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با صاحب نظران
فاروق جویده:

اردوغان ،موزه گردی آماتور
جنــگ و درگیــری
میــان تــرک هــا و
کشــورهای جهــان
در اروپا و خاورمیانه
تاریخــی طوالنــی
دارد .قصــه هــای
طوالنــی دربــاره
اشــغال بســیاری از
کشورهای اروپایی و کشــورهای عربی توسط ترکیه وجود
دارد .دورانی که ترکیه صدها ســال یونان را اشــغال کرده
بود و ارتشش به دست محمد فاتح روزگاری به دروازه های
وین رسیده بود .ترکیه از زمان ورود سلطان سلیم اول بیش
از  400سال مصر را اشغال کرد .با وجود این همجواری و
دخالت تمدنی اروپا همچنان مخالف ورود ترکیه به اتحادیه
اروپاســت ،با این که عضــوی از پیمان ناتو اســت و روابطی
بســیار قوی با اروپای غربی دارد و همچنین میلیون ها نفر
از اتباع ترک ،شــهروند کشــورهای آلمان ،یونــان و قبرس
هستند.امروزه به نظر می رسد که سلطان اردوغان دوباره
رویای اشغالگری به سرش زده و چون اروپا دروازه هایش را
به رویش بسته و تا کنون مخالف عضویت آن در اتحادیه اروپا
بوده ،او با پرچم اسالم به ســمت جهان عرب خیز برداشته
اســت جهان عربی کــه بدتریــن روزهایش را مــی گذراند.
عجیب نیست اگر ارتش ترکیه وارد اراضی سوریه می شود
همان طور کــه قبل از آن وارد اراضی عراق شــده بود .چند
سال پیش جرئت چنین کاری را نمی کرد اما حاال وضع به
گونه ای شده است که به خود این جرئت را می دهد.آخرین
اظهاراتی که سلطان اردوغان بیان کرده درباره طمع های
ترکیه در بهره برداری از گاز خاورمیانه [در آب های دریای
مدیترانه] است ،از آن جا که اختالفات قدیمی میان قبرس
و ترکیه وجود دارد االن صحبت از توافقی برای ترسیم مرزها
میان مصر و قبرس به میان آمده اســت.به نظر می رسد که
سلطان اردوغان پاسخی از اروپایی ها دریافت نکرده است
تا شریکی برای آن ها باشد ،برای همین سرش را چرخانده
است تا رویاهای امپراتوری عثمانی را در جای دیگر دنبال
کند و نمی دانــم آیا تاریخ را خوب به یــاد دارد و آیا همچنان
ابراهیم پاشــای مصری را به یــاد می آورد؟ همــان ابراهیم
پاشــایی که مصری نبود اما ترک ها این لقب را به او دادند.
او پسر بزرگ محمد علی پاشا ،مشهورترین حاکم مصر بود.
آیا تاریخ دوباره تکرار می شــود یا این کــه بعضی حکام می
خواهند نقــش هایی را بــازی کنند که نه وقتش اســت و نه
زمانش .کشور عثمانی مثل یک مرد بیمار ده ها سال پیش
با یک غرور و سرافکندگی در وضعیت بسیار ناراحت کننده
ای به پایان رســید ،اما به نظر می رسد که سلطان اردوغان
هنوز موزه گردی آماتور است  .
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خیز بایدن برای نامزدی
در انتخابات  2020آمریکا

...

