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راهبرد جدید آمریکا برای
خاورمیانه
برای  70سال  ،خاورمیانه  ،به ویژه خلیج فارس و
تنگههرمزازاصلیترینمناطقجهاندرسیاست
خارجی آمریکا بوده است  .دالیل متعددی هم
بــرای این اهمیت ذکر شده است ؛ از تسلط بر
منابع نفتی تا تضمین امنیت اسرائیل ،فروش
سالح  ،مهار قدرت های منطقه  ،بازداشتن قدرت
های فرامنطقه ای و . ...
با ایــن حــال  ،دولــت کنونی آمریکا به ریاست
دونالد ترامپ رویکرد متفاوتی را در قبال منطقه
خاورمیانه در پیش گرفته است  .رئیس جمهور
آمریکا سال گذشته اعالم کرد نیروهای آمریکایی
باید از سوریه خارج شوند ،سپس از کشورهای
ثروتمند خاورمیانه از جمله عربستان خواست
هزینه امنیت خود و همچنین هزینه حمایت های
امنیتی خود از سوی آمریکا را پرداخت کنند .
در روزهــای اخیر نیز که التهاب در منطقه در
پی سرنگون شدن پهپاد متجاوز آمریکایی به
باالترین حد رسیده اســت  ،دونالد ترامپ در
توئیتی نامعلوم و جنجالی نوشت" :چین 91
درصد ،ژاپن  62درصد و بسیاری از کشورهای
دیگر هم به همین منوال نفت خود را از این تنگه
(هرمز) دریافت می کنند به همین دلیل ما (سال
هاست)ازاینخطوطکشتیرانیبرایکشورهای
دیگر در ازای هیچ حفاظت می کنیم .همه این
کشورها باید از کشتی های خودشان که همواره
در سفری خطرناک هستند محافظت کنند .ما
حتی نیازی نداریم در این جا باشیم " ...
این مواضع و اظهارنظرها بیانگر آن است که
آمریکا رویکردی متفاوت با گذشته را در قبال
منطقه خاورمیانه و تنگه استراتژیک هرمز در
پیش گرفته است  .این رویکرد نیز مبتنی بر سبک
کردن بار امپراتوری  ،درآمد زایی برای امپراتوری
و مشکل آفرینی برای رقبای آمریکاست .
به گفته دونالد ترامپ  ،هزینه جنگ های پسا
 11سپتامبری در خارومیانه به  7تریلیون دالر
رسیده است که با احتساب هزینه های جنگ
 1991با عراق و دیگر هزینه ها در سال های
پیش از  ، 2001این رقم چه بسا به  10تریلیون
دالر نزدیک شود  .ادامــه چنین هزینه هایی ،
حفظ امپراتوری آمریکا را به خطر می اندازد  ،از
این رو اغلب دولتمردان آمریکایی اعتقاد دارند
زمان هزینه کردن برای خاورمیانه با توجه به عمق
مشکالت و معضالت منطقه سپری شده است و
تمرکز بیش از اندازه بر آن  ،فرساینده خواهد بود .
با این حال  ،هنوز منطقه خاورمیانه از ظرفیت
درآمدزایی برای آمریکا برخوردار است  .تا کنون
این درآمــد از طریق جلب دالرهــای نفتی برای
سرمایه گذاری و فروش کاال و خدمات  ،از جمله
تسلیحات تامین می شد  .اکنون آمریکا شیوه
جدیدی را به کــار گرفته و آن ایــن اســت که به
متحدان خود امنیت را می فروشد  .به عبارت
دیگر  ،کشورهای خاورمیانه  ،به ویژه کشورهای
ثروتمند این منطقه باید عالوه بر خرید سالح از
آمریکا  ،بابت حفظ چتر امنیتی آمریکا نیز پول
پرداخت کنند .هزینه این امنیت اکنون باید از
ذخایرغنی کشورهای ثروتمند منطقه تامین
شودوتازمانیکهمسئولیتتامینامنیتبردوش
منطقه گذاشته نشود  ،بابت آن کشورهای منطقه
هزینه ای پرداخت نخواهند کرد .
در نهایت  ،آمریکا در حال انتقال از دوره آرامش
بخشی به خاورمیانه در راستای منافع متحدان
خود به آرامــش زدایــی در خاورمیانه است  .به
عبارت دیگر  ،اگر تاکنون آمریکایی ها تامین
امنیت و حفظ منافع متحدان فرامنطقه ای خود
همچون اروپــا و ژاپن را رسالت اصلی خود می
دانستند  ،حاال قصد دارند با ایجاد بحران های
مدیریت شده در خاورمیانه  ،هزینه سر بار را به
متحدان تحمیل و رقبا را وادار کنند برای حفظ
منافع حیاتی خود  ،هزینه بپردازند  .بر اساس
این رویکرد در رقابت جهانی میان آمریکا با رقبای
نوظهور،خاورمیانهبایدبرایکشورهاییهمچون
چین ،ژاپن یا حتی اروپا هزینه داشته باشد تا توان
ملی آنان برای کسب برابری یا حتی پیشتازی از
آمریکا تضعیف شود .
به هر حــال  ،آمریکای کنونی زیــر لــوای شعار
" اول آمــریــکــا " در حــال واگــــذاری بخشی از
مسئولیت هــای سنگین خــود در خاورمیانه
است تا هم هزینه های زاید خود را کاهش دهد
هم زمینه بــرای کسب درآمدهای جدید از راه
فروش امنیت حاصل شود و هم هزینه هایی را به
رقبا تحمیل کند.اما این رویکرد بدون مخاطره
نخواهد بود زیرا هرگونه تغییر در معادله قدرت
در خاورمیانه  ،به ویژه از جانب آمریکا  ،توازن
قوا را میان قدرت های منطقه ای برهم می زند
و بر ناامنی و آشوب در خاورمیانه می افزاید تا
زمانی که خأل حضورهژمونیک آمریکا از سوی
کشوری  ،یا ائتالف منطقه ای یا حتی قدرت های
فرامنطقه ای پر شود.
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«کاناپه»؛بستهایجذاببرایآنهاکهمطالعهرا
دوستدارنداماوقتندارند
از امــــــروز صفحه
«کاناپه» به عنوان
صفحه جدید و آخر
هفته«زندگیسالم»
در صفحات  2و  3این
ضمیمه چاپ خواهد
شــد .آخــر هفته فرصت
خوبی برای مطالعه است
ام ــا خیلی از مــا فرصت
بررسی منابع مختلف برای انتخاب مطالب
جذاب و کاربردی را نداریم .حاال این کاناپه
کاغذی در خدمت شماست .می توانید آخر
هر هفته روی این کاناپه لم بدهید و ذهن تان
را از مشغله ها دور کنید و با خواندن مطالبی
که با وســواس برای شما گزینش و خالصه
شده است ،نگاه تازه ای به زندگی بیندازید.
کاناپه ،گلچینی از بهترین یادداشت ها،

