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فضا را آرام کنیم

پوتین:

جهان
| پوتين در ســخنرانى ســاالنه خود در جمع قانونگــذاران دو مجلس 
فدرال، اعضاى دولت و مقام هاى رسمى و چهره هاى مردمى درباره امور داخلى 
و سياست خارجى كشــورش و توانمندى هاى نظامى روسيه سخن گفت. وى 
همچنين به واشنگتن نسبت به هرگونه استقرار سيستم موشكى در اروپا و نزديك 
مرزهاى روسيه هشدار داد. به گزارش خبرگزارى راشا تودى، والديمير پوتين، 
رئيس جمهورى روسيه امروز چهارشنبه تاكيد كرد، روسيه از اتحاديه اروپا انتظار 
دارد تا گام هاى حقيقى براى احياى روابط اقتصادى عادى با روســيه بردارد. او 
همچنين گفت روسيه قصد دارد تا گفت وگو با ژاپن داشته باشد تا توافق صلح با 
ژاپن امضا شود. رهبر كرملين در بخش ديگرى از سخنانش تاكيد كرد، همكارى 

در چارچوب اتحاديه روسيه – بالروس بايد تقويت شود.
رئيس جمهورى روســيه همچنيــن از انجام تدابيرى براى ايجاد پيشــرفت 
فناورى در عرصه دفاعى ســخن گفت. به گفته او، متخصصان جوان مى توانند 
در اين زمينه نقش مهمى ايفا كنند. به گفته او، دولت به دنبال تكرار آنچه كه با 
سالح هاى پيشرفته استراتژيك در مناطق غير نظامى انجام داد، مانند ژنتيك و 
هوش مصنوعى است. پوتين همچنين گفت، روسيه قصد ساخت چندين كشتى 
علمى دارد كه قادر به انجام تحقيقات در هر نقطه جهان از جمله شمالگان باشند.
والديمير پوتين گفت: جوانان در روســيه بدانند كه انرژى، روحيه و استعداد 
آنها يكى از بزرگترين عوامل براى روسيه براى رقابت در عرصه جهانى در آينده 
است. همه بايد بدانند كه اين امر تنها از طريق يك كشور مستقل انجام شدنى 
است. تعامل با روسيه به معناى يافتن زمينه هاى مشترك است، نه ديكته كارى 
كه بايد انجام شود. اهداف سياست خارجى روسيه شفاف است؛ تقويت اعتماد، 

از بين بردن مرزها ميان مردمان و ساخت يك جهان امن تر.
به گفته پوتين، تصميم آمريكا براى خروج يك جانبه از پيمان آى ان اف در ميان 
چشمگيرترين تحوالت امروز است. روسيه تاكيد دارد، بر خالف آمريكا روسيه 
اقدام به ساخت فناورى هايى كه طبق اين معاهده ممنوع است، نكرده است. او 
گفت: واشنگتن در باره داليل خروجش از آى ان اف فريبكارى كرده است. خيلى 
صادقانه تر بود كه مى گفتند مى خواهند از آن بيرون بروند. درست همان كارى 

كه آنها با معاهده موشك ضد بالستيك (اى بى ام) كردند.
پوتين گفت: آمريكايى ها شروط آى ان اف (پيمان نيروهاى هسته اى ميان برد) 
را به روش هاى زيركانه اى نقض كرده اند؛ مثل اســتقرار سكوى پرتاب مناسب 
موشك هاى تام هاوك در شرق اروپا و استفاده از موشك هاى ميان برد به عنوان 

هدف در آزمايش هاى ضد موشكى.
رئيس كشور روسيه خاطر نشان كرد: روســيه اولين كشورى نخواهد بود كه 
موشك هاى ميان برد در اروپا مستقر مى كند، اما اگر آمريكا چنين موشك هايى 
را در نزديكى روسيه مستقر كند، مسكو مجبور به واكنش خواهد شد. اگر چنين 
اتفاقى رخ دهد، روسيه نه تنها مناطق موشــك هايى كه ما را تهديد مى كنند، 
بلكه مراكزى كه تصميمات مرتبط با استقرار موشك ها در آنجا گرفته مى شود 