تحلیل رسانه ها

تظاهرات سراسری در اعتراض به قوانین اسلحه
و تیراندازی های خونین در مدارس آمریکا

مسئولیت ترامپ درکشتارهایکور
امیرعلــی ابوالفتح-چند روز بعــد از تراژدی کشــتار در دبیرســتان
اســتونمن داگالس شــهر پارکلند فلوریدا  ،صدها تن از خانواده های
قربانیان وفعاالن اجتماعی علیه قوانین اسلحه و خشونت های خونین
در مدارس آمریکا  ،تظاهرات کردند  .در ایــن تظاهرات  ،دولتمردان و
قانون گذاران آمریکایی بــه دلیل بی توجهی به کشــتار دانش آموزان
در مدارس به شــدت مورد انتقاد قرار گرفتند  .بخش عمده این خشــم
عمومــی نیــز متوجــه دونالد ترامــپ  ،رئیــس جمهــوری آمریکا شــد .
تظاهرکنندگان و سخنرانان خطاب به دونالد ترامپ  ،فریاد " شرم بر تو
باد"و"شرمبرهرکسیکهازانجمنملیتفنگاعانهانتخاباتیدریافت
کرده است "  ،سر دادند  .واکنش رئیس جمهور آمریکا به تراژدی خونین
دبیرستان اســتونمن داگالس که به مرگ  17دانش آموز انجامید  ،بر
خشم عمومی افزوده است  .ترامپ در سخنرانی به مناسبت این حادثه
غم انگیز حتی یک کلمــه هم به موضوع قوانین اســلحه اشــاره نکرد و
در ســفر به پارکلند و دیدار از بیمارستان محل بستری زخمی شدگان
حادثه  ،با پزشــکان و پرســتاران عکســی در حال خنده گرفته اســت .
این در حالی است که ترامپ در ســال  2016از چند  10میلیون دالر
اعانه انتخاباتی انجمن ملی تفنگ برخوردار شد  .وی در آن زمان قوی
ترین حمایت را از البی های اســلحه بر زبان راند و وعده داد در صورت
راهیابی به کاخ سفید از هیچ اقدامی در جهت کاهش سختگیری ها بر
سر آزادی حمل سالح کوتاهی نخواهد کرد  .ترامپ به این وعده عمل
کرد و در هفته های نخستین ورود به کاخ سفید  ،مقررات وضع شده در
دولت قبلی را برای تشدید نظارت ها بر فروش سالح لغو کرد  .البته در
حمایت از دیدگاه البی های اسلحه سازی که بر فروش بی حدو حصر و
بدون نظارت ســاح در آمریکا تاکید دارند  ،ترامپ تنها نیست و تقریبا
تمامیاعضایدولتونمایندگانکنگرهمستقیمیاغیرمستقیمدریافت
کنندهکمکهایمالیانجمنملیتفنگهستند.درعینحال،حتی
قوانینکنترلسالحنیزتوسطمقاماتارشدومیانیدولتهایمحلی
 ،ایالتی و فدرال نیز به اجرا گذاشته نمی شود  .به عنوان مثال  ،با قوانین
کنونی  ،نیکالس کروز  ،عامل کشــتار دبیرســتان استونمن داگالس
مجاز به خرید ســاح نبوده اســت و اگر پلیس فدرال به وظایف قانونی
خود در برخورد با هشدارهای امنیتی در ارتباط با این فرد عمل کرده
بود  ،اکنون  17خانواده آمریکایی داغدار فرزندانشان نبودند  .در این
میانمسئولیتدونالدترامپبهعنوانرئیسجمهوریآمریکاومسئول
مستقیمتامینامنیتشهروندانآمریکاییدربرابرتیراندازیهایکور
یاحمالتتروریستیبیشازدیگرمقاماتاینکشوراست.اماگونزالس
 ،دانش آموز ارشد دبیرستان استونمن داگالس در تظاهرات روز شنبه
در پارکلند گفت  :اگر رئیس جمهوری بیاید پیش من و بگوید این حادثه
یک تراژدی غم انگیز بود و وی نخواهد اقدامی در رفع چنین حوادثی
انجام دهد  ،من بســیار خوشــحال خواهم شــد که از رئیس جمهوری
بپرسم چه مقدار پول از انجمن ملی تفنگ دریافت کرده است؟ " پاسخ
چنینخواهدبود 11:میلیوندالرکمکمستقیمبهدونالدترامپو19
میلیون دالر علیه رقیب وی  ،هیالری کلینتون که در مجموع می شود
 30میلیوندالر.چنینپولعظیمی،هررئیسجمهوریدرآمریکارابه
سکوت در برابر کشتار شهروندان با سالح گرم وادار می کند .

