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تازه های مطبوعات
••سازندگی -این روزنامه با ترسیم کاریکاتوری
از احمدی نژاد با تیتر « اخراجی » نوشت :بیشک
احمدینژاددرتالشاستکهلیدرجنبشجامعه
خاکستری و معترض ایران شود .سخنان ساختار
شکنانه و عبور از انقالبیگری ،در کنار پیامهایی
که به جامعه ارسال میکند ،همچون عکسهایی
کهبازنانخارجازکشورگرفتهاستنشانمیدهد
او سالها از تمام مرزهایی که پیش از خود از آن ها
سخن میگفت و با آن ها به دایره قدرت وارد شد
عبورکردهاست.
••کیهان -این روزنامه به نقل از نیکی هیلی،
نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد ،
نوشت که ایــران از طریق ناوگان نفتکشهای
غیرقانونی[!]معروفبه«ناوگاناشباح»قادراست
بهنقضتحریمهابپردازد.
••شرق -این روزنامه با بیان این که بهارستان
مدتهاست به محکمهای «بــدون ایجاد امکان
دفاعبرایمتهمان»برایمحاکمهمسئوالندولت
قبل تبدیل شده است نوشت :گزارش «رسیدگی
به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط
زیستدرارائهگزارشناصحیحدرخصوصبنزین
تولیدی صنایع پتروشیمی» به قوه قضاییه ارجاع
داده شد .گزارشی که صراحتا سعی در توجیه
نآلودهوبیکیفیتداخلیازسال
اثراتمنفیبنزی 
 ۱۳۸۹ونادیدهگرفتنتأثیرآنبرافزایشسرطانو
طزیستیداردتابتواندنامابتکار
آلودگیهایمحی 
وزنگنهرابهعنوانمتهمدراینپروندهقراردهد.
•• جمهوری اســامــی -ایــن روزنــامــه نوشت:
انتظار برای رفع تحریمها و شروع مذاکرات وین،
بیش از حد معمول شده و دولت سیزدهم پاسخ
قانعکنندهای برای این تأخیر ارائه نکرده است.
طرفهای غربی این روزها سخن از نزدیک شدن
زمانپایانمهلتگفتوگوهابهمیانمیآورندولی
طرفایرانیهنوزحتیتکلیفهیئتمذاکرهکننده
را هم روشــن نکرده اســت .از دولتی که خــود را
جهادی و انقالبی میداند ،انتظار سرعت عمل
وجــود دارد ،چیزی که هنوز در این زمینه دیده
نشدهاست.

