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 عباس ندایی

 محمدصالح سلطانی

تغییرات مهمی در راس مدیریت فرهنگی دانشگاه  ر           
داد  است. اواخر سهل تحصیلی گذشته بود که خبر رسید   
دکتر عبهس ملکی،دیپلمهت کهرکشته و استهد دانشاکاد          
انرژی، از سمت معهونت فرهنگی کنهر خواهد رفت. جهی  
او را دکتر محمود سعهدت گرفت. استاهد خاوشاناه  و                

هم امه در     »سعهدت«محبوب دانشکد  مکهنیک. دوران      
معهونت فرهنگی پهیدار نبود و به انتصهب ایشهن به عنوان 
قهئم مقه  بنیهد ملی نخبگهن، عماًل پروند  حضور تقریباًه          
پنج مههه او در معهونت فرهنگی هم بسته شد. معهونات            
فرهنگی، حهال و در اوج ماههاهاهی فاعاهاایات هاهی                  
دانشجویی، متوای ندارد. معهونتای کاه ایاو روزهاه،               
همزمهن به ابالغ آییو نهمه جدید بارگازاری اردوهاهی         
دانشگههی و همیو طور فعهایت ههی مشکوک بارخای           
گرو  هه در دانشگه ، بیش از هرچیز به مدیریت یکپهرچه          

 و برنهمه ریزی دقیق نیهز دارد. 
سوی دیگر فعهایت ههی فرهنگی دانشگه  هم ایو روزهه 

است. حضور شش ساهااه حاجات              »گذار«در دوران   
االسال  و اامسلمیو حبیب محمد نژاد، روحهنی آرا  و           
معتدل و محبوب، در نههد نمهیندگی رهبری به سر آمد           
و از هفته گذشته ایو مسئوایت به حجات االساال  و              
اامسلمیو مصطفی رستمی سپرد  شد. رستمی ِ جاوان،      
که پیش از ایو مسئول نههد رهبری دانشگه  باوعالای             
سینهی همدان بود  است، به سهبقه طوالنی در دانشگاه           
هه و تجربیهت موفق خود، حهال قد  در میدان جادیادی            
گذاشته و چهاش مهمی را در مهم تریو دانشگه  کشاور           
تجربه خواهد کرد. تشکل ههی دانشگه  از او اناتاراهر              
همراهی، اتخهذ مواضعی پدرانه و حمهیت از دانشجویاهن         

 در برابر گرو  ههی خهرج دانشگه  را دارند. 
ای را   معهونت فرهنگی متوای ندارد و نههد، مسئول تهز        

بهالی سر خود می بیند. ایو یعنی عماًل نیماساهل اول              
، یکی از آشفته تریو نایاماساهل        69-69سهل تحصیلی   

ههی دانشگه  از نرر فرهنگی بود  است. به ایو وجاود             
امه، همچنهن تنور تشکل هه و گرو  هه و کاهناون هاه،               
کمهبیش، روشو است و سخت می تواند هفته ای بدون          
برگزاری یک اکران فیلم، یک منهظر  یه یک بارناهماه             

رسد آیند  پرچهاش و جذابی جنجهای را یهفت. به نرر می   
 در انترهر فضهی فرهنگی دانشگه  بهشد. 

رفت و آمدهای 
 »فرهنگی«

 درباره تحوالت اخیر در سطوح مدیریتی دانشگاه؛
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بهتر است بپرسیم چرا ترامپ نبهید رییس جمهور میشد؟ بر خالف فضه سهزی سنگیو رسهنه هه و                    
آمهر ههی خیهای نرر سنجی ههی آمریکهیی، به هیچ وجه انتخهب ترامپ موضوعی عجیب و غریب                  
نیست. بر عکس کهفی است کمی از فضهی غبهر آاود سهخته غول ههی رسهنه ای متصل به منهبع                     
قدرت و ثروت فهصله بگیریم ته متوجه شویم اگر ترامپ رییس جمهور نمیشد جهی تعجب بود.                     

