
اردوغان در نوشتاری برای 
نیویورک تایمز:

جهان
|     رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که خروج آمریکا از سوریه   
باید با دقت و با حضور شرکای درست و مناسب برنامه ریزی شود. ترکیه 
تنها کشوری اســت که قدرت و تعهد مشارکت در این امر را دارد. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در مقاله ای در روزنامه  نیویورك 
تایمز یك روز پیش از دیدار با جان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا 
اعالم کرد که ترکیه متعهد شده که داعش و دیگر گروه های تروریستی 
در ســوریه را از بین ببرد. وی نوشــت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا با اعالم خروج از سوریه اقدام درستی انجام داد اما این خروج باید 
با طرح ریزی دقیق و همکاری با شرکای درست و مناسب برای حفاظت 

منافع آمریکا جامعه بین المللی و مردم سوریه انجام گیرد.
اردوغان در بخش دیگری از این مقالــه آورد: ترکیه به عنوان دومین 
دارنده ارتش بزرگ در ناتو تنها کشوری اســت که قدرت و تعهد انجام 
این کار را دارد. ترکیه به شکست داعش و دیگر گروه های تروریستی در 
سوریه متعهد است. وی با اشاره به نقش ترکیه در روند صلح ژنو و آستانه 
و موضعش به عنوان تنها کشوری که قادر به همکاری همزمان با آمریکا 
و روسیه است تاکید کرد که ترکیه قصد دارد اقداماتش را در همکاری و 
هماهنگی با متحدانش انجام دهد. اردوغان نوشته است: ما براساس این 

شراکت در سوریه وارد عمل می شویم.
وی با درخواســت از دیگر بازیگران منطقه برای مشــارکت در اقدام 
برای خاتمه دادن به داعش و حفظ تمامیت ارضی سوریه  نوشته است: 
ترکیه داوطلبانه این بار سنگین را در این لحظه حساس تاریخی بردوش 

می کشد. ما بر روی کمك و حمایت جامعه بین المللی حساب کرده ایم. 
اردوغان هشدار داده که جامعه بین الملل باید از انجام اشتباه های گذشته 
در عراق درس بگیرد و آنها را تکرار نکند. درس های گرفته شده از عراق؛ 
جایی که داعش در آن  متولد شد باید مورد توجه قرار گیرد. وی با ذکر 
این نکته که ترکیه در ســال 2016 اولین کشوری بود که نیروی رزمی 
زمینی برای مبارزه با داعش به سوریه اعزام کرد گفته است که این اقدام 
گام مهمی در ممانعت از دستیابی داعش به مرزهای ناتو و انجام حمالتی 

در ترکیه و اروپا بوده است.
رئیس جمهور ترکیه نوشــته اســت: ســربازان ترکیه به همراه ارتش 
آزادی بخش سوریه خانه به خانه برای ریشــه کنی شورشیان داعش در 
الباب جنگیدند.این رویکرد ترکیه شــرایط باثباتی را برای مردم سوریه 
ایجاد کرد چراکه باعث حفظ زیرساخت ها ، بازماندن مدارس و حمایت 
از بیمارستان ها و پروژه های تجاری و ایجاد فرصت های شغلی شد. این 
ثبات تنها درمان تروریسم است. بار دیگر تکرار می کنم هیچ پیروزی بر 
تروریست ها وجود نخواهد داشت. ترکیه برای تضمین امنیت خود و در 

جهت منافع جامعه بین المللی هرآنچه باید و بتواند انجام خواهد داد.
اردوغان نسبت به اجرای استراتژی فراگیر کشورش در زمینه نابودی 
علل اصلی افراط گرایی و رادیکالیســم ابراز تمایل کرد و افزود:  آنکارا با 
قدرت مصمم به مبارزه با داعش و تمام گروه های تروریســتی در سوریه 

است.
وی با درخواست همکاری تمام گروه ها به منظور نابودی داعش و حفظ 

تمامیت ارضی ســوریه نوشته اســت: از لحاظ نظامی داعش در سوریه 
شکســت خورده اســت اما باقی مانده های این گروه می توانند بهانه ای 
برای دخالت در امور داخلی سوریهب اشــند. پیروزی نظامی علیه این 
گروه تروریستی گام اول است و ترکیه استراتژی جامعی برای ریشه کنی 
افراط گرایی دارد. قدم اول ایجاد نیروهای ثبات ساز در سوریه از تمامی 
اقشار اجتماعی این کشور اســت تنها یك نهاد متنوع قومی می تواند به 
همه سوری ها خدمت کند و نظم و قانون را در تمامی کشور برقرار سازد. 
در این راستا باید بگویم ما هیچ بحثی درباره کردهای سوریه نداریم. در 
شرایط جنگی بسیاری از جوانان سوری راهی جز پیوستن به یگان های 