انعکاس
••فرارومدعیشد :سندیمنتشرشدهکهنشان
میدهد اوجی وزیر نفت دستور استخدام دختر
رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و عضو
کمیسیون انرژی را صادر کرده است .براساس
سند منتشر شده با جذب «نفیسه سنگدوینی» در
قالب قرارداد مدت معین موافقت شده است .در
همین زمینه خبرگزاری فارس نیز سند دیگری
منتشرکردهکهنشانمیدهد«نفیسهسنگدوینی»
درآزموناستخدامیقبولنشدهواینسندحکایت
از آن دارد که دختر نماینده گرگان با معدل 14
دوره کارشناسی را در رشته مهندسی فناوری
اطالعاتدردانشگاهآزادساریگذراندهاست.
••تابناک نوشت  :معصومه ابتکار در توئیتی
پس از ارسال گزارش تخلفاتش توسط مجلس به
قوه قضاییه نوشت :آمادگی دارم به این اتهام که
برخی را ذوق زده کرده ،در هر مرجعی پاسخ دهم
وروشنگریکنم.دربحثبنزینپتروشیمیاعالم
می کنم به عنوان ایمونولوژیست و رئیس سازمان
محیط زیست در۹۲و۹۳بـــر حق سالمت مردم
اصــرار کــردم .سرطان زایی آن بنزین روشن بود
پس کوتاه نیامدم .آقای زنگنه هم گامی درست در
حذفآنبرداشت.
••شفقنا نوشت:آیت ا ...صافی گلپایگانی در
دیدار با رئیس مجلس گفت :مردم نجیب و شریف
مستحق این وضعیت نیستند .این که با
کشور ما
ّ
بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به
ضرر مردم عزیزمان است .شما باید با عقالنیت و
تعامل سازنده ،حقوق ملت را احقاق کنید .امروز
یکی از راههای اصالح امور این است که با حفظ
منافعکشوروباع ّزت،باجهاندرارتباطباشیمکه
خیلیازمشکالتبرطرفخواهدشد.
••جماراننوشت:گروهویژهاقداممالیعلیهپول
شویی ،افایتیاف اعالم کرد که ترکیه ،مالی و
اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده
است.ایرانوکرهشمالیهمچناندرفهرستسیاه
گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند .وزارت خزانه
داری ترکیه در واکنش به اقدام «افایتیاف» در
بیانیهای اعالم کرد :در دوره آینده اقدامات الزم با
همکاری «افایت ـیاف» و همه نهادهای مربوط
انجاممیشودتااطمینانحاصلشودکهکشورما
دراسرعوقتازاینلیستخارجمیشود.
••دیــده بان ایــران مدعی شد  :طی روزهــای
گذشته برخی نمایندگان مجلس در حالی نسبت
به معرفی هرچه سریع تر گزینه دولت برای وزارت
آمــوزش و پــرورش هشدار داده اند که خبرهای
رسیده حاکی از این است که به احتمال فراوان به
زودی محمد طیب صحرایی ،عضو هیئت علمی
دانشگاه امام صادق (ع) به مجلس یازدهم معرفی
خواهدشد.

گالوپ ۷۲:درصد مردم از عملکرد دولت
رئیسی رضایت دارند
میزانرضایتازعملکرددولتکهدرآخرینماههایدولتروحانیبهحدود ۳۰درصد
سقوطکردهبود،براساستازهتریننظرسنجیگالوپدرنخستینهفتههایحضور
رئیسیدرپاستورازمرز ۷۰درصدگذشتهاست

گروه سیاسی-موسسه نظرسنجی گالوپ در
نخستینهفتههایورودرئیسیبهکاخریاست
جمهورینظرمردمایرانرادربارهعملکرددولت
او پرسیده است که بر این اســاس ۷۲ ،درصد
مردم از عملکرد رئیسی و کابینه او راضیاند.
این در حالی است که در آخرین ماههای ریاست
جمهوریروحانیمیزانرضایتمردمازعملکرد
دولت جمهوری اسالمی ایــران به  ۳۲درصد
رسیده بود .به گزارش همشهری آنالین ،آمار
رضایت بیش از ۷۰درصدی از عملکرد رئیسی
در حالی به دست آمده که غرب او را یک چهره
"محافظهکار اصولگرا" میداند .از سوی دیگر،
با این که حسن روحانی برای غربیها همواره
یک چهره میانهرو متمایل به اصالحطلبی

بوده اما هرگز در دوران ریاست جمهوری خود
نتوانست رضایت  ۵۰درصــدی مردم ایــران را
جلب کند .در آخرین نظرسنجی گالوپ که در
پاییز  ۱۳۹۹همزمان با اوج گرفتن همهگیری
کرونا در ایران انجام شد ،فقط  ۳۲درصد مردم
از شیوه حکمرانی روحانی رضایت داشتند و
میزان نارضایتی از عملکرد او و دولتش به رقم
 ۶۳درصد رسیده بود .گالوپ که از مهمترین و
معتبرترین نهادهای نظرسنجی و فعالیتهای
پژوهشیدرآمریکاوجهاناست،نظرمردمایران
رادربارهعملکردرئیسیبینروزهای ۲۴تا۳۱
اوتسنجیدهاست؛درستسههفتهپسازآغاز
رسمی دوران ریاست جمهوری سیزدهمین
رئیس جمهوری ایران .یکی دیگر از یافتههای

