل قواست که در داخل
همه باید به این نوع آرایش توجه کنید.

دلیل دستورالعمل رهبر انقالب در مقطع
مذاکرات برای عدم اشتباه راهبردی آمریکاست
یداهلل جوانی کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی نيز
با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری درباره
دس��تورالعمل برای افزایش ق��درت نظامی و دفاعی
در مقط��ع کنونی اظهار داش��ت :فرمایش��ات رهبر
معظ��م انق�لاب در جم��ع کارکن��ان و فرماندهان
ارتش جمهوری اس�لامی که به مناسبت روز ارتش
صورت گرفت ناظر به ادبیات تهدیدی اس��ت که در
زبان و بیان مقامات سیاس��ی و نظامی آمریکا دیده
میشود.
جوان��ی با بیان اینک��ه تهدید ای��ران به تهدید
نظامی از سوی رژیم آمریکا موضوع جدیدی نیست،
خاطرنشان کرد :ما طی سالیان گذشته همواره شاهد
تهدید آنها به اق��دام نظامی بودیم و به همین دلیل
بع��د از پایان جنگ تحمیلی با تدابیر فرماندهی کل

قوا نیروهای مسلح با حرکت رو به جلو توان نظامی
و دفاع��ی خود را ب��ه منظور مقابله ب��ا هر تهدیدی
افزایش دادهاند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد :تنها
تهدید قابل تصور برای ای��ران بعد از جنگ تحمیلی
تهدی��دات فرامنطقهای و تهدید آمریکا بود .از این رو
باید همواره خود را آماده نگه داریم تا در صورت عملی
شدن آن تهدیدات از موجودیت خود دفاع کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ط��ی  26س��ال پ��س از
دفاعمقدس نیروهای مسلح همواره در مسیر تقویت
بنیه دفاعی کش��ور حرکت کردهان��د و این به دلیل
تدبیر هوش��مندانه رهبر معظم انقالب بوده اس��ت،
یادآور ش��د :اقدامات به هنگام نیروهای مسلح ،سپاه
و ارتش باعث ش��ده کشور از لحاظ قدرت دفاعی در
سطح خوبی باشد و نیروهای مسلح از آمادگی خوبی
برخوردار باشند.
جوان��ی با یادآوری این نکت��ه که آمریکا و هیچ
کش��وری تا امروز نتوانس��تهاند تهدی��د نظامی خود
علیه جمهوری اس�لامی را عملی کنند ،افزود :امروز
نیروهای مس��لح کش��ور را به س��طحی از قدرت و
بازدارندگی نظامی رس��اندهاند که اگر هر کش��وری
بخواهد برخورد نظامی داش��ته باش��د خسارتش در
مقایسه با نفع آن بیشتر خواهد بود.
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه
جمهوری اسالمی هر متجاوزی را در سر جای خود
مینش��اند و پاس��خ هر متجاوز را قاطعانه میدهد،
تصریح کرد :اگر مقام معظم رهبری در مقطع فعلی
مذاک��ره بر لزوم افزای��ش آمادگی نیروهای دفاعی و
نظامی تأکی��د کردند دلیلش این اس��ت که آمریکا
در ش��رایط مذاکره از ادبیات تهدید استفاده کرده و
طبیعی است سخنان مقام معظم رهبری میخواهد
آنها را متوجه کند که دچار تصمیم اشتباه راهبردی
نشوند.
وی با اش��اره به اش��تباهات راهبردی آمریکا در
طی سالیان گذشته یادآور شد :آمریکا در افغانستان
و عراق و اس��رائیل در جنگهای  22 ،33و  51روزه
شکس��تهای پی در پی را متحمل شدند و دشمنان
ملت ایران باید واقف باش��ند که جمهوری اس�لامی

دریادار فدوی:

مختلف تقابل در حوزههاي ساحل به دریا ،دریا به ساحل ،هوا به دریا،
س��طح به هوا و همچنین زیرسطحی بوده است که نهمین رزمایش
پیامبر اعظم(ص) جلوهاي از تجمیع تمرینات رزمی و دفاعی بود.
فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه خاطرنش��ان ک��رد :ما در طی
س��الهاي پس از دفاعمقدس تا به امروز ،حتی یک روز را در باال
بردن استطاعت و تقویت قوای دفاعی خود از دست ندادهایم.
وی در پایان با بیان اینکه ما در ش��رایطی توانس��تیم هیمنه
بزرگتری��ن قدرتهاي متخاص��م و زیادهخواه جهان��ی را در هم
بش��کنیم که از کمترین امکانات و ابزارها برخ��وردار بودیم تاکید
کرد :امروز وضعیت نسبت به گذشته متفاوت است و نیروی مؤمن،
متعهد و انقالبی ما ،به ادوات و ابزارهای مناس��ب دفاعی نیز مجهز
ش��ده اس��ت و تلفیق نیروی ایمانی و اعتقادی و اداوت و ابزارهای
قدرتمند دفاعی و بومی ش��ده ،قدرت قاب��ل اتکا و قابل اعتنایی را
بری ملت در سطح منطقهاي و جهانی فراهم آورده است.

هیمنه قدرتهای متخاصم را با كمترين امكانات شکستیم
وی اف��زود :نیروی دریایی س��پاه با بهرهمندی از س��طح قابل
اتکایی از توانمندیهای نظامی و دفاعی ،تابع
محض منویات ولی امر مسلمین و فرمانده
کل قوا حضرت آیتاهلل خامنهای(مدظله
العالی) بوده و بازویی قدرتمند برای نظام
و انقالب اسالمی است و خود را سرباز
و تابع سیاستها و راهبردهای
کالن نظام می داند.
دری��ادار ف��دوی اظهار
داشت :ظرفیت قابل اتکایی

دستور رهبر انقالب خطرناکترین پروژه
آمریکا برای دوران پساتوافق را منتفی کرد
مهدی محمدی کارش��ناس مسائل سیاسی هم
معتقد است :تصور من این است که فرمایشات رهبر
معظم انقالب مسدودکننده باب یکی از خطرناکترین
پروژههای آمریکا برای دوران پس از توافق با ایران بود
که قصد داشتند با قدرت آن طرح را کلید بزنند.
محم��دی یکی از مهمترین طرحهای آمریکا در
دوران پس��ا توافق را ورود به ح��وزه قدرت متعارف
ای��ران و ب��ه ویژه برنامه موش��کی دانس��ت و گفت:
آمریکا از این برنامه نظامی متعارف نسبت به برنامه
هستهای ما هراس بیشتری دارد.
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی با اش��اره به
ماهیت تس��لیحاتی و نظامی برنامه نظامی متعارف
کش��ورمان یادآور ش��د :آمریکا به خوبی میداند که
ایران هرگز برنامهای برای تسلیحاتی کردن فناوری
هس��تهای خود ن��دارد از این رو تالش داش��تهاند از
مجرای بازرس��یها ،پروژه اطالعات��ی حقوقی علیه
برنامه متعارف نظامی ای��ران را کلید بزنند و برنامه
بع��دی که روی می��ز جامعه بینالمل��ل میگذارند،
پرونده برنامه متعارف نظامی ایران در پیوند با برنامه
منطقهای آن باشد.
وی تصری��ح کرد :هدف آمری��کا نیز این بود که
ایران به تدریج در حوزه تس��لیحات دفاعی متعارف
هم��ان محدودیتهای��ی ک��ه در برنامه هس��تهای
پذیرفته در اینجا نیز بپذیرد و همه ابعاد قدرت ملی
ایران به طور موازی تضعیف شود اما فرمایشات رهبر
معظم انقالب این موضوع را کامال مسدود کرد.
محم��دی درباره پیامهای دس��تورالعمل جدید
فرمان��ده کل قوا خاطرنش��ان کرد :این فرمایش��ات
ح��اوی این پیام مه��م بود که دوران پس��اتوافق نه
تنها دوره افول برنامه نظامی متعارف ایران نیس��ت
بلکه دوران اوجگیری و رشد و جهش بیسابقه ایران
خواهد بود و این چیزی نیست که جمهوری اسالمی
آن را محرمان��ه نگه دارد و به طور علنی و رس��می
بیان میکند.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی در عین حال
تأکید کرد :این برنامه نظامی متعارف ،تنها به ایران
تعلق نداش��ته و متعلق به همه ملتهای مظلوم در
خاورمیانه اس��ت که امروز در برابر تروریسم سازمان
یافته که آمریکا و اس��رائیل از آن حمایت میکنند،
ایستاده است.