 دالیلی که برای ایو انتخهب میشود ایست کرد را مختصرا در زیر آورد  ایم:

 زوال ابر قدرتی آمریکا: -1
مرد  آمریکه که سهل ههی سهل از ابر قدرتی کشورشهن در جههن احسهس غرور               
میکردند حهال شههد سقوط آمریکهی دوست داشتنیشهن از جهیگه  یک جههن               
بودند. آمریکه دیگر آن ابر قدرت سهبق نبود و حهال کشور ههیی نریر روسیه و                   
چیو و بعضه کشور ههی اروپهیی نیز خود را در کنهر آمریکه و گههه در مواردی،                   
بهالتر از آن میدیدند. مرد  آمریکه خواستهر بهزگشت دوبهر  اقتدار مطلق آمریکه               
بودند و ایو اتفهق را در شخصیت قدرت طلب و مهجراجوی دونهاد ترامپ                     

 میدیدند.

 بی کفایتی حزب سوار بر قدرت: -2 
آمریکه کشوری است که در بیش از نیم فرن اخیر هیچگه  به قدرت رسیدن                   

 8سهاه متواای را به خود ندید  است. یک دور              8متواای یک جنهح در دو دور        
سهاه بعدی جمهوری خواههن. و ایو بهر نیز ایو اتفهق            8سهاه دموکرات هه و دور       

افتهد و ایو قهنون نهنوشته بهر دیگر نتیجه انتخبهت آمریکه را رقم زد. اتفهقی که در                
سهاه حزب رقیب به قدرت میرسد. دایل ایو اتفهق           8ایران نیز شههد آن هستیم که پس از هر دور            

را در به نتیجه نرسیدن وعد  ههی داد  شد  توسط حزب حهکم بهید دانست، مرد  به طور آرمهن                      
خواههنه ای دنبهل یک آرمهن شهر هستند که در هر انتخهبهت نهمزدهه آن آرمهن شهر را ترسیم                       
میکنند امه پس از رسیدن به قدرت هیچگه  به آن نمیرسند چرا که تنهه شعهری بود سهخته پرداخته                    
اتهق فکرشهن برای رای آوری. مرد  پس از آنکه مشههد  میکنند حزب حهکم بر قدرت به نتیجه                     
مطلوب نرسید دل به حزب مقهبل میبنند در حهایکه انگهر از یهدشهن رفته که همیو حزب دور  قبل                    
داستهن مشهبهی داشته است. حهفره کوته  مدت جهمعه نقش اسهسی را در ایو فرایند بهزی میکند                   

سهل پیش ندارد! در ایران هم در هر انتخهبهت شههد انواع اقسه                8وقتی جهیی برای بهیگهنی وقهیع      
روز و محتر  شمرد  شدن       011شعهرههی رنگهوارنگ نهمزد هه بودیم، از وعد  شکوفهیی اقتصهد در            

 پهسپورت ایرانی از یک جنهح ته قول توسعه و پیشرف داخلی از جنهحی دیگر....بگذریم!

 هیجان انگیزی ترامپ:  -3

مرد  آمریکه شیفته شخصیت هیجهن انگیز ترامپ شد  بودند، اقبهل جوانهن پر از هیجهن و مرد                     
عهدی به آقهی ترامپ مثهل زدنی بود! پسر و یه دختر جوان آمریکهیی که همه روز ذهنش به فیلم                       
ههی هیجهنی و قهرمهنی ههایوود و یه بهزی ههی کهمپیوتری مهجراجویهنه پر شد ، از مشههد  ترامپ                  
به هیجهن آمد  و انتخهب او را هیجهن انگیز میداند به او رای میدهد ته زندگی عهدی تکراریش را از                     
روال مسخر  خود خهرج کند و به سمت فیلم ههی مهجراجویهنه حرکت دهد! ترامپ آن شخصیت                    

 برامد  از ذهو ههی مهجراجوی جوانهن آمریکهیی است.

 سخنان صریح و واضح ترامپ: -4
دارد )اابته هیچگه  ایو دو رییس جمهور قهبل          88ترامپ شبههت ههیی به محمود احمدی نژاد سهل          

قیهس نیستند(. فردی خهرج از سهختهر قدرت که به شعهر هه و سخنرانی ههی کوبند  و سهختهر شکنهنه                  
موج هیجهن و امید به تغییر را در قلب مرد  ایجهد میکند و به مدیریت ایو موج رای ههی مرد                          
عهدی را به سمت خود میکشد. ترامپ بدون هیچ مخهفره کهری و مصلحت اندشی حرف ههی سهد                  
خود را کهمال صریح بیهن میکرد و واقعیت ههی تلخ آمریکه را اخت و عریهن بیرون میریخت.                        