روایــت ها ،داستان ها،
گــزیــده کــتــابهــا و...
اس ــت کــه همگی یک
وجــه مشترک دارن ــد؛
زن ــدگ ــی .ایـــن صفحه
جدید از تحلیل بــازار
مسکن ،تــورم خــودرو،
تحلیل هــای سیاسی
و ...خبری نیست و قرار است تجربه یک
مطالعه عمیق اما لذیذ را دربــاره مفاهیم
مرتبط با سبک زندگی بــرای شما فراهم
کند .امــروز ودر اولین «کاناپه» می توانید
مطالب متنوعی درباره بزرگ ترین حسرت
آدمهادرلحظاتآخرعمر،تولدلیونلمسی،
کافه رفتن سروش صحت و...را در کنار چند
روایــت و داستان کوتاه وجــذاب در صفحه
های زندگی سالم بخوانید.

قتل 90ثانیهایدرفشافویه

رئیس سازمان زندان ها:حمله و مجروح کردن شیرمحمدعلی
زندانی فشافویه در  ۹۰ثانیه رخ داد

یکمقامقضاییدرتوضیحاولینبررسیهای
قوهقضاییهدربارهقتلیکزندانیامنیتیدر
زندان تهران گفت« :حمله و مجروح کردن
شیرمحمدعلی زندانی فشافویه در  ۹۰ثانیه
رخدادومأمورانزندانبالفاصلهبدنمجروح
اورابهدرمانگاهمنتقلکردند».رئیسسازمان
زندانهاواقداماتتأمینیوتربیتیبابیاناین
کهاینحملهدرکمتراز 2دقیقهرخدادهاست
وزندانیانباسرامیکشکستهبهمقتولحمله
کرده اند،افزود«:پیگیراینموضوعهستیمو
اجازهنمیدهیمحقوقاینفردتضییعشود».
دو هفته گذشته «علیرضا شیرمحمدعلی»
زندانی  21ساله در زنــدان فشافویه تهران