این نظرسنجی میزان اعتماد مردم به حکومت
اســت که از کمتر از  ۵۰درصــد در یک سال
گذشتهبهحدود ۵۹درصددرآغازدورانریاست
جمهوری رئیسی رسیده است .بیاعتمادی
مردم به حکومت که بخشی از آن ناشی از شیوه
رویاروییباتهدیدویروسکرونابود،از ۵۲درصد
در تابستان  ۲۰۱۹به  ۴۷درصد در تابستان
 ۲۰۲۰رسیدودرمیانههایپاییزسالگذشتهبه
 ۴۱درصدسقوطکرد؛کمترینمیزاناعتمادبه
حکومتدرکارنامهایراندرگالوپکهآنهمدر
دورانریاستجمهوریروحانیرخداد.بخشی
ازافزایشاعتمادمردمایرانبهحکومتناشیاز
جهشدرتامینواکسنکرونابهویژهازمنابعغیر
غربی بالفاصله پس از به قدرت رسیدن رئیسی
بوده است .بر اساس نظر کارشناسان گالوپ،
رئیسی حتی پیش از روی کار آمدن هم درباره
شیوهمهارکرونابهمردموعدهدادهبودوتوانست
این وعده را تا حدودی عملی کند .حاال نوبت
به بهبود اوضاع زندگی مردم ایران میرسد که
اگر رئیسی و دولــت او در این مسیر هم موفق
باشند،بیتردیدایرانمیتواندبیشتروبهتربرابر
فشارهایخارجیتاببیاورد.
▪گالوپ؛همسوبامریلند

نتایج نظرسنجی گالوپ با نظرسنجی دیگری
کهبهتازگیدانشگاهمریلندومرکزافکارسنجی
ایرانپل انجام دادهانــد مطابقت و همسویی
قابل توجهی دارد.در آن نظرسنجی که هفته
گذشته منتشر شد این نتیجه به دست آمده که
مردم ایران عالوه بر نگاه خوشبینانه به دولت
رئیسی از ایاالت متحده رویگردان شدهاند و به
سیاستجدیدجمهوریاسالمیایرانبهشرق
نگاه مثبتی دارند.این نظرسنجی که اوایل مهر
ماه از طریق تلفن و اینترنت انجام شده نشان
میدهد حمایت مردمی از توافق هستهای
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▪توصیه ابطحی به رئیس جمهور :فرصت را
ازدستندهید

همزمانبهگزارشجماران،محمدعلیابطحی،
فعال سیاسی اصالح طلب در صفحه شخصی
خــود نوشت :نظر سنجی موسسه آمریکایی
گالوپ که میزان رضایت  ۷۲درصــدی مردم
ایران از دولت رئیسی را اعالم کرده است ،اگر
واقعیت داشته مهم وقابل توجه است .به آقای
رئیسیودولتتبریکمیگویم.همزمانمعتقدم
نگهداری از ایــن رضایت که احتماال به دلیل
پرکاری،واکسیناسیونوهمدلیهمهدستگاهها
و کارشکنی نکردن عملی و رسانه ای رقبا و رفقا،
می تواند از دالیل آن باشد ،اما مهم نگهداری این
رضایت است .اوایل هر دولت آمار رضایت قاعدتا
باالست ومردم در حال انتظار .این فرصت را از
دست ندهید.انسجام اقتصادی در داخل دولت
و دوری از توهمات ،سازمان دهی سریع تر روابط
خارجی و گشایش بی هیاهوی اقتصادی در
ارتباط صحیح با دنیا.توجه به آزادی های فردی
و اجتماعی و سربه سر نگذاشتن با مردم درباره
مسائل حاشیه ای می تواند بخشی از تضمین ها
برای حفظ این موقعیت باشد.خدمت کردن به
مردم ایران و گشودن مشکالت آنان و مراقبت از
آزادی ها  ،اصالح طلبانه ترین اصولی است که
اگربهآنعملشود،همهجناحهایدلسوزکشور
باحفظمواضعخودمیتوانندازآنحمایتکنند.

