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ماموریت غیر ممکن بایدن!

در حالی که سرانجام پس از ماه ها کشمکش
و دعــوا در آمریکا ،جو بایدن به عنوان چهل و
ششمین رئیس جمهوری ایاالت متحده سوگند
یاد کرد و دوره چهارساله ریاست جمهوری
دونالد ترامپ به پایان رسید اما دیروز اعالم شد
که نیروهای گارد ملی تاچند ماه آینده همچنان
درواشنگتنباقیخواهندماند.رئیسجمهوری
جدید آمریکا در نطق افتتاحیه ریاست جمهوری
خــود بر دو موضوع مهم شامل «دموکراسی
آمریکا» و «وحــدت ملی» میان آمریکایی ها
تاکید کرد .بایدن ،نتیجه انتخابات را پیروزی
دموکراسی در آمریکا خواند و از همه مردم و
جریان های سیاسی خواست اختالفات را کنار
بگذارند .ساعاتی پس از این نطق نیز بایدن
در بیانیه ای که کاخ سفید آن را منتشر کرد،
بیستم ژانویه ،روز تحلیف ریاست جمهوری را
روز «اتحاد ملی» نام گذاری کرد .با این حال،
اتفاقات چند ماه اخیر نشان می دهد که تضعیف
دموکراسیوشکافهایملیدرآمریکاشدیدتر
و عمیق تر از آن است که با یک نطق ریاست
جمهوری یا صــدور یک بیانیه از جانب کاخ
سفید ،برطرف شود .البته قابل انتظار بود که
مقامات ارشد دولتی و سیاستمداران بلندپایه
آمریکایی به استثنای دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری پیشین و برخی از نزدیک ترین یاران
وی ،در روز تحلیف رئیس جمهوری جدید،
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بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و تقویت پایه های
تضعیفشدهدموکراسیآمریکاییتاکیدکنند.
اما صحنه هایی که در روز تحلیف در دو نقطه
پایتخت آمریکا یعنی کــاخ سفید در زمــان
خروج ترامپ از قدرت و کنگره در زمان ورود
بایدن به قدرت به نمایش گذاشته شد ،نشان
داد تا چه انــدازه شکاف و اختالف در آمریکا
شدت یافته است .حتی ساعاتی پس از پایان
مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن که
تعداد نظامیان تامین کننده امنیت آن بیش
از تعداد مهمانان و تماشاگران بــود ،دعوای
سیاسی مجدد از سرگرفته شد .این وضعیت،
بر نگرانی ها از عمیق تر شدن اختالفات که
بــر ساختارهای دموکراتیک و وحــدت ملی
آمریکا اثر سو به جا می گــذارد ،افــزوده است.
تردیدی نیست که در ماه های اخیر ،دموکراسی
آمــریــکــایــی و نــهــادهــای حــافــظ آن بــه شدت
مــورد انتقاد و خدشه قــرار گرفته انــد .جدا از
ادعــاهــای مکرر ترامپ مبنی بر وقــوع تقلب
گسترده در انتخابات ماه نوامبر که سالمت
نظام انتخاباتی آمریکا را به شکل جدی زیر
سوال برده است ،سلطه گسترده پول و ثروت
بر روند انتخاباتی در این کشور به عنوان یکی
از جلوه هــای تضعیف کننده دموکراسی در
آمریکا قلمداد می شود .ضمن این که همچنان
بحث بر سر ضعف های انتخاب رئیس جمهوری
آمریکا بر اســاس آرای هیئت هــای الکترال
وجــود دارد و بسیاری معتقدند آمریکا نه بر
مبنای نظام جمهوری دموکراتیک که بر مبنای
نظام الیگارشی مالی شکل گرفته اســت.
از سوی دیگر ،شکاف های سیاسی و اجتماعی
در آمریکا روز به روز شدیدتر و عمیق تر می شود
تا جایی که قتل یک جوان سیاه پوست توسط
پلیسسفیدپوست،آمریکارادرتابستانگذشته

