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سقوط سعودی درپازل
قدرت منطقه
«تهدید های تلفنی ترامپ به قدری شدید بوده
که بن سلمان در شوک فرو رفته و از معاونان خود
خواسته اتاقش را برای این که بتواند راحت تر با
ترامپ صحبت کند،ترک کنند».این خبر هفته
گذشته رویترز حاال همزمان شده با خبر بلومبرگ
که گفته است آمریکا قصد دارد چهار سامانه دفاع
ضد موشکی پاتریوت خود را به همراه300سرباز
از خاورمیانه و عربستان سعودی خــارج کند.
گویا ترامپ با لحن بیسابقهای ،حاکم فعلی
عربستان سعودی را تهدید کرده در صورتیکه
ریــاض به کاهش تولید نفت خــود اقــدام نکند
در مقابل او نیز نخواهد توانست سناتورها را از
تصویب قانون خارج کردن نیروهای آمریکایی و
سامانه های پاتریوت از عربستان منع کند .ماجرا
از آن جا شروع شد که طی هفتههای گذشته و
در پی سقوط تاریخی قیمت نفت ،دولت ترامپ
عرضه اضافی و بیش از حد نیاز بــازار از سوی
دولـتهــای سعودی و روسیه را یکی از علل و
عواملی دانست که در سقوط تاریخی قیمت
نفت در بازار جهانی و زیان کمسابقه شرکتهای
نفتی آمریکایی و منفی شــدن مقطعی قیمت
نفت «وست تگزاس اینتر میدیت» آمریکا نقش
داشته است.اما اکنون چه اتفاقی در حال وقوع
است؟ در عربستان چه خبر است ؟آیا گاو شیرده
آمریکا دیگر چیزی بــرای عرضه نــدارد ؟چرا
آمریکا شروع به خارج کردن سامانه پاتریوت از
عربستان کرده است واین اقدام را باید نشانهای
از پایان ماه عسل  75ساله این دو متحد قدیمی
دانست ؟آیاعربستان در حال تبدیل شدن به
قدرتی درجه دو در خاورمیانه است ؟ همین اول
باید این نکته را تصریح کنیم که آمریکا همواره
به عربستان به عنوان یک نقطه ورود به منطقه
و اعمال سیاست های خود نگاه می کرده و این

