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آینده سیاسی ترامپ
در هاله ای از ابهام

سرانجام دونالد ترامپ با دومین استیضاح خود
طی چهار ســال ریاست جمهوری مواجه شد.
مجلس نمایندگان آمریکا پنج شنبه با  231رای
موافق در برابر  197رای مخالف ،اتهامات وارد
شده به دونالد ترامپ از جمله اتهام شورش علیه
دولــت فــدرال را به تصویب رساند .نکته قابل
توجه در استیضاح دوم ترامپ این که برخالف
استیضاح نخست در ماه دسامبر سال ، 2019
اینبار 10عضوجمهوریخواهمجلسنمایندگان
از جمله لیز چنی  ،مقام سوم این حزب در مجلس
و همچنین ،دختر دیــک چنی ،معاون با نفوذ
جورج دبلیو بوش ،رئیس جمهور جمهوری خواه
پیشین آمریکا به استیضاح رای مثبت دادنــد.
البتهازموضوعتصویبالیحهاستیضاحدرمجلس
نمایندگان مهم تر ،موضوع محاکمه ترامپ در
سنا خواهد بود .بر اساس قانون اساسی وظیفه
طــرح اتهام به مقامات فــدرال از جمله رئیس
جمهوری ،برعهده مجلس نمایندگان است و
دادگاه رسیدگی به آن در سنا برگزار می شود.
در دادگــاه سنا نیز ریاست با رئیس دیوان عالی
فدرال است و تمامی سناتورها نقش دادستان و
هیئت منصفه را برعهده می گیرند و اگر اتهامات
واردشده مورد تایید دو سوم سناتورها قرار گیرد،
فرد متهم ،گناهکارشناخته و به شکل خودکار ،از
سمتخودعزلمیشود.اکنونمشکلاستیضاح

دوم ترامپ ،محدود بــودن زمــان باقی مانده از
ریاست جمهوری وی است  .روز بیستم ژانویه
 2021مراسم تحلیف جو بایدن برگزار می شود
و ریاست جمهوری ترامپ پایان می پذیرد .این در
حالی است که نخستین جلسه سنا بعد از تصویب
الیحه استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان،
روز نوزدهم ژانویه برگزار می شــود .با توجه به
این که رسیدگی دادگــاه سنا به استیضاح اول
ترامپ حدود  20روز به درازا کشیده شد ،مسلما
رسیدگی به استیضاح دوم ،به بعد از پایان ریاست
جمهوری ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن
کشیده خواهد شد .از این رو  ،حتی محکومیت
احتمالیترامپدردادگاهسنا،موجبعزلرئیس
جمهوری وقت نخواهد شد.اما برای دموکرات
و برخی از جمهوری خواهان که از ترامپ کینه
شدیدی به دل گرفته اند ،برکناری وی از سمت
ریاستجمهوریازدرجهاهمیتبرخوردارنیست
بلکه آنان ،در تالش هستند مانع بازگشت ترامپ
به قدرت شوند .یکی از بندهای استیضاح ترامپ،
به متمم چهاردهم قانون اساسی اشاره دارد که
بعد از پایان جنگ داخلی در نیمه دوم قرن نوزدهم
به تصویب رسید .این متمم عهده دار شدن هر
مقام آمریکایی را که زیر سوگند ،علیه دولت فدرال
شــورش کــرده باشد ،بــرای سمت هــای دولتی
ممنوع می کند .اگــر دمــوکــرات ها با متحدان
جمهوری خواه خود بتوانند اتهام ترامپ به شورش
علیه دولت فدرال در روز ششم ژانویه را به تایید
دادگــاه سنا برسانند ،ترامپ عــاوه بر از دست
دادن مزایای مالی و اجتماعی دوران بازنشستگی
از سمت ریاست جمهوری ،اجازه نخواهد داشت
در انتخابات ریاست جمهوری  2024شرکت
کند.اما مشکلی که اکنون پیش روی دموکرات
هــا وجــود دارد ایــن اســت کــه همزمانی جلسه