برای ماه ها وارد چرخه ای از خشونت ،غارت و
افراط گرایی کرد .در ماه ها و هفته های اخیر
به کرات دربــاره خطر گروه های راستگرای
افراطی و تروریست هــای داخلی در آمریکا
هشدار داده اند ،گروه هایی که هر روز بر تعداد
و نفوذشان افزوده می شود و جامعه آمریکا را به
سمت افتراق و رادیکالیسم سوق می دهند.
بــا توجه بــه ایــن وضعیت ،وعــده بــایــدن بــرای
تقویت دموکراسی آمریکا و ایجاد وحدت ملی
تاحدودی غیرممکن یا حداقل ،بسیار دشوار
خــواهــد بــود .بــه همین دلیل نیز فرانسیس
فوکویاما اندیشمند معروف آمریکایی و نویسنده
کتاب های «پایان تاریخ» و «هویت» در گفت
و گو با سیمورهرش ،روزنامه نگار آمریکایی
ضمن ابــراز نگرانی از سیر تحوالت سیاسی
 اجتماعی در آمریکا می گوید« :آمریکا بایددر انتظار خشونت هــای بیشتری بــاشــد».
میزان حضور مــامــوران تامین امنیت ،حتی
نــیــروهــای گ ــارد ملی در شــهــرهــای مختلف
آمریکا که حاال اعالم شده حداقل تا ماه مارس
(فــروردیــن  )1400در واشنگتن به عنوان
پایتخت می مانند ،میزان بازداشت مظنونین
امنیتی ،میزان کنترل بر فعالیت شبکه های
اجتماعی و اوج گرفتن انواع توهین ها و تهمت
ها میان سیاستمداران آمریکایی نشان می دهد
که وحدت ملی این کشور دوران پرمخاطره ای
را پشت سر می گذارد ،به ویژه این که با ادامه
بحران هایی همچون بحران سالمت ناشی از
کرونا ،پیامدهای اقتصادی ناشی از قرنطینه
های درمانی و در نهایت ،تنش های نــژادی،
نارضایتی ها در آمریکا رو به تزاید گذاشته است
و یک جرقه کوچک می تواند آتشی را شعله ور
ســازد که خاموش کــردن آن به راحتی میسر
نخواهد بود.

پایان پرحاشیه رسول پناه در پرسپولیس
مهدی رسول پناه بعد از حضور یک سال و اندی
در سمتهای مختلف در باشگاه پرسپولیس
استعفا کــرد .رســول پناه که به عنوان چهره
ناشناخته و عجیب در هیئت مدیره کار خود
را در پرسپولیس آغــاز کـرد ،حضور پر حاشیه
اش طی این ماهها همواره با تنشهایی همراه
بوده که جدیترین آن ها با علیرضا بیرانوند،
شجاع خلیل زاده و یحیی گلمحمدی رقم
خورده و هواداران بابت کارشکنی در ماجرای
مهدی ترابی و فسخ قرارداد این بازیکن ،موضع
تندی علیه وی داشتهاند .بعد از شهرآورد،

گلمحمدی انتقادات تندی را متوجه رسول
پناه کرد و خواهان قطع همکاری باشگاه با این
عضو جنجالی و پرحاشیه ای شد که بارها با
صحبتها و عملکردی که داشته دردسرساز
شدهبود.رئیسمستعفیوپرحاشیهپرسپولیس
رفتن اش هم پر از حاشیه و جنگ و جدل بود.
رسول پناه شب گذشته به دفتر کار سابق خود
بازگشتتامیزانبدهیوطلبهاییراکهداشته
است از امــور مالی دریافت کند .او در آخرین
دقایق کاری خود خواهان ارســال فرم اداری
به یکی از معاونتها شد که با دخالت ابراهیم

توقیف نفتکش ایرانی توسط گارد ساحلی اندونزی
آژانس امنیت دریانوردی اندونزی اعالم کرد که یک نفتکش ایرانی و یک
نفتکش پانامایی را که مظنون به انتقال غیرقانونی نفت در آب های این کشور
بودند ،روز گذشته توقیف کردند .به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس،
سخنگوی سازمان امنیت دریایی اندونزی اعــام کــرد :نفتکش ام تی
هورس ( )MT Horseبا پرچم ایران و نفتکش ام تی فری ( )MT Freaدر آب
های استان وست کالیمانتان اندونزی توقیف شده اند .گفته شده که این
نفتکش ها مظنون به تخلفات متعدد از جمله نشان ندادن پرچم های ملی،
خاموش کردن سیستم های شناسایی ،لنگر انداختن غیرقانونی و همچنین
انتقال غیرقانونی سوخت بین دو کشتی و آلوده کردن آب هستند.