کیو توهیو کرد. به فهکس نیوز و مجری          ای چون جهن مک     گرفته  کهر و نشهن    ترامپ به نرهمی کهنه   ”
محبوبش، مگیو کلی، درافتهد. وقتی یهدش آوردند که وزن یک دختر شهیسته التیو را مسخر                     

ههیش در مورد زنهن منتشر شد، به یک عذرخواهی            کرد ، حرفش را تکرار کرد. وقتی نوار آن حرف         
تمریو   هه، که قرار است سرنوشت انتخهبهت را تعییو کند، بی            نیمه بسند  کرد. حتی در منهظر        نصفه

چیزی که بهعث میشد مرد  عهدی فهصله ای بیو خود و ترامپ حس نکنند و                “.  آمد و بهز سوتی داد    

او را از خود ببینند نه مردی در دایر  خطوط قرمز قدرت. چیزی که محمود احمدی نژاد به همهن،                      
در اوج نهبهوری به قدرت رسید. ترامپ امید مرد  حهشیه نشیو آمریکه شد ، امید برای یک                   88سهل  

 تغییر بزرگ، امید برای در هم کوبیدن سهختهر سنتی قدرت آمریکه...

 نیاز به زمین بازی جدید برای پیشبرد اهداف استکبار: -5
سهل نمهیش آمریکهی وحشی در سطح جههن حهال نوبت اوبهمه شد  بود که زمیو بهزی را                   8پس از   

به پنبه سر   ”تغییر دهد ته آمربکه بهر دیگر بتواند ابتکهر عمل را در دست بگیرد و ایو بهر به سیهست                      
سهل علمداری  دموکرات هه  و پیشبرد          8وارد عمل شود. امه حهال پس از        “  بریدن

سهل استعمهر نر  و آتش        8سرمهیه داری به استراتژی ابخند و تعهمل، پس از             
سهل   8سهل چپهول کشور ههی فقیر جههن، پس از           8افروزی پشت پرد ، پس از      

استبکهر به نقهب حقوق بشر! جهال وقت آن رسید  که زمیو بهزی دوبهر  تغییر کند               
و قدرت به دست کسی برسد که بی مهبه د  از امپراطوری آمریکه بزند و تفهق و                  
دو رویی را کنهر بگذارد. اگر کلینتون دموکرات انتخهب میشد جهی تعجب بود چرا              

سهل آتی پویهیی از رژیم استکبهری جههن گرفته میشد. بهید به نحوی                8که در   
بعضی سیهست ههی آمریکه که به نتیجه نرسید و یه به نتیجه عکس رسید را                   

 جبران خود را پیدا کند. و چه انتخهبی بهتر از ترامپ!؟
اابته ایو تمه  دالیل نیست، دالیل ایو اتفهق زیهد است که هر یک جهی تحلیل                
دارد امه نکته ی مهمتری که بهید مد نرر قرار داد عهقبت دابستو به دشمو                    
است. حهال نرریه پردازان دابهخته آمریکه بنشینند و فکر کنند چه توجیهی                   
میتوانند برای اعمهل ایو سهل ههی خود پیدا کنند. یه شهید بهتر بهشد یه ایو فکر                
کنند که چه امتیهزات دیگری به غول استکبهر بدهند ته خشم ترامپ را از خود دور کنند!چه عقب                      
نشینی دیگری انجه  دهند ته مبهدا سهیه جنگ بر کشور حهکم شود! مبهدا برجه  عزیز به دست ایو                    
رییس جمهور دیوانه پهر  شود! که اابته نگران نبهشند هرگز ترامپ به ایو توافق دست نخواهد زد                    

 مگر به امید گرفتو امتیهزات بیشتر.  
فردا آمریکهی تمهمه جمهوری خوا  درست نقطه مقهبل انقالب اسالمی خواهد ایستهد و چمهقش را                  
بهالی سر ایران خواهد گرفت و مه را به بهزگشت به نقطه صفر و پهر  کردن تمه  توافقهت و مقهبله                      
نرهمی تهدید خواهد کرد. مسووایو مه دو را  بیشتر ندارند، یه برای رشته نشدن پنبه ههیشهن در ایو                   
چند سهل و فرار از ترس غول آمریکه و حفظ صندای قدرتشهن به دادن امتیهز ههی بیشتر تو به                         
خواست او میدهند و یه بهید چشم از امید به دشمو بردارند و به پتهنسیل ههی داخل کشور نگه  کنند                    

 و خود را برای مقهبله به استکبهر آمهد  کنند.

