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نسخه جدید سیاست «گاو شیرده»
دولت بایدن سرانجام گزارش «سازمان اطالعات
آمریکا»رادربارهقتلجمالخاشقچیروزنامهنگار
سعودی منتشر کرد .گرچه گزارش منتشرشده
خالصهای طبقهبندی نشده از یافتههای جامعه
اطالعاتیآمریکاست،امادرنوعخودحائزاهمیت
محسوب میشود.بسیاری از ابتدا معتقد بودند،
نحوه و کیفیت انتشار این گزارش میتواند یکی
از محکهای ارزیابی سیاست خارجی بایدن
در قبال آینده قدرت در عربستان ،جنگ یمن و
مسائل دیگر باشد.به هر روی،خــودداری بایدن
از تماس با ولیعهد سعودی و همچنین برخی
اقدامات او از جمله قطع حمایت نظامی از ریاض
در جنگ یمن و خارج کردن انصارا ...از فهرست
گروه های تروریستی که ترامپ در آخرین روزهای
حضورشدرکاخسفیداینگروهرادراینفهرست
قرارداد این گمانه را مطرح کرده است که روابط
واشنگتن با ریــاض در دوره جدید وارد مرحله
تازه ای خواهد شد که احتماال در آن جایی برای
بن سلمان وجود نخواهد داشت.حاال نیز دولت
آمریکا گرچه اعــام کــرده که تــرور خاشقچی ،
با دستور مستقیم ولیعهد سعودی انجام شده
است اما بن سلمان را در میان فهرست تحریم
شدگان قرار نداد .همین باعث شد که بسیاری

از تحلیلگران ،این گزارش را در واقع نسخه جدید
سیاست معروف «گاو شیرده» ترامپ بدانند .به
این معنا که آمریکا در نهایت به دنبال لغو شراکت
راهبردی با عربستان نخواهد بود و مواضع اخیر
واشنگتنصرف ًابرایباجگیریجدیدازسعودیها
با ابزارهای جدید است.البته بر کسی پوشیده
نیستکهاینگزارشموقعیتسیاسیبنسلمان
در داخل عربستان را متزلزل ساخته،بار دیگر
وجه خشن شخصیت او را برجسته کرده و موجب
میشود این ذهنیت درون خاندان سعودی شکل
بگیرد که رسیدن بن سلمان به کرسی پادشاهی
عربستان ،به موقعیت این کشور ضربه می زند.
به هر حال،مهم ترین علت مخالفت دولت بایدن
با بن سلمان حضور ولیعهد سعودی در یکی
از اضــاع ترامپیسم است که در تضعیف حزب
دموکرات آمریکا نقش داشته و چه بسا ادامه
حضور او در مسند قدرت و اعالم آمادگی ترامپ
برای نامزدی در انتخابات سال  2024سبب
شود تا دموکرات ها دوباره کاخ سفید را از دست
بدهند .حاال با انتشار این گزارش ،تهدید از دست
رفتن کرسی پادشاهی که بن سلمان رویای آن را
دارد ،افزایش یافته و موقعیت رقبای وی بار دیگر
بهبود می یابد.به خصوص این که دولت آمریکا
نگاه ویــژه ای به محمد بن نایف ،ولیعهد سابق
دارد که به شدت از سوی بن سلمان محدود شده
است .افــزون بر این،آمریکا همواره متهم بوده
است که نقض حقوق بشر در کشورهای رقیب یا
متخاصم خود را برجسته و همین موضوع را در
کشورهای دوست خود ،کمرنگ میکند .یکی از
های همیشگی منتقدان سیاست آمریکا در
مثال ِ
این باره ،عربستان است که دولتهای آمریکا به

ورود سازمان قضایی نیروهای مسلح به درگیری های سراوان
به دنبال وقوع حوادث اخیر در گذر مرزی با کشور
پاکستان ،دادســتــان نظامی استان سیستان و
بلوچستان از تشکیل پروندهای در این خصوص در
دادسرای نظامی خبر داد.به گزارش مهر،موسایی
دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان در
این باره گفت :درباره حوادث رخ داده در گذر مرزی
شمسرشهرستانسراوان،ازهمانلحظاتابتدایی،
پروندهای در دادسرای نظامی استان تشکیل شد
که به طور ویژه در دست رسیدگی است.دادستان
نظامیاستانسیستانوبلوچستاندرپایانگفت:
ابعاد این حوادث در دست بررسی است و به محض
تکمیل تحقیقات به اطــاع عموم خواهد رسید.