سرنوشت بیمارستان قدیمی شهر بجنورد
طرحاجازهتخریبدوبارهبیمارستانامامرضا(ع)
بجنورد که در روزهای گذشته از سوی استاندار
خراسان شمالی به وزیر بهداشت در قالب نامه
نگاشته شده است ،واکنش های بسیاری را در
فضای مجازی و در بین برخی مسئوالن به دنبال
داشته است تا جایی که نایب رئیس کمیسیون
بهداشتمجلستخریببیمارستانامامرضا(ع)
بجنورد را برخالف سیاست کمیسیون بهداشت
دانست .پیرو این واکنش ها پنج شنبه جلسه ای
با حضور میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی خراسان شمالی ،اوقــاف و امور خیریه،
علوم پزشکی ،شهرداری و مسکن و شهرسازی
بــرای تعیین تکلیف بیمارستان امــام رضــا(ع)
تشکیل شد و در این میان سازمان اوقاف و امور
خیریهکشور ،تخریببیمارستانراعملبهبندها

و اجرای چند شرط منوط کرده است تا به نوعی
سرنوشت بیمارستان قدیمی شهر مشخص
شود .مدیرکل اوقــاف و امورخیریه خراسان
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما درباره این که
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور موافقت خود
راباتخریببیمارستانبهعملکردنبهبندهایی
منوط کرده است ،اظهارکرد :زمین بیمارستان
باید در وقف خود باقی بماند و به ارزش ریالی
زمین ،در جای دیگری زمین به نام موقوفه داده
شود .حجت االســام «آس ــوده» با بیان این که
بیمارستان فعلی در صورتی تخریب می شود که
درزمینجدیدساخته،تجهیزوتحویلدادهشود،
تاکیدکرد:تازمانیکهبیمارستاناحداثنشود،
بیمارستان فعلی به فعالیت خود ادامه می دهد و
تخریبیدرکارنخواهدبود.
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رسیدگی به اتهامات ترامپ در سنا با آغاز به کار
دولت دموکرات جو بایدن می تواند در روند تایید
صالحیت وزیــران دولــت و تصویب برخی طرح
های فوریت دار احیای اقتصادی و ضد کرونایی،
اخالل ایجاد کند .جمهوری خواهان با اطالع
از این محدودیت ،اصرار دارند پرونده استیضاح
هرچه سریع تر به سنا ارجاع داده شود تا موضوع
پرونده اتهامی ترامپ در روزهای نخست ریاست
جمهوری بایدن تعیین تکلیف شــود .در حالی
که برخی از دموکرات ها گفته اند شاید پرونده
بعد از پایان  100روز نخست ریاست جمهوری
بایدن ،در اختیار سنا قرار گیرد.به هر حال ،فارغ
از این که چه زمانی  ،دادگاه رسیدگی به اتهامات
ترامپ در سنا برگزار شود ،آن چه که از اهمیت
بیشتری بــرخــوردار است این که ،ترامپ برای
باقی ماندن در کانون تحوالت سیاسی و توجهات
افکار عمومی در دوران پس از ریاست جمهوری
با محدودیت های فراوانی مواجه است .بستن
تمامی راه های دسترسی ترامپ به شبکه های
اجتماعی و دشمنی عمیق میان وی و رسانه های
جریان اصلی در آمریکا  ،امکان برقراری ارتباط
میان ترامپ با افکار عمومی را دشوار می کند.
این وضعیت می تواند به تدریج ،ترامپ را به سمت
فراموشی نزد افکار عمومی سوق دهد ،به ویژه
این که هرگونه تالشی برای بازگشت به قدرت،
موجب فعال شــدن مجدد نیروهای قدرتمند
سیاسی – امنیتی علیه ترامپ خواهد شد.با این
حــال ،به حاشیه رانــده شــدن احتمالی دونالد
ترامپ به منزله فروکش کردن اعتراض حامیان
وی نخواهد بود و چه بسا ،در ماه های آینده  ،این
گروه از شهروندان آمریکایی  ،نقش پر رنگ تری در
سیر پرشتاب تحوالت سیاسی – اجتماعی آمریکا
برعهده بگیرند.

