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منطقه غرب آسیا دیگر اولویت آمریکا نیست
محمدمهدی مظاهری

در اعتراضات خیابانی مقصر کیست؟
غالمرضا فدائی

مرگ زهرا و زهره
حسین آخانی *

بعد از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده سیاست 
انزواطلبــی )دکترین مونروئه( را کنار گذاشــت و 
رویکرد مـداخـــله جـویـی فعال در امور بین الملل 

را در پیش گرفت.
مبنای چنین سیاســتی در منطقه غرب آسیا از 
همان ابتدا بر دو پایه حفظ امنیت صـدور انـرژی بـه 
غـرب و تـأمـیـن امـنـیـت اسـرائیـل اسـتـوار بود. 
ایـن اسـتـراتـژی در طی دهه های اخیر مـبـانـی 
رفـتـاری ایـاالت مـتـحـده در قـبـال این منطقه 
را شـکـل داده اسـت. وقوع انقالب در ایران، یکی از 
مهمترین رویدادهایی بود که منافع آمریکا را تهدید 
و هـژمـــونی این کشور را با چالش اساسی روبه رو 
کرد. از این رو ایاالت متحده از نخســتین سال های 
پیروزی انقالب، تاکتیک هایی همچون ایجاد پایگاه 
نظامــی و حضور مســتقیم و امضــای قراردادها و 
موافقت نامه هــای امنیتــی با متحدان و دوســتان 
خود در منطقه را در پیش گرفت و سپس با حمله 
نظامی مستقیم به افغانستان و عراق، تالش کرد تا 
نظم منطقه را مطابق با خواست و منافع خود و در 
راستای توســعه هژمونی آمریکا رقم بزند. البته در 
این مسیر، جابجا شدن قدرت بین احزاب دموکرات 
و جمهوری خواه و گرایش سیاسی رؤسای جمهور 
حاکم بر آمریکا، یکی از عوامل و مؤلفه های مؤثر بر 
شیوه و نوع برخورد این کشور با منطقه غرب آسیا 

بوده است.
اســتراتژی دولت  برخــالف  اســاس،  برایــن 
بوش)جمهوری خواه( مبنی بر ایجاد یک دنیای تک 
قطبی به رهبری آمریکا و توسعه هژمونی آمریکایی 
در منطقه غرب آسیا، دولت اوباما)دموکرات( اعتقاد 
و عالقــه ای به حضور فیزیکــی و نظامی آمریکا در 
منطقه غرب آســیا نداشت و کوشــید تا زیر چتر 
پروژه قدرت نرم و قدرت هوشــمند، تأمین امنیت 
غرب آســیا را به متحدان آمریکا در منطقه واگذار 
و حمایــت آمریکا را از راه دور و به صورت پشــت 
صحنه انجام دهــد. تالش وی این بود که از طریق 
این سیاست، تصویر مثبتی از آمریکا به جهان ارائه 
دهد و وجهه آمریکا را که در زمان جرج بوش پسر 

خدشه دار شده بود، بهبود ببخشد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ )جمهوری خواه(، 
او رویکــرد اوباما به خاورمیانه را زیر ســؤال برد و 
ضمن اعالم شعار »اول آمریکا«، اولویت های دولت 
خود برای بازگشــت و مداخله بیشتر در غرب آسیا 
را نیز اعالم کرد؛ سیاستی که به زعم او برای تقویت 
موقعیت جهانی و نفــوذ آمریکا ضروری بود. ایجاد 
یک اتحاد قوی با کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
علیــه ایران، تقویت روابط با اســرائیل به قیمت به 
خطر انداختن روند صلــح در خاورمیانه، همکاری 
بیشتر با روســیه برای مدیریت منازعات در سوریه 
و مبارزه با داعش در عراق، برخی از این سیاست ها 
بودند، اما مشــکلی که خیلی زود خود را نشان داد، 
تناقض رویکرد مداخله گرایانه در خاورمیانه، با شعار 
»اول آمریکا« بود؛ تناقضی که لزوم اصالح و تغییر 
سیاســت آمریکا را نشان می داد و سبب شد دولت 
ترامپ نیز در آخرین ماه های ریاست جمهوری اش، 
برای خروج نیروهای آمریکا از منطقه غرب آســیا 

اقدام کند.
 به ایــن ترتیب می توان گفت تغییر دولت ها در 
ایاالت متحــده یکی از عوامل اثرگــذار در رویکرد 
آمریکا به منطقه غرب آسیا است، اما بی شک تنها 
و مهمترین عامل نیســت. در واقع، می توان گفت 
مهمترین عامــل اثرگذار در نحوه مواجهه آمریکا با 
منطقه غرب آسیا که تقریبا توسط تمامی طیف های 
سیاسی در این کشور نیز به نحوی دنبال می شود، 
اهداف و منافع ثابتی است که این کشور در منطقه 
غرب آسیا دارد. این اهداف و منافع پایدار عبارتند از:

