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پشت پرده نطق اتمی اردوغان
وقتیپوتینوسطنمایشگاههواییماکس2019
در روسیه اردوغــان را به خــوردن بستنی دعوت
کرد،همهازمهماننوازیپوتینتعجبکردند،اما
غافل از آن که پوتین اردوغــان را نمکگیر کرد تا
«سوخو » 57های روسی را بخرد.مهمان نوازی به
سبک پوتین به کنار ،سیری ناپذیری این روزهای
اردوغانهمجایتعجبدارد.سلطاناینروزهای
ترکیه گفته اســت« :برخی از کشورها موشک
هایی با کالهک های هسته ای دارنــد که یکی
دو تا هم نیست .اما به ما می گویند نمی توانید
سالحهستهایداشتهباشید.مناینرانمیتوانم
بپذیرم ».جمله بی سابقه اردوغان گرچه اشاره ای
به طرح احتمالی ترکیه برای دستیابی به سالح
هسته ای نمی کند اما موجی از شک و شبهات را
نسبت به نیات واقعی دولت ترکیه دربــاره چشم
انــداز هستهای این کشور به راه انداخته است،
فوری یک سوال را به ذهن مخاطب می اندازد:آیا
اردوغان واقع ًا به دنبال سالح هستهای است؟به
نظرمی رسد می توان تا حدودی با قاطعیت گفت
بله ،اردوغان به دنبال سالح هسته ای است اما نه
اکنون  .دولت اردوغان در حالی که هم ان پی تی
و هم پروتکل الحاقی را امضا و اجرایی کرده عمال
برایحرکتبهسمتبمباتمدرگاماولبایداززیر
رصدآژانسخارجشودودرگامبعدبایدمخاطرات
امنیتی و اقتصادی حرکت علنی به این سمت را
بپذیرد که به نظر نمی رسد دولت اردوغــان هم
اکنون آمادگی ورود به این عرصه را داشته باشد
.پس چر اردوغان این گونه آشکارا از چیزی سخن
گفته که خیلی ها سعی می کنند در خفا آن را
پیگیریکنند؟
حزب عدالت و توسعه ورجــب طیب اردوغــان از
زمان روی کار آمدن در سال  2002همواره با
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چند سیاست مختلف عمال در سودای بدل شدن
به قدرتی هژمونیک در منطقه و به نوعی احیای
امپراتوری عثمانی بوده است .زمانی اردوغان
و داوود اوغلو وزیــر خارجه نــام آشنای ترکیه با
سیاست «صفر کردن مشکالت » و «دکترین عمق
استراتژیک»اینهدفرادنبالمیکردندوپساز
آنمداخلهآشکاراردوغاندرتحوالتمنطقهایاز
جمله جنگ سوریه ابزار رسیدن به این هدف شد،
بدیهیاستتوفقوبرتریهستهاینیزنمیتواند
از نگاه سردمداران حزب عدالت و توسعه برای
رسیدنبهاینهدفدوربماندامابهنظرمیرسدآن
چهدراینبرههاردوغانرابه بیانچنینسخنانی
واداشــتــه بایددر دو محور تحوالت منطقه ای و
جهانیوتحوالتداخلیترکیهجستوجوکرد.
از حیث منطقه ای پس از آن که سر اردوغــان در
سوریهبهسنگخوردوعمالهیچکدامازسیاست
های وی در آن جا به نتیجه نرسید و همچنین
تغییراتی که در موازنه قدرت در منطقه احساس
می شود به خصوص انتشار اخباری که از موافقت
ضمنیدولتترامپبرایارائهتکنولوژیحساس
هسته ای به عربستان حکایت دارد و نیزحمایت
بیچون و چرای واشنگتن از گروه های کردی
یگانهایمدافعخلق دولتمردانآنکارارانگران
کرده است .در کنار این شرایط در حوزه مسائل
جهانی نیز شاهد بلبشو و بی نظمی هستیم که
عمال دولت ترامپ یک پای همه ماجراهای آن
استازجملهخروجآمریکاازعمدهتعهداتجهانی
به ویــژه پیمان منع موشک هــای میان بــرد .بنا
براین آنکارا در مواجهه با پیچیده ترین چالش
امنیتی خود بعد از جنگ سرد ،معتقد است که در
نظام آنارشیک بین المللی ،در کنار همپیمانی با
ایاالت متحده و عضویت در ناتو ،ضروری است در
محافظتازخوددربرابربیثباتیهاوتهدیدهای
پیرامونی خود ،برای
بالقوه در کشورها و مناطق
ِ
مقابلهبابرهمخوردنموازنهقواتوسطکشورهای
منطقه دست به کار شود.اما ممکن است برخی
این سوال را مطرح کنند که وقتی ترکیه شریک
راهــبــردی آمریکا وعضوی از ناتوست و پایگاه
«اینجرلیک» در اختیارش است ،دیگر چه نیازی
به سالح هسته ای دارد؟واقعیت این است که