سوریه جدید؛نظام جهانی جدید
نگاهی بهکارهای 13روسی که به مداخله
در انتخابات آمریکا متهم شده اند

روس های مظنون
گروه بین الملل-هر روز که میگــذرد ،ابعاد تازهای به پرونــده مداخله احتمالی
روسها در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا در ســال 2016افزوده میشــود.
دراینباره وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد که رابــرت مولر در تحقیقات خود
به  ١٣فرد روسی رسیده است و سه نهاد در روســیه نیز برای مداخله در انتخابات
ریاستجمهوری  2016متهم شــدند .این١٣فرد به همراه سه سازمان به اتهام
توطئهکردندرایاالتمتحدهمحکومشدهاند.طبقاطالعاتیکهرادروزناشتاین،
معاونوزیردادگستریازتحقیقاتمولرارائهداد،مشخصشدکهدراینچارچوب
سه نهاد روسی درگیر ایجاد توطئه و حتی انجام تقلب بودند که در این بین پنج تن
متهمبهجعلهویتافرادهستند.طبقگفتهمعاوندادستانکل،متهمانجنگ
اطالعاتی را علیه ایاالت متحده با هدف گســترش بیاعتمادی درباره نامزدهای
انتخاباتیوسیستمانتخاباتیآمریکابهراهانداختند.طبقگزارشها،مولراکنون
یکهیئتمنصفهبزرگراتشکیلدادهاستتابتواندبخشیازتحقیقاتوهرگونه
دخالتروسیهدرانتخاباتوارتباطآنهاباتیمانتخاباتیترامپرابهآنهامنتقل
کندتا روندپروندهرابهشکلیقانونیادامهدهند.اینمحکومیتواتهاماتگسترده
نشان از اقدامی بیسابقه از سوی روسیه برای نفوذ در انتخابات ریاستجمهوری
سال 2016آمریکاداردودرمجموعنتیجهگیرینهادهایاطالعاتیآمریکاراتایید
میکند.ایندرحالیاستکهترامپدرطولیکسالاولیهدورهریاستجمهوری
خودتالشمیکردتااینتحقیقاترازیرسوالببردوتاکیدکندکهچنینمداخلهای
رخندادهاست.حتیسیانانبهتازگیگزارشدادکهترامپهنوزمتقاعدنشده
استکهروسیهدرانتخاباتدخالتکردهاست.باوجوداینبرایاولینباردرطول
بیشازیکسالگذشتهترامپدرتوئیترخودهرچنددخالتروسیهدرانتخاباترا
تاحدودی پذیرفت اما سعی کرد ،تاکید کند که این موضوع هیچ ربطی به کمپین
انتخاباتی او نداشته اســت.حاال نگاهی می اندازیم به این 13شخصیت حقیقی
روس که در روند انتخابات آمریکا متهم به مداخله شده اند:یووگنی ویکتوروویچ
پریگوژین :یک تاجر 56ساله اهل ســنپترزبورگ که از سوی رسانههای روسی
بهواسطهرستورانهایزنجیرهایاشکهبیشترمیزباندیدارهایپوتینومقامات
خارجی اســت ،به نام «سرآشــپز پوتین» خوانده میشــود .پریگوژین همچنین به
گزارش «آسوشیتدپرس» در فهرســت افرادی قرار دارد که از سوی ایاالت متحده
تحریم شــدهاند .اتهام پریگوژین حمایت مالی از آژانس تحقیقات اینترنت است.
میخائیل ایوانوویچ بیستروف :از بیستروف بهعنوان مدیرکل آژانس تحقیقات
اینترنتیادمیشود.گفتهمیشودکهدربازهسالهای 2015تا 2016میالدی
دیدارهای متعددی با پریگوژین داشــته اســت .بنا بر گزارش خبرگزاری «صدای
آمریکا» ،بیســتروف یک کلنل بازنشســته پلیــس اســت.میخائیل لئونیدوویچ
بورچیک:بنابرحکمدادگاهآمریکایی،بورچیکدرسال 2014میالدیبهعنوان
مدیراجراییآژانستحقیقاتاینترنتفعالیتداشتهاست.درجریاناقداماتبرای
مداخله در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در ســال ،2016بنا بر دادخواست
دادستانیآمریکا،بورچیکمدیریتبرنامهریزیاجراییوتأمیننیرویانسانیرا