اش پس از شکست                     کلینتون در اولین سخنرانی

 آمریکا: 2112  در انتخابات 

 ها!!!قابل توجه برخی

 .پذیرم میمن شکست را 

ل و اا ط اول، در هنی  اگ جه اجن ان در یر اطرفی  د بی جووبه 
بر پیکر ی   نهپذیر انجبر رات   خسه ت و     گ ضربه او جن ای ا
ات دوعف  اشدید ض ات که به   د.  ام وارد آ ه  ات م امل و  یهو  ام 

د  ر اا م عای    جتمه دی و ا    قتصه اوضهع ا خهمت  ی و و  مرکز 
که به هیچ ف   طر ان بای      یر انتیجه  در   نجهمید.  ان ا  ر ای ا

ل حه ر در   کشو از  یک ند اتقریبه به  د، جنگ نبو ری در   کشو 
و  که عال د. قحطی ای      تحمل کر ابی  خر رت و   جنگ خسه 

بیگهنه )به ی   هه ونیر ر حضو ، به هاه اد س اچن ای  سه ار خشک اب 
  قوای انگلستهن( همرا  بود. به طوری که حضور آنهاه             یژ و

 قحطی بزرگ بود  است.  اصلی به وجود آمدن ایوعلل از 
ور به دی   بعه ان، در ار ای د  امر دی از یه ر زشمه آن نتیجه و در  
 ند.دفتهک و مصنوع اهوانهگی طه مروربه دنی نکر

 سالن جابر - 32ساعت  -آبان  32یکشنبه 

 “خانه ایرانیتیم”اکران فیلم سینمایی          



 انجمناسالمیدانشجویانمستقلسیاسی-یاجتماعینامههفته
 استاد رحیم پور ازغدی:          

های میلیاردی  های نجومی و عامالن اختالس صاحبان فیش

گوید،  شالق بخورند/ اگر مدیری دروغ می  باید در نماز جمعه

 باید در نماز جمعه آبروی او را ببریم.
عضو شورای عهای انقالب فرهنگی به اشهر  به برخورد امه  علای)ع( باه دزدان                   

هاهی     ههی میلیونی گرفتند و اخاتاالس          اامهل گفت: ایو افرادی که حقوق        بیت
 میلیهردی کردند، را بهید در نمهز جمعه شالق زد.

تریو افراد به مقه  نبوت کسهنی هستند کاه           رسول اکر )ص( فرمودند که نزدیک      
هم از علم برخوردارند و هم اهل جههد هستند. وی ادامه داد: اگر یک ماجاههاد،             

عمل، ترساو و     شود و یک عهام بی علم سطحی داشته بهشد، از خط انبیهء دور می  
طلب از سهحت رسول اکر )ص( دور است. شهر قم بهید ترکیب عالام و                      راحت

جههد بهشد، زمهنی که ایو اتفهق افتهد، سرنوشت جههن تغییر پیدا کرد و شهر قام                
بعدی   انداز  امروز در سطح جههن دوست و دشمو نداشت. حوز  تک               وقت به   هیچ
بینی اسالمی و سبک زندگای دیانای            تواند به وظیفه خود که دفهع از جههن         نمی

است، عمل کند. وظیفه حوز  دفهع نرری و عملی از دیو است و بهید باه ایاو                    
صورت عملی نشدن ایو وظیفه بهید در برابر خداوند و ائماه   وظیفه عمل کند و در 

معصومیو)ع( پهسخگو بود. نهی از منکری واجب است که جلوی مناکار را در                    
ههی شهرههی بزرگ از جمله قم باهیاد           سطح حکومت و جهمعه بگیرد، نمهز جمعه      

هاه     ای بهشد که صهحبهن قدرت و ثروت از نقد شدن در ایو نمهز جاماعاه                  گونه  به
هاه از       نگران بهشند و مستضعفهن هم امیدشهن ایو بهشد که در ایو نمهز جماعاه            

