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ایستگاه آخر بازی اردوغان
اردوغان این روزها بر سر ادلب با پوتین سرشاخ
شده است ،تقابلی که در رویکردهای زیگزاگی
او طی سال های اخیر تعیین کننده است .روزی
که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در
ترکیه به پیروزی رسید ،سیاست خارجی خود
را براساس تنش صفر با همسایگان اعالم کرد.
اما به مرور نگاههای تاریخی و پرخاشگرایانه او
و دولتش نمایان شد .تا جایی که در آغاز بحران
سوریه تبدیل به یکی از بازیگران اصلی دمنده
در آتش درگیریهای سوریه شد .جمله معروف
«تا چند ماه دیگر در مسجد اموی دمشق نماز
میخوانم» نماد این پرخاشگری است.این وقایع
در موازات بیاعتمادی ترکیه به غرب و ناامیدی
از امکان ورود به اتحادیه اروپــا در جریان بود.
رویایی که برای سه دهه دولتهای ترکیه را به
برده اطالعاتی و سیاستی غرب تبدیل کرده ،کم
کم رنگ باخته و واقع گرایی را جایگزین کرده
بــود .موضوعی که با تضعیف درونــی اتحادیه
اروپا و برخی رفتارهای دولت آمریکا تقویت هم
شده بود.این وضعیت اردوغــان را به چرخش
استراتژیک متمایل کرد .او که جنگنده روس را
در نزدیکی مرز شمالی سوریه زده بود به ناگهان
چنان دوستی با پوتین به هم زد که حتی احتمال
لغو شدن خرید اف 35های آمریکایی را نیز به
جان خرید .موضوعی که ارزشــش بیش از یک
سری جنگ افزار بود و نشانهای از جدایی ترکیه
از ناتو و شریک تاریخی اش یعنی آمریکا محسوب
میشد.توافق سوچی و راه دادن رو سهــا به
ترکیه بــرای فتح بخشهایی از شمال سوریه،
قسمتی از همین مسیر دوستی بود که به نظر
میرسید قرار است تداوم داشته باشد .تداومی