2توئیتاخیراسنودنکارمندسابقسیاوافشاگرمعروفبهزبان
فارسیباواکنشگستردهکاربرانایرانیهمراهشد
مــجــاور«-ادوارد جــوزف اسنودن»
کارمند سابق ســازمــان اطالعات
مـــرکـــزی آمــریــکــا بـــا افــشــاگــری
هـــای مــعــروف خـــود در خصوص
جاسوسی هــای دولــت آمریکا  ،به
تیتر یک رسانه های بین المللی آمد
و در ســال  2013شهرتی جهانی
پیدا کــرد .اسنودن حــاال با نوشتن
دو توئیت آن هم به زبان فارسی در
صفحهشخصیتوئیترخود،جنجالی
بزرگ در بین کاربران ایرانی به راه
انداخته است .او در ابتدا در توئیتی
به ضــرب المثل معروف ایــرانــی ها
اشــاره کــرد و نــوشــت « :دیــوار موش
داره و موش هم گوش داره » توئیتی
مبهم و گنگ که پس از ساعاتی با یک
توئیت دیگر همراه شــد «:من فقط
می گویم دلیلی وجود دارد که گربه
ها محبوب هستند ».توئیتی که به
جای حل ابهام توئیت نخست ،آن
را گنگ تر و مبهم تر کــرد و همین
مــوضــوع کافی بــود کــه بسیاری از

را نشانه تحوالت سریع غــرب آسیا
توصیف کرد و نوشت «:طی ده روز
گذشته اتفاقات مهمی افتاده است؛
بلینکنوزیرامورخارجهآمریکاازپلن
بی بــرای ایــران سخن گفت ،حسن
روحانی برای صلح توئیت زد ،حزب
ا ...شمار نیروهای خود را اعالم کرد،
خبر تنظیم بودجه یک ونیم میلیارد
دالری اسرائیل علیه ایــران ،ادعای
لیبرمن درباره نزدیک بودن جنگ با
جمهوری اسالمی ،حمله پهپادی به
پایگاه آمریکایی ها در التنف سوریه
و در نهایت سفر همزمان سرلشکر
باقریونفتالیبنتبهروسیهوتوئیت
اسنودن همه و همه حاکی از سرعت
گرفتن معادالت در غرب آسیاست؛
منطقه در آستانه چه تحولی است؟!
» در ایــن بین کاربری هم اسنودن
را مامور روس ها توصیف کرد و در

توضیح توئیت او نوشت «:منظور از
گرب ه همون اسنودنه که برای رضای
خداموشیعنیجاسوسنمیگیره؛
بــا ایــن توضیح بــه نظر مــی رســه که
اسنودن به دستور روس ها؛ یا داره
فضاراپلیسیمیکندکهایرانیهابه
همبیاعتمادبشوند،یادارهیادآوری
می کند که ما از تصمیمات پنهانی
شما اطــاع داریــم! یا قصدش خیر
خواهی برای ایرانه و داره به مقامات
جمهوریاسالمیمیگهکهحواستون
رو جمع کنید که در مسائل هستهای
یا مهم یه جاسوس داریــد».در مقابل
کاربر دیگری نوشت":شاید ادعای
اسنودن مبنی بر اعتراف واشنگتن
نسبت بــه جــاســوســان یانکی هــا و
شکست مکررشان در قبال ایــران و
چینباشد".همچنینکاربرانیبودند
که با اشاره به مبهم بودن این توئیت