را هدف قرار خواهد داد.
پوتين تاكيد كرد: شرايط بين المللى كنونى ايجاب مى كند كه تنش ها تشديد 
نشود. آمريكا براى دستيابى به مزيتى بر روســيه از طريق ساخت قابليت هاى 
موشكى ضد بالستيك اقدام كرده و شكست خورده است. روسيه به اين اقدامات 
از طريق حفظ بازدارندگى واكنش نشــان داده اســت.رئيس جمهورى روسيه 

همچنين نگاهى بر اقدامات كشورش در توليد سامانه هاى تسليحاتى كه اولين بار 
خودش در مارس 2018 اعالم كرد، انداخت. اين شامل استقرار يك زير دريايى 
مسلح با اژدر دوربرد هسته اى پوزيدون مى شود. پوتين اعالم كرد: روسيه استقرار 
برخى از تجهيزات نظامى شامل موشك ضد كشتى تسيركون و چندين كشتى را 
سرعت مى بخشد. بر خالف ادعاى برخى از كشورها، روسيه تهديدى براى ساير 
كشورها نيست. اقدامات نظامى روسيه در واكنش به آنچه آمريكا و متحدانش 
انجام مى دهد، صورت مى گيرد و ماهيت دفاعى دارد. سياســت هاى واشنگتن 
كوته بينانه و مخرب اســت و در نهايت منافع خود آمريــكا را تضعيف مى كند.
رئيس جمهورى روسيه تاكيد كرد: احتماالً نخبگان آمريكايى در اينكه باور دارند 
خودشان استثنايى هستند، دچار محاسبات غلط شدند. آيا آنها اصًال مهارت هاى 
محاسباتى دارند؟ آنها بايد از آنها براى ارزيابى تسليحات جديد روسيه استفاده 
كنند و بر اساس محاسباتشان تصميم گيرى كنند. تمام اقدامات روسيه در حوزه 
نظامى با هدف تضمين امنيت و حذف حتى سايه احتمالى است كه شايد كشورى 
براى استفاده از زور عليه روسيه تالش كند. آنچه روسيه مى خواهد صلح است. 
مردم روسيه از اعماق قلبشان باور دارند كه آينده كشورشان به اقدامات خودشان 
بستگى دارد و آنها با موفقيت هايشان به بهتر كردن اين كشور كمك مى كنند. 

وظيفه دولت كمك كردن به آنها در دستيابى به اين مسير است.
پوتين همچنين از آمريكا خواست تا توهم برترى نظامى جهانى را رها كند. به 
گفته او، اگر آمريكا موشكى در اروپا مستقر كند، روسيه مجبور به اتخاذ تدابير 
متقارن و نامتقارن مى شــود. پوتين تاكيد دارد، استقرار موشك هاى آمريكا در 

اروپا امنيت روسيه و جهان را به خطر مى اندازد.

ســرمقاله
معنای سختی را دریابیم

| جــواد بیگ تبریــزی- 
واقعيت اين است كه دنيا محل سختى 
ها و بالهاست (البته اين بالها، داراى 
هدف و معنا هســتند، اگر بى هدف و 
معنا بودند، آزار دهنده مى شدند) ما 
انتظارمان از زندگى، راحتى و آسايش 
است و چون به آن نمى رسيم، ناراحت 

مى شويم.
اساســاً راحتى براى دنيــا آفريده 
نشده و بديهى است طلب كردن آنچه 

وجود ندارد، مايه رنج و عذاب است.
اگر حادثه هاى ناخوشايند زندگى 
را بى معنا و بى حاصــل بدانيم، قابل 
تحمل نخواهند بود. اما اگر ســختى 
ها را معنادار دانسته و پوچ و بى فايده 
ندانيم، قابــل تحمــل خواهند بود. 
مولوى در اين بــاره تمثيل خوبى مى 

آورد و مى گويد:
فرد بيكارى بــراى رفع نياز خود از 
شخصى تقاضاى كمك كرد، او براى 
آن كه بدون دليــل به او كمك نكند، 
گفت: سنگ هاى اين طرف حياط را 
به آن طرف منتقل كن. پس او سنگ 
ها را جابه جا كرد و مزدش را گرفت و 
رفت، روز بعد آمد، صاحب كار گفت 
همه ســنگ ها را از آن طرف به جاى 
اول منتقــل كن. او هــم منتقل كرد 
و مــزد را گرفت و رفت، بــاز روز بعد 

همين طور... چند روز ادامه يافت.
يك روز آن كارگر به شدت ناراحت، 
از جابه جا كردن بى حاصل و بى معنا 
لب بــه اعتراض گشــود. گرچه همه 
روزه مزد مى گرفــت، ولى همين كه 
ديد كارش بى معنا و بى حاصل است 
ناراحت شــد. گرچه صاحب كار مى 
خواســت بى دليل مزد ندهد، ولى به 
اين مهم توجه نكرد كه بى فايده بودن 
كار نيز براى كارگر آزار دهنده است.