برای چرخش استراتژیک ترکیه از غرب به شرق؛
امــا واقعیتهای روی زمین در سوریه دوبــاره
شرایطی را برای اردوغان به وجود آورد که درباره
عمق این دوستی از خود سوال کند .ورود برق
آسای ارتش سوریه به استان ادلب و محاصره
پستهای نظارتی ترکیه و حتی بمباران برخی
نیروهای ترک به منزله رد کردن خط قرمزهای
ترکیه توسط دوستان بلوک شرق بود؛ حرکتی
که اردوغـــان را وادار به خط و نشان کشیدن
نظامی کــرد ،اما در طرف دیگر ارتــش سوریه و
دولتهای ایران و روسیه با آرامش کامل صرفا
نظارهگر این رجز خوانیها بودند و به کار خود
ادامه میدادند .درواقع اردوغان تازه فهمیده که
در یک چرخه نظامی-سیاسی گیر افتاده است.
چرخهای که هربار در آن ارتش سوریه پیشروی
برق آسا میکند ،اردوغــان اعتراض میکند و
روسیه به ترکیه قول می دهد درگیری متوقف
شود و جنگ بــرای مدتی متوقف میشود ،اما
سرزمینهای فتح شده توسط سوریه پس داده
نمیشود و باز این چرخه تکرار میشود تا جایی
که چیزی از سرزمین های در دست تروریستها
باقی نماند .حاال اردوغان قصد کرده در مقابل
این چرخه بایستد ،اما تمام تحلیل گران میدانند
ایــن بــار دیگر نمیتوان با حمایت تسلیحاتی
از تروریستها ،چرخه مذکور را متوقف کرد
چراکه خطهای دفاعی آنــان در ادلــب و حلب
سقوط کرده و جنگ را روی زمین باختهاند .حاال
اردوغــان اگر در تصمیم خود جدی باشد ،فقط
یک راه دارد و آن هم ورود نظامی مستقیم است.
در واقع او بین دو گزینه مخیر شده؛ یکی درگیری
نظامی مستقیم با ارتش سوریه که معنایش جنگ
غیرمستقیم (و شاید حتی مستقیم) با روسیه
خواهد بود یا اجازه پیشروی به ارتش سوریه و از
دست دادن کامل ادلب که به معنای از بین رفتن
اهرم فشار اصلی ترکیه در سوریه است.اما در یک
الیه عمیقتر اردوغان در مقابل انتخابی دشوارتر
قــرار دارد .وی که قبل از این تمایل خود را به
شرق نشان داده بود ،حاال باید تداوم آن تصمیم
یا قطعش را اعالم کند.
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این جاست که اردوغــان تذبذب خود را نمایان
میسازد .وی در اتخاذ یک راهبرد واحد و ثابت
بــرای سیاست خــارجــی دولــت اسالمگرا اما
سکوالر ناتوان است .به نظر میرسد این ناتوانی
اردوغــان به علت نبود پایههای محکم فکری و
فلسفی در سیاست خارجی وی است .عنصری
که خود را به وضوح در سیاست خارجی کشورها
نشان نمیدهد امــا درپــس پــرده تصمیمات
همیشه اثرگذار است.
کشورهایی میتوانند در جهان کنونی اثرگذار
باشند که درپــس تاکتیک هــای خــود نگاهی
عمیق و بلند مدت دارند ،نه آن که صرفا براساس
وقایع روز تاکتیکی کوتاه مدت را انتخابکنند.
این همان اشکال اردوغان است ،استفاده کوتاه
مدت از تاکتیک های سیاسی بــدون توجه به
راهبردهای مبتنی بر یک نظام فکری عمیق؛ به
بیان دیگر اردوغان به علت نداشتن نظام فکری
در پس سیاست خارجی خود نمیتواند ثبات
سیاسی داشته باشد و تصمیم نهایی خود را برای
بلند مدت بگیرد .به همین دلیل در هر لحظه
می تــوان اتفاقی غیرقابل پیشبینی را از وی
انتظار داشت و از همین جهت است که در دهه
گذشته او همیشه بین غرب و شرق مذبذب بوده
و نتوانسته انتخاب نهایی خود را انجام دهد.
کمک مستقیم نظامی و همراهی اخیر ارتش
ترکیه به تحریرالشام -که شاخه رسمی القاعده
در سوریه است -نشان از همین چندگانگی و
سردرگمی راهبردی ترکیه دارد.هم اکنون به
نظرمی رسد ترکیه با دخالت دادن طرف هایی
که هیچ ارتباطی با قضیه بحران سوریه ندارند،
سعی می کند فشار سیاسی بر روسیه را افزایش
دهد و با ترساندن اروپا از موج آوارگــان ،فشار
اروپایی ها را بر روسیه باال ببرد واز طرف دیگر
از روسیه در موضوع ادلب امتیاز بگیرد ،اما به
نظرمی رسد ادلب ایستگاه آخر بازی اردوغان
باشد و او در این بازی نیز شکست خواهد خورد
دلیل آن هم روشن است و آن یک دلیل بیشتر
نیست هیچ کشوری از حاکمیت خود وخاک
خود صرف نظر نمی کند  .

رهبر انقالب با اشاره به تالش های دشمن علیه انتخابات ،مطرح کردند

درخشش مطلوب ملت در امتحان بزرگ انتخابات

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیــروز (یک
شنبه) در ابتدای جلسه درس خارج فقه با تشکر
از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ
انتخابات و ناکام گذاشتن فرصتطلبی و تبلیغات
همهجانبه دشمنان ،تأکید کردند :در مقابل
توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف
کشور ،همه باید برای دفاع هوشیار ،آماده ضربه
و حمله متقابل باشیم .براساس گزارش پایگاه
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
ا ...خامنه ای ( ،)Khamenei.irمشروح این
بخش از بیانات ایشان به شرح زیر است:بسم ا...
الرحیم .قبل از این که عرایض درسی
الرحمن ّ
ّ
را شروع کنیم ،من به خاطر این امتحان بزرگ و
مطلوبی که م ّلت ایران در روز جمعه دادند ،دو،
سه جمله عرض بکنم :ا ّو ًال حقیقت ًا باید ّ
تشکر
کرد از م ّلت بزرگ ایران .شما می دانید که علیه
شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد؛ در
فضای مجازی ،در دستگاههای گوناگون ،از هر
عاملی که توانستند استفاده کردند .حاال نه در
این چند روز اخیر؛ از یک ماه پیش ،از دو ماه پیش:
«این که انتخابات نیست ،این که انتخاب واقعی
نیست ،این که شــورای نگهبان چنین کــرده» و
از این قبیل حرف ها .هر چه نزدیکتر شدیم،
این حجم بیشتر شد؛ حاال آخری هم این بیماری