شمارش معکوس برای هفتههای سرنوشتساز؟

همزمانباتالشهابرایازسرگیریمذاکرات،اولیانوف 90درصداختالفاتدربارهبرجامراحلشدهدانست!وگروسی
گفت:آمریکاوایرانوارددورهسرنوشتسازمذاکراتبرجاممیشوند
هادیمحمدی–هفتهبهپایانرسیدوخبریاز
گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل
نشد ،شاید همان طور که قبال منابع آگاه گفته
بودنداینهفتهزمانازسرگیریگفتوگوهای
باقری و انریکه مورا در اروپــا باشد  ،گفت
وگوهایی که برخی مثل آمریکایی ها
آن را بی اهمیت می دانند و برخی
مثل روس ها حتی نگرانش هستند
و تاکید دارنــد هیچ گفت وگویی جای
مذاکرات برجام میان ایران و 4+1
را نمی گیرد .هر چه هست به
قول رافائل گروسی مدیرکل
آژانــس بین المللی انــرژی
اتمی  ،هفته هــای مهم و
سرنوشت سازی در پیش
داریم،شایدانتظارهابرای
آغازدوبارهمذاکراتویندر
همینچندهفتهسرنوشت
ساز باشد و شاید آن چنان

که اولیانوف نماینده روس ها در آژانــس گفته
برای حل تنها 10درصد اختالف باقی مانده از
وین راهی جز بازگشت به میز وین نباشد  .باید
دید هفته های سرد پیش رو در آبان ماه
ایرانیهاونوامبرخارجیهاآبستن
چه اتفاقاتی خواهد بود .در این
بین ،رافائل گروسی مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی
که این روزهــا در آمریکا مشغول
مصاحبه و جو سازی تخریبی علیه
مذاکراتاستدرمصاحبهباروزنامه
آمریکایی «واشنگتنپست» ضمن
چندبارهاعالماین
کـــه بـــه زودی
بــــرای دیــــدار
بــا مقامهای
ج ــم ــه ــوری
اســـــامـــــی،
بــه ایـــران سفر

میکندگفتکهچندهفتهآیندهدرتعییناینکه
آیامذاکرات«وین»برایاحیایبرجامازسرگرفته
میشود«،سرنوشتساز»است.
▪نگرانیروسهاولفاظیصهیونیستها

امــا سخنان اولــیــانــوف نماینده روســیــه در
سازمان های بین المللی مستقر در وین نیز
جالب است .او که این روزها به نوعی سخنگوی
مسکو در حوزه مذاکرات هسته ای به حساب
می آید و این روزها گالیه و نگرانی روس ها از
گفت وگوهای ایران و بروکسل را به شکل های
مختلفدرتوئیتخودنوشتهبود،باردیگراظهار
کردکه"تاخیربیشتردرگفتوگوهاممکناست
مضرباشد".اولیانوفگفت":همکارخوبمانریکه
مورا از اتحادیه اروپا در  14اکتبر از تهران دیدن
کرد،طرفایرانیبهنوبهخودتمایلخودرابرای
سفربهبروکسلقبلازپایانماهاعالمکرد".وی
افزود":کهچی؟مورا-مسئولسیاستخارجی
اتحادیهاروپاکهکمیسیونمشترکبرجام،نهاد
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برجامبهشدتکاهشیافتهاست.درنظرسنجی
دانشگاه مریلند  ۷۸درصد از پاسخ دهندگان
گفتندکهنظرشانراجعبهرئیسجمهورجدید
تاحدی مطلوب ( ۳۳درصد) یا بسیار مطلوب
( ۴۵درصد) است.این عملکرد به معنی بهبود
 ۵۰درصدی وضعیت رئیسی نسبت به ماه می
 ۲۰۱۷است ،زمانی که او در انتخابات مغلوب
حسنروحانی،رئیسجمهورسابقایرانشد.