نگاه از حیث استراتژیک تغییر زیــادی نکرده
است هر چند در این میان رویکرد خاص شخص
تــرامــپ بــه تــحــوالت سیاست خــارجــی آمریکا
که در خیلی از موارد متفاوت و متاثر از فاکتور
مالی و منفعت طلبانه است درباره این شریک
استراتژیک واشنگتن نیز اعمال شده است و
بسیاری از اتفاقات فی مابین ریاض و واشنگتن
در دوره جدید را باید با این معیار تحلیل کرد.
اما آن چه دربــاره عربستان به عنوان یک کشور
مهم در خاورمیانه و جهان اسالم حائز اهمیت
است نشانه های جدی از آغاز افول این قدرت
منطقهای است  .با روی کار آمدن سلمان و به تبع
آن قدرت گرفتن جوانان خام و بی تجربه در دربار
سعودی که در راس آن ها بن سلمان قرار داشت
عمال شاهد تصمیمات و سیاست هایی بودهایم
که ایــن رونــد افــول را سرعت بخشیده است.
وابستگی امنیتی عربستان به آمریکا در طول
سال های گذشته با معادله نفت دربرابر امنیت
تاحد زیادی متوازن می شد اما با افزایش تولید
نفت در آمریکا که رکــورد تولید  13میلیون
بشکه ای آن در اوایل سال  2020و خودکفایی
نسبی این کشور از نفت خاورمیانه را رقم زد ،این
مزیت نسبتا رنگ باخت و به نظر می رسید این
معادله نیازمند جایگزینی با فاکتور جدید بود.
حاکمان جدید ریاض و بن سلمان تازه به قدرت
رسیده عالوه بر این که سعی داشتند حمایت
واشنگتن از خود را در جنگ قدرت جلب کنند به
این نتیجه رسیدند که باید این مزیت رنگ باخته را
با چیزی جایگزین کنند لذا ما در این دوره شاهد
اوج گیری بی سابقه خرید تسلیحات از سوی
سعودی از آمریکا هستیم به عبارتی صورتحساب
امنیتی واشنگتن این بار نه از طریق نفت که از راه
خرید های گزاف تسلیحاتی پرداخت می شد.اما
بدیهی اســت ایــن مزیت همانند مزیتهایی
چون جایگاه ژئوپلیتیک مزیت پایداری نیست
و میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی سست
و بــی بنیاد شود.اتفاقی کــه هــم اکــنــون بــرای
ریاض افتاده است  .بن سلمان جوان و کم تجربه
سرمست از وعده های ترامپ که روزی ذخیره
دالرهای نفتی خود را تمام نشدنی توصیف می
کرد به سرعت قطر را محاصره و جنگ در یمن را
تشدید کرد تا جایی که هزینه ماهانه عربستان
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در جنگ علیه یمنیها پنج میلیارد دالر و ساالنه
 ۶۰میلیارد دالر بــرآورد میشود .هزینه هایی
که پس از پنج سال جنگ در یمن امروز در حال
ُخــرد کــردن استخوا نهای اقتصاد سعودی
است.هرچند،جاه طلبی بنسلمان به این موارد
محدود نماند ،گــروگــان گرفتن سعد حریری
در خــاک عربستان  ،تــرور خاشقچی درخــاک
ترکیه ،بازداشت شاهزادگان سعودی و...گوشه
کوچکی از بلندپروازی های بن سلمان بود که
با تکیه بر درآمدهای هنگفت نفتی و حمایت
های غیر واقع بینانه ترامپ صورت میگرفت.
امــا طــی چند ســال گذشته بلندپرواز یهای
بــن سلمان یکی پــس از دیــگــری بــه شکست
انجامیده است  .بن سلمان و حاکمان سعودی
که خالی شدن زیر پای خود را به خوبی احساس
مــی کنند عــاوه بــردســت زدن بــه اصالحاتی
گسترده بــرای ورود گردشگر،سرمایه گذاری
وسیع در فناور یهای پیشرفته «»Hi-Techو
آغاز پروژه بلندپروازانه توریستی «نئوم» سعی
کردند میزان وابستگی خود را به درآمدهای
نفتی کم کنند اما کاهش شدید بهای نفت به
عنوان تامین کننده اصلی بودجه عربستان
ســعــودی بــه هــمــراه گسترش جهانی ویــروس
کرونا که تبعات اقتصادی مختص به خــود را
داشته و البته احتمال لغو برگزاری مراسم پر
سود حج  ،این کشور را در شدیدترین اوضاع
اقتصادی از زمان تاسیس خود قرار داده است
حاکمان سعودی طی این سال ها چرخش هایی
را نیز در جهت نزدیک شدن به چین و روسیه
برای به دست آوردن کارت هایی در بازی قدرت
بین المللی انجام دادند و حتی در یک مورد سفر
پوتین در سپتامبر ســال گذشته به عربستان
در 10سال اخیر کم سابقه بود که قراردادهایی
بــه ارزش صدها میلیون دالر بــه امضا رسید
هرچند اکنون دو کشور بر سر جنگ قیمتی نفت
روابــط تیره ای دارنــد  .لذا آن چه از روند رفتار
عربستان و نقش آفرینی او در تحوالت منطقه به
خوبی مشهود است این است که این کشور دیگر
مزیت های تعیین کننده در خط سیر تحوالت را
دارا نیست و عمال روند سقوط عربستان از قدرت
درجه یک در منطقه به جمع قدرت های درجه دو
آغاز شده است .