محرومیت یک ساله هادی ساعی
از حضور در لیگ برتر تکواندو
با اعالم کمیته قضایی فدراسیون تکواندو ،هادی
ساعی به مدت یک سال از حضور در مسابقات لیگ
تکواندو ،قهرمانی کشور و خانه تکواندو محروم
شد.دبیر کمیته انضباطی فدراسیون دربــاره
درگیری فیزیکی هادی ساعی با دبیر سازمان لیگ
گفت:هادی ساعی یکی از قهرمانان ارزشمند
ورزش است و ای کاش این اتفاق برایش رخ نمیداد
اما این موضوع جامعه ورزش و مردم را به واکنش
واداشت چون مردم از قهرمان المپیک توقع این
کار را نداشتند .هادی ساعی در حضور من از دبیر
سازمان لیگ حاللیت طلبید و عذرخواهی کرد.
اما نکتهای که وجود داشت این بود که ما باید در
این خصوص تصمیم گیری میکردیم تا پاسخگوی
جامعه مدنی و رسانهها باشیم.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چهار سال دوندگی برای استرداد سپرده
از بانک قوامین و بی نتیجه ماندن را به آقای
همتی و دیگر مسؤالن مربوط تبریک می گویم.
•• علت گسترش کرونا ،رعایت نکردن نکات
بهداشتیتوسطمردماست!قطعیبرقبهعلت
رعایت نکردن اصــول مصرف صحیح توسط
مــردم اســت! قطعی گــاز ،قطعی آب ،سقوط
بورس ،قیمت دالر و مسکن و آلودگی هوا و...
هم تقصیر مردم است! خدا رو شکر دولت هیچ
تقصیر و مسئولیتی ندارد! علی برکت ا!...
••من نمیدونم چه فرقی بین کارگر و کارمند
دولت هست که کارگر باید له بشه ولی کارمند
دولت حقوق خوب ،تعطیلی ،بیمه تکمیلی،
امکانات رفاهی و ...داشته باشه؟ انصاف و
عدالت هم خوب چیزیه.
••این چه وضعشه؟ امروز به چند فروشگاه و
سوپر مارکت رفتم ولی یک دانه روغن پیدا
نکردم .این روغن هایی که تبلیغ می کنید
کجا می ره؟ کمی رسیدگی کنید.
••روزهــا لبنیات که می خــرم ،می بینم هر
یک روز به نسبت روز قبل گران تر می شود.
هرچند همه اجناس همین طوری هستند
ولی لبنیات دیگه شورش رو در آورده .واقعا
هر کی هر کی شده .نظارت هم که کشک!
•• اگر کشورمان روی این همه ثروت و معدن و
نفت و طال نخوابیده بود از این همه مشکالت
اقتصادی دلم نمی سوخت .بیچاره مردم!
••بنده فروشنده لبنیات هستم .خواستم
تشکر کنم از اداره برق که باعث شد 300
کیلو شیر من خراب شود!
••مطالب ستون حرف مردم شده محلی برای
انتقاد از دولت .کمی انصاف داشته باشیم.
با بلوکه شدن پول کشور ،تحریم های نفتی،
بانکی و ...دست دولت تا حدودی خالی می
شود .علت تورم و گرانی و ...فشار حداکثری
دولت آمریکاست.
•• چرا به داد ما بازنشستگان تامین اجتماعی
نمی رسید؟ با  27سال سابقه با دومیلیون و
 500تومان حقوق چطور زندگی کنیم؟
•• آقای روحانی شما دالر  10هزار تومانی را
هم می گفتی واقعی نیست!
•• ببینید این دولت چه بالیی سر ما آورد؟ یک
زمانی ماشین و خانه یک آرزوی قشنگ بود اما
حاالیکرویاوافسانهقشنگه!حاالاینبمونهکه
خیلیازخوراکیهاکمکمدارندآرزومیشوند.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• تلویزیوندایمتبلیغمیکنهمصرفگازکمتر
از ۲۰۰مترمکعبدرماهرایگانحسابمیشه.
مصرفگازمابرای ۴۵روز۲۵۶مترمکعبمبلغ
 ۲۳۲۰۰تومانآمده!تاکیبایددروغبشنویم؟
••شما می توانید آبنبات را حــذف کنید و
صفحات کــار و کسب و اقتصاد و ورزشــی و
خیلی ازصفحات روزنــامــه را درهــم ادغــام
کنید و روزنامه را گران نکنید .حاال که کاغذ
گرانه خالقیت به خرج بدهید تا کاغذ کمتری
مصرف شود .با شرایط فعلی مصرف کاغذ
شما زیاد است .خود دانید!
خراسان:مخاطب گــرامــی،گــران کــردن
روزنامه مردمی خراسان برای ما نیز سخت
و تلخ است اما در خورذکر است ،هزینه تمام
شده هر نسخه روزنامه در شرایط فعلی بیش
از  ۱۲هزار تومان است.
•• شک نکنید که تنها مقصر اصلی قطعی برق
مدیریت نکردن صحیح و کارآمد است.
•• نوشتید در پارک های تهران ظرف  5دقیقه
خرید مواد انجام می شود .تعجب نکردیم .در
مشهد خودمان در زمان کمتر از  2دقیقه می
توانموادمخدرخرید.مابهچشمخوددیدیمدر
اینزمینهموادفروشانصاحبرکوردهستند!
••عامل تمام گرانی ،تمام بدبختی ،تمام
فالکت ،تمام تورم ،همین دولت تدبیر و ناامید
است .آقای روحانی! دست از سر ملت ایران
بردار .برو دیگر بس است...بس کن.
••چرا قبض برق بدون افزایش مصرف این
دوره  80درصد بیشتر اومــده؟ چی از جون
ملت می خواین؟  ...شما هم که چاپ نمی
کنین .فقط گزینش و سانسور شده پیام های
مردمی رو چاپ می کنید.
•• مسئولین صادقانه به مــردم علت اصلی
قطع برق را بگویند .چون به نظر می رسد نه
گاز مصرفی آن چنان افزایشی یافته و نه برق.
••من صنعتگر صنایع دستی با سه نشان ملی
هستم که شاگردان زیادی دارم با هزینه خودم
به پیشنهاد میراث فرهنگی مستندی تهیه
کردم  27دقیقه ای که شبکه استانی حاضر
به پخش آن نشد ومشکل را پرداخت هزینه
دانست .فقط می خواهم بگویم هنرمندی که
در حوزه امور فرهنگی فعالیت می کند در این
کشور نقشی ندارد و فقط شعار داده می شود.
•• در پاسخ به خواننده ای که گفته بود «مردم
کارآمدی دولت را در چهار سال اول دیدند»