پس از باز شدن اضطراری در بند زندانیان
متهم به قتل ،با حمله شدید دو قاتل سابقه
دار مــواجــه شــد و بالفاصله درگــذشــت .با
دستورآیتا...رئیسیوتشکیلگروهیبرای
پیگیری این قتل ،کیفرخواست متهمان این
پرونده ظرف  48ساعت صادر شد و به گفته
مقامات قضایی در اسرع وقت حکم آن صادر
خواهدشد.همزمانسخنگویقوهقضاییهدر
مراسم افتتاح سامانه ورود الکترونیک وکال و
کارشناسان به مراجع قضایی اعالم کرد که
با دستور رئیس قوه قضاییه دستورالعملی به
عنوانتکریمعمومیمراجعانتدوینشدهکه
بهزودیابالغخواهدشد.

مشاهدات یک خبرنگار از خرید و فروش ماده مخدر گل
در پارک

 2ساعتباهپروتیها!

یوسف صدیقی -صدای قاه قاه خنده های
شان گاهی تا انتهای پارک و سر خیابان می
رســد .دود سیگار را حلقه حلقه می کنند و
به هوا می فرستند.
شاد می شوند مثل
شــادی بعد از گل!
دروازه شـــان تــور
ندارد اما شش دارد.
تــوپ نــدارنــد امــا به
گفته خودشان توپ
می شوند و دنیا دور
سرشانبهحرکتدر
می آید .شاد شادند
امــا نه آن شــادی که
ما ســراغ داریــم .گل
های شان رنگی ندارد اما تا دلت بخواهد بو
دارد و چه بویی! داخل جیب جا نمی شود اما
درششهاچرا.
باآغازفصلگرماوتابستانفضایبیشترپارک
هاپرازهیجانوشورونشاطخانوادههابهویژه
کودکان و نوجوانان می شود اما هیجان در
برخی پارک ها با بقیه جاها فرق دارد و تفریح
افراد هم متفاوت است .یکی از این پارک ها
درحاشیهشمالیشهربجنوردهیجانزیادی
دارد؛اینجاایستگاههپروتیهاست!
وارد پارک که می شویم و قدم از قدم بر می
داریمبویگلراحسمیکنیموصدایسرفه
های پی در پی به گوش می رسد .وقتی نفس
می کشیم ،نفس مان بوی «گل» می گیرد.
برخی آن را با نام های دیگری مثل سیگاری،
گراس و ماری جوانا می شناسند و در گوشه و
کنار پارک پسرهای  14تا  20ساله ای را می
بینیم که «گل» را رول می کنند و می کشند.
جوان هستند و هنوز پشت لب برخی از آن ها
سبزنشدهاست.آنهابهدنبالیکسرخوشی
کاذب هستند که با مصرف این گیاه مخدر
به دست می آورنــد .به گفته بیشتر مصرف
کنندگاناینحسفقطدرروزهایاولوجود
داردوبعدازآندیگرهیچخبریازسرخوشی
کاذب نیست .البته نباید از ناآگاهی جوان
ها چشم پوشی کرد .زیــرا بسیاری از آن ها