همزمان،نماینده چابهار با اشاره به وقایع سراوان

به ایلنا گفت :انتظار داریم با کسانی که این وقایع را
به وجود آوردند و مقصر هستند در هر جایگاهی که
هستندبرخوردقانونیصورتگیرد.بایدقبولکرد
بهرغمخدماتبیشمارنظامجمهوریاسالمیدر
منطقه سیستان و بلوچستان ،این استان به لحاظ
همهشاخصهایتوسعهانسانیومنطقهای،فاصله
معناداری با دیگر نقاط کشور دارد .باید پذیرفت در
شرایطیکههیچزیرساختاقتصادیوجودندارد،
مردم ناچار هستند برای گذران زندگی به مباحثی
مانندسوختبرییاکولبریرویبیاورند.ویافزود:
معتقدممسئوالناجراییودولتیبایدراهکارهایی
را ایجاد میکردند تا مردم بتوانند از ظرفیت مرز به
خوبیاستفادهکنند.
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دالیل مختلف از جمله روابط امنیتی راهبردی با
آن در زمینۀ رعایت حقوق بشر مماشات میکنند.
روشن است که دولت بایدن قصدی برای تضعیف
روابط قدرتمند و از هر جهت پر سود بین آمریکا و
عربستان را ندارد و آشکارا میکوشد تا ماجرای
بنسلمان را از اصــل رابطه با سعودیها جدا
کند .حال با توجه به این که به ظاهر سلمان بن
عبدالعزیز پادشاه  85ساله عربستان سعودی
روی آیندۀ بنسلمان به گونهای سرمایهگذاری و
حتی قمار کرده است  ،آمریکا همزمان با سست
کردن پایه های قدرت بنسلمان میخواهد با
انتشار این گزارش؛بلندپروازیها و رفتارهای
بدون قاعدۀ او را به ویژه در نقض حقوق منتقدان
مدنی و سیاسی داخلی مهار کند.افزون بر این
که ایــاالت متحده اولویت های زیــادی در غرب
آسیا از جمله تمایل برای بازگشت به برجام را
دارد .از طرفی ،عربستان همیشه نسبت به این
توافق محتاط عمل کرده و به نظر می رسد یکی
دیگر از گزینه های مورد بررسی بایدن می تواند
کاهش مطالبه گری سعودی ها برای کاستن از
البی گری در آمریکا علیه بازگشت دوباره به برجام
باشد.دولت بایدن همچنین می تواند از عربستان
سعودی خواستار بهبود روابط با اسرائیل شود
و این امر می تواند شامل بیانیه ای رسمی در
خصوص برقراری روابــط دیپلماتیک باشد .به
هرروی سیاست واقعی آمریکا در قبال عربستان
هنوز در ابتدای مسیر است و ابهامات پابرجاست؛
امابهنظرمیرسدریاضوشخصولیعهدروزهای
سختی پیش رو دارند .شاید اتخاذ سیاستهای
آمریکا درباره عربستان که قرار است فردا اعالم
شود از ابهامات بکاهد.