- حمایت از اسرائیل؛
- کنترل نفوذ منطقه ای ایران و برنامه هسته ای 

کشور؛
- مقابلــه با گروه های تروریســتی مزاحم و غیر 

همسو با آمریکا؛
- جلوگیری از گسترش سالح های هسته ای؛

- کاهش پناهندگان؛
- اطمینان از جریان آزاد انرژی؛

- دفاع از امنیت شرکای اصلی آمریکا در منطقه؛

- مداخلــه و نقش آفرینی مؤثر در امور داخلی و 
سیاست خارجی کشورهای منطقه.

بنابراین شــاهد هســتیم که رؤسای جمهوری 
آمریــکا از هر حزب و جناح سیاســی که باشــند، 
حمایت از اسرائیل و مهار ایران را در صدر برنامه های 
سیاست خاورمیانه ای خود قرار می دهند و می کوشند 
با روش های مختلف از محاصره با پایگاه های نظامی 
و تهدید به حمله نظامی گرفته تا مذاکره و توافق و 
در نهایت تحریم و فشــار حداکثری، جلوی توسعه 
نفوذ و پیشرفت جمهوری اســالمی ایران در ابعاد 
مختلف را بگیرند و در مقابل با کمرنگ کردن مسأله 
فلســطین، تبدیل ایران به دشمن اصلی کشورهای 
عرب و تشویق آنها به عادی سازی روابط با اسرائیل 
)در قالب پیمان هایــی همچون کمپ دیوید، وادی 
عربه و پیمان ابراهیم(، امنیت و جایگاه این رژیم در 

منطقه را تثبیت و تحکیم کنند.
با این وجود، منافع و عوامل تهدید کننده امنیت 
ملی کشورها نیز در طی زمان تغییر می کند و اهداف 
و منافع جدیدی جایگزین آن می شود؛ آمریکا نیز از 
این قاعده مستثنا نیســت و این امری است که بر 
سطح اهمیت و جایگاه منطقه غرب آسیا برای ایاالت 
متحده نیز اثرگذار است. در این راستا، در استراتژی 
امنیت ملی ۲۰۲۱ ایاالت متحده که توســط دولت 
بایدن ارائه شده، شاهد تغییر اولویت های سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی این کشــور هستیم که در قالب 
آن اهمیت منطقه غرب آسیا جای خود را به نگرانی 
از تهدیدهای چین و روسیه داده است. در این سند 
چین به عنوان »مهم ترین چالش ژئوپلیتیک« آمریکا 
شناسایی شده است و با وجود این که روسیه را هم 
تهدیدی جدی می داند، اما تصریح می کند که مسکو 
در بلند مدت نمی تواند نظم جهانی به رهبری آمریکا 
را به چالش بکشد، بنابراین تمرکز ایاالت متحده باید 
بر مهار چین باشد. از سوی دیگر همانطور که از یک 
رئیس جمهور دموکــرات انتظار می رود، از تغییرات 
آب وهوایی نیز بــه عنوان تهدیدی »وجودی« برای 

ایاالت متحده سخن به میان آمده است.
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اکنون که اعتراضات فروکش کرده است بد نیست 
مروری بر گذشته داشته باشیم و از آن درس عبرتی 

بگیریم. در این اعتراضات چه کسی مقصر است؟
بحث اغتشــاش از اعتراض جداســت. اغتشاش 
همــواره محکوم اســت و آن نوعی کودتــا به نفع 
دیگران اســت. کســی که امنیت را به هم می زند 
خود نمی دانــد چه می خواهد. آنها اگر وابســته به 
خارج نباشــند که اهداف مشــخصی را برای ما در 
سر دارند خود اغتشاشگران آینده  مشخصی در نظر 
ندارند و امیدشان بر وعده های دیگران است. در هر 
حال اغتشــاش و اینکه از خارج تغذیه می شوند یا 

نمی شوند، خود موضوعی قابل مطالعه است.
امــا اعتراض در دانشــگاه یا در کــف خیابان با 
احساســات عده ای جوان توأم است که باید حساب 
آن را از اغتشــاش جدا کرد. با چند نفر از دوســتان 
صحبت می کردم مطالبی را بیان کردند که دیدم پر 
بی راه نیست که خالصه آن را بیان می کنم. بسیاری 
از کســانی که اعتراض می کنند به دالیل زیر است. 
آنها می گفتند بسیاری از آنهایی که با احساس وارد 
میدان می شوند و مورد ســوء استفاده دیگران قرار 
می گیرند به این دلیل است که هیچ دلبستگی ندارند. 
آنها اینطــور فکر می کنند که اگر اعتراض کنند ولو 