بروز اختالفات عمده میان ترکیه و آمریکا در کنار
تشدیدحسبدبینیوبیاعتمادیطرفیننسبت
بهاقداماتونیاتشاندرقبالتحوالتمنطقهایدر
بیانایناظهاراتازسویاردوغانمؤثربودهاست.
مضاف بر این که در سایه بدبینی اردوغان به نیات
مقاماتکاخسفید،رئیسجمهورترکیهبراینباور
استکهکشورشبهعنوانهمپیمانایاالتمتحده
در ائتالف ناتو دیگر نمی تواند در بزنگاه های
تاریخیحساسبهآمریکااعتمادواتکاداشتهباشد،
آمریکایی که از نگاه اردوغــان به دشمنان ترکیه
یعنینیروهای ُکردیگانهایمدافعخلق،سالحو
تجهیزاتمیفروشدامازمانیکه ُترکهاجنگنده
های اف ۳۵-از آمریکا می خواهند ،واشنگتن
به آنکارا "نه" می گوید.اردوغان همچنین با این
سخنان این پیام را به آمریکا و غرب می دهد که
مماشاتباهمکاریمشکوکهستهایباعربستان
وهمینطورمعیاردوگانهدربارهاسرائیلکهازقضا
نزدیکیجغرافیاییباترکیهنیزداردمیتواندیک
مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه را در پی داشته
باشد .باتماماینتفاصیلامابهنظرمیرسدبخش
اعظم این صحبت های اردوغان به احتمال زیاد
مصرفداخلیدارد.شکستحزبعدالتوتوسعه
در انتخابات شهرداری استانبول ،برای اردوغان
بهمثابهزنگخطریبودکهسالهاقبل،خودآنرا
برایرقبایشبهصدادرآورد.بهبیاندیگر،اردوغان
با این شکست ،واهمه دارد که مبادا این رویداد
پیروزی رقبا ،با تکرار در انتخاباتهای بعدی،
ِ
به روند تبدیل و کار برای حزب عدالت و توسعه
سختتر و سختتر شود.هوشمندی اردوغــان
ایجاب میکرد که فکری اساسی برای رفع این
تهدید احتمالی بیندیشد.بنابراین اظهارات
هستهایاوهمحاکیازژستهاونمایشهایگاه
و بیگــاه دولــت اردوغـــان بــرای نمایش قدرت
عثمانیکوچکاستوهماحیایاقتداروقاطعیت
از دسترفتهحزبحاکمترکیهبرایتقویتسرمایه
اجتماعی و رشد احساسات ناسیونالیستی.آیا به
فاصلهکمترازچهارسالماندهبهیکصدمینسال
تاسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال
آتاتورک،تولید سالح هسته ای نیز به کلکسیون
شگفتیهایترکیهاضافهمیشود؟

حاج علی اکبری :بدبینانه و با دقت به مذاکره با اروپا ادامه می دهیم
اکبری  -خطیب جمعه تهران گفت :ایران به مذاکرات خود با اروپا ادامه می
دهدامابدبینانهوبادقت؛حاصلمذاکرهفقطعملاستودیگروعدهبهدردمان
نمیخورد .بهگزارشخراسان،حجتاالسالمحاجعلیاکبریدرنمازجمعه
تهراندربارهآغازگامسومکاهشتعهداتبرجامیکشورماناظهارکرد:ایران
موقعیتخودرابامذاکراتکشدارمتوقفنمیکندوتصمیماشرامرحلهبه
مرحلهدنبالمیکند.
وی همچنین با تاکید بر این که امــروز ثمره مقاومت حسینی را میچینیم
تصریح ک ــرد :دنــیــا بــه عصر پسا آمریکا فکر مــی کند و دیــگــر آن قــدرت