که فرزندان این ملت در نیروی دریایی سپاه فراهم کرده اند ،متعلق
به انقالب اس�لامی است و هر جا که نظام اسالمی نیاز بداند ،این
ظرفیت با عنایت خدا به بهترین شکل ممکن فعال خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود :ما پیش از این هم
سناریوهای محتمل زیادی را در مقیاسهاي گوناگون
تمرینات آمادگ��ی رزمی و دفاعی در نظر گرفتیم و
الگوهای آمادهسازی خود را بررسی کردیم.
س��ردار فدوی تش��ریح کرد :آخرین آن تمرینات
دفاع��ی در برابر تهدید مقیاسهاي درش��ت و تهدیدات
احتمالی از ناحیه رزمناوها و ناوهای بزرگ و همچنین سطوح
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مسئولین دولتى

نگاهشان به دست بیگانه نباشد

دولتىه��ا ه��م بدانند که آنچ��ه میتواند آنها را
بر انجام وظیفهى خودش��ان قادر کند تکیه بر نیروى
داخلى اس��ت؛ تکیه بر نیروى مردم است .من بارها
این را عرض کردم در جلسات عمومى و همچنین در
جلس��ات خصوصى با مس��ئولین دولتى ،نگاهشان به
دست بیگانه نباشد.
بله ،امروز دش��منان براى مل��ت ایران با تحریم
مش��کل درس��ت کردند؛ خب ،حاال اگر آمدند ش��رط
برداش��تن تحریم را یک چیزى قرار دادند که ش��ما
غیرت��ت نمیگنج��د ک��ه آن را انجام بده��ى؛ چه کار
میکنید؟ ش��رط میگذارند دس��ت از اسالم بردارید،
دست از استقالل بردارید ،دست از حرکت به سوى
عل��م بردارید ،دس��ت از فالن پدی��دهى افتخارآمیز
بردارید تا ما تحریم را برداریم؛ شما چه کار میکنید؟
قطعا ً قبول نمیکنید .یقینا ً هیچ مس��ئولى در کش��ور
قب��ول نمیکند که ش��رط برداش��تن تحریمه��ا ،مثال ً
فالن مسئلهى اساسى و فالن مسئلهى آرمانى باشد.
البته دشمن فعال ً نمىآید با آرمانها ،معارضهى صریح
بکند؛ چرا ،اگر ما عقبنشینى کردیم ،بهصراحت هم
میرس��د؛ اما امروز اینجور نیست که دشمن صریح
بیاید ب��ا آرمانها معارضه بکند و ش��رط قرار بدهد
لکن باید هوش��یار بود؛ فهمید که این پیشنهاد ،این
حرف ،این اقدام ازس��وى دش��من با چه هدفى دارد
انجام میگیرد .خب ،هیچ مس��ئولى معلوم اس��ت که
مقابل دشمنان
ِ
راضى نیس��ت و موافق نیست که در
کوت��اه بیاید و ب��راى اینکه مثال ً تحریمها برداش��ته
بشود یا کم بشود ،از آرمانها دست بردارند؛ خیلى
خ��ب ،حاال که اینجور اس��ت ،پس ش��ما بیایید کارى
کنی��د که کش��ور در مقابل تحریمه��ا مصونیت پیدا
کن��د؛ اقتص��اد مقاومتى یعنى این .ف��رض را بر این
بگذارید که دشمن ،برداش��تن تحریم را متوقف به
چی��زى میکند که ش��ما حاضر نیس��تید آن را قبول
کنی��د  -اینجور فرض کنید قضی��ه را  -کارى کنید
که تحریم بىاثر بشود.