مدافع خلق و حزب دموکرات کردستان نداشتند.  
اردوغان با یادآوری گزارش دیده بان حقوق بشــر درباره نقض قوانین 
بین المللی توســط یگان های مدافع خلق و بکارگیری کودك سربازان 
گفته است که ترکیه روند بســیار جدی را برای سپردن این کودکان به 

خانواده هایشان آغاز کرده است.
به گفته وی تضمین حضور نماینده ای از همه اقشار جامعه اولویت دیگر 
است. کسانی که هیچ ارتباطی با گروه های رتوریستی ندارند می توانند 
نماینده جامعه خود در دولت محلی تحت نظارت ترکیه باشند. شوراهای 
محلی در بخش های کردنشین متشکل از نمایندگان جامعه کرد خواهد 
بود و همزمان دیگر گروه ها نیز نمیانده سیاسی خود را خواهند داشت. 
مقام های باتجربه ترکیه به عنوان مشــاور در امور شــهرداری، آموزش 

بهداشت و سرویس های اضطراری فعالیت خواهند کرد.

ســرمقاله
قیام مردم

|     رضــا امیری مهــر- قیام 
19 دی قــم، انقالب اســالمی را وارد 
مرحله مهم و حساســی کرده بود. در 
اثر این قیام، زنجیــره ای از حوادث و 
رویدادهای سرنوشت ســاز و اثرگذار 
در سطح کشــور پدید آمد؛ بطوریکه 
مبارزان و در رأس آنان امام (ره) بهتر 
و بیشتر از پیش از نتایج آن استفاده و 
روند پیچیده نهضت را به سمت پیروزی 
حتمی هدایت و رهبری کردند. اهمیت 
و جایگاه قیــام 19 دی در این بود که 
اوال حرکت روبه پیش انقالب را شتاب 
بخشید؛ ثانیاً خصلت اسالمی و مردمی 
نهضت امام خمینی را ثابت و عیان تر 
ساخت. کشتار مردم قم در روز 19 دی 
و سرکوب شدید و خشن قیام عمومی 
در این شــهر، باعث به اوج رســیدن 
اعتراضــات و راهپیمایی هــا در اغلب 
شــهرهای ایران در روزهــای بعد می 
شــود. و از همین نقطه است که رژیم 
مقتدر و باثبات پهلــوی دچار بحران 
عمیق و انقالب می شود. قیام19 دی 
قم زمینه ها و علــل و عوامل مختلفی 
دارد. هرچنــد تبعید امــام به نجف و 
دوری ایشان از مرکز مبارزات اسالمی 
قم، ادامه نهضت اسالمی را با مشکل و 
مانع روبه رو ساخت ولی اندیشه مبارزه 
و مخالفت با رژیم پهلوی به عنوان یك 
نظام باطل و ظالم در روح و جان مردم 

باقی مانده بود.
قیام 19 دی به لحاظ نتایج و پیامدها 

از چند نظر شایان توجه است:
سازش شاه و کارتر و تو خالی بودن 
شعار فضای باز سیاسی شاه را به مردم 

نشان داد.
ثابت کرد که شاه از حرکت مذهبی – 
سیاسی به رهبری روحانیت و در رأس 
آن ها امام خمینی (قدس سره) بیش از 
هر حرکت سیاسی دیگر وحشت دارد.

آنچه را که رژیم از آن وحشت داشت، 
به تبع قیام نوزده دی به وقوع پیوست 
و حوزه های علمیه و روحانیت در خط 
امام (قدس ســره) به حرکت در آمدند 
و زمینه ای فراهــم گردید که نهضت 
در مســیر صحیح مبارزه قرار گیرد، و 
ترفندهای بعدی رژیم را نیز بی اثر کرد.
روشــن شــد که جریان حقوق بشر 
و فضای باز سیاســی، طلیعه ای برای 
میدان دادن بــه ملی گراهــا، لیبرال 
هــا و ... بــوده و امریکا و رژیم شــاه، 
عمــاًل در جذب مردم به ســوی میانه 
روها موفقیتی نداشــته اند و آنان هیچ 

پایگاهی در میان مردم ندارند.
متحجریــن حوزه ها و کســانی که 
مروج جدایی دین از سیاســت بودند و 
همواره درس و بحــث و فقه و اصول و 
... را به مبارزه با شاه ترجیح می دادند، 
شکست خوردند و مردم نیز فهمیدند 

که باید سراغ چه کسانی بروند. 