دستگیر شوند چیزی را از دست نداده اند زیرا:
کار و شــغل اعم از دولتی یــا غیر دولتی ندارند. 
بدیهی اســت اولین چیزی که یک جوان می خواهد 
شغل است و دولت باید برای هر فردی شغلی را، چه 
دائم یا فصلی در نظر داشته باشد. اشتغال مهمترین 
نیاز جوانان یک کشور است، یا حتی کارگر روزمزد 

نیستند که امیدی به کار و درآمد داشته باشند.
پول ندارند. بدیهی است وقتی شغل نباشد جوان 
پول هم ندارد و مسلم است که تحت تأثیر قرار گیرد 

و معترض باشد. البته آنهایی که از پول بادآورده پدر 
یا بستگان استفاده می کنند اگر هم معترض باشند 

معموال در پشت صحنه هستند.
مســکن ندارند. بدیهی است چنین افرادی فاقد 
مسکن باشــند دولت هم حداقل مسکن الزم برای 
تشــکیل خانواده را برای این جوانــان فراهم نکرده 

است.
زن و بچــه ندارنــد. باز هم به دلیــل نبودن کار 
منطقی و پایدار جوان زیر بار زن گرفتن و داشــتن 
فرزنــد نمــی رود و از این حیث هم دلبســتگی و 
وابستگی ندارد و اگر داشته باشد آینده ای برای آنها 

نمی بیند.
دانشــجو نیســتند. این افراد اغلب دانشجو هم 
نیستند که از ترس نمره یا اخراج تظاهرات نکنند، یا 
چه بسا وعده هایی را از جایی دریافت کرده باشند که 

چنین عمل می کنند.
ِعرق خدمت گــذاری هم ندارند کــه بروند در 

خدمات عام المنفعه شرکت کنند.
در عوض آنچه دارند و می بینند یا می شنوند البته 
چه بسا با بزرگنمایی تبعیض و رانت خواری و عدم 

عدالت و آرزوهای بر باد رفته است.
تفاوت حرف و عمل بعضی مسئوالن را می بینند 

که موجب حیرت و گاهی نفرت آنان می شود.
وعده های انجام نشده را می بینند که موجب یأس 

و سرخوردگی آنان می شود.
گیرهــای اداری را می بینند که بــرای انجام هر 

کاری چه پیچ و خم هایی را باید طی کنند.
با کتاب هم که قهرند، یا ســواد ندارند، یا سواد 
الزم ندارنــد و طبعاً کتاب نمی خوانند یا کتاب هایی 
را می خوانند که جز یأس در وجودشان چیزی پدید 

نمی آورد.

با صدا و ســیما به خاطر تبلیغات ناروا یا احیاناً 
اشتباهات صدا و سیما و یا تبلیغات سوء که قهرند،

با خانواده های خود به دلیل سلیقه های متفاوت 
هم بیگانــه اند و اصوالً یا آنــان را نمی بینند یا اگر 
ببینند بحــث و گفت وگویی صــورت نمی گیرد، و 
فقط با جعبه جادویی تلفن همراه و ابزاری مشــابه 
آن آشــتی اند، با آن تبلیغات کذایی و بمباران های 
تبلیغاتی و اغلب بی سند؛ تازه اگر همراه با بدآموزی 

در انواع موضوعات مختلف نباشد.
پس می ماند جوانی و احساســات و خواسته های 
برآورده نشده. البته بگذریم از اینکه بسیاری از جوانان 
ما زیر بار هر کاری هم نمی روند و اگر درآمدهایی هم 
داشته باشند خود را به عنوان بیکار معرفی می کنند.

خوب در این شرایط مقصر کیست؟
این مســائل فقط مربوط به دولت فعلی نیست؛ 
این مشــکالت و فرآیندهــای آن در اغلب دولت ها 
بوده و اینکه چرا در بعضی زمان ها شــدت می گیرد 
خود نیاز به موشــکافی و تحقیق دارد و کار جمعی 
می طلبد. بدیهی است مســئول رفع این مشکالت 
فقط یک واحد نیست، اگرچه رئیس جمهور به عنوان 
هماهنگ کننده همواره مورد ســوال است. بنابراین 
بازنگری در انجــام وظایف الزم اســت که اهم آن 

عبارت است از:
بهبود شرایط اقتصادی و در رأس آن تقویت پول 

ملی؛
توجه هر سازمان به وظایف روزآمد شده خود.