[جدید] که این هم شد یک بهانه خوبی .شب
پنجشنبه که جمعهاش انتخابات بود ،خبر ُبروز
این ویروس و این بیماری در قم مث ً
ال داده شد،
[دشمن] از سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات
کردن که «مــردم مبادا بروید در صف انتخابات
بایستید ،در صف رأی دادن بایستید ،آن جا
چنین است ،چنان است ،بیماری هست ،مرض
هست ،ویروس هست»؛ ببینید! یعنی از کمترین
فرصتی استفاده کردند و نگذاشتند حتّی چند
ساعت هــدر بــرود؛ بالفاصله شــروع کردند به
گفتن و دایم تأکید کردند.خب مردم آمدند پای
صندوق ها؛ شما در تلویزیون دیدید ،بیرون هم
هرجا رفتید رأی دادیــد حتم ًا دید هاید اجتماع
مردم را .با این که مردم قم -که خداوند متعال
برکاتش را بر این مردم زیاد کند -درمرکز این
[بیماری] بودند ،ا ّول اسم آن ها آورده شد ،یکی
از شلوغترین حوزههای انتخابی در انتخابات،
حوز ههای قم بود که آن ها آمدند .ببینید ،این
م ّلت ،م ّلتی است که خدای متعال اراده کرده آن را
پیروز کند؛ انشاءا ....این واقع ًا جای ّ
تشکر دارد؛
جای شکر از پروردگار را دارد ،چون مق ّلبالقلوب
خداست ،دل ها دست اوست؛ از مردم هم حقیقت ًا
به خاطر ایــن باید ّ
تشکر کــرد .ایــن نکته ا ّو ل.
د ّوم این که ببینید دشمن به کجاها کار دارد؛ فقط

مسئل هاقتصادنیست،فقطمسئل هفرهنگنیست،
فقط مسئل ه باورهای انقالبی و دینی نیست ،حتّی
به انتخاباتش [کار دارد]؛ نمی خواهند این ظاهره
و پدیده شرکت مردم به نام دین ،در پای صندوق
ضد
رأیودرخدمتانتخابتثبیتبشود؛همیشه ّ
این را تبلیغ کردهاند ،همیشه گفتهاند که دین با
انتخابات و با آزادی و با دموکراسی و با این چیزها
مخالف است؛ حاال [چطور] ببینند که دین مظهر
کاملیکمردمساالریهمهجانبهاستکهبعضی
از خارجیها هم اعتراف کردند .ما در طول این
 ۴۱سال ۳۷ ،یا  ۳۸انتخابات داشتهایم؛ کجای
دنیا این همه به مردمساالری اهتمام میورزند؟
به ایــن هم کــار دارنــد؛ دشمن به همه چیز کار
ع باشد،
دارد .دشمن را بشناسیم ،حواسمان جم 
نام َلم ُی َنم َعنه»؛( )۱اگر شما در سنگر ،در
«من َ
َ
مقابل دشمن خوابت ببرد ،معنایش این نیست
که دشمن هم خوابش برده؛ او ممکن است بیدار
باشد؛ کما این که همینجور هم هست .هزاران
نفر را می گذارند برای پیگیری مسائل گوناگون
ایران؛ ما بایستی میلیونها نفر آماده باشیم برای
این که هم دفــاع کنیم  ،هم ضربه بزنیم؛ ما هم
باید متقابالً به آن ها حمله کنیم؛ چه تبلیغاتی و
چه انواع و اقسام کارهایی که از دست یک م ّلت
انقالبی برمیآید.