 شود. هه صحبت می حقوق آن
اامهل گفت: ایشاهن    پور ازغدی به اشهر  به برخورد امه  علی)ع( به دزدان بیت             رحیم

اامهل را در نمهز جمعه در جلوی مرد  شالق بازناناد،               دستور دادند که دزدان بیت    
گویی نیست، اگر چه در نمهز جمعه بهید همیشه باه تاقاوا                  نمهز جمعه جهی کلی   

 ههی نمهز جمعه تکراری بهشد. دعوت شود، وای نبهید بقیه بخش

 آمریکاییگورباچف 
 خبر پیروزی ترامپ در انتخهبهت ریهست جمهوری ایهالت متحد  همه را شوکه کرد  بود.

اکثرا روی ریهست جمهوری کلینتون حسهب کرد  بودند. مخصوصه دواتی هه و  آمریکه دوستهنی که حیهت نبهتی                  
برجه  را در ریهست زن دموکراتی می دیدند که خهاق داعش بود و بزرگ تریو افتخهرش را وضع تحریم ههی                      
فلج کنند  علیه ایران می دانست.ته جهیی که برخی روزنهمه ههی اصالح طلب قبل از اعال  نتهیج پیروزی                        

 کلینتون را تیتر کردند و ذوق زدگی شهن را از پیشتهزی کلینتون در نررسنجی هه بیش از پیش نشهن دادند.

اسهسه ایو مسئله که ترامپ برای مه بهتر است یه کلینتون یه که جمهوری خوا  بهتر است یه دموکرات مسئله ی                     
قهبل توجهی نیست چرا که البی صهیونیستی در ایهالت متحد  چنهن بر سیهست آمریکه سیطر  دارد که قطعه                     
اجهز  ی ذر  ای کوته  آمدن در برابر جمهوری اسالمی را به احدی نمی دهد چه ترامپ میلیهردر رییس جمهور                     
بهشد چه سندرز یهودی و چه مهدر داعش.همه ی ایو هه کهری را می کنند که اسراییل بخواهد.ترامپی که ته                       
قبل از پیروزی اش می گفت برجه  را پهر  خواهد کرد در سخنرانی جشو پیروزی اش در چرخشی صد و هشتهد                     
درجه ای پهر  کردن برجه  را منوط به نقض برجه  توسط ایران می کند و غیر از ایو هم انترهر نمی رفت.حتی                       
ترامپ دیوانه هم می فهمد سندی سرشهر از سود را بهید در که  سفید به طال قهب بگیرد نه ایو که پهر  اش                           

 کند.

ایو که عد  ای از پیروزی ترامپ نهراحت می شوند از ایو جهت که دیوانه است و گفت و گوی متمدنهنه بلد                         
نیست یه عد  ای خوشحهل می شوند که قرار است برجه  را پهر  کند و دوات را متوجه عقید  ی غلطش کند هر          

 دو اشتبهههت بزرگی است.

ترامپ از آن جهت مورد اقبهل مرد  آمریکه قرار گرفت که خود یک میلیهردر است و خود را وا  دار شرکت ههی                      
سرمهیه دار و سوپر پک ههی آمریکهیی نکرد  است و تصمیم گیری ههیش تهبع منهفع آن هه نخواهد بود و دیگر                     

هه دارد و قهطعهنه به اشکرکشی هم حزبی         خواههن اختالفهت اسهسی به آن    ایو که به وجود انتسهب به جمهوری       
نه به سیستم حکومتی    ”اش جرج بوش به عراق می تهزد و آن را احمقهنه می نهمد. در واقع رای مرد  آمریکه                      

بود ته رای به اخراج مسلمهنهن و نژاد پرستی ! رای به بیهن حقهیق زندگی در آمریکه بود. آن هه ترجیح                       “  آمریکه
میلیون نفر در آمریکه و تبعیض نژادی و           88می دهند کسی رییس جمهور شود که اقرار می کند به گرسنگی              

 پهیمهل شدن حقوق بشر .