تصمیم 
ترامپ 
برای خروج 
از سوریه 
درست بود

بچه کالغ
این مدیرمسئول گیر داده که پیازداغش را بیشتر 
کن و توی این آشقته بازار چند نفر را خفت کن و تا 
هنوز صنعت چاپ رونق دارد نشان بده که روزنامه 
یعنی چه و روزنامه نگار یعنــی که! من هم یاد این 
داستان افتادم:کالغي بود که براي اولین بار جوجه 
دار شده بود. کامال به فکر جوجه ي یکي یکدانه اش 
بود.جوجه کالغ هر روز بزرگتر از دیروز مي شــد و 
فداکاري هاي مادرش را مي دید.وقت پرواز جوجه 
کالغ که شــد، مادرش همه راه هاي پــرواز را به او 
یاد داد. جوجه به خوبي پرواز کــردن را یاد گرفت 
و روز اول پروازش را با موفقیت پشت سر گذاشت. 
شب که شــد،مادر و جوجه هر دو خوشحال بودند 
که این مرحله را هم پشــت سر گذاشتند. کالغ که 
هنوز نگران جوجــه اش بود به او گفت  :»گوش کن 
عزیزم! آدم ها حیله گر و با هوش اند. مبادا فریب آن 
ها رابخوري.«جوجه کالغ گفت: »چشم مادر! کاماًل 
مواظب بچه ها هستم.«کالغ که فکر مي کرد جوجه 
اش تجربه اي ندارد، باور نمي کــرد که با دو جمله 
نصیحت، جوجه اش به خطرهاي ســر راه پي برده 
باشــد. این بود که گفت: »فقط مواظب بودن کافي 
نیست. چشم و گوش هایت را خوب باز کن. تا دیدي 
بچه اي قصد دارد به طرف تو سنگ پرتاب کند، فوري 
پرواز کن و از آنجایي که هستي دور شو.«بچه کالغ 
که خوب به حرف های مادرش گوش می داد گفت: 
مادر! اگر این آدمی زاده، سنگ را در آستین پنهان 
کرده بود، چــه؟! کالغ مادر، از ایــن گفتة بچه اش 
حیرت کرد و گفت: آفرین به تو با این همه هوش و 
ذکاوتت!بچه کالغ گفت: مادر، فراموش نکن که اگر 

تو کالغی، من بچه کالغم!

کات و مات
نویسنده: کیش میش

مرگ 
پیشقراوالن

دیروز بود که خبری مرا به دوران نوستالوژیك گذشته 
های نه چندان دور برد.مهندس تقی توکلی بنیانگذار 
صنعت نویــن آذربایجان و موســس کبریــت توکلی 
درگذشت. کبریت توکلی را همه می شناسیم و شاید 
جوان ترها کمتر! مهنــدس ”تقی توکلی“ کار آفرین و 
بنیانگذار صنعت نوین آذربایجــان و بنیانگذار کبریت 
توکلی صبح سه شنبه در بیمارستان شمس تبریز دیده 
از چشم از جهان فروبســت.مهندس توکلی که متولد 
1310 بود از بانیان اصلی صنعت ماشین سازی تبریز و 
کوچکترین فرزند پسر ”حاج علی عسگر توکلی“، مالك 
و بنیانگذار کارخانه ”کبریــت توکلی“ تبریز بود. حاج 
تقی توکلی پس از مهاجرت بــه تبریز باتوجه به اینکه 
در قفقاز با تولید کبریت آشــنایی پیــدا کرده بود، در 
ســال 1297 یعنی حدود یك قرن پیش اولین کارگاه 