هماهنگی کامــل درونی و برونی مؤسســات و 
سازمان ها با هم در انجام وظایف.

داشــتن آمارهای دقیق و پاالیش شده و روزآمد 
در همه زمینه ها.

منبع: خبرآنالین 

خبر دردناک بود. زهرا دانشــجوی دوره دکتری 
برق دانشگاه تهران، ۱۲ آذر در ساختمان دانشکده 

برق با سقوط خود اقدام به خودکشی کرده است.
نقل اســت که دلیل خودکشــی اختالف استاد 
و دانشــجو بر گذاشــتن نام فرد دیگری روی مقاله 
دانشجو توسط استاد بوده است. البته من نمی توانم 
در مــورد این نقل قول قضاوت کنــم؛ اما فرض را 

می گیرم که درست بوده است.
من هم دانشجو بوده ام و هم بیست و چهار سال 
است که عضو هیات علمی دانشگاه تهران. مقاالت 
زیادی با بسیاری از محققان جهان منتشر کرده ام؛ 
مقاالتی که نام های زیادی روی آنهاســت. اگر چه 
بسیار رعایت می کنم که مقاالتم فقط با نام کسانی 
باشند که ســهمی در مقاله دارند، ولی گاهی پیش 
می آید نام هایی روی مقاالت باشد که خودم راضی 
نبودم. گاهی به خاطــر محدودیت مالی، مجبوریم 
بــرای تامین هزینه های پژوهش همکارانی از خارج 
را به مقاله اضافه کنیم. پرداخت هزینه های نجومی 
پژوهش در شرایط تحریم برایمان غیر ممکن است.

تجربه تلخی در دوران دکتــری خارج دارم که 
وقتی برایم اتفاق افتاد تمام گوشــت و پوســت و 
استخوانم ســوخت. در آمریکا و دیگر کشورها هم 
اینگونه نامگذاری ها رواج دارد. استادان برای تقویت 
رزومه برخی دانشجویان و یا همکارانشان این کار را 
می کنند. البته تالش می شود که ظاهر ماجرا حفظ 
شود. ولی دانشجویانی که عمده کار را انجام داده اند 
ایــن کار را غیرعادالنه می دانند که البته بســیاری 
مواقــع حق دارند و گاهی هــم ندارند. از زمانی که 
سیستم ناسالم مقاله محوری در دانشگاه های ایران 
)نوعی پیروی کورکورانه از سیستم آمریکایی( رواج 

پیدا کرد، این اتفاقات هم بسیار زیاد شد.
 انتظار از استادان ایرانی با دانشگاه های اروپایی 
فرقی ندارد ولــی بودجه های پژوهشــی ما گاهی 
هزاران برابر کمتر اســت. در حال حاضر بودجه ها 
نزدیک صفر اســت و ما حتی امکان یک مسافرت 
معمولی را هم نداریم. کم نیســتند اســتادانی که 
بخش عمده حقوقشــان را خرج تزهای دانشــجو 
می کنند. البته اندکی هم هســتند که منابع مالی 

خوب دارند و از دانشــجویان سو استفاده می کنند. 
درست مانند شــرایط بد اقتصادی که دزدی رواج 
پیدا می کند، در شرایط بی امکاناتی و بی بودجه ای 
و مدیریت های غیر علمی و سیاســی این موارد هم 

زیاد می شود.
البتــه عکس آن هــم رواج دارد. دانشــجویانی 
هســتند کــه می آیند کار پژوهشــی اســتادی را 
می گیرند و بعد با خارجی ها منتشر می کنند. حداقل 
دو بار پی چنین دانشجویانی به تن من خورده است. 
دانشجویان فرصت طلبی هستند که در این شرایط 
ســخت کاری نتایج پروژه های اســتادان را به باد 
می دهند و می روند تا در خارج فرصت های اقامتی و 

غیره کسب کنند.
جامعه ای که دچار افت اخالق شــد، دانشجو و 
اســتاد ندارد. هر طرف احســاس کند طرف دیگر 
نمی تواند کاری کند، سرش کاله می گذارد. البته سو 
تفاهم هم در کشــوری که مردم بلد نیستند با هم 