ثبت نام  41هزار پزشک ،تمکین وکال به قانون
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به ثبت کارت
خوان  41هزار نفر از پزشکان و دیگر مشموالن
ایــن صنف گفت :وکــا به قانون تمکین کردند
و شکایت خود را به دیــوان عدالت اداری برای
نصب نکردن کارت خوان پس گرفتند.محمود

علیزاده در گفتوگو با فارس ،با اشاره به وضعیت
ثبتنام کارت خوان پزشکان اظهار کرد :بهرغم آن
که آخرین مهلت ثبتنام طی تفاهمنامه آخر بهمن
بود ،با وجود این سامانه باز است و استقبال خوبی
از ثبتنام صــورت گرفته .معاون فنی وحقوقی

سازمان امور مالیاتی با بیان این که کل جامعه
پزشکی ،پیراپزشکی ،داروســاز ،دندانپزشک و
پزشک  60هزار نفر هستند ،تصریح کرد :حدود
 70درصد پزشکان واجد شرایط ،ثبتنام کردهاند
که نزدیک به  41هزار نفر میشوند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••همه جای دنیا اول می فهمند کرونا آمده
و چندروز بعد اعالم می کنند از مبتالیان به
کرونا یک نفر فوت کرده .این جا هیچی نگفتند
تا وقتی که دو نفر با هم در قم کشته شدند
و حــاال که در همه شهرها مــردم گرفتار این
ویروس شدند شروع کردند به هشدار دادن!
••در این دنیا که هیچ کسی به فکر دیگری
نیست ،صاحبخانه ام  500هزار تومان از
اجاره ام کم کرده .هنوز هم انسان هایی پیدا
می شوند که به فکر آخرتشان باشند.
••اگرچه همیشه به اصولگراها رای می دهم
چون صــادق ترند ولی به نظرم هیچ کدام
شــان ازاول انقالب چه در دولــت و چه در
مجلس کارآمدی خیلی مثبت و محسوسی
نداشته اند.
•• آقـــای کــدخــدایــی کــه مــی فرمایید اگر
مشارکت در انتخابات کمتر از  50درصد
باشد ،هیچ مشکلی نیست و ...اوال شما چه
کاره این مملکتی که درباره چنین موضوع
مهمی نظرات شخصی میدی؟ کامال روشنه
امثال شما اتفاقا ازمشارکت باال می ترسید
چون اصولگراها که هیچ وقت رای نمیارن.
امسال هم اصالح طلبان رو قلع و قمع کردید
تابا خیال راحت جمعه رو استراحت کنید!
•• دوســت عزیز! من هم مثل شمابااین که
ازگرانی وبیکاری شش فرزندتحصیل کرده
وبیکارم عصبانی ودلخوربودم رفتم رای
دادم بااین تفاصیل به جای کاندیدا اسامی
پنج فرزندبیکارم را نوشتم شایدفرجی بشه.
•• آقــای محترمی که از پــارک کــردن جلوی
در خانه مــردم و ایجاد مزاحمت خوشحال
هستی به نظرم باید خودت را به بیمارستان
روانی معرفی کنی! برای شهروندانی مثل
شما متاسفم .اون از وضع رانندگی مون حاال
اینم از آزار و اذیت های آدم هایی مثل شما.
••قالیباف باید یــادش باشد که دربهترین
حالت نماینده فقط  10درصد مردم است پس
به اندازه همان تعدادصحبت کند ،نه بیشتر.
••آقای همتی حاال که دالر به  16هزار تومان
رسیده بیا بلبل زبانی کن .