خرید توافقی طالی سرخ
خرید زعــفــران توافقی از روز گذشته در مرکز
خراسان جنوبی آغاز شد.مدیر تعاون روستایی
استان گفت :با توجه به افت قیمت زعفران در بازار
فعلی ،خرید توافقی از روز گذشته در بیرجند آغاز
شد.به گفته «ضیائیان احمدی » در مرحله نخست
خرید توافقی زعفران در نوع دسته آغاز شد که در
بازار قیمت آن حدود  6میلیون و 600هزارتومان
است اما اگر زعفران خوبی باشد تا هفت میلیون
تومان هم خریداری می شــود .هم اکنون خرید
زعفران فقط در بیرجند انجام میشود.در صورت
امکان در شهرستانهای قاینات و سرایان هم این
اقدامانجامخواهدشد .درمرحلهنخستقراراست
تا 150کیلوگرم زعفران دسته خریداری شود.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• هموطن لطفا پالک ماشینت رو دستکاری
نکن .چــون ایــن جــوری یک هموطن دیگه
جریمه می شــه .به خــدا ما هم مثل تو پول
نداریم.
•• تو رو خدا به داد شهر خودرو برسید .آقای
استاندار یک کاری بکن! روزنامه خراسان
این قدر بنویس تا آقایان بیدار بشن .دارن
بازیکنان را برای بقا می فروشند.
•• این کرونا و محدودیتها برای هر کس اگه
آب نداشت ولی برای راهنمایی و رانندگی
نون خوبی داشــت ،چون داره دوربینهای
صدمتری رو بیشتر می کنه!
••قبض برق من ۳۰۰هزار تومان آمده است
که سه برابر دفعات قبل است .دولت هزینه
برق کم مصرف ها را این طور جبران می کند.
این کار ظلم است ،نه تدبیر و امید.
••جالبه که از دیــد مسئوالن ،مسافرت با
ماشیندرزمانکروناممنوعهوهمهجاکنترل
می شه ولی مسافرت با هواپیما و اتوبوس
و قطار آزاده! چرا ثبت نام قطار از اسفند تا
فروردین شــروع شده و تشویق به مسافرت
میشه؟ یک نفر عاقل توضیح بده!
••این قدر از روز پدر نوشتید ولی چه فایده؟
پدری که با این وضع اقتصادی و قیمت ها از
بچه هاش خجالت می کشه ،پدری که نگران
آینده فرزندانشه ،پدری که زیر بار گرانی داره
له می شه چجوری باید خوشحال باشه؟ من
پدر دوست دارم که دیگه در این دنیا نباشم و
این قدر شرمنده خانواده ام نباشم.
••لطفا دقت کنید صفحه  ٨سرگرمی 30
بهمن اطالعات عمومی جزایر النگرهانس
درسته نه النگرهوس یه جا گفتیم آبرومون
رفت.
••وزیر صمت فرمودند که میوه وکاال را انبار
کردند برای شب عید! آخه یکی نیست بهش
بگه مــردم پــول ندارند تو باید قیمت ها رو
بیاری پایین؟! همه مثل شما حقوق 50
میلیونی نمی گیرند ،کارگر و بازنشسته
چطور می تونه با این قیمت ها بره خرید با
حقوق سه میلیونی!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• اسم ضمیمه ورزشی را بگذارید«استقالل
ورزشــی»! آخه خبرنگار محترم استقاللی
مشکالتوکمبودهایپرسپولیستویدفاع،
بازی سازی و حمله را در نیم فصل ندیدی؟!
بازیکن های کلیدی در تمام پست ها از تیم
جدا شدند .بعد می نویسید مشکلی نداشت
پرسپولیس!
•• آخــرســال همیشه س ــود ســهــام عــدالــت
پرداخت می شد امسال خبری نیست چرا؟
•• به مسئوالن عزیز بگویید با ایــن گرانی
مسکن و زمین یک کارگر یا یک کارمند تمام
عمرش حقوق بگیره و خرج نکنه تا پایان عمر
صاحب مسکن نمی شه .لطفا به فکر جوانان
باشید .ما بازنشسته ها که عمرمون تمام شد
و مسکن خوبی به خود ندیدیم االنم شرمنده
بچه هایمان هستیم.