و کارخانه تولید کبریــت را راه اندازی کرد و از آن پس 
به حاج تقی کبریت ســاز توکلی شهره شد. حاج تقی 
کبریت ساز توکلی برای خرید ماشــین آالت به چند 
کشور از جمله آلمان سفر کرد و در نهایت ماشین آالت 
به روزی را از این کشور وارد و در سال 1325 کارخانه 
جدید کبریت سازی توکلی را راه اندازی کرد. با مرگ 
حاج تقی توکلی در سال 1337 پسرش محمد تقی که 
تحصیل کرده آمریکا بود سکان هدایت کارخانه کبریت 
سازی را در دست گرفت و آن را توسعه داد. محمد تقی 
توکلی در ســال 1342 به این فکر افتــاد که با دورریز 
چوب های کارخانه کبریت سازی، کاری انجام دهد و 
همین موضوع به راه اندازی نخســتین کارخانه نئوپان 
سازی و کابینت سازی منجر شد. درسال 1347 محمد 
تقی توکلی به فکر راه اندازی کارخانه ماشین سازی در 

تبریز افتاد و این مهم را به مسئوالن سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران پیشنهاد داد و در نهایت با تالش 
او این کارخانه با همکاری چکسلواکی راه اندازی شد. 
محمد تقی توکلــی فرزند حاج آقا تقی کبریت ســاز 
توکلی و نخســتین مدیر کارخانه ماشین سازی تبریز 
سه ســال پیش در گفت و گویی درباره فعالیت کنونی 
کارخانه کبریت سازی توکلی گفته بود:« امروز به دلیل 
پیشــرفت صنایع و تکنولوژی کارخانه با 300 کارگر 
فعالیت می کند. چوب کبریت از درخت صنوبر تبریزی 
ساخته می شود و به اصالح گوگرد آن از ترکیب 12 ماده 
شیمیایی تهیه می  شود که با سلیکوم حیوانی به چوب 
کبریت چسبانده می شود. امروزه در تمام دنیا، کبریت 
از مصــرف عمومی به مصرف لوکــس تبدیل و فندك 

جایگزین آن شده است.

ت
ش

یاددا
ستمیوند: روزنامه نگار

محبوبه ر

جزئیات حضور علی ضیا و رئیس سازمان صداوسیما در مجلس
|     یك عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره جزئیات حضور علی ضیا و رئیس سازمان 
صدا و سیما به مجلس توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش کائنات به نقل از ایلنا، اکبر رنجبرزاده (نماینده مردم 
اسدآباد و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی) درباره جزئیات حضور رئیس سازمان صداوسیما و علی 
ضیا در مجلس شورای اسالمی گفت: ما برای موضوع خاصی رئیس صداوسیما را احضار نکردیم و صحبت هایی 
به صورت کلی که عنوان شــد. از رئیس صداوسیما به این دلیل دعوت شــده بود که هر گونه برنامه ای که 
در صداوســیما انعکاس پیدا می کند، در جهت تقویت اعتماد عمومی در قوای ســه گانه، در بین مردم و در 
بین جوامع مختلف باشــد، تا به این صورت از برنامه هایی که منجر به سلب اعتماد عمومی و فروریختن آن 
می شود، خودداری کنیم. وی با بیان اینکه در این جلسه موضوعات مختلفی عنوان شد که به طور کلی در 
جهت تقویت فعالیت های صداوسیما بود، اظهار کرد: رئیس صداوسیما به خاطر موضوع خاصی دعوت نشده 
بودند و در جلسه ما موضوعات مختلفی عنوان شد. به عنوان مثال برنامه های مختلفی که می تواند به اعتماد 

عمومی لطمه بزند، مثال زده شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت: در نهایت باید بگویم که صحبت های ما در این 
جلسه تحت این عنوان بود که اگر مجری و یا شخص دیگری در برنامه ای مشکالتی را ایجاد کند، طبیعتا با 
او برخورد می کنیم. با هر کسی که در صداوسیما اخالل ایجاد کند برخورد می کنیم. همانند اتفاقی که در 
کیش افتاد و رئیس صداوسیما هم در این باره توضیح داد که وقتی متوجه موضوع شده بالفاصله فرد مورد 

نظر را اخراج کرده است.
رنجبرزاده همچنین درباره صحبت های حجت االسالم زائری در برنامه من و شما که خطاب به مجلس انجام 
شده بود، توضیح داد: رئیس صداوسیما بر طبق صحبت هایی که با ما کرد گفت که دیگر اجازه نمی دهد که 

این شخص در صداوسیما برنامه اجرا کند و قرار است که دیگر به صداوسیما دعوت نشود.