حکمدادگاهسعودی
مبنیبرتبرئهمتهمان
حادثهسقوطجرثقیل
درمسجدالحرام

اقــتــصــادی و سیاسی آمریکا و ت ــوان تــأثــیــرگــذاری اش را مشاهده نمی
کنیم .حاج علی اکبری خاطرنشان کــرد :در افــول دشمن درجــه یک ملت
ایــران که نمونه تبار یزیدی است اجماع وجــود دارد و در این زمینه آینده
شناسی میکنند که آمریکا دیگر حتی کشور  ۱۰سال پیش هم نیست.
خطیب جمعه تهران گفت :هیئت حاکمه ایاالت متحده با گرفتار شدن در
سرگشتگی استراتژیک و راهبردی آخرین تالش هایش را می کند تا چهره
ابرقدرتیآمریکاراحفظکند.وییادآورشد:گوییترامپکهباشعارجلوگیری از
افولآمریکابهمیدانآمد،آمدهکهتیرخالصرابهحیثیتآمریکابزند.

دادگاه کیفری سعودی در مکه مکرمه ،متهمان حادثه
سقوطجرثقیلدرسال ۲۰۱۵راتبرئهکرد.بهگزارش
تسنیم ،در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام در
سال 400،2015نفر از زائران بیت ا ...الحرام کشته
یازخمیشدهبودند،بااینحالدادگاهکیفریسعودی
درمکهادعاکردهکهمتهمانهیچقصوروکوتاهیدراین
زمینه نداشتهاند .این دادگاه همچنین از دادستان کل

مرزخسرویبازگشاییشد
پسازسالهابستهبودنمرزخسرویبهرویزائرانکربال
به دالیل امنیتی ،از دیروز جمعه با حضور وزیر کشور این
مرز،کهنزدیکترینپایانهمرزیایرانبهعتباتاست،در
مراسمی بازگشایی شد .به گزارش ایسنا   ،مرز خسروی
نزدیک ترین پایانه مــرزی کشورمان به بغداد ،کربال،
کاظمین و سامراست ،این مرز تا بغداد ،پایتخت کشور
عراق  ،۱۹۰نجف  ،۳۸۰کربال  ،۳۰۰کاظمین  ۲۰۳و
تا سامرا نیز  ۳۲۶کیلومتر فاصله دارد .رحمانی فضلی،
وزیر کشور در مراسم بازگشایی مرز خسروی که با حضور
همتایعراقیاوبرگزارشد،گفت:برایبرگزاریمراسم
اربعین تسهیالت خوبی فراهم شده است .امروز را نیز
روزیتاریخیمیدانیمکهمیتوانددرشکوهوبزرگداشت
هرچهبهترمراسماربعینتاثیرگذارباشد.

سعودیخواستهاستشرکتبنالدنرابهپرداختدیه
بهقربانیانملزمنکند .روزنامهمحلیالمدینهدرهمین
زمینهنوشتهکهدادگاهکیفریسعودیتاکیدکردهاست
که جرثقیل هنگام سقوط سالم بوده و کوتاهی و قصور
هیچ کدام از متهمان ثابت نشده و مسئوالن هم تدابیر
الزم را به کار گرفته بودند! این دادگاه سعودی مدعی
شدهاستکهشرایطجویعاملاینحادثهبودهاست.

توقفخدماتدهی 10مرکزدرمانیخراسانرضویبهایثارگران
مشکالت بیمه تکمیلی ایثارگران گویی
تمامی نــدارد ،بدهی و بی تدبیری بیمه
دی به عنوان بیمه گــذار تکمیلی جامعه
ایثارگری باعث شده در پذیرش جامعه
ایثارگری در برخی مراکز درمانی هم خلل
ایجاد کرده و تعدادی ازمراکز درمانی و
پزشکان طرف قــرارداد بیمه دی به دلیل
پــرداخــت نشدن معوقات خــود ،پذیرش
ایثارگران را متوقف کرده اند .به گزارش
ایرنا ،معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید
و امور ایثارگران خراسان رضوی در این
زمینه گــفــت :تــعــدادی از مــراکــز طرف
قرارداد با بیمه دی در خراسان رضوی که

