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عواقب دهن کجی پلوسی

سرانجام نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا در میانه غوغای خبری و
تنش سیاسی میان پکن و واشنگتن به تایپه،
مرکز جزیره تایوان رفت؛ مکانی که چین آن
را بخش جدایی ناپذیر از خاک خود میداند.
از لحاظ سیاسی و قانون بینالملل تایوان
کشور نیست و بخشی از چین است و تحرکات
مقامات آمریکایی همانند آن چه در مناطق
کرد نشین عــراق و سوریه انجام میدهند
مصداق بارز نقض تمامیت ارضی و حاکمیت
ملی کشورها و دخالت در امــور داخلی آن
هاست .تصور کنید که اگر یکی از ایالتهای
آمریکا با نافرمانی از دولــت فــدرال ،برای
خود حکومت خودگردان ایجاد کند و رئیس
مجلس چین به آن جا سفر کند ،واکنش
دولت ایاالت متحده چه خواهد بود؟ اکنون
نیز انتظار نمیرود چینیها سفر سومین
مقام بلند پایه آمریکا پس از رئیسجمهور و
معاون این کشور را به منطقهای که بخش
جدایی ناپذیر خاک خود قلمداد میکنند،
بی پاسخ بگذارند .گرچه به اعتقاد نگارنده
تا زمانی که آمریکا به «سیاست چین واحد»
پایبند اســت و تــایــوان هــم بــه سمت اعــام
استقالل حرکت نکند ،برخورد نظامی میان
چین و آمریکا محتمل نیست.همچنان که
پلوسی در دقایق نخست ورود به تایپه ،در
بیانیهای با صراحت از سیاست «چین واحد»
حمایت کرد .چینیها هم از اساس به دنبال
دوری از تنش هستند تا با رشد اقتصادی
بــاال ،واردات طال به عنوان پشتوانه یوان،
رقابت تکنولوژیکی و صدمه به هژمونی دالر
به آمریکا ضربه بزنند و اگر این روند تداوم
یابد ،بر اساس گزارش سازمانهای جهانی
چین در سال  ،2030با کنار زدن آمریکا
اولین قطب اقتصادی جهان خواهد شد و
این تهدید جدی بــرای واشنگتن است که
در هشت دهه گذشته از زمان جنگ جهانی
دوم ،این موقعیت خود را حفظ کرده است.
به همین دلیل است که آمریکا راهبرد مهار