جنگ کنونی در ســوریه و علیــه مردم این کشــور که حدود
هفت سال پیش آغاز شــد در ابتدا بحرانی داخلی بود ولی
تحوالت متعدد این بحران ،آن را به یک مناقشه بین المللی
گسترده و جذب کننده نیروهای رقیب برای رهبری منطقه
و سیطره بر نظم جهانی جدید تبدیل کرد .زمانی که بحران
ســوریه در ماه مارس  ٢٠١١آغاز شــد به آن به عنوان یکی
از جلوه های «بهــار عربی» نگاه شــد و قدرت هــای منطقه
ای و بین المللی که مایل به تسویه حســاب های قدیمی با
نظام بشار اسد بودند ،با چنین نگاهی تصور کردند نظام او
آفتاب لب بام اســت و به طور قطع به زودی به همان آسانی
سرنگون خواهد شد که نظام های بن علی  ،مبارک  ،صالح
و قذافی قبال سرنگون شده بودند .ولی صاحبان این دیدگاه
عجوالنه ،واقعیت مهمی را ندیدند که نظام سوریه را از سایر
نظام های دیکتاتوری که انقالب های «بهار عربی» در مقابل
آن ها شکل گرفت ،متمایز می کرد .این وجه تمایز دست کم
در دو زمینه اصلی وجود داشت؛ نخست :نظام سوریه تنها
نظام حاکم در کشــورهای همســایه اســرائیل بود که با آن
پیمان صلح امضا نکرده بود به طوری که با توافق نامه کمپ
دیوید مصر و توافق نامه اسلوی فلســطینی ها و توافق نامه
وادی عربه اردن فاصله داشــت و به این ترتیب می توانست
خود را به عنــوان تنها نظــام عربی معرفی کند کــه در برابر
طمع ورزی های اســرائیل ایســتاده و از مقاومت مسلحانه
در برابر اشغالگران در دو جبهه فلســطین و لبنان حمایت
کرده است.دوم :نظام سوریه تنها نظام عربی بود که تصمیم
گرفت از انقالب ایران به محض پیروزی آن در سال ١٩٧٩
حمایت کند و با حمله صدام حســین به ایران یک سال بعد
از پیروزی این انقالب بــه مخالفت بپــردازد .هرچند نظام
ســوریه بعدها در جنگ آزادســازی کویت تحت فرماندهی
آمریکا شــرکت کرد ولی روابطش با ایران که در آن زمان به
عنوان برگ برنده ای در مناقشــه با اسرائیل تلقی می شد،
پایدار ماند و حتی با گذشت زمان مستحکم تر شد .در این
چارچوب طبیعی بود که در برابر ائتالفی از قدرت های بین
المللی و منطقه ای که به دنبال سرنگون کردن نظام بشار
اسد بودند ،ائتالفی متقابل تشــکیل شود که ایران و حزب
ا ...هسته اصلی آن را تشکیل می دادند .اکنون با گذشت
هفت سال از زمان آغاز بحران ســوریه ،ائتالف موجود بین
نظام ســوریه از یک طرف و ایران و حزب ا ...از طرف دیگر،
به عنوان ائتالفی شــناخته می شود که انســجام و توانایی
پایداری بیشتری در مقایسه با ائتالف های دیگر دارد.