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی انجام شد:

تصمیم گیری برای ترخیص خودروهای مشمول مصوبه 
دولت و رسیدگی قضایی به تخلفات

|     شــورای عالی هماهنگی اقتصادی روز 
گذشته به ریاست حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس 
و معاونان قوا تشــکیل جلســه داد. در آغاز جلسه، 
گزارشــی از همکاری های اقتصادی با کشــورهای 
همســایه و توافق های انجام شــده برای گسترش 
مبادالت کاال و خدمات و سرمایه گذاری های مشترك 
ارایه شد و تسریع در انجام توافقات مورد تأکید قرار 
گرفت. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی 
از وضعیت خودروهای ســواری وارداتی که در انبار 
اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می باشند، ارایه داد و شورای عالی با تأکید 
بر اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران در این زمینه، تصمیم های الزم در جهت تسریع در ترخیص خودروهای 
مشمول این مصوبه و رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو را اتخاذ نمود. در ادامه این 
جلسه، رئیس کل بانك مرکزی گزارشی از پیشنهادها و اقدامات در جهت اصالح نظام بانکی ارایه نمود و شورای 
عالی با هدف سالمت نظام بانکی، صیانت از حقوق سپرده گذاران در موسسات اعتباری، بهبود مدیریت و اصالح 

این موسسات و نحوه تقویت نظارت بانك مرکزی در این زمینه، تصمیم های الزم را اتخاذ نمود.

خبرذره بین

آی عشق! چهره آبی ات پیدا نیست
بررسی علت های نپیوستن صداوسیما به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات؛

در و دروازه جدید!
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|     خبرگزاری ایندیا تایمز به فرصت گرانبهای همکاری های   
منطقه ای میان هند، ایران و آسیای مرکزی اشاره کرد و نوشت که طرح  
بزرگ بین المللی چابهار مسیر همکاری این منطقه و اروپا را ممکن می 
سازد. منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار (IPGCFZ) یکی از مناطق 
آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی کشور در اوایل 
دههٔ 1370 در ساحل شهر چابهار و در پیرامون دریای عمان و اقیانوس 
هند ایجاد شد. در حال حاضر این بندر نقش مهمی در مراودات تجاری و 
اقتصادی منطقه ای ایران ایفاء می کند. ایندیا تایمز افزود:قرابت هویتی 
و جغرافیایی کشورهای هند، ایران و افغانستان فرصت همکاری های 
گسترده و همه جانبه میان آنها و کشــورهای آسیای مرکزی را فراهم 
آورده اســت. این همکاری ها همراه با ایجاد ســازوکارهایی همچون 
اپراتوری هند در بخــش هایی از منطقه آزاد جهانــی چابهار، فرصت 
گرانبهایی خواهد بود که در گســترش اصل منطقه گرایی در سیاست 

خارجی کشورهای مورد نظر بسیار موثر است.  بندر چابهار در استان 
سیستان و بلوچستان سرشار از منابع انرژی و فرصتی گرانبها در اتصال 
هند به آسیای مرکزی خواهد بود و این نخستین بار است که هند فرصت 
می یابد که در یك بندر خارج از قلمرو خود تا این اندازه مشارکت کند. 
تصمیم اپراتوری هند در یکی از فازهای بندر چابهار متعاقب نشســت 
مشترك هیات های نمایندگی هند، ایران و افغانستان اتخاذ شده است. 
در این قالب، هند در منطقه آزاد جهانی چابهار فعالیت خود را گسترش 
و نقش بیشتری در تالش های مشترك برای حمایت از مراوادات تجاری 
منطقه ای ایفاء می کند.  بر اساس بیانیه وزارت کشتیرانی هند، کنترل 
فیزیکی ترمینال یکــی از فازها، ارائه تجهیزات حمــل و نقل و ایجاد 
ســاختمان اداری که در تاریخ 29 دسامبر 2018(8 دی 1397) مورد 
موافقت قرار گرفته اســت، راهکارهای عملیاتی سازی تالش هند در 

جهانی سازی بندر چابهار را ممکن می سازد. 
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چابهار؛ بازرگانی منطقهای ایران، هند و آسیای مرکزی؛

علی رغــم پیوســتن ســازمان ها و نهادهــای 
گوناگون به ســامانه انتشــار آزاد و دسترسی 
آزاد به اطالعات، ســازمان 
جملــه  از  صداوســیما 
نهادهایی ست که همچنان 
در مقابل شفافیت مقاومت 
می کنــد و از بیــان علت 
نپوستن به ســامانه هم 
سر باز می زند