چین را در دستور کار خود قرار داده است و
سعی دارد در اطراف این کشور تنش زایی
کند تا روند رشد اقتصادی آن را متوقف سازد.
افزون بر این،رئیسجمهور چین که خود را
برای آغاز سومین دوره ریاستجمهوری در
بیستمین کنگره حزب کمونیست در پاییز
آمــاده میکند ثبات در منطقه را به تقابل
نظامی ترجیح م ـیدهــد ،امــا بــرای پاسخ
گویی به دهن کجی فاحش پلوسی ،پکن
یک سلسله اقداماتی را از قبیل محاصره
ملمو ستر در سطوح دریــایــی بــر تــایــوان ،
استفاده از ابزار فشارهای سخت گیرانه در
محدود کردن ارسال مواد غذایی و مواد اولیه،
قطعات صنعتی و انرژی به تایوان و همچنین
افزایش دامنه اقدامات جنگ سایبری نسبت
به تایوان و ناامنی سازی سیستماتیک این
جزیره انجام خواهد داد .بــرای مثال یکی
از اهر مهای فشار پکن به تایوان میتواند
اعــمــال محدودیت یــا منع ارس ــال صنایع
تولیدی نیمه هادی تایوان  TSMCبه عنوان
بزرگترینتولیدکنندهتراشهجهان کهاتفاقا
اپل بزرگترین مشتری آن هاست باشد70.
درصد از صنایع نیمه هادی جهان در تایوان
مستقرند و توقف صادرات تراشههای تایوان
به آمریکا ،میتواند ،اپراتورها و صنایع نظامی
پدافندی ،الکترونیکی و مصرفی آمریکا
را تامد تها به تعطیلی بکشاند .همه به
یــاد داریــم که چین در زمــان ترامپ هم با
نخریدن محصوالت کشاورزی از ایالتهای
طرفدار جمهوری خواهان ،کشاورزان را با
دولــت ترامپ درگیر ساخت .حرکتهای
ایــذایــی اقتصادی چین نه تنها هوشمند
بلکه میتواند تاثیر گــذار باشد .خالصه
آن که تایوان بــرای آمریکاییها از اهمیت
سیاسی و پرستیژی زیادی برخوردار است
و به همین منظور میخواهند با دامن زدن
به تنشها در تایوان ،همیشه این اهرم فشار
را باالی سر چین حفظ کنند .چین هم که
به خوبی به ضعف آمریکا پی برده است ،بعد
از این تالش خواهد کرد تا در عرصه جهانی،
جایگاه این کشور را تضعیف کند و اعمال
محدودیتهای بیشتر بر تایوان در جهت
فشار بر واشنگتن و درراستا با آن ،تشکیل
سازما نهای منطقهای و افزایش تعامالت
اقتصادی با کشورهایی مثل روسیه و ایران،
بخشی از پروژه جهانی پکن برای ضربه زدن
به آمریکا خواهد بود.
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ماموریت رئیسی به وزارت ارتباطات
برای رفع اختالالت اینترنت
رئیسجمهور گفت :وزارت ارتباطات با دقــت و
جدیت ،وضعیت اختالالت شبکه ارتباطی و اینترنت
ثابت و همراه در کشور را پیگیری کند تا خللی در
خدماترسانی به مردم و فعالیت کسب و کارها و
مشاغلی که در بستر فضای مجازی جریان دارد،
ایجاد نشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
رئیسی دیــروز در نشست هیئت دولــت به برخی
گالیههای مردمی ،اشــاره و تصریح کــرد :وزارت
ارتباطات با دقت و جدیت ،مواردی از این دست را
پیگیری کند تا خللی در خدماترسانی به مردم و
ب و کارها و مشاغلی که در بستر فضای
فعالیت کس 
مجازی جریان دارد ،ایجاد نشود.
وی همچنین پس از شنیدن گزارشی از روند اجرای
طرح «داروی ــار» از سوی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،نگاه منصفانه را الزمه قضاوت
دربــاره طرحهای بــزرگ در دســت اجــرای دولت
دانست و گفت :اجرای این دست طرحها ،نیازمند
هماهنگیهای بین بخشی و ظرافتهای بسیاری
اســت که گــاه در اظهار نظرها و قضاو تها به آن
کمتوجهی میشود .کار بزرگی در حوزه دارو آغاز
شده که ممکن است در ابتدای انجام آن ،برخی
نقایص و کاستیها هم وجود داشته باشد ،اما امروز
کمتر کسی در اصل اجرای این طرح تردید دارد.
رئیسجمهور ،حکمرانی عالمانه و مسئوالنه را در
گرو شجاعت دولت در تصمیمگیری دانست و اظهار
کرد :ما نباید متاثر از برخی حواشی و پیامدهای
کوچک احتمالی ،از زیر بار مسئولیت تصمیمات
بــزرگ و ضــروری بــرای کشور شانه خالی کنیم.
دولت ،تجلی اراده مردم است و باید برای تامین خیر
عمومی و منافع مردم گام بردارد.
آقای رئیسی ،توفیق در اجرای طر حهای بزرگی
همچون دارویــار را در گرو اطال عرسانی جامع،
دقیق و روایتگری مسئوالنه دانست و تاکید کرد:
در اجرای چنین طرحهایی الزم
است درباره گرههای ذهنی و
ابهاماتی که در افکار عمومی
بــه وجـــود مــیآیــد ،حساس
باشید و بــا ســرعــت و
دقت در این زمینه
اطـــاعـــات الزم
را بــــه مــــردم
بدهید.

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

تلفن051 37009111 :

•• جوری که داره پیش میره ،جمعیت بیش از
 70درصدی حداقل بگیران تامین اجتماعی
قربانی دعــوای آقایان کانون بازنشستگان
با دولت خواهند شد .چون پنج ماه از سال
گذشت اما خبری از قانون همسان سازی
نیست و کسی هم پیگیر نیست .حقوقهای
پایین جوابگوی زنــدگــی نیست .چــرا یک
بازنشسته بعد از  30سال باید با این گرانی
 5یا  6میلیون بگیرد؟ شما فقط اجار هها را
درنظر بگیرید .کف حقوق حداقل نباید زیر
 8میلیون باشد.
•• گوشی قاپ برای بار یازدهم دستگیر شد.
این رو باید از انگشتش شروع میکردید به
بریدن تا برسه به انگشت پاهاش و دست
درازی نکنه .دزد باید دستش قطع بشه.
•• تلفن منزل مان چند روزی است که قطع
شــده .دو روز اســت که با  20117تماس
میگیرم فقط میگوید قطعی تلفن شما
با موفقیت ثبت شد! امــروز رفتم مخابرات
گفتند بررسی میکنیم .بعد تماس گرفتند
که ما بررسی کردیم کابل آن جا را دزدیدهاند.
ما کابل نــداریــم .باید سه هفته کــاری صبر
کنید .یعنی واقعا این درسته؟ خراسان لطفا
پیگیری کن.
•• سناریوهای فرار از کسری بنزین درست
نیست .سناریوهای فــرار از کسری بودجه
صحیح است!
•• برادر گرامیمحترم که خودروات را به علت
مخدوش بــودن پــاک به پارکینگ منتقل
کرد هاند ،در اول جمله گفته اید «چون یک
دستمال کــاغــذی روی یــک شــمــاره بــود» و
در ادامــه همان جمله فــرمــوده ایــد «کــه من
نچسبونده بودم» پس دستمال کاغذی روی
پــاک شما توسط چسب ،چسبیده بــوده
طبق گفته خودتان! حال لطفا اعالم کنید
چه کسی از مخدوش بودن و چسبیده بودن
دستمال کــاغــذی بــه پــاک شما منفعت و
سود میبره؟! احتماال من و بقیه خوانندگان
روزنامه خراسان!
•• به نظرم دولت به دنبال خصوصی سازی