وعده رامبد،اختالفات یلدا و سرباز و دست رد والسکو!
*رامبدجوانبعدازحاشیههایسفرشبهکانادادر
مقابل همه انتقادها سکوت کرد و حرفی نزد .حتی
دوماه پیش قرار بود سری جدید خندوانه ساخته
شود اما با شیوع کرونا ،آقــای مجری در یک خبر
ناگهانی ساخت سری جدید برنامهاش در شرایط
فعلی را به نوعی منتفی دانست.او دو شب پیش در
گفتوگویاینترنتیباحجتاالسالمزائری،مجری
برنامه «باغ رمضان» درباره این موضوع صحبت کرد
اما جمله ای که شاید خیلی دیده نشد چیزی بود که
درباره خندوانه گفته شد .این که آقای مجری شاید
روزی این برنامه را بسازد و همه را خوشحال کند.
مشروح این خبر را در صفحه 6بخوانید.

جسد مرد مو سفید
درکشف رود پیدا شد
سجادپور -جسد مردی حدود  50تا 60
ساله که موهای سپیدی داشت در نزدیکی
روستای عوضی و در کشف رود مشهد پیدا
شد.
بــه گ ــزارش خــراســان ،جسد ایــن مــرد که
کاپشن چرم مشکی و دستکش کارگری
داشـــت ظهر روز پنج شنبه گذشته در
رودخانه کشف رود در حالی پیدا شد که
تی شرت آستین کوتاه آبی رنگ و پیراهن
چهارخانه آبــی بر تنش باقی مانده بود.
قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد
مشهد) از شهروندان خواست چنان چه
اطالعاتی در این باره دارند با تلفن  110یا
 21825267آگاهی تماس بگیرند.

* یک رسانه ایتالیایی در مطلبی به خصوصیات
خولیو والسکو پرداخته و درباره شرایط زندگی او،
اقداماتی که در طول دوران حرفهای خود انجام
داده و افتخاراتی که به دست آورده ،صحبت کرده
و گفتوگویی هم با او داشته است .موضوع مهمی
که در روزهــای اخیر دربــاره نام والسکو وجود
داشته ،بحث بازگشت این سرمربی محبوب به
ایران است  .والسکو در جدیدترین مصاحبهاش
خبر ارائــه پیشنهاد توسط فدراسیون والیبال
ایــران را تأیید کــرده ،امــا میگویدهم اکنون
نمیتوانداینپیشنهادرابپذیردچونمشغلههای
دیگر و قرارداد دارد و به ایران نخواهد آمد.