ننجون
یارانه از باال ،انرژی هستهای از پایین
در خبره��ا آمده بود که یارانه پن��ج گروه از ملت را
قطع کردهاند و زمان آن رس��یده ک��ه "محافظهکاری" را
کنار بگذارد و وارد میدان شود.
البت��ه "ننج��ون" آنقدرها هم بیاحتیاط نیس��ت که
یکب��اره وارد میدان بش��ود .فلذا در ابتدا کمی به س��مت
چ��پ نگاه ميکنیم و بعد ميپیچیم به راس��ت و از س��ر
چهارراه "تدبی��ر" توقف ميکنیم و بع��د ميپیچیم توی
کوچه "دلواپسی" و بعد به شکل مذبوحانهای کف خیابان
پهن ميشویم.
یارانه ،یارانه است .انرژی هستهای نیست که بالتشبیه
دربارهاش کوتاه بیاییم و با ای��ادی آمریکای جهانخوار بر
س��رش معامله کنیم .یارانه یک مس��اله ناموس��ی است و
هرک��س بخواه��د ن��گاه چپ ب��ه آن بیندازد ،خ��ون راه
مياندازیم و شوخی هم نداریم.
در همین راس��تا اینجان��ب "ننجون" به اتفاق جمعی
از ی��اران هم��راه ضمن محکوم کردن این عمل ش��نیع و
ددمنشانه از مسئوالن درخواست ميکند که به جای قطع
یارانه پزش��كان ،مالكان خودروه��اي گرانقيمت لوكس،
صاحبان صرافيه��ا ،اعضاي هيات مديره بانكها و هيات
مديره شركتهاي خصوصي و افراد مقيم خارج از كشور،
یارانه اشخاص زیر را قطع کنند.
الف) تمامی روزنامهنگاران که بدون استثنا در آسیاب
استکبار جهانی آب ميریزند و خجالت هم نمیکشند.
ب) کارگران کورهپزخانهها که در تنور امپریالیسم و
در راس آن آمریکای جهانخوار ميدمند.
ج) کارگ��ران فصلی تمامی میادی��ن و چهارراهها که
چه��ره ش��هرها را زش��ت کردهاند( .در ای��ن مورد خاص
پیش��نهاد ميش��ود یارانه این اش��خاص به اعضای هیات
دول��ت و نماین��دگان مجل��س تعل��ق بگیرد ک��ه هر چه
ميکشند از دست این جماعت بیکاره است).
د) صنف کلهپزان و سیرابیفروش��ان (همینطور الکی
و بیدلیل)
ه) تمامی کس��انی که هنوز به این نتیجه نرسیدهاند
که "قطعنامه" ،کاغذپارهای بیش نیست.
و) کارکنان روزنامه سیاس��ت روز که هر کدام پروژه
برجس��ازی دارند و نانشان را ميزنند توی نفتخام برنت
دریای شمال و ميخورند.
ز) و خانواده محترم رجبی

تيموري

بايد ريشه خشک شود
ت��ا چه زماني بايد اين آقازادهها مصونيت داش��ته
باش��ند .تخلف کردهاند و ميکنند پرونده هم دارند اما
راست راس��ت ميچرخند و اختالس ميکنند .امتياز
واردات خودروه��اي لوکس و از اين قبيل امتيازات به
دلي��ل آقازاده بودند دريافت ميکنند بايد ريش��ه اين
امتياز دادنها خشک شود.
ياوري

واقعيتهاي سودجويان
پزش��کان محت��رم بهتر اس��ت ظرفي��ت پذيرش
نقدپذيري خود را افزايش دهند .نشان دادن بداخالقي
تعدادي پزشک تقلبي چه ضرري به حيثيت پزشکان
ميزند که تا اين اندازه پرخاش ميکنند .س��ريال در