واقع ًا این گیاه را ماده مخدر فرض نمی کنند
و طبق گفته دوستان شان مبنی بر این که
اعتیادنمیآوردوضرریبهمصرفکنندهنمی
رســانــد ،بــه مصرف
این ماده مخدر روی
آورده اند .میگویند
بــار اول و دوم حال
خوبی دارد اما بعد
از آن فــــرد ،معتاد
«گــل» م ـیشــود .به
گفته یــک پزشک
متخصص،مشکالت
تنفسی و سرفه های
شــدیــد ،اســتــرس،
کاهشاشتهاووزن،
عصبانیت ،بی قــراری ،کابوس های شبانه و
افسردگی از عوارض مصرف این گیاه مخدر
اســت .حین قدم زدن ما چند مشتری وارد
پارکمیشوندوهرکدامسراغیکساقیمی
روند .جنس گیاهی شان را داخل یک بسته
کاغذ از فروشنده می گیرند و در گوشه ای از
پارک کز می کنند .به سرعت تنباکوی داخل
سیگاررابیرونمیکشندوبهجایآن،گراس
یا همان شاهدانه را می ریزند و رول می کنند.
بعد آن را روشن می کنند و پکی می زنند و قاه
قاه به روی دنیا می خندند .در برخی محله
های دیگر حاشیه شهر نیز فروش گل به وفور
بهچشممیخورد.اینکهصرفابگوییممعتاد
مجرمنیستوبیماراست،احساسمسئولیت
نکرده ایم و فقط جنبه ترس آن را از روی دوش
برخی خانواده ها برداشته ایم .درست است
که «گل» شادی آور است و برای چند ساعت
آدم را سرخوش و بی خیال می کند اما تاوان
این چند ساعت خوشی دلهره روزهای بعد از
مصرفآناستکهدستازسرمصرفکننده
بر نمی دارد .باید از خود بپرسیم برای ایجاد
حالخوش وتفریحپاکوسالم،مابرایجوان
ها چه کرده ایم که آن ها به سمت شادی های
پس از «گل» می روند؟مشروح این گزارش
را در روزنامه خراسان شمالی یا در سایت
khorasannews.comبخوانید.
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دمای 47درجه در انتظار خراسان رضوی
خراسان رضوی

صفحه5

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• گرونی ۱۰۰درصد روزنامه؟ مگه میشه؟
مگه داریم؟!
•• عزیزانی که به طور مداوم از ریاست جمهور ی
به خاطر عملی نشدن وعده های اقتصادی گله
مندند باید توجه داشته باشند که وعده ها در
زمانی که نفت ایران تحریم نشده بود و امید به
اجرایی شدن کامل برجام وجود داشت داده
شده بود ،نه در حال حاضر.
•• در صفحه سرگرمی در « بازی و ریاضی» در
توضیح مجموع سه عدد فرد باید عدد  ۳۰باشد
و عدد  ۶گویا جواب معما نیست.
•• در روزنامه ۴تیر تیتر زده اید میراث شوم
سیف و بهمنی! چرا به کسانی که بــدون کار
کارشناسی به این موسسات اجازه فعالیت داده
اند ،اشاره ای نکرده اید؟
•• اگه یادتون باشه قبل از شروع بازی ُبرد ُبرد
آقــای روحانی فرمودند  :هم سانتریفیوژها
باید بچرخد وهم معیشت مــردم بهبود یابد .
امــروز وبــعــداز آن همه جنجال ورجزخوانی
سانتریفیوژیباقینماندهومعیشتهمکهدیگر
نیازی به گفتن اش نیست! هنوز هم که هنوزه
با رویی بسیار باال از ُبرد ُبرد سخن می گویند.
•• خراسانبزرگ! اینچندروزی کهاینحقیر
مشهد نبودم  چه تغییرات بــزر گ و شگرفی
کردی!
•• منظورتان از طرح روزنامه های برگشتی
یعنی  25درصد با۱۰۰هزار تومان چیست؟
چقدر روزنــامــه برگشت کنیم؟ لطفا کامل
توضیح بدین.
••خــراســان :بــه طــور خــاصــه اگــر مشترک
روزنامه باشید و در طرح بازگرداندن روزنامه
هایخواندهشدهشرکتکنید،روزنامه2000
تومانی را 1150تومان در منزل تحویل می
گیرید.
•• از وقتی گرانی شده قشر متوسط جامعه توان
خرید خیلی چیزها رو ندارند که یکی همین
روزنامه هست .دوستی ناراحت بود و گفت
همسرش دو روزه خراسان نخریده.
•• چرا اتحادیه های مدلباس هیچ گونه نظارتی
برپوشاک زننده غربی ندارند! چه بساخودشون