* یحیی و یلدای سریال سرباز گاهی آن قدر با
هم اختالف نظر دارند که تو ذوق مان میزنند تا
حدی که ما را به این نقطه میرسانند که چرا این
دو نفر برای ادامه دادن رابطه ای این چنین اصرار
میکنند؟ به تازگی و به مناسبت مــاه مبارک
رمضان ،سریالی از شبکه  3صداوسیما پخش
میشود که محوریت آن رابطه زوج جوانی است
که تفاوتهای رفتاری و شخصیتی در آنها بسیار
بارز است .به همین بهانه ما در صفحه مشاوره
به ایــن موضوع پرداختیم .اختالف نظر زن و
شوهرها در دوران عقد تا چقدر طبیعی است؟
صفحه سوم از ضمیمه زندگی سالم را بخوانید.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••ما کارگرها کم کم به جایی می رسیم که
فقط برای جای خواب و غذا کار کنیم .به خدا
هیچ امنیت روانی نداریم بس که از هر طرف
رومون فشاره.
•• ایــن چه وضــع مدیریت کــردن یک کشور
است؟ یک روز بنزین گران می شود ،یک روز
پراید می شود  ۷۰میلیون ،یک روز مشکل
قیمت مسکن و اجاره داریم ،یک روز مشکل
شکر داریــم ،یک روز مشکل قیمت حبوبات
داریــم ،یک روز بانک هاو بیمه های به درد
نخور را میبرند در بورس ومنت می گذارند
که زیر قیمت می دهیم.
•• ایران خودرو که جواب گوی خریداران نیست
پس با چه رویی قصد گرانی خودرو را دارد؟
•• شما که در این اوضاع توانایی اداره کردن
خــانــواده چند نــفــره خــود را نــداریــد چطور
به عملکرد رئیس جمهور منتخب مــان که
مسئولیت سامان دهــی  ۸۰میلیون نفر را
برعهده دارد معترضید؟ اگر راست میگویید
به جای گله وشکایت وغرزدن راهکار بدهید.
اگرشما جای ایشان بودید چه کار می کردید؟!
••بازار باز است اما برای کاسب و کارگر ،باز یا
بسته بودنش فرقی ندارد! وقتی مردم پولی
ندارند و به بازار نمی آیند باز یا بسته بودنش
چه فرقی دارد؟ همه مردم درگیر بیکاری و
رکود شده اند اما بانک ها مجبورمان میکنند
کــه اقــســاط را پــرداخــت کنیم! دولتیها
میگویند صاحبخانه ها ،کرایه را ببخشند و
 ...یعنی می خواهند از جیب مردم ببخشند
و خودشان در جای گرم و نرم نشسته باشند!
••ســه هفته اســت بــا همسرم ،بنگاه های
امالک در نیشابور را می گردیم .اجاره خانه
ها از حقوقی که ماهانه می گیرم بیشتر شده.
دیگه نمی دونم چکار کنم؟ آقایان مسئول تو
رو خدا فکری به حال مستاجرها بکنید ،قبل
از اینکه دیر بشه.
••ایــن همه هرماه بــرای بیمه بیکاری پول
دادیــم .حاال ما کارگران سه چهار ماه است
که بیکاریم .االن حــدود صد روز اســت که
استخرها و مجموعه های آبی بسته است و

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

هزاران نفر بیکارند .پس این بیمه به چه دردی
می خــورد؟ می خواهند هرموقع به سرکار
رفتیم پول مان را بدهند؟ خسته نباشند واقعا.
••خدایی اگرشما خبرنگارها سهام عدالت
نمی گرفتین سروصدایتان بلند نمی شد؟
••بی خود و بی جهت نیست که تعدادی از
بیماران کرونایی ما قبل از اعالم نتیجه تست
شان از دنیا میروند چون به گفته یکی از
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا
مبتالیان به سطح ۳نرسند از آن ها تست
گرفته نمی شود.
••شنیده شــده قیمت پراید از صد میلیون
خواهد گذشت .با باال رفتن پراید به تبع آن
سایر اجناس هم گران خواهد شد که شکی در
آن نیست یعنی این قدر این کرونا مملکت را به
لبه پرتگاه برده یا دست دیگری در کار است؟
•• آقــای روحــانــی ،کابینه محترم و مــردم
طــرفــدار دول ــت .بنده بــه عــنــوان کاسب از
اسفند تا االن که آخر اردیبهشت است نه تنها
دشت نکردم بلکه ضرر هم کردم .آن وقت،
دوستم با خرید خودرو در اسفند و فروش در
اردیبهشت  ۲۵میلیون سود کرده است .این
است مملکت داری؟ دالل بازی ،بی صاحبی
و عدم نظارت همه جا را فرا گرفته است .مردم
را بدبخت وپول ملی را ذلیل کردید.
••این کشتیگیری که در پرونده زندگیسالم
بــاهــاش مصاحبه کــردیــن ،چــه همه مــدال
گرفته! حیف که ایــن استعدادها ،نادیده
گرفته می شن.
••بیشتر کشورها به دنبال تشخیص کرونا
در مراحل اولیه هستند تا از ابتالی دیگران
جلوگیری شــود ،مسئوالن دانشگاه علوم
پزشکی مشهد بر عکس می فرمایند باید بیمار
به سطح  3برسد تا از او تست بگیرند .همین
جوری می گویند تعداد مبتالیان ما کم است
نه برادر من ،کم نیست .شما تست نمی گیرید.
•• خودروسازهای ما برای صادرات مشتری
ندارند و توان تولید داخلی را هم ندارند .اما به
خاطر این که بازار انحصاری است قصد دارند
قیمت را نجومی باال ببرند .بازاری که رقابت