برعهده داشته است.الکساندرا یوریونا کری ُلوا :کریلوا در بازه سالهای٢٠١٣
و 2014بعدازپریگوژینوبورچیک،بهعنوانبلندپایهترینکارمندآژانستحقیقات
اینترنت فعالیت میکرده است .طبق ادعای دادستانی آمریکا ،او با هویت جعلی
در ژوئن 2014وارد آمریکا شده و با قصد جمعآوری اطالعات به ایالتهای نوادا،
کالیفرنیا ،نیومکزیکو ،میشــیگان و تگزاس ســفر کرده است.سرگئی پاولوویچ
پولوزوف :بر اساس دادخواست صادره ،پولوزوف بهعنوان مدیر سازمان فناوری
اطالعات ( )ITو ناظر سرورها و زیرساختهای رایانهای در آمریکا ،وظیفه مخفی
نگهداشتنمکانروسهادرزمانانجامعملیاتدرخاکایاالتمتحدهرابرعهده
داشته است .پولوزوف با ســفر به اقصی نقاط آمریکا به ایجاد شبکههای شخصی
مجازی به منظور پنهانکردن ارتباط ســازمان خود با روســیه اقــدام و همزمان با
شهروندانآمریکاییارتباطبرقرارمیکردهاست.آنا والدیسلووانا بوگاچوا :طبق
حکمدادگاهآمریکایی،بوگاچوابرگروهتجزیهوتحلیلدادههای«آژانستحقیقات
اینترنت» نظارت داشــته و بههمراه کریلوا بــرای جمعآوری اطالعات به سراســر
آمریکا سفر کرده اســت .او همچنین با خرید تجهیزاتی مانند دوربین ،سیمکارت
و گوشیهای یکبارمصرف ،زمینه و شرایط سفر اتباع روس به آمریکا و همچنین
تمهیدات الزم برای خروج آن ها را تدارک میدیده اســت.ماریا آناتولیونا بوودا:
بوودا از نوامبر ٢٠١٣تا اکتبر 2014بهعنوان رئیس بخش ترجمه با این سازمان
همکاریداشتهاست.تمرکزاینبخشبرجمعیتشناسیآمریکابودهودراینباره
اقداماتی را در شــبکههای اجتماعی مانند «فیسبوک»« ،اینستاگرام» و «توئیتر»
انجام میداده است.رابرت سرگئوویچ بوودا :در سمت معاون بخش ترجمه این
سازمان ،بوودا قصد داشته تا با سفر به اقصی نقاط آمریکا تحت هویتهای جعلی
اقدام به جمعآوری اطالعات کند ،اما موفق به دریافت روادید نشــده است.ایرینا
ویکتورونا کاورزینا :طبق اعــام مولر ،کاورزینا دستداشــتن در این عملیات را
ُ
پذیرفتهوبهاتهامتالشبرایپوشاندنردپایهمکارانخوداقرارکردهاست.اودر
همینبارهگفتهاست«:منتصاویروپستهاییراارسالمیکردمکهآمریکاییها
فکر میکردند از سوی هموطنان شان ارسال شدهاست».ژیخون نسیمی اگلی
اصالنف :هرچنــد از موضــوع فعالیت اصالنف اطالع دقیقی در دســت نیســت،
اما از او نیز بهعنــوان یکی از مدیران آژانس تحقیقات اینترنت یاد میشــود.وادیم
والدیمیروویچ پودکوپائف :طبق حکم دادســتانی آمریکا ،پودکوپائف به انجام
تحقیقاتیهدفمنددرخصوصآمریکاوهمچنینتهیهوتدارکمحتوابرایآژانس
تحقیقاتاینترنتمتهمشدهاست.گلبایگورویچواسیلچنکو:اتهامواسیلچنکو
ارسالپست،نظارتوبهروزرسانیشبکههایاجتماعیمتعلقبهآژانستحقیقات
اینترنت ذکر شده اســت .عالوهبراین ،این متهم در پوشــش شهروندان آمریکایی
اقدامبهگذاشتنپستدرشبکههایاجتماعیمیکردهاست.والدمیر ونکوف:
به مانند واسیلچنکو ،آقای ونکوف نیز از سوی دادستانی آمریکا به استفاده از چند
هویتجعلیبرایارسالپست،نظارتوبهروزرسانیمحتوایشبکههایاجتماعی
مرتبطبااینسازمانمتهمشدهاست.
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طراح جدول :مریم احمدی