کدخوانی از موش و
گربه بازی های«اسنودن»

کاربران و حتی تحلیلگران ایرانی
شروع به کدخوانی از این دوتوئیت
افشاگر معروف سازمان اطالعات
آمریکا کنند .عده ای با اشاره به سفر
همزمانسرلشکرمحمدباقریرئیس
ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان
به مسکو و از سوی دیگر سفر نفتالی
بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی
بهاینکشورودیدارباوالدیمیرپوتین
رئیسجمهورروسیه مدعیشدندکه
اسنودن که ده سالی می شود مسکو
نشین است ،سعی در انتقال پیامی
بهطرفایرانیداردوبازبانبیزبانی
خبر از افشای اطالعات جمهوری
اسالمی به رژیم صهیونیستی توسط
روسیهدادهاست؛کاربریدراینباره
نوشت «:ممکن است توئیت اسنودن
به مالقات پوتین با بنت  ،پس از خرید
جنگنده های روسیه از سوی ایران
اشاره داشته باشد! آیا روسیه لیست
خریدهایایرانرادراختیاراسرائیل
قرار می دهد؟» کاربر دیگری هم آن

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

و نبود دیتا و اطالعات کافی در این
خصوص کدخوانی و رمزگشایی از
توئیتاسنودنراغیرممکنخواندند.
کاربرینیزتوئیتاخیراسنودنراتنها
ازبابجلبتوجهاوذکرکردونوشت«:
اگه به بقیه توئیت های ایشون نگاه
کنید ،خونه پر الیــک گرفتن هاش
بیشتر از  5تا  6هــزار تا نیست ،ولی
همین دو توئیت اخیری که به زبان
فارسی زده باعث شده که اون نزدیک
به 20هزارتاالیکبگیرهونزدیکبه3
 4هزارایرانیهمزیرپستشکامنتبــذارن ،به نظر اسنودن به ظرفیت و
انسجامکاربرانایرانیدرشبکههای
جهانیپیبردهوخواستهبااستفادهاز
همینموضوعدوبارهبهتیتریکرسانه
هابیاد» امافارغازهمهاینتحلیلهاو
رمزگشاییهابرخوردطنازانهکاربران
ایرانی با توئیت های فارسی اسنودن
جالب توجه بود ،کاربری در این باره
نوشت «:االن فردا میاد توئیت می زنه
و میگه « شوخی کردم !» خوب بعد ما
با این حجم از تحلیل های توئیتری
چه کار باید بکنیم؟!» کاربر دیگری
همنوشت«:چههمهچیخوبشده؟
همه فارسی حرف می زنن ؟استادان
محترمعذرمیخوامامااگرهمهشما
تو آمریکای شمالی تا این حد فارسی
بلد هستید میشه این  IELTSرو برای
مهاجرتکاریکنسلکنید؟!»

رسمی مذاکرات وین را هماهنگ می کند -
نمی تواند از جانب سایر امضاکنندگان برجام،
مذاکره کند .اولیانوف گفت" :مذاکرات واقعی
فقط در وین در قالب چند جانبه با مشارکت
نیابتیمناسبایاالتمتحدهامکانپذیراست".
مذاکره کننده روسیه گفت که مسکو "انتظار
داشــت مــذاکــرات طــی دو هفته آیــنــده از سر
گرفته شود" و اکنون "زمان از سرگیری" گفت
وگوها فرا رسیده است .وی خاطرنشان کرد که
چهار ماه از پایان دور ششم در وین در  20ژوئن
میگذرد.اولیانوفگفتکه 90درصدازچالش
های مربوط به احیای برجام در وین حل شده
است 10 .درصد باقی مانده موضوعات "بحث
برانگیز" بودند ،اما با این حال ،او گفت "شانس
موفقیت نسبت ًا زیاد است".در کنار این ها  ،رژیم
صهیونیستی هم از هر فرصتی برای برهم زدن
مذاکرات استفاده می کند  .آویگدور لیبرمن،
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در
گفتوگویی با خبرگزاری واال گفت :تقابل با
ایرانتنهامسئلهزماناستواینزمانآنقدردور
نیست .وی هشدار داده که هیچ توافقی برنامه
هستهای ایران را متوقف نمی کند .او رویارویی
نظامی با ایران را اجتناب ناپذیر خوانده و آن را
تنهاراهجلوگیریازدستیابیجمهوریاسالمی
بهتوانهستهایتوصیفکردهاست.
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لفاظیضدایرانیآقارجب!