شکوری روبــه رو شد .خبرگزاری مهر نوشته
اســت :معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس به
رسولپناهاعالممیکندباتوجهبهاحکاماعضای
جدید هیئت مدیره باشگاه دیگر حق اظهار نظر
در امور جاری را ندارد اما این رفتار به مذاق مرد
پرحاشیهپرسپولیسخوشنیامدووارددرگیری
لفظی با شکوری شد .جنجالی که نزدیک بود به
درگیری فیزیکی بینجامد اما اطرافیان شکوری
و رسول پناه مانع آن شدند .رسول پناه بالفاصله
ساختمان باشگاه را ترک کرد تا این گونه به
دوران پرحاشیه خود در پرسپولیس پایان دهد.

جهانگیری:بزرگترین پروژه های نفتی
را در دوران تحریم انجام دادیم

بردبار -معاون اول رئیس جمهور گفت :هیچ کس تصور نمی کرد کشوری
که تحت شدیدترین تحریم آمریکا قــرار گرفته است بتواند پــروژه های
متوسطی انجام دهد در حالی که طرح های بسیار بزرگی مثل پاالیشگاه
بیدبلنددرهمیندورهانجامشد .ویافزود :نمایشگاهصنعتنفت،بیاثری
تحریمها را نشان داد ،زیرا بزرگترین پروژههای نفتی را در دوران تحریم
انجام دادیم .در همین دوره ترامپ ،وزارت نفت رکوردهای خوبی از خود
به جا گذاشت .آن فردی که آرزو میکرد صادرات نفت ایران به صفر برسد
رفت ،اما صادرات فراوردههای نفتی ما چهار برابر شده است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••عــزیــزی کــه مــی خواستی  ۱۰روز جای
مسئوالن باشی که تو هم بارت را ببندی! تمام
مشکل جامعه امــروز از همین خودخواهی
هاست .من خــودم را اصــاح نکنم جامعه
درســـت نمی شــه .مــســئــوالن هــم از مریخ
نیامدند .از همین جامعه هستند.
•• رابین هــود هم ایــن جــوری نبود! تاالرها
رو باز کردند و بعدش ملت رو به خاطر تردد
جریمه می کنن .شما که منع تردد گذاشتین
چرا تــاالر ها رو باز می کنین؟ مگه می شه
مجلس فامیل نزدیک رو نره آدم؟ بری جریمه
میشی ،نری می گن به خاطر جریمه نیومد.
لطفا این موضوع رو بررسی کنید.
•• واقعا جای بسی تاسف است که روحانیان
که باید الگوی افراد جامعه باشند به راحتی
آب خوردن به رئیس جمهور توهین می کنند
و کسی هم کاری به کارشان ندارد.
••با مزه است که این قدر از مدیر بازار بورس
نوشتید .حاال مدیرش استعفا کرده و بازار
دو روزه که مثبته! ایــن مشتی از خــرواره.
مسئوالن نباشند کار مردم بهتر پیش می ره!
••کسانی که میان و میگن دولــت به خاطر
تحریم نتونسته کاری برای مردم انجام بده
یا از این دولت میلیاردر شدن یا خیلی ساده
لوح هستند.
••سنگ صبور مــردم در صفحه پیامک ها
که بیانگر درددل شان از گرانی بود امروز
خودش شده منبع گرانی! با این همه نالیدن
مردم از گرانی روزنامه ،مردم شاید پول به
کتاب ندهند ولی خرید روزنامه مقوله ای
دیگر است.
•• صداوسیما با چه رویی میاد تبلیغ می کنه
که لبنیات ضامن سالمتی است؟ درحالی که
پنیر5تومانی شده 15تومان ،شیر2تومانی
شده  6تومان ،ماست وکره هم که مثل روغن
وگوشت شدن جن وما بسم ا !...سالمتی در
ایــران دیگه برای طبقه کارگر رویایی بیش
نیست.
••اگــر هــدف تعطیلی روزنــامــه اســت ،گران
کنید .اگر گرانی کاغذ است ،به جای محتوای
ماهنامه ای ،باید روزنامه ای در حد خبر،
گزارش و آگهی بسنده کنید .صفحاتی را که
ضرورتی ندارند ،حذف کنید.
••االن با  ۴۰۰۰تومان چی می شه خرید؟
یک شیر پاکتی  5500شــده و بیسکویت
معمولی  5000تومان .روزنامه خراسان
با این همه تعداد پرسنل و کارمند 4000
تومان به خدا زیاد نیست .فرهنگ مطالعه را
ارتقا بدهیم.
••ظاهرا بخش ورزشــی یه نسبت فامیلی
با سردبیر داره .نه تحلیلی از بازی ها داره
و نه از سابقه تیم های ورزشــی .هر روز یک
عقب ماندگی استقالل رو به یه جای تیم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