بى معنا بودن، مهم ترين عامل فشار 
روانى اســت. ما معتقديم كه جهان 
براســاس حكمت الهى مى چرخد و 
هيچ حادثه اى در زندگى انسان بدون 

حكمت و دليل نيست.
اگر به فلســفه زندگى دست يابيم، 
ســختى آن نيز معنا مى يابد و ديگر 
آزاردهنده نخواهد بــود. اگر منطق 
ما اين باشــد كه: افراد بايد شــاد و 
خوشــحال زندگى كنند و غم و اندوه 
نداشته باشــند، اين عقيده باعث مى 
شــود كه افراد دردمنــدى كه رنجى 
اجتناب ناپذير دارند، از اين كه شــاد 
نيســتند، اندوهناك تر شوند؛ يعنى 
آنان نه تنها اندوهناك هســتند، بلكه 
بار اين اندوه را نيز به دوش مى كشند 
كه چرا شاد نيســتند. اين جاست كه 
مى توان فهميد چرا دين، محور آموزه 
هاى خــود را «لذت محــورى» قرار 
نداده اســت. چون جز اندوه بيشتر، 

نتيجه اى ندارد.

آمریکا توهم 
برتری 
نظامی را رها 
کند

جایی برای صرف دو فنجان قهوه
استاد با بسته سنگيني وارد كالس درس شد و بار سنگين 
خود را رو به روى دانشجويان خود، روي ميز گذاشت؛ وقتي 
كالس شروع شد، يك شيشه بسيار بزرگ از داخل بسته 
برداشت و شروع به پُر كردِن آن با چند توپ گلف كرد.وقتى 
توپ ها را دروِن شيشــه جا داد، از شاگردان خود پرسيد :آيا 
اين ظرف پُــر است؟دانشجويان با اندكى تعجب گفتند: بله.
سپس پروفسور ظرفي از سنگريزه برداشت و آنها را در داخل 
شيشه ريخت و شيشه را به آرامي تكان داد.سنگريزه ها در 
بيِن مناطِق بازِ بيِن توپ هاي گلف قرار گرفتند؛سپس دوباره از 
دانشجويان پرسيد كه: آيا ظرف پُر است؟ و باز همگي گفتند: 
بلــه !بعد پروفسور ظرفي از ماسه را برداشت و داخل شيشه 
ريخت و ماسه ها همه جاهاي خالي را پُر كردند.او يك بار ديگر 
پرسيد كه آيا ظرف پُر است ؟؟دانشجويان اين بار قاطع و يك 
صدا گفتند: بله.بعد پروفسور دو فنجاِن پُر از قهوه از زير ميز 
برداشت و روي همه محتويات داخل شيشه خالي كرد.... و 
با لبخند گفت »االن در حقيقت دارم جاهاي خالي بين ماسه 
ها را پُر مي كنم !!همه دانشجويان خنديدند.توپ هاى گلف 
مهمترين چيزها در زندگي شما هستند؛خدايتان.خانواده 
تان... چيزهايي كه اگر حتى همه چيزهاي ديگر از بين بروند، 
ولي اينها باقي بمانند، باز هم زندگيتان پاي برجا خواهد بود.
ماسه ها هم ساير چيزهاى معمولى هستند؛مثل مسايل خيلي 
ساده و روزمره.پروفسور ادامه داد :اگر اول ماسه ها را در ظرف 
قرار بدهيد، ديگر جايي براي سنگريزه ها و توپ هاي گلف باقي 
نمي ماند!«درست مثل زندگيتان»يكي از دانشجويان پرسيد 
:پس دو فنجان قهوه چه معني داشتند؟پروفسور لبخند زد 
و گفــتخوشحالم كه پرسيدي!اين فقط براي اين بود كه به 
شما نشان بدهم كه مهم نيست كه زندگيتان چقدر شلوغ و پُر 
مشغله است!هميشه حتى در زندگى شلوغ هم «جايى براي 

صرف دو فنجان قهوه با يك دوست هست».