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

مدارسه و به رو شهــای مختلف مثل تعداد
باالی دانش آموزان در هر کالس که بیش از
دو برابر استاندارده ،نارضایتی معلمان و...
داره کیفیت آمــوزش رو کم میکنه تا مردم
خودشون برن تو مدرسه غیرانتفاعی و پولی
ثبت نام کنن.
•• اردوگاه کار! چه کاری؟ چه باری؟ اگه کار
بود که اینها دزدی نمیکردند!
•• آقایهالکفتوشاپیحتیاصولاولیهمبارزه
را هم نمیدانست .ترسیده بود و از حریفی
ضعیف و غیرحرفهای فــرار مـیکــرد .ترسو!
•• دارو کـ ً
ا آزاد حساب میشه .بیمه هیچ
تاثیری تو قیمت دارو نداره.
•• خوشبختانه آن قــدر ازدواج جــوانــان و
فرزندآوری رونق گرفته است که مسئوالن
مجبور شد هاند با دریافت مالیات بر مهریه
و ثبت ازدواج ،از رشــد افسار گسیخته آن
جلوگیری کنند!
•• وقتی اینترنت صیانت میشه دیگه معاون
وزیر هم نمیتونه بگرده و تعداد فرودگاههای
مثال آلمان رو بشمره!
•• سرسختی دولـــت و تمکین نــکــردن به
خواست بحق بازنشستگان و رئیس مجلس
شــــورای اســامــی در خــصــوص افــزایــش
مستمری  ۳۸درص ــدی ،در من حیرتی به
وجود آورده که هنوز هم پایان نیافته است.
•• دولتیها و مجلسی های محترم دقیقا کجا
زندگی میکنند؟ همه داروها گران شده .این
انصافنیست.آیااینظلمبهمردمینیستکه
میگویید ولی نعمتان ما هستند؟
•• ایــن قــدر آســمــان ریسمان بافتن دربــاره
کسری بنزین و ...بــرای چیست؟ واضــح و
شفاف بگویید که از باال به ما گفتهاند مردم
را بــرای گــرانــی بنزین آمـــاده کنید! مــا که
گرانیهای  10برابری را قبول کردیم و هیچ
چیزینگفتیم،بنزینهمرویاینهمهگرانی!
•• در صورتی که  3درصد اشتغال به معلوالن
تعلق میگیره ولــی بــرای من معلول اجرا
نشده .مستمری من معلول  420هزار تومانه
که مبلغ خیلی کمیه .لطفا مسئوالن تجدید

نظر کنند.
•• کدام نهادها یا سازمانها مسئول آموزش
بــه نــوجــوانــان و جــوانــان ایــن مملکت بــرای
پیشگیری از اعتیاد هستند؟
•• نوجوانان و جوانان عزیز سیگار و قلیان
نکشید ،هیچ وقت معتاد نمیشوید.
•• هر سارقی را که دستگیر کردین ،فروشنده
مواد مخدر به او را دستگیر و اعدام کنید.
•• امروزه نگاه به کمیت جمعیت بدون توجه
به کیفیت آن مثل سواد ،رفاه و برخورداری از
امکانات زندگی خوب و مناسب ،آینده خوبی
برای فرد و جامعه ندارد .باید توام با کیفیت
باشد.
•• آخه این چه وضعی شــده! خــودرو رو روبه
روی دارایی گذاشتیم ،برگشتیم کامپیوترش
را دزدیدند!
•• توی خبرها اعالم کردن عامل خشکاندن
 ۱۳اصله درخــت در خیابان ولیعصر ۱۱۷
میلیارد تومان جریمه شد .به قول معروف باید
گفت کی داده؟ کی گرفته؟
•• بابت انتقال ملک اوقافی مراجعه کردم.
ادارهاوقافحسابکردندوگفتند 80میلیون
میشود .مبنای این مبلغ چه جوری است؟
یعنی من با ماهی شش میلیون از کجا بیارم؟
•• تنها راه نجات جامعه و مــردم از چنگ
سارقان و کیف و موبایل قا پها فقط و فقط
قطع انگشتان دست است و بس! آرامــش و
آسایش همه خانوادهها را برهم زدهاند.
•• دوستانی که پیشنهاد میکنید اراذل و
اوباش را به اردوهای کار اجباری بفرستند،
این اردوهــا ساز و کار خاص خود را دارد که
چنین تشکیالتی االن در ایران وجود ندارد.
•• در جواب اون بنده خدایی که گفته روی
پالک خــودروام روی یک شمارش دستمال
کاغذی چسباندند ،باید بگم پلیس درست
عمل کرده شما باید پالکت رو نگاه میکردی.
•• نظام تحصیلی چرا این گونه شده؟ از تهران
تعیین میکنند که فرزندان ما در چه اموری
تحصیل کنند .چرا باید فرزند من با معدل
 19.5رشته علوم و معارف بخواند؟