امه ایو که ایو انتخهب چه تهثیری بر کشور مه دارد بهید گفت سیهست آنهه در قبهل مه تغییری نخواهد کرد منتهه                       
مهم تریو نکته ایو است که آمریکه  که نقش محوری در استکبهر جههنی ایفه می کند به پیش بینی امه                             
خمینی مبنی بر فروپهشی قدرت ههی استکبهری در قرن چههردهم )تعبیر امه  خمینی از فرو ریختو چههرد                       
ستون از طهق کسری هم زمهن به والدت پیهمبر اسال ( نزدیک تر شد  است چرا که ترامپ یک سیهستمدار                        
نیست صرفه یک بسهز بفروش ثروتمند است که تعهمالت درون سیستمی را می فهمد . حمهقت هه، حرف هه و                      

چهر  ی واقعی و نیهت اصلی سیهست آمریکه را به همه           “  زیبهکال  وار ”اعمهل نسنجید  و بی حسهب ترامپ که        
نشهن می دهد قطعه در طول ایو چههر سهل حد اقل ایهالت متحد  را از محوریت استکبهر خهرج می کند و زمینه                      
ههی اختالف و چنددستگی به سهیر کشورههی استعمهری و اروپهیی را فراهم می کند و چه بسه به امید به وعد                        

کشد، دو هزار     پیش مه ایو طور است که خیلی را  دور است که هزار سهل طول می               ”  ی امه  که می فرمهیند :       
هه شکسته خواهد شد        شود. بت   خیر، اینهه قریب است، نزدیک است و می               کشد، نه   سهل طول می   

 (839و  834ص  06)صحیفه امه  ج “ شهءاهلل. ان

شههد فروپهشی نره  استکبهری در ایهالت متحد  و به تبع آن در دنیه بهشیم. و ایو فروپهشی از درون خواهد بود                      
و ایو دایلی خواهد شد بر رشد افکهر عمومی مرد  آمریکه در زمینه ههیی چون حقوق بشر ، تروریسم                             

 ،ایران،مسئله هسته ای،آزادی ههی مدنی و ... 

مرد  آمریکه دیگر حرف رسهنه ههی آمریکهیی را تکرار نمی کنند و حقوق بشر را همهن طوری می بینند که                        
 واقعیت دارد.

 و چه زیبا گفت سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی که :

هه امید دار  ته جنگى رودررو... غرب از درون خواهد            مو در فروپهشى تمدن غرب بیشتر به تحول درونى غربى         ”
 “پوسید و در خود فرو خواهد ریخت وچون عقربى در محهصر  آتش، خود خویشتو را نیش خواهد زد.

نوشتو در مورد سیهست خهرجی رییس جمهور منتخب ایهالت متحد ، دونهاد ترامپ، که               
حتی خوشبیو تریو هوادارانش هم ته شب انتخهبهت به توجه به پیش بودن حریف                     
دموکراتش در اکثر نررسنجی هه، گمهن نمی کردند که او بتواند پیروز ایو کهرزار یک                  
سهل و نیمه بهشد، کهر سهد  ای نیست. ترامپ در جریهن مبهرزات انتخهبهتی صرفه به بیهن                 
کلیهتی از سرفصل ههی سیهست خهرجی اش بسند  کرد  و کسی دقیقه نمی داند او چه                  
راهبردی را در قبهل مسهاه مهمی مثل بحران سوریه در پیش خواهد گرفت. آیه ایهالت                  
متحد  تحت رهبری ترامپ، بهز هم می خواهد به بهزیگری تعییو کنند  در بحران ههی                
خهورمیهنه تبدیل شود یه همهنند دوران ریهست جمهوری بهراک اوبهمه، تمهیلی به پیهد                  
کردن سربهز ههیش در خهک کشور دیگری نخواهد داشت؟ شعهر کهرزار انتخهبهتی ترامپ              
که ادعهی بهزگرداندن شکو  از دست رفته آمریکه  را دارد ، چقدر نهظر بر افزایش دخهات                  
ههی ایو کشور در سهیر نقهط جههن و چه میزان شهمل اقدامهت آیند  ترامپ برای توسعه                
زیرسهخت ههی داخلی خود آمریکه  می شود، چنهنچه وی در نطق پیروزی اش به آن                    