حاشيه واقعيتهاي سودجويان در لباس پزشک را به
مسئوالن گوشزد ميکند پس بايد ادامه داشته باشد و
در همه حرفهها و مشاغل بايد نقد دلسوزانه باشد.
ابوالقاسمي

گوش به فرمان صهيونيستها
آلسعود روي رژيم غاصب صهيونيستي را سفيد
کرده اس��ت .بمباران بيمارس��تانها و خانههاي مردم
يمن توس��ط جنگندههاي رژيم آشغال سعودي همان
جنايتي است که صهيونيستها در غزه مرتکب شدند.
رژيم آلسعود سياستهاي رژيم صهيونيستي را اجرا
مي كند و گوش به فکر اين رژيم است.
بختياري

چه نظارتي است
يک روز گوش��ت االغ سر از قصابيها درميآورد و
امروز گوشت بوفالو .وزارت بهداشت و ساير متوليان در
خواب هس��تند .گوشت ميآيد توزيع ميشود و مردم
ميخورند آن وقت آقايان اتفاقي متوجه ميشوند .اين
چه نوع نظارتي است.
علوي

نمايندگان فکري اساسي کنند
از نمايندگان مجلس انتظار داريم جلوي گراني و
آزاد شدن قيمت نان را بگيرند .دولت که به فکر مردم
نيست حداقل نمايندگان مجلس فکري اساسي کنند.
حميدي

حق مردم است
حق مردم اس��ت تا از تعهدات ايران در مذاکرات
مطلع شوند .بايد بدانيم چه امتيازي دادهايم و در قبال
آن چه چيزي بدست آوردهايم.
اسفندياري

افزايش تعداد واگنها
از شهردار تهران درخواست داريم واگنهاي مترو
را افزايش دهند .در س��اعت اوليه صبح و انتهاي شب
که مردم به س��رکار و منزل خودشان ميروند ازدحام
در مترو واقعا کمرشکن است .بهتر است براي تشويق
بيش��تر مردم در استفاده از وسايل حملونقل عمومي
همچنين رفاه مردم تعداد واگنها افزايش يابد.
چگيني

دولت برنامه ندارد
دولت براي نس��ل جوان هي��چ برنامهاي ندارد .نه
براي اشتغال نه براي ازدواج آسان جوانان.
اميني

فقط وعده ميدهند
هر دولتي ب��راي جلب نظر آراي م��ردم از واگذاري
استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي سخن ميگويد
اما دولتها يکي پس از ديگر عوض ش��دند و استقالل و
پرسپوليس نه تنها خصوصي نشدند بلکه بيشتر وابسته به
دولت شدهاند .فقط وعده ميدهند .از عمل خبري نيست.
فتحي
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ﻭﻡ

حرف و عمل يکي نيست
حرف و عمل آمريکاييها يکي نيست نبايد به آنها
اعتماد کنيم .مثالهاي آن هم زياد اس��ت آمريکاييها
خودش��ان داعش را درس��ت کردند بعد امروز ائتالف
مبارزه با داعش تشکيل دادهاند .تمام فتنهها از سوي
آمريکاييها اس��ت بعد چهره حق به جانب ميگيرند
و خودش��ان را مدعي دف��اع از دموکراس��ي و حقوق
بش��ر مينامند .تامينکننده اصلي سالح تروريستها
آمريکاييه��ا هس��تند و درآم��د زيادي از آن کس��ب
ميکنند و از آن طرف کشورهاي اسالمي را تضعيف و
ثروتهايشان را غارت ميکنند.
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بدون لكنت

من در جلساتی که گفتوگوهای بیمعنی زیادی در آن مطرح
میش��د حضور داش��تم اما درباره این عملی��ات خیلی حرفهاي
پوچ گفته ميش��د .ما در حال گفتوگو درب��اره یکی از مهمترین
خواستههاي امنیت ملی رئیسجمهور بودیم که تاکنون درخواست
ک��رده بود .این عملی��ات به اندازه کافی پیچی��ده و خطرناک بود.
اگ��ر فرمانده عملیاتهاي ویژه قصد داش��ت که آن را ش��نبه اجرا
کن��د ،بنابراین ،این همان چیزی بود که م��ا باید انجام ميدادیم.
از آنجا که دقیقاً یادم نیس��ت چه چیزی گفتم ،برخی در رسانهها
از قول من یک کلمه چهار حرفی را برای رد کردن مهمانی ش��ام
خبرن��گاران به عنوان یک نگرانی مط��رح کردند .من هم به دنبال