نمابر05137009129 :

باید گفت :تنها هنر این دولت در چهارسال
اول مهار تورم بود به بهای رکود اقتصادی که
همان هم در چهار سال دوم به باد فنا رفت.
•• خــــراســــان عـــزیـــز! شــمــا دی ــگ ــر چـــرا؟
ان ش ــاءا ...هیچ مشکلی نه بــرای شما و نه
برای خوانندگان تان به وجود نیاید .دعا می
کنم که مشکالت برطرف شود.
•• لطفا یکی بگه آیا عرض خیابان شیرازی از
میدان شهدا تا چهاراه شهدا خیلی زیاده که
شهرداری عالوه بر خط ویژه در حال ایجاد یه
معبر دیگه است؟ آیا پای رانت یه پیمانکار در
میان است؟
••خدا پدر موادفروشان تهران را بیامرزد که با
تلفنهمراههماهنگیمیکنند.درمحلهماکه
علنی می فروشند و آب از آب تکان نمی خورد!
•• چرا پلیس راهور فکری برای ماشین هایی
که پالک خود را می پوشانند ،نمی کند؟ اگر
به کسی بزنند و فرار کنند یا اتفاق دیگری
بیفتد قابل پیگیری نیست.
•• لطفا پیگیر پرونده ویلموتس باشید .چی
شد اصال؟ مقصران راست راست راه می روند
و درباره فوتبال اظهار نظر می کنند.
•• می خواستم به خانم فائزه هاشمی بگم شما
مال و اموال خودت را بده به من ،آن وقت آرزو
کن ترامپ بماند!
•• کاش از روسای کمیسیون مجلس سوال
دیــگــری هــم مــی پرسیدین کــه اگــر همین
حداقل حقوق بیش از چهار مــاه به تعویق
بیفتد چه می کنند؟ افسوس که کسی حامی
کارگران نیست.
•• از نمایندگان مجلس می خواهم درآمد
حاصل از قیمت دالر را بــرای ایجاد شغل و
کار برای جوانان هزینه کنند .بیکاری بیداد
میکند در جامعه.
••به گمان من روزنامه ای با بیش از  70سال
سابقه باید آن چنان توانمند و تاثیرگذار باشد
که مدیران و مسئوالن در هر رده و منصبی
خــود را موظف به پاسخ گویی در برابر آن
بدانند .مردم هم اگر ببینند رسانه ای پیگیر
خواسته ها و مشکالتشان است حتما از آن
پشتیبانی خواهند کرد.
•• متاسفانه مخابرات در یک اقدام غیرمنتظره
این دوره قبض که نمی فرستد بماند پیام هم
نداده و تلفن را قطع کرده .مگر برای مخابرات
چقدر هزینه دارد؟