کات و مات
نویسنده: کیش میش

فرد ا روز 
کود تاست

تاريخ را بايد بخوانيم. فردا روزى اســت كه رضاخان 
كودتا كرد. كودتاى سوم اسفند 1299 كودتايى نظامى 
بود كه توســط رضاخان و هم دستى ســيدضياءالدين 
طباطبايى و با برنامه ريزى افســر انگليسى آيرونسايد 
اجرا شد. برخى منابع مى گويند 23 روز پيش از كودتا 
رضاخان سردار ســپه با ادموند آيرونسايد مالقات كرد 
كه در اين ديدار ژنرال آيرونســايد به سردارسپه گفته 
بود اگر شــما قدرت را در دســت بگيريد ما مخالفتى 
نداريم. در نتيجه مذاكــرات و هماهنگى هاى به عمل 
آمده بين سيدضياءالدين طباطبايى و رضاخان ، در روز 
سوم اسفند قواى قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتى 
و مراكز نظامى را اشــغال كردند. نزديك به صد تن از 
فعاالن سياسى و رجال سرشــناس بازداشت و زندانى 
شدند. احمدشاه قاجار و محمدحسن ميرزا (وليعهد) به 

كاخ فرح آباد گريختند و سپهدار رشتى (نخست وزير) به 
سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. نتيجه كودتا، 
رئيس الوزرايى سيدضياءالدين و وزير جنگ شدن ماژور 

مسعود خان كيهان و سپس خود رضاخان بود.  
اين كودتا كه با برنامه ريزى ژنرال هاى انگليســى و 
با هدف انقــراض انقالب مشــروطه و دور كردن ايران 
از تعامل با دولت نوپديد شــوروى انجام شــد تاريخ را 
به صورتى ديگــر ورق زد و حكومت چكمه و ســرنيزه 
را جايگزين مشــروطيت كرد. رضا خان در روز كودتا 
به عنوان رهبر كودتاچيان اطالعيه اى به اين شرح صادر 
كرد:حكم مى كنم: تمامى اهالى شهر تهران بايد ساكت 
و مطيع اوامر نظامى باشــند.حكومت نظامى در شهر 
برقرار و از ساعت هشت بعدازظهر غير از افراد نظامى و 
ماموران انتظامى شهر كسى نبايد در معابر عبور نمايد.

كسانى كه از طرف قواى نظامى و پليس مظنون به مخل 
آســايش و انتظامات واقع شــوند فورا جلب و مجازات 
سخت خواهند شد.تمامى روزنامه جات و اوراق مطبوعه 
تا موقع تشكيل دولت به كلى موقوف و بر حسب حكم 
و اجازه اى كه بعدا داده خواهد شد، بايد منتشر شوند. 
اجتماعات در منازل و نقاط مختلفــه به كلى موقوف، 
در معابر هم اگر بيش از ســه نفر گرد هم باشند با قوه 
قهريه متفرق و جلب خواهند شــد. تا دســتور ثانوى 
تمام مغازه هاى مشروب فروشى و تئاتر ها و قمارخانه ها 
و كلوپ ها تعطيل اســت و هركس مست ديده شود به 
محكمه نظامى جلب خواهد شــد. تا زمانى كه دولت 
تشكيل نشده است، ادارات و دواير دولتى به استثناى 
اداره ارزاق، تعطيل خواهند بود، پستخانه  و تلگراف خانه 

و تلفن خانه هم مطيع اين حكم خواهند بود. 
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ترامپ فرمان تشکیل »نیروی فضایی« آمریکا را امضا کرد
| كاخ سفيد با صدور بيانيه اى مطبوعاتى از تصميم ترامپ براى ايجاد نيروى فضايى آمريكا خبر داد 
كه فعال در نيروى هوايى اين كشور مستقر مى شــود. به گزارش كائنات به نقل از ايرنا، بيانيه كاخ سفيد با 
اين جمله دونالد ترامپ آغاز شده است كه «سرنوشت ما در فراتر از زمين، نه تنها مربوط به هويت ملى بلكه 
مساله امنيت ملى است».بر اين اساس، دستورالعمل سياســت فضايى رئيس جمهورى آمريكا، چهارمين 
گام جسورانه و استراتژيك براى تضمين سلطه فضايى آمريكا ناميده شده است كه چارچوبى را براى ايجاد 