تصحیح آن نبودم.
رئیسجمه��ور موافقت کرد .او گفت اگر بدترین وضعیت پیش
بیاید و ناچار باش��د که در وسط ميهمانی ش��ام از آنجا خارج شود،
شب ابوتاباد،
ميتوانند دل درد را بهانه کنند .در پایان ،برای ش��نبه ِ
مه پیشبینی شده و باید ماموریت در هر صورت تا یکشنبه به تعویق
ميافتاد .اما این تاخیر حداقل به بهانه ميهمانی واشنگتن نبود.
پس از آخرین جلسه ،رئیسجمهور فرصتی خواست تا مجددا ً
روی برنامه عملیات فکر کند .گروه همچنان اختالف داشتند .این
تصمیمی بود که تنها رئیسجمهور ميتوانس��ت بگیرد .س��پس او
دس��تور عملیات را صادر کرد .عملی��ات با نام رمزی «نیزه نپتون»
آغاز ميگردید.
ش��نبه ش��ب را در مراسم عروس��ی یکی از دوس��تان نزدیکم
گذراندم .عروس ،دختر جوان استراتژیست ارتش و مسلط به زبان
چین��ی که در ارتش چی��ن تحصیل کرده بود و دوس��تانش همه
افراد جوان باهوش و اهل تعامل بودند .یک ش��ب سرد بهاری بود
و در پش��تبام محل پذیرایی ما که مشرف به رودخانه «پوتوماک»
بود ،کناری ایس��تادم ،به رودخانه ن��گاه و به این فکر ميکردم که
روز بعد چه خواهد ش��د .ميهمانها به تدریج پیش آمدند و با من

خیلی کوتاه

بهمنظور شرکت در «کنفرانس باندونگ»
روحانی فردا به اندونزی میرود

حجتاالس�لام حس��ن روحانی رئیسجمهور اسالمی ایران
امروز بهمنظور ش��رکت در اجالس بزرگداشت شصتمین سالگرد
کنفرانس آسیا  -آفریقا به اندونزی سفر میکند.
این س��فر بهدعوت جوک��و ویدودو ،رئیسجمه��ور اندونزی

صورت میگیرد.
در ای��ن اجالس ک��ه در باندونگ اندونزی برگزار میش��ود،
 109کش��ور و  20س��ازمان بینالمللی و منطقهای حضور دارند
که حدود  80کشور نیز در آن شرکت میکنند.

اجالس وزیران کنفرانس آس��یا  -آفریقا ديروز برگزار شد و
اجالس سران این کنفرانس که به «کنفرانس باندونگ» معروف
اس��ت ،روزهای چهارش��نبه تا جمعه هفته ج��اری در جاکارتا و
باندونگ اندونزی برگزار میشود.

سياست
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ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺨﺮﺏ )ﺁﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﻚ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ(
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﺎﺭ:
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ ،ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﺯﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻱ ،ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ
ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺳــﺎﺧﺖ /ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺨﺮﺏ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺩﺭﺯ ﺟﻮﺷﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:
1ـ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻛﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
2ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
3ـ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 124/400/000ﺭﻳﺎﻝ( ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻟﻲ ﻛﻞ ﭘﻴﻤﺎﻥ.
4ـ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒــﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/2/8ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺷــﺮﻕ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺸــﻬﺪ ـ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺧﻴﺎﻡ ـ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ـ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡ ـ ﻧﺒﺶ
ﭘﻴﺎﻡ 6ـ ﭘﻼﻙ  18ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ 37047319 :ﻭ  37047323ﻭ ﺗﻠﻔﻜﺲ  37047200ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1394/2/23ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺷﺮﻕ