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••آقای روحانی به انــدازه کافی دالر گرون
شده .لطفا به خبرگزاران تان بفرمایید چند
تیتر راجــع به احتمال گفت وگــوی ایــران و
آمریکا توی روزنامه بزنند تا دالر هم کمی
بکشد پایین!
••متاسفم که بیشتر از جــان مــردم ،تعداد
شــرکــت کننده هــای انتخابات برایشان
اهمیت داشت!
••آقای روحانی اطالع رسانی درباره بیماری
کــرونــا از وظــایــف اصلی شماست .دوبــاره
سناریوی این که آقای وزیر روز جمعه به شما
زنگ نزد وخبر نداد ،تکرار نشود لطفا.
••درج ــواب همشهری عزیزی که از پارک
مساوی با پنچری دفاع کرده اند باید بگم که
برادرجان! اگر شما داخل منزل مریض داشته
باشید و یک برادر جانی با طرز فکر شما جلوی
پل پارک کنه باید چی بهش بگیم؟
••میگن کسانی که تایید صالحیت میشن
 150میلیون وام قرض الحسنه بلند مدت
میگیرند تا با آن پول ،تبلیغ کنند .آیا این
خبر صحت دارد؟
خراسان:چنین چیزی صحت ندارد.
••بــرگــزاری آزمـــون رتبه بندی معلم هابا
محتوای سنگین وس ــواالت سخت وزمــان
کم آزمون وسایت مشکل داربسیارناعادالنه
اســـت.آزمـــون راحـــذف کنندورتبه های
مارابدهند.
••خــود مسئوالن بانک مرکزی می گویند
پس از برجام ما هیچ گونه تبادل پولی با
دیگرکشورها نداریم وفقط باچندکشورخاص
کارمی کنیم اما از آن طرف می گویند اگر
ا فای تــی اف را نپذیریم چنین وچنان
میشود! با لیست سیاه ما را می ترسانند .
•• تلویزیون اعــام کــردواریــز سهام عدالت
 205هزار تومان شروع شد ولی  160هزارو
 99تومان ریختند  .آیا کسی پیدا می شود
رسیدگی کند؟
•• این چه وضعیه که بعضی شهروندان برای
جای پــارک ماشین هاشون سبد یا تابلو یا
چیزی می گذارند توی خیابون.

نمابر05137009129 :

•• این قدر خودرو و طال و دالر گرون شد که
با خودمون گفتیم تا مدت ها گرانی نخواهیم
داشت چون مردم بیشتر از این کشش ندارند
و نمی توانند این وضع را تحمل کنند .االن
می بینیم که انگار مسئولین بی خیال تر
از این هستند و تا جایی که بتوانند فشار را
بیشتر می کنند .آقایان! فشار حداکثری مال
دشمن است نه شما.
•• این چه جوریه که جــواب تست کرونا که
معلوم میشه قبلش بیمار مرده؟
•• وزیــر آمــوزش و پــرورش چرا به استادان و
کسانی که شما را به این جایگاه رسانده اند
به جای احترام ،ظلم می کنید؟ صالحیت ،
جایگاه وحق آن ها را برای گرفتن رتبه بعد از
۲۴سال با گرفتن آزمون ارج می گذارید؟!
••رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم دربــاره
کرونا درشبکه خبرگفت :به داد قم برسید قم
در خطراست .واقعا مسئوالن دولتی تا حاال
چه کار می کردند؟
•• مسئوالن از آگهی های خودرو در دیوار و
شیپور جلوگیری کنند که عامل این گرانیها
فضای مجازی است.
•• اخذ رتبه فرهنگیان با شرکت در یک آزمون
غیراستاندارد ،با محتوای حجیم و زمان
اندک یک اجحاف بزرگ در حق معلم است.
جلوی این بی عدالتی را بگیرید.
••گیریم که تصمیم  FATFوضع را بدتر کند
ولی القای آن از زبــان مقام مسئول بسیار
زشت است و نشانه این است که دولت هنوز
چشم به بیگانه دوخته است.
•• زمان کنکور دکتری را که آدم ها هرکدام
شان به فاصله یک متری هم می نشینند به
عقب می اندازند تا جلوی گسترش کرونا را
بگیرند اما سربازانی که ماه ها در کنار هم
هستند ،در بدترین شرایط بهداشتی خدمت
می کنند باید همچنان در پادگان ها بمانند.
انگار سربازها آدم نیستند.
••آقایان رئیس مجلس شــورای اسالمی و
رئیس جمهور! آیا تهیه ماسک براتون خیلی
سخته؟ واقعا متاسفم.