نيروى فضايى اياالت متحده ايجاد مى كند.
اين دســتور العمل از وزير دفاع مى خواهد تا يك پيشــنهاد قانونى مبنى بر ايجاد نيــروى فضايى را به 
 عنوان شــاخه ششــم نيرو هاى مســلح توســعه دهد و در ابتدا آن را در داخل نيروى هوايى ايجاد كند.
اين پيشنهاد به دنبال آن اســت تا توانايى آمريكا براى رقابت، پيشگيرى و پيروزى در عرصه ستيزه جويانه 
افزايش يابد؛ جنگنده هاى فضايى با قابليت هاى نسل بعدى سازماندهى، آموزش و تجهيز شوند و توانايى هاى 
جنگى و دفاع فضايى به حداكثر برســند و بوروكراسى كاهش يابد. اســتفاده ما از فضا براى حفظ امنيت، 
حفاظت از حيات و حمايت از شــيوه زندگى ضرورى دانسته شده و آمده اســت: اياالت متحده بهترين در 
فضا است و دشمنان ما آن را مى دانند. فضا يك منبع كليدى براى مزيت استراتژيك اياالت متحده است و 
متخاصمين بالقوه خارجى ما مصمم هستند كه دسترســى ما به آن محدود شود. در اين بيانيه تاكيد شده 
است آمريكا داراى توانمند ترين نيروى نظامى در جهان است، اما بايد تهديدات ناگهانى از دشمنان خارجى 
در فضا را براى حفظ رهبرى خود و پيشبرد از رقباى خود در نظر بگيريم. آمريكا هميشه از طريق قدرت به 

دنبال صلح است و ما با متحدان و شركايمان براى تامين صلح در فضا خواهيم بود.
كاخ سفيد به نياز وزارت دفاع و جامعه اطالعاتى براى ايجاد سازوكار هاى مشترك براى بهبود قابليت ها و 

عمليات فضايى تاكيد شده و آمده است ترامپ مى داند كه جنگ تغيير مى كند.

شهردارتهراندرحاشیهجلسهدولت:

خط 7 متروی تهران به زودی افتتاح می شود
| شهردار تهران گفت : خط 7 متروى تهران 
بزودى افتتاح مى شــود. پيروز حناچى در حاشــيه 
جلسه هيأت دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: 
خط 7 متروى تهران را امسال يا اوايل فروردين ماه به 
صورت كامل افتتاح خواهيم كرد و اين خط تا ميدان 
صنعت مى آيد. وى افــزود: خط 6 مترو نيز از دولت 
آباد تا ميدان شــهدا افتتاح مى شود و يك ماه بعد از 

آن تا ميدان امام حسين (ع) مى رسد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه طرح دريافت 
عوارض از تونل هاى شهرى به كجا رسيد گفت: اين 
طرح در حد ايده بوده و به تصويب نرسيده است. البته در خيلى از كشورهاى دنيا اين ايده اجرا مى شود اما 
اجرايى كردن اين طرح در داخل شهر راحت نيست شايد پروژه هاى كه از اين به بعد توسط بخش خصوصى 
اجرا مى شود پولى شود مثل اتوبان كمربندى شهيد شوشترى كه براى استفاده از آن عوارض گرفته مى شود 

ولى در داخل شهر اين ايده اجرا نخواهد شد و به تصويب شوراى شهر هم نرسيده است.
حناچى همچنين درباره مقابله با تراكم فروشى در شهر تهران اظهار كرد: ما به تراكم فروشى نگاه نقادانه 
داشته ايم و براى اصالح آن هم برنامه داده ايم تالش ما اين است كه باغات بزرگ در اختيار شهر قرار گيرد 
و مجوزى هم براى ايجاد برج باغ ندهيم البته شــرايط اقتصادى ما هم خوب نيست و دخل وخرج ما با هم 

نمى خواند اما تالش مى كنيم كه قول خود را به مردم عملى كنيم.

رئیسدفتررئیسجمهورمیگوید
دولتبامنافعملیومعیشتمردمبازیسیاسینمیکند؛

شهریدیدگاه
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 واعظی: من از صداوسیما تشكر می کنم؛
اما عده ای در صداوسیما جناحی برخورد می کنند