افقی -1:لولــه گیــاه -آقــای فرانســوی -سپاســگزار -از
جزایرخلیج فارس -2گوینده – ناخوش اســت فقط حروفش
درهم ریخته  -اجرت – اشاره  -3بخیه جامه – سنگین  -زهر-
تحیت – بر لبان درویش -4برگ برنده -گلدســته – فیلسوف
آلمانــی – علــم  -ســرما  -5شــاهد  -لولــه گوارشــی -محــل
تدریس -حرف همراهی  -6افق – ســاح ریختنی  -بخشــی
از پا  -نظــم و ترتیــب  -7می دهند و رســوا می کننــد – حرف
ربط قدیمی به معنی زیرا – اســب چاپــار  -معدنی  -8عالمت
مفعولی – توان  -رونده – کفش – دشــنام  -9اثــر چربی – آن
چه به چیزی تشــبیه شــود – نااســتوار– از فیلم هــای معروف
ســینمای هند – اصفهان قدیم -10آهنگر معروف -عبث -از
شهرهای بلغارستان – کم خونی  -11تابناک – ناهید – تیره
– سخن چین
عمودی-1:واحد ســطح – امتناع – اندک -2غذای كفش-
اکنون  -3ماهی – دارایی – برزن -4ماه سرد -شعر و منظومه
های هم وزن که هر بیت ومصراع آن به یک قافیه باشــد – همه
 -5بزه -مــادر عرب -6آهــو – بایگانی  -7هــوس زن باردار-
صحرا  -8چاقی  -گذرگاه-وسنی  -9تیر پیکان دار -متقال
 آخریــن نازی  -10مجموعــه کاخ هایــی در نزدیکی پاریس پهلــوان  -11ضمیــر وزنــی  -از ســنگ های قیمتــی -12تردید -بســامد  -عدد فوتبالی  -13گندم ســوده – از حروف

الفبــا – جرقه  -14حــاذق – مفهوم  -15گیاهی ســفید و ترش
مزه – بوران  -16رود آرام – ساختمان  -17کتف  -چون گرگ
بره ز میش بربود  /فریاد  ......کی کند سود – لحظه  -18نشانه
– بی سواد – سرشــت و ذات -19اســرار – چهره  -20ویتامین
جدولی – شهری در هرمزگان  -دریا
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقــی:  - 1کتابــی پرفروش نوشــته حبیب احمــدزاده با
موضوع دفاع مقدس  -فریبنده زاد و فریبا بمیرد  - 2نوعی
نان حجیم  -بزرگترین دانشگاه جهان اسالم در قرون 7
و  8هجری قمری  -تحلیل رفتن یك سلول  - 3گله مداوم
 از باشــگاه های فوتبال پرتغال  -گلی زینتی  -ســروری - 4حیران  -تالشــگر  -تیرانداز  -خوشنویس نامی عهد
قاجار  - 5بهره هوشــی  -لگن ظرفشــویی  -دستگاهی
برای انجام واکنش های هســته ای  - 6دریای آبســكون
 مقــام و منزلــت  -جریــان مســتقیم بــرق  -آبشــاری دركانادا  -یك نفر  - 7از آثار مشهور ناصر خسرو  -باد بسیار
گرم  -صداهای موزون و خوشایند  - 8از عیوب شعر  -پسر
ناخلف معاویه  -روش ها  -مستقبل  - 9بینایی  -سركش
و نافرمان  -بســتن راه عبور و مرور در پیاده روها  -شــگرد
 - 10نوعی واشر الستیكی  -کاشــف لهستانی رادیوم -
پرخور  - 11مذکر  -رمانی مشــهور از ســیدنی شــلدون ،
نویسنده آمریکایی.
عمودی - 1 :ژاله  -راه عمومی شــهر  – 2دراز كشیده به
پشــت  -كوتاهی در انجام كار  - 3لولــه خونی  -وضعیت
شلوغ و آشــفته  - 4کامپیوتر قابل حمل و سبک  -كنیزك
 - 5حاصل  -از یك پدر و مادر  - 6مظهر سفیدی -فضای
ذهنی  -از مصالح ســاختمانی  - 7شهرستانی در استان
قزوین  -چوب سوزاندنی  - 8وارونه  -پایتخت كشور نیجر
 - 9پســته زمینی  -طویل  - 10ریه  -همدم  -صندوقچه
جواهرات  - 11دانشــگاهی قدیمی در آمریــکا  -از توابع

گیالن  -حرف گزینش  - 12تهیدســت  -سازمان علمی و
فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد  - 13رمانی نوشته
رضا امیرخانــی – مرز پذیر  - 14ســمبل  -فرماندهان 15
 تکرار حرفی -ضعیف و الغر – حرف چشمی  - 16واحداندازه گیری طول -آبگیر  - 17لباس كشباف  -متحیر 18
 سنبل الطیب  -لقب سالطین پیشــدادی  - 19محفظهکتاب در کتابخانه  -روستای گردشــگری مازندران - 20
نقاشی روی شیشه  -نمایشنامه ای مشهور از شکسپیر.
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