خدمات تکمیلی درمان به خانواده شهدا
و ایثارگران ارائه می دهند به دلیل تاخیر
دردریافت مطالبات خود با این بیمه ،لغو
ق ــرارداد کردند .محمد غــام پــور میزان
تقریبی مطالبات این مراکز درمانی در
استان از بیمه دی را حدود  ۴۰۰میلیارد
ریــال اعــام کــرد و گفت :البته به تازگی
بخشی از مطالبات ایــن مراکز پرداخت
شــده که امیدواریم ایــن رونــد بــرای ارائــه
خدمات درمانی بهتر به خانواده شهدا و
جانبازان تسریع شــود .مشروح این خبر
را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت
 khorasannews.comبخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••خواهش می کنم دیگه درباره گرانی
خودرو و تحویل ندادن آن ننویسید .هرکی
خریده حقشه که االن اذیت بشه.
•• قابل توجه کسانی که هنوز واقعیت برجام
را نمی دانند :برجام با فشار و دوقطبی
دروغین به ملت تحمیل شد .برخی
مسئوالن گفتند اگر برجام نبود جنگ در
ایران حتمی بود اما این دروغ محض است.
•• بین این همه وزارتخانه چرافقط آموزش
وپرورش اگریک ریال به فرهنگیان بدهد در
همه جااعالم میکند؟ چرا دیگر ادارات این
کار را انجام نمی دهند؟
••این چه وضع استقبال از محرم است؟ چرا
تک مصراع هایی که به تنهایی هیچ مفهوم
جالبی ندارند ،انتخاب شده؟
•• شما اول ببینید ما راننده های تاکسی
های اینترنتی چند ساعت از یک روز را
مجانی مسافر می بریم بعد بگویید اسنپ
افزایش 100درصدی داشته .چند روز در
اسنپ کار کنید تا متوجه شوید وضع ما چه
جوری است.
••به نظر من در ماجرای گرانی اسنپ و
تپسی ایرادی به رانندگان نیست.
مسئوالن این دو شرکت باید پاسخگو باشند
چون با گران شدن کرایه درصد بیشتری
گیرشان میآید.
•• تعداد دروغ های آقای ترامپ مشخص
شد .آیا تعداد دروغ های مسئوالن ما هم
شمرده و مشخص می شود؟
•• از آن جایی که بنده مشترک روزنامهام با
بررسی آرشیو روزنامه تان همچنان بر
ادعای خود اصرار دارم که پرسپولیس به
قدری برای شما عزیز است که تقریبا تمام
صفحه آخر روزنامه خراسان رضوی را که
یک صفحه استانی و غیرورزشی است،
فدای تیم محبوب خود می کنید با عکس
های فراوان اما سهم استقالل فقط یک
هشتم از صفحه آخر خراسان ورزشی است
بدون عکس و در حد تیم محالت!
•• لطفا فقط پیام های دلسردکننده و ضد
دولت را چاپ نکنید بلکه پیا مهای دلگرم
کننده و بانشاط راهم چاپ کنید ،صبح ها
اززندگی ناامیدمی شویم.
••واقعا باعث تأسف است که تلویزیون ما
بیست و اندی شبکه داره اما دریغ ازیک
برنامه جالب و سرگرم کننده واسه جوانان.
دردمان را به کی بگیم؟