اردوغان :تعداد شهروندان ترک در ایران
معلوماست!تصورنمیکنمدولتجدید
ایرانتنشباآذربایجانراادامهدهد
توکلی  -گزافه گویی های اردوغان تمامی ندارد
و رئیس جمهور ترکیه در تازه ترین لفاظی خود
تلویحا گفته است جمهوری اسالمی ایران توان
رویارویی با آذربایجان را ندارد .به گزارش آناتولی
رجب طیب اروغــان رئیس جمهور ترکیه پس از
بازگشت از سفر خود به کشور های آفریقایی در
جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به این
سوال که «تحرکات نظامی ایران در مرز نخجوان
و قفقاز جنوبی مطرح است و این کشور از سویی
به روابط اسرائیل و آذربایجان اشاره میکند .آیا
با تبدیل شدن ترکیه به عنوان یک بازیگر پایدار و
فعال در قفقاز این مسئله به یک بحران داغ تبدیل
می شــود؟»؛ پاسخ داد  «:شخصا چنین توقعی
ندارم .ایران به دلیل روابط آذربایجان و اسرائیل،
بهتقابلباآذربایجاننمیپردازد.شمارشهروندان
کدرایرانمعلوماستودولتاینکشورهماین
تر 
را در نظر دارد .این کار سادهای نیست ».او حتی
گفت که حضور نیروهای نظامی ایران در مرزهای
شمالی کشورمان کــار اشتباهی بــوده اســت«:
اقدامی که صورت گرفته اشتباه بود .اما به نظر
میرسدکهدولتجدیدایرانتنشراادامهنخواهد
داد».موضوعیکهباواکنشصریح کاربرانایرانی
از جمله برخی ترک زبانان کشورمان همراه شد
و کاربری در ایــن بــاره نوشت «:من خــودم ترک
زبان هستم ولی حاضرم برای وطنم ایران عزیز،
جانم را بدم کما این که در دوران دفــاع مقدس
سردارانینامآشناازدیارآذربایجانمثلباکریها
داشتیم».کاربردیگرینیزنوشت:بدترازاسرائیل
ســران خائن کشورهای اسالمی هستند که با
صهیونیست ها رابطه دارند و فالوده می خورند؛
مثل تو آقــا رجــب! همزمان باقری مقدم ،فعال
سیاسی نــوشــت":ارزش لیر ترکیه همچنان در
حال کاهش در برابر دالر است و حاال در مقایسه با
یک سال قبل نزدیک به  ۲۰درصد کاهش یافته
است  .به نوشته فایننشال تایمز ،شاخص تورم
ترکیه حاال به  ۴برابر تورم مد نظر بانک مرکزی
ترکیهرسیدهاست.درحالیکهشاخصمقبولیت
اردوغاندرجامعهترکیهبهپایینترینمیزانآندر
طول زمامداری وی رسیده حضور دموکرات ها در
واشنگتن  ،چالش های نوینی در برابر او قرار داده
و این چالش حاال به صورت روزمــره با فشار غرب
بر مسائل حقوق بشر ترکیه  ،تشدید می شود ،اما
اردوغانکهدربندبازیوپاندولهایسیاسیزبده
ونمونهاستاینباربهچهترفندیدستخواهدزد
؟ او در غالب موارد این چنینی با ایجاد یک بحران
بیرونی یا امنیتی  ،مردم ترکیه نگران از تبعات
خروج او را به یگانه بودن برای حفظ امنیت شان
متقاعد می کنند تا این
بار چه شود !!! آن هم
این بار که او نه مورد
اعتماد غرب است و نه
شرق!!!!"

بدون تیتر
در ادامــه رزمایش های نیروهای مسلح در
ماه های اخیر  ،پنج شنبه نیز مرحله اصلی و
فاز عملیاتی دهمین رزمایش اقتدار هوایی
فداییان حریم والیــت نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران با شرکت گسترده
هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین
نیرویهواییارتش برگزارشد.