تولیت آستان قدس:مراکز علمی و آموزشی آستان قدس
باید سازندگان تمدن نوین اسالمی را تربیت کنند
تولیت آستان قدس با اشــاره به تأکیدات رهبر
معظم انقالب در خصوص تمدن نوین اسالمی
گفت :مراکز علمی و آموزشی آستان قدس باید
سازندگان تمدن نوین اسالمی را تربیت کنند.

حجتاالسالم مروی در مراسم بزرگداشت مقام
استاد و معلم ،با اشاره به تأکیدات مقام معظم
رهبری در اجرایی شدن سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،تصریح کرد :ما باید برای ایجاد
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نداشته باشد اگــر صد ســال دیگر هم بــازار
دست خودشان باشد نتیجه شکست است.
•• ایــن چه جــور دینداریه؟ پیامبر ما دست
کارگر را می بوسید .اما حاال این قشر بی ریا
و زحمت کش واقعا مورد بی مهری مسئوالن
قرارگرفتند ،همه چیز گران شده مسکن،
خودرو ،خواربار و لوازم منزل بعد مزد کارگر
معقوله ،خدا مسئوالن را هدایت کند.
•• تالش این کشتیگیر که در این روزهای
کرونایی به جای غر زدن و  ...داره با وانت
میوه میفروشه و از هر فرصتی برای انجام
تمریناتش استفاده می کنه ،ستودنی است
من که تو خونهمون به افتخارش دست زدم
و هورا کشیدم.
••دوروز پیش ازاداره گاز برای قطع گاز خانه
آمدند وتعهدگرفتند که طی  10روز مبلغ
قبضی را که برایم پیامک نشده بپردازم،بعد
دولــت بــرای بقیه مــردم پیشنهاد بخشیدن
کرایه خانه وتمدیدقرارداد می دهد!
•• تا کی بی عدالتی؟ چــرا من که با  5سر
عائله ،کارگرم ویک بچه فلج مغزی شدید
دارم که  25ساله در خانه مستاجری از ایشان
نگهداری می کنم نباید سهام عدالت داشته
باشم؟ بهزیستی کجاست؟ رئیس جمهور
کجاست؟ رئیس دستگاه قضا کجاست؟
رئیس سهام ناعدالت کجاست؟
••ما کارگران هتل جزو مشاغل پر خطر هستیم
و به عنوان حوادث غیر مترقبه بیمه بیکاری
بهمون تعلق گرفته ولی هنوز هیچ پولی از
بیمه بیکاری نگرفتیم .االن نزدیک سه ماهه
بیکار شدیم و هیچ درآمدی نداریم .توی این
ماه رمضان چگونه سفره افطاری برای بچه
هامون پهن کنیم؟ شما به جای ما بودید چه کار
می کردید؟ از دولت می خواهم راه حل بده!
•• سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت
از مصرف کننده دوبــاره گول وزارت صمت و
خودروسازان را نخورد .تا حاال صمت و خودرو
سازان به کدام قول و قرار و وعده خود مبنی بر
حمایتازمصرفکنندهپایبندبودند؟خواهش
میکنمگولنخوریدوباعثگرانیبازارنشوید.

تحول مورد مطالبه رهبری معظم انقالب پیشگام
باشیم .مدارس امام رضا(ع) باید با اجرای پایلوت
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،به عنوان
یک الگو برای اجرای این سند در مدارس کشور
باشند.مراکز آموزشی باید قابلیت تربیت افراد
تأثیرگذار در تحقق تمدن نوین اسالمی را داشته
باشند تا شعاع این تحول مبارک از مشهد آغاز
شود و بعد گستره کشور و فراتر از مرزها را بگیرد.