••چرا آستان قدس از زمینهای خالی موقوفه
استفاده نمیکند؟ چرا به عنوان فضای سبز
برای داشتن هوای پاک استفاده نمی کند؟
از شما خواستاریم رسیدگی کنید.
•• آقای رئیس جمهور ،به خاطر این که آمریکا
و اروپا را نصیحت کردید ،متشکرم! اکنون
آن ها در حال توبه و به دنبال طلب عفو از ما
هستند  .این همه تدبیر و قاطعیت ،موجب
امیدواری است!
•• آقای تخت روانچی! بنده یک معلمم اما به
شمای سیاستمدار می گویم نه تنها آمریکا تا
سهماهدیگرتحریمهارابرنمیداردبلکهبهانه
های جدید ساز می کند .از این جماعت قطع
امید کنید تا جرثومه فساد(اسرائیل ) هست
این ها به موش و گربه بازی ادامه خواهند داد.
•• دو دوره مصرفی گاز خونه ام اومد 48هزار
تومان گفتند شما مشمول تخفیف شدین.
حاال با همان الگوی مصرف برای یک دوره
اخطار قطع اومده 313هــزار تومان! واقعا
مردم رو چی فرض کردن؟
••چرا دولت کارمندان و کارگران را تا مبلغ
۴۸میلیون درآمد در سال از مالیات معاف
کرده ولی هنرمندان را تا مبلغ200میلیون
درآمد در سال؟ این چه تبعیض بزرگی است؟

نمابر05137009129 :

باز هم حق قشر ضعیف پایمال شده است.
••وقتی این قدر از خرید کــاالی ایرانی می
گویید،آیامیدانیدمدتسهماهاستکهقصد
خرید آب میوه گیری پارس خزر از نوع تایگر را
دارم و در مشهد نیست ولی در فروشگاههای
اینترنتی با قیمتی حدود 400هزارتومان
گرانتر موجود است.
•• چرا همان انگشت شمار افرادی که از ایران
به عــراق سفر می کنند باید آزمایش کرونا
بدهند و دولت هم تصویب کرده باید ایرانی
ها برای زیــارت عتبات واکسن کرونا بزنند
ولی از آن طرف عراقی ها به راحتی وارد کشور
می شوند و این گونه مردم و کشور را درگیر
بیماری کرونای انگلیسی می کنند؟
•• برای اثبات ناتوانی و بی تدبیری دولت و
ناامیدی مردم از شرایط نامطلوب اقتصادی
و افسار گسیختگی قیمت ها و نبود نظارت،
مراسم عید نــوروز امسال را به ســال آینده
موکول کنیم.
•• از این که کرونای انگلیسی به مشهد رسید
خیلی خوشحال شدم چون من۲۰سال است
ازدواج کرده ام هنوز نتوانستم یک مسافرت
کوچک باخانواده بــروم حاال شنیدم کرونا
چقدر سریع به مشهد آمد ما نتوانستیم بریم
انگلیس ولی اوآمد مشهد!
••به دلیل خشکسالی و بی آبــی و بیکاری
جمعیت روستایی متأسفانه هرسال چهار
هزار هکتار از اراضی کشاورزی باغ ویال می
شوند چراکه هم ایجاد اشتغال می شود و
هم سودی به جیب دهیار ،شــورای روستا،
شهرداری ،اوقاف و آستان قدس می رود.
•• طبق گفته رهبری ،عالج دردهای مزمن
کشوردر انتخابات پرشور و انتخاب اصلح
اســت کــه تــا کنون چنین امــری بــه صــورت
صددرصد متأسفانه اتفاق نیفتاده است.
•• ایــن چــه رســم مسخره ایــه کــه شــرکــت یا
کارخانه ای که داخل مشهد کار می کنه باید
از تهران دستور بگیره و منتظر تهران باشه تا
ببینه چی می گن! به تازگی پرداخت حقوق و
استخدام هم باید جوابش از تهران بیاد.