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• ایده شعرهای قیصر امین پور برای ایام
محرم خیلی خالقانه است.
•• برای خودروی ساینا تحویل سه ماهه
ثبت نام کردم اما با گذشت چندین ماه از
سررسید تحویل ،هنوز هیچ خبری نیست
و هیچ جواب درستی هم برای زمان تحویل
نمی دهند.اما جالب این است که سایپا
همچنان برای تحویل فوری اطالعیه می
دهد و ثبت نام می کند.
•• رفتار برخی کارکنان ادارات با مردم واقعا
تاسف برانگیز است ،دیروز تلفنی از یکی از
کارمندان بهزیستی درباره شهریه مهد های
کودک سوال کردم .وقتی اسم مهد مد نظر
را گفتم برای این که من را متقاعد کند این
هزینه خارج از نرخ نامه منطقی است به
نحوی با من برخورد کرد که تاسف آور بود.
•• مشهد پایتخت معنوی ایران و شهر امام
رضاست ولی االن که چند روز از ماه محرم
می گذرد متاسفانه هیچ عالمتی مبنی بر
محرم و عزاداری نمی بینیم .لطفا شهر را
سیاه پوش کنید ،پرچم های سبز و شعرهای
قیصر امین پور را نمی خواهیم.
••اگر خرید خدمت سربازی برای همه
مشموالن میسر شود ،می توان از درآمد آن
حقوق خوبی به سربازان در حال خدمت
پرداخت کرد.
•• به دفتر پلیس  +۱۰مراجعه کردم .با این
که عکس جدید داشتم ،گفتند باید عکس
بگیرم .برای یک عکس دیجیتال که فقط
داخل سیستم است  ۷۵۰۰تومان گرفتند.
بعد که اعتراض کردم ،گفتند عکاسی
 ۱۵هزار تومان می گیرد .در صورتی
که عکاسی  ۶قطعه عکس تحویل می دهد
و برای جاهای مختلف کاربرد دارد .لطفا
رسیدگی شود.
•• یک گزارش از وضعیت سیاه پوش کردن
داخل شهر مشهد تهیه کنید آیا واقعا در
شأن شهر مشهد است؟ تابلو با زمینه سبز
که شهرداری نصب کرده چه ارتباطی به
عزای امام حسین دارد؟
•• دیروز یک ماشین از تپ سی درخواست
کردم اما راننده ها یکی یکی تماس می
گرفتند و تلفنی می پرسیدند که کرایه شما
نقدی است یا اعتباری؟ بعد هم درخواست
ماشین را لغو می کردند .باالخره بعد
از چندبار درخواست زدن ،یک خانم
درخواست ما را قبول کرد اما وقتی سوار
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ماشین شدیم ،شروع کرد به خواهش و تمنا
که کرایه ما را نقدی پرداخت کنید چون
شرکت یک ماه دیگر به ما پرداخت می کند.
آخرش هم کارمان به دعوا کشید .خواهش
می کنم رسیدگی کنید.
•• این طرح جدید “معلم تمام وقت” در
آموزش و پرورش دیگر هیچ انگیزه ای برای
مدیران و معاونان باقی نگذاشته .یکی پس
از دیگری به دنبال استعفا از سمت خود
هستند .
••بررسی ادعای باران کوثری در فیلم
عرق سرد؛ یعنی این قدر نمیفهمید که
نقش «افروز» در فیلم این ادعا را مطرح
می کند نه شخص باران کوثری! البته می
فهمید ولی تعصبات جناحی تان باعث می
شود برای تخریب خانم کوثری این جوری
بنویسید.
•• رئیس نمایشگاه داران تهران اعالم کرده
قیمت خودرو نسبت به سه ماه پیش 30
درصد کاهش یافته یعنی پراید 50تومانی،
30تومان شده! عجب هوشی دارد و عجب
کشفی کرده!
•• پیشنهاد می کنم قسمت حرف مردم را
حذف کنید چون هیچ مسئولی پاسخ گو
نیست وچاپ حرف مردم در روزنامه آب در
هاون کوبیدن است.
جوابیه شرکت الیت
با توجه به انتشار مطلبی در ستون حرف
مردم  27مردادماه  98با موضوع «توقف
کمتر از نیم ساعت رایگانه ولی من بارها
شده کمتر از این مدت توقف داشتم اما
برام هزینه حساب کردند و »...به استحضار
می رساند:
ثبت زمان توقف بیش از زمان واقعی پارک
خودرو توسط پارکبان نه تنها برای ایشان
منفعت شخصی ندارد بلکه در صورت
اثبات آن طبق مقررات آیین نامه انضباطی
با فرد متخلف برخورد خواهد شد .بهترین
راه برای مشاهده و کنترل زمان توقف
خودرو توسط شهروندان ،فعال سازی
پیامک رایگان شارژ پالک خودرو است
و شهروندان محترم می توانند با ارسال
پیامک به سامانه  3000003000برای
فعال سازی آن اقدام کنند.
محمد مهدی اسدی -مدیرعامل
شرکت ترافیک هوشمند الیت
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