زیرآبی های یک غواص ،قهوه مسموم ناصر و «هم گناه»ها!
مصطفوی-بعد از پایان بی رمق سریال مانکن،
بعد از دلزدگی مان از داستان کش دار «دل»،
بعد از پایان ماجراجویی های «نهنگ آبی» حاال
انگار قرار است یک سریال پرو پیمان را ببینیم.
امروز اولین قسمت سریال «همگناه» در نمایش
خانگی توزیع میشود .تا قبل از این ،معموال چه
در سینما و چه در نمایش خانگی ،کمتر شاهد
تنوع چهر هها در فیلم ها و سریا لها هستیم.
تعدادی از بازیگران همزمان دو یا سه فیلم روی
پرده دارند یا همان بازیگرانی که در طول سال
با آثار مختلف روی پرده سینما دیده میشوند،
در سریالهای نمایش خانگی هم ایفای نقش
میکنند .اما حاال هم گناه با دستی پر به میدان
آمده است .چون گروه بازیگران این سریال چه
از نظر تعداد و چه از نظر جایگاه و عیار هنری،
جالب و قابل توجه
هــســتــنــد .ایــن

سریال  15بازیگر شناخته شده دارد و عالوه بر
پربازیگر بودن ،دو ستاره مانند پرویز پرستویی
و هدیه تهرانی پس از سال ها در آن ایفای نقش
کردهاند« .هم گناه» داستان خانواده ای بزرگ
و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات
و واردات گل و گیاه هستند .آن ها در خانهای
قدیمی همچنان در آرامـــش بــا هــم زندگی
میکنند .ورود جوانی به این خانواده زندگی
همه آن ها را دستخوش تغییراتی میکند که...
حاال باید صبر کرد و دید که حضور ستاره های
کارکشته ای مثل پرویز پرستویی و هدیه تهرانی
می تواند برگ برنده این سریال باشد؟ صفحه
سینما و تلویزیون ( )6را بخوانید.
*زیر آب چه خبر است؟ قهرمان سابق جهان
در ورزش شیرجه در آ بهــای آزاد جایی که
ورزشکاران بدون تجهیزات غواصی و فقط به
اکسیژنی که در ریههای خود نگه میدارند،
اعتماد میکنند،در سال  ۲۰۰۲و در سن ۲۰
سالگی با یک نفس تا عمق  ۸۷متری( ۲۸۵پا)
پیش می رود تا ببیند آن زیر چه خبر است؟ حاال
عکس های «گیوم نــری» منتشر شده و مورد
توجه بسیاری از مردم دنیا قرار گرفته است .او
را می شناسید؟ اصال چطور یک غواص بدون
هیچ اسباب و وسیله ای به مدت  8دقیقه زیر آب

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

زنده بماند؟ سـیانان به تازگی در گفتوگو
با این ورزشکار حرفهای به دنیایی که نری در
زیر آب با آن مواجه بوده ،پرداخته است .ما هم
در صفحه زندگی سالم در یک پرونده مفصل
روایتهای جالب او از شرایط و اتفاقات دنیای
زیر آب را نوشته و چند عکس از سفرهای او به
جزایر کشورهای مختلف را چاپ کــرده ایم.
عکسهای جذاب از زیر دریا و در چند متری وال
ها و کوسه های وحشتناک را از دست ندهید.
*جمال عبدالناصر ،به رغــم تمام شایعاتی
کــه اط ــراف او وجــود داشــتــه و دارد ،یکی از
مشهورترین و تأثیرگذارترین رهبران جهان
عرب بود .او به عنوان یک نظامی ،زمانی زمام
امور مصر را در دست گرفت که این کشور به
تازگی از زیر یوغ استعمار خارج شده و رژیم
سلطنتی در آن سقوط کرده بود و در خط مقدم
نبرد فیزیکی با صهیونیستها نیز قرار داشت.
او زیر بار تشکیل دولت غاصب صهیونیستی
نــمـیرفــت و حتی از بــه زبـــان آوردن کلمه
«اسرائیل» خودداری میکرد .صهیونیستها
او را دشمن درجه یک خود میدانستند و نمی
خواستند که او وجود داشته باشد! اما پروژه
ترور او چگونه بوده است؟ صفحه تاریخ ()12
را بخوانید  .
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