حرف بزنند کم نیست.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

یادداشت

یادداشت

صفحه2

مهلت قانونی ارسال الیحه بودجه سال آینده به مجلس، امروز پایان می یابد

اما و اگرهای بودجه 1402

رئیس جمهوری چین در میان تنش عربستان و آمریکا به ریاض می رود

دهن کجی به آمریکا ، فرش  قرمز برای اژدهای زرد
صفحه11

رکورد قیمت سکه زده شد

بازار داغ سکه و طال 
در روز های سـرد پاییزی

صفحه5

صفحه3

صفحه2

صفحه2

صفحه8

سخنگوی وزارت  خارجه ایران:

ایران از موضع ضعف و نیاز 
مذاکره نمی کند

قوه قضائیه می گوید یک سالن برای اسکان موقت خانواده بازداشتی های اخیر زیر پل اوین احداث می شود. به 
گزارش قوه قضائیه یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی، تکریم خانواده 
زندانیان بوده و این موضوع بارها از سوی رئیس دستگاه قضا مورد تاکید قرار گرفته است. بنابر این گزارش، 
حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای در نشست )دوشــنبه ۱۵ فروردین( شورای عالی قوه قضائیه در 

راستای تکریم خانواده زندانیان با تقدیر از سازمان زندان ها به سبب...

شرایط مشابه دو آقای گل فوتبال جهان

»رونالدو« در مسیر »دایی« شدن!

قوه قضائیه:
یک سالن برای اسکان
 خانواده بازداشتی ها 

زیر پل اوین احداث می شود

رستوران و جواهر فروشی علی دایی 
پلمب شد

معرفی بانک های متخلف در حوزه مسکن به قوه قضائیه

20 هزار مسکن مهر بال تکلیف است
سال های گذشته زمین های خوب را  به افراد واگذار کردیم  ولی ساخت وسازی انجام ندادند و به امید افزایش قیمت آن ها رها 
کردند؛ در کشور بانک ها باید برای ساخت مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت ارائه دهند ولی این محقق نشده و فقط 

بانک  مسکن بیست هزار میلیارد تومان تسهیالت داده است با همین دلیل بانک هایی که تسهیالت ندادند را...
صفحه10

گردن کلفت هایی که »جمل« را به پا کردند!

دهم جمادی االولی، روزی است که جنگ جمل 
در تاریخ اســالم رقم خورد. نبرد خونین جمل؛ اول 
از یک زیاده خواهی در »ثروت« آغاز شــد و سپس 
به زیاده خواهی در »قدرت« رسید و در همان نقطه 

متوقف شده و زیاده خواهان را دفن کرد.
به روایت شیخ مفید مجموع کشته های دو سپاه 

به ۲۵ هزار نفر که شهادتین می گفتند، انجامید !
نکته ای کلی از جنگ جمل بدســت می آید این 
است که اگر کسانی در دوران یک حاکمیتی - خلیفه 
دوم و سوم- با پول بیت المال به بهانه ایثار و خدمت، 

گردن کلفت کردند و بعدها به حکم عدالت - دوران 
حاکمیت امام علــی)ع(- از آن »ارتــزاق نجومی« 
محــروم شــوند، در مقابل »حاکمیــت حق« صف 

کشیده و شمشیر رها خواهند کرد !
باری؛ شــیخ مفید کتاب ارزشمندی در رابطه با 
جمل نوشــته که با عنوان »نبــرد جمل« ترجمه و 
منتشــر شده اســت. مطلِب مفیدی از جناب شیخ 
مفید را تقدیم  می کنم که در منابع اهل ســنت نیز 

آمده است؛
در جنگ جمل، عایشه در هودجی بر روی شتر، 
وارد میدان شــد. برای او در هودج سوراخی ساخته 
بودند تا بتواند جنگ را نظاره کند.از فردی که افسار 

شترش را گرفته بود، پرسید: علی کجاست؟
آن شخص گفت: او همان کسی است که ایستاده 

و دستش را به سوی آسمان بلند کرده است.
عایشــه نگاه کرد و گفت: چه قدر شبیه برادرش 

هست.
آن مرد پرسید: برادر او کیست؟
عایشه گفت: پیامبر خدا )ص(.

آن مــرد گفت: من با کســی که بــرادر پیامبر 
خداســت، نخواهم جنگید؛ افسار شتر عایشه را رها 
کــرد و به لشــکر علی بن أبی طالب )ع( پیوســت. 

)المحاسن و المساوئ بیهقی، ج۱، ص۴۳(
 اگــر مالک و خــط اصلی را از دســت ندهیم، 
می توانیم در تمام فتنه هــای احتمالی روزگار که با 
»رنگ دین« گرد وخاک به پا می کنند، جان ســالم 
بدر بریم. و آن خط اصلی؛ آموزه های راستین - و نه 

من درآوردی- قرآن و عترت است.

سرمقاله

هادی سروش