 اشهر  کرد  بود.
پیگیری دقیق  انتخهبهت آمریکه در کشور ههی منطقه، خود گوا  آن است که مردمهن ایو                
نقطه از جههن، تهثیر سیهست ههی کلید دار جدید که  سفید را در زندگی روزمرشهن                     
احسهس خواهند کرد. حهکمهن خهورمیهنه هم می خواهند بدانند آیه آمریکه تغییری در نحو  
تعهمل به متحدان راهبردیش مثل عربستهن و اسراییل ایجهد خواهد کرد یه خیر. در ادامه به   
توجه به شواهدی که ته کنون می توان از سخنهن ترامپ در مورد سیهست خهرجی اش به                 
دست آورد، به بررسی رابطه دوات جدید آمریکه به کشور ههی مهم منطقه خواهیم                    

 پرداخت.

رای             ایران     ن و هم ب شورمه ن ک ردا رای دواتم ز همه، هم ب ش ا چه که بی : آن

مرد  اهمیت دارد، سرنوشت برجه  است. دونهاد ترامپ در حهای حدود دو مه  دیگر                    
فرمهندهی کل قوا را در آمریکه در دست می گیرد که یک سهل از اجرایی شدن توافق                    
هسته ای گذشته است. توافقی که اوبهمه از آن به عنوان یکی از مهم تریو میراث ههی                   
زمه  داری هشت سهاه اش بر ایهالت متحد  یهد می کند، چقدر می تواند به حضور ترامپ                 
در که  سفید متزازل شود؟ در میهن روسهی جمهور آیند  آمریکه، شهید دیگر کسی را                   
نتوان پیدا کرد که همهنند بهراک اوبهمه سیهست تعهملی را در قبهل ایران پیش بگیرد و بهز                  
هم به وجود اتخهذ چنیو سیهستی شههد اجرای تمه  و کمهل برجه  نبهشیم. ایو پرسش                  
بهرهه در جریهن مذاکرات هسته ای از محمد جواد ظریف پرسید  شد که اگر دوات آیند                  
آمریکه مهیل به اجرای برجه  نبهشد، چه اتفهقی ر  خواهد داد. او هم در پهسخ به همهن                    
نکته ای تهکید می کرد که در نخستیو واکنشش به نتیجه بهت آور انتخهبهت آمریکه بر                  
زبهن آورد. ایو که برجه  توافقی دو طرفه نیست که یکی از طرف هه بدون هیچ تهوانی                   
بتواند به راحتی به زیرش بزند. مسیر اجرای برجه  که ته کنون دست انداز ههی فراوانی                  
داشته قطعه به روی کهر آمدن ترامپ جمهوری خوا  و حضور حداکثری هم حزبی ههیش                
در کنگر ، تسهیل نخواهد شد. امه نکته ای که اکثر کهرشنهسهن روی آن تهکید می کنند                 
عبهرت است از اینکه ترامپ برخالف ادعهیش به برجه  متعهد خواهد مهند. تغییر احو                  
آشکهر او در نخستیو نطقش در مقه  رییس جمهور برگزید ، در قبهل رقیبش هیالری                 
کلینتو می تواند سندی در اثبهت ایو ادعه بهشد که او زیر بسیهری از وعد  ههیش خواهد                  
زد که در زمهن تبلیغهت انتخهبهتی به مرد  داد  بود. از طرفی به توجه به روابط نزدیک                    
ایران و روسیه و استقبهل موسکو از تغییرات در واشنگتو، ایو احتمهل هم به نرر می رسد 
 که تهران به واسطه نزدیکی به روسیه بتواند برجه  را از خطرات احتمهای مصون نگه دارد.
سوریه:  ایو جمله ترامپ در منهظر  دو  به هیالری کلینتون که اسد و ایرانی هه و روس                   
هه در حهل کشتو داعشی هه هستند به سرعت در فضهی رسهنه ای داخل و خهرج آمریکه                  
به واکنش ههی متفهوتی روبرو شد. از طرفی ایو ادعهی ترامپ که به زودی پس از در                    
اختیهر گرفتو زمه  امور داعش را نهبود خواهد کرد و ضرورت همکهری ایهالت متحد  به                 
روسیه، شهید بتواند افق روشنی را برای پهیهن جنگ، در میهن ویرانه ههی به جه مهند  از                   
شهر ههی سوریه ترسیم کند. از سوی دیگر می تواند خطر دوبهر  مداخله مستقیم آمریکه                
درمنطقه را به ذهو متبهدر کند. ترامپ که اوبهمه را به انفعهل در برابر بحران سوریه متهم                  
کرد  بود شهید تنهه را  حل ایو بحران را نه از پشت میز مذاکر  بلکه از پشت جبهه ههی               

جنگ به پیهد  کردن سربهز ههی آمریکهیی در خهک سوریه پیدا کند ته از ایو طریق به                    
جههنیهن ثهبت کند که آمریکه هنوز هم قدرتمند تریو کشور جههن است و می تواند                     

 بحران پنج سهاه سوریه را حل کند.