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ترویج فرهنگ غربی می کنند ،ازدستگاه های
امنیتی خواهشمندیم باعوامل سازمان دهی
شدهبرخوردجدیوقانونیکنند.
•• آقایونیکهنگرانآبهستیدلطفابهویالهای
بعضی از دوستان هم سر بزنید و ببینید چقدر
آب حیف ومیل و اسراف می شود وچقدر چاه
بدون مجوز وجود دارد .بعضی از ویالها نیم
ساعت آب بیشتر نیاز ندارند ولی چون پول
دارنــد چند ساعت آب گرفته انــد و آن را در
استخرهای خود می ریزند و باغ های خود را به
روش غرق آبی آبیاری می کنند و آن را هدر می
دهند .لطفا شما پیگیری کنید.
•• ماموران نیروی انتظامی کمی فکر کنید،
مگر شما مردمان این کشور نیستید؟ شاید
مردم ایران را هموطن خودتان نمی دونید ،در
رفتارتان با مردم دقت کنید.
•• سه تا سوال از مسئوالن می پرسیم :فرزندتان
کجاست؟ خــانــه تــان قبال کــجــابــوده و االن
کجاست؟ ماشین تون چیه؟
•• زمینه قرمز جدول و نوشته های ناخوانا با
چشمان ما بازنشسته ها سازگار نیست .لطفا
طوری چاپ کنید که برای حل جدول به دردسر
نیفتیم.
•• مسئول تمام کالهبرداری ها و اختالس
های بزرگ انجام شده درکشور خود دولتی ها
هستند.آیاواقعادولتنمیتواندسیستمبانکی
رابرای کنترل به نهادهای امنیتی وصل کند تا
تراکنش های بزرگ وتکراری ومبدا و مقصد
آن ها را چک وبررسی کنند تابیت المال وپول
مردم صرف امیال عده ای افراد کثیف ومعلوم
الحال نشود؟
•• فاتحه صفحه آخر زندگی سالم رو خوندید؟
چرا بچگانش کردید؟
•• ابــتــدای ســال ساعت رسمی کشور یک
ساعت تغییر کرد االن هم با تصمیم دولت
شــاغــان بــایــد یــک ســاعــت زودتـــر بــه محل
کارشان بروند.این یعنی هرکارمند دوساعت
زودتــر به محل کــارش می رود! در کجای
دنیا این گونه بی تدبیری داریم؟ شما با این
کار روح و روان شاغالن را به هم می ریزید

نمابر05137009129 :

و مثال می خواهید در مصرف انــرژی صرفه
جویی کنید.
•• اگر امکان دارد ،لطفا بعضی از صفحات را
کم کنید مطالب آن مختصر باشد مانند فرفره.
•• ســودوکــو تنها جــدولــی بــود کــه هیچ وقت
تکراری نبود .اون رو هم حذف کردید.
••  12-10نفریم تو فامیل که اگر تا چند روز
آینده زندگی سالم به حالت قبل برنگردد ،می
خواهیم اشتراک مون رو حذف کنیم اولیش
خودم و بعدی اش هم همسایه کناری مان.
خراسان :درباره صفحه آخر زندگی سالم به
زودی تصمیماتی مناسب گرفته می شود.
•• با این بیانات حاج آقای رئیسی درخصوص
مهریه ،عمال حقوق بانوان پایمال خواهد شد و
آقایان راحت زیر آن خواهند زد!
•• لطفکنیددربارهطرحروزنامههایبرگشتی
توضیح دهید چگونه برای برگشت آن اقدام
کنیم؟
•• ممکنه بفرمایید طرح روزنامه های برگشتی
یعنی چی؟
••خــراســان :خــراســانــی عزیز بــا طــرح جمع
آوری روزنامه های باطله و خوانده شده هزینه
قیمت روزنــامــه بــرای مشترکانی که در این
طرح مشارکت می کنند ،به شدت کاهش می
یابد به گونه ای که برای مشترکان یک ساله
شرکت کننده در این طرح ،قیمت روزنامه از
دو هزارتومان به 1150تومان تقلیل مییابد
.روال کار به این شکل است که شما با یک
تماس تلفنی ،روزنــامــه را هــر روز صبح در
منزل دریافت و روزنامه های خوانده شده یا
باطله روزهــای قبل را جمع آوری می کنید و
در زمان هایی با هماهنگی باشما آن ها را به
ماموران ما تحویل می دهید .برای جزئیات
بیشتر می توانید با شماره 37009777
تماس بگیرید.
•• ضمن تبریک به روزنامتون به مناسبت ۱۵
سالگیش ؛ من مخاطب ستون حــرف مردم
هستم .چه می شد بیشتر مسئوالن جواب
گویی می کردن و شما بیشتر پیگیر می شدید.
شهروند بیرجندی.