ه و                    ترکیه رکی ت رجه  در  هف تهی ن ز کود ا س  و پ شنگت را و وا ط آنکه رواب  :

اتههمهتی که از سوی دوات اردوغهن مبنی بر دخهات آمریکه در کودته مطرح شد رو به                    
که به  -تیرگی نههد. مخصوصه پس از آن که دوات ترکیه خواههن استرداد فتح اهلل گواو                

از آمریکه شد و هیچ پهسخ          -زعم دوات ترکیه از برنهمه ریزان اصلی کودتهی نهفرجه  بود         
مشخصی دریهفت نکرد. اردوغهن هم جز نخستیو رهبرانی بود که برای دونهاد ترامپ پیه  
تبریک فرستهد. از تمه  ایو  شواهد می توان نتیجه گرفت که دوات مستقر در آنکهرا برای 
تغییرات در واشنگتو احره شمهری می کرد  و از انتخهب غیر منترر  مرد  آمریکه                    

 چندان نهخشنود به نرر نمی رسد.

ر نطق ههی                   عربستان سعودی  ی سه ن منهظر  هه و  ریه ج پ در  رام ت  :

انتخهبهتی اش بهر هه از عربستهن انتقهد کرد. شهید همیو انتقهد هه بود که ملک سلمهن را                  
وادار کرد عالو  بر پیه  کتبی، در تمهسی تلفنی انتخهب آقهی ترامپ را به ریهست                       
جمهوری تبریک بگوید. ریهض از ایو واهمه دارد که به توجه به زاویه عقهید ترامپ و                    
اوبهمه، نقش راهبردیش را به عنوان شریکی مطمئو از دست بدهد و در رقهبت منطقه ای                

 بهزی را به ایران واگذار کند.
رژیم صهیونیستی: روابط پهیدار و مستحکم تل آویو و واشنگتو بر کسی پوشید  نیست. به 
توجه به نقش و نفوذ بهالی البی ههی صهیونیستی در آمریکه، پیش بینی ایو نکته که                  
ترامپ نیز مهنند روسهی جمهور پیشیو ایهالت متحد  سطح روابطش را به اسراییل                    
گسترش دهد کهر سختی نیست.  به خصوص پس از آن که مسهاه برجه  رابطه ایو دو                   
شریک قدیمی و استراتژیک را تحت تهثیر قهبل مالحره ای قرار داد  بود.نتهنیههو هم در                
پیه  تبریکش به ترامپ از او به عنوان دوست اسراییل یهد کرد و خواههن تعمیق روابط                   

 شد.
در پهیهن بهید به ایو نکته توجه کرد که سپهر سیهسی جههن پس از انتخهب غیر منترر                   
مرد  آمریکه نغییر عمیقی خواهد کرد. منطقه مه که کهنون انواع و اقسه  بحران هه است ،                 
احتمهال سهم عمد  ای در ایو تغییرات خواهد داشت. بهید نزدیک دو مه  صبر کرد ته                    
ببنیم مستهجر تهز  که  سفید چه رویهههیی در سر می پروراند و چگونه می خواهد بزرگی                 

 از دست رفته آمریکه را  دوبهر  احیه کند.

 نامههفته
 سیاسیانجـــمناسـالمــی-اجتماعی

 دانـشجـــویـــانمستقـــل

 سردبیر:
 هوتنستایشفر

 مدیرمسئول:
 عباسندائی

 
 

 

 
 نظراتوانتقادات:
56696296990 

Sadaf.mostaghel@gmail.com 

 سجاد نراقی

 مهدی پرتویی

 و چندبحران دیگر!!! خاورمیانه، ترامپ

 کاریکاتور

 خبـــر