پرسپولیس وصل می کنه! اگه پرسپولیس
نتیجه گرفته به خاطر پایه گــذاری درست
آقــای برانکو و ثبات مربی و حمایت پیش
کسوت هاست و خواسته خودش باشه .در
زمان افشین قطبی هم همین فضا درست
شد ولی شما هر روز ناکامی استقالل رو
وصل می کنی به پرسپولیس!
•• بـــرای روزنـــامـــه شــمــا متاسفم کــه شب
میخوابید و صبح بیدار می شوید و قیمت
روزنامه را دو برابر می کنید .چرا به فکر ما
نیستید که  60سال است به خواندن روزنامه
شما عــادت کــرده ایــم؟ الاقــل نیازمندی ها
را حذف و روزنامه را در چهار صفحه چاپ
کنید و حوادث مهم مملکت را به اطالع مردم
برسانید.
••خراسان :ما هم تصمیم تلخ افزایش قیمت
روزنامه را از سر ناچاری گرفتیم چرا که فقط
هزینه کاغذ طی  2سال گذشته بیش از 600
درصــد و مــواد اولیه  500درصــد افزایش
داشته است.
••خطاب به اون دوستانی که با فرافکنی
سعی در دفاع از دولت دارن ،دوست عزیز!
تحریم ها مگه به دولت ها و سیاست هاشون
بر نمی گرده؟
•• نیم قرنه شاهدم مسئولین در برابر فقر
فقط به توزیع غذا وکاال اکتفا کردند .بهتر
نیست به جای ماهی دادن ،ماهیگیری یاد
مردم بدین؟ تحریم ها جلوی اشتغال ورشد
اقتصاد مملکت را گرفته اما هنوز عده ای
درخــواب غفلت انــد .خیلی عقب افتادیم
کــاری بکنین .تحریم چیز خوبی نیست.
دلواپسی را کنار بگذارید.
•• ساختمان سه خانواری ما بیش از 20روز
اســت بــه علت سرقت کــابــل ،تلفنش قطع
شده و از تلفن زدن به مخابرات برای وصل
شدنش همه خسته شدیم .طی ایــن مدت
بیمار بستری هم داشتیم .لطفا شما پیگیری
بفرمایید چون مخابرات اصال به فکرمردم
نیست .ضمنا کابل سرقت شده تنها مربوط
به ما نیست و تلفن های همسایه هایمان نیز
قطع شده است.
•• تلفن هــای اکــثــر م ــردم مشهد بــه دلیل
دزدی کابل ها  4ماهه قطع اســت .پیامک
از مخابرات برای پرداخت کارکرد می آید و
بدهی قبلی هم نداشته ایم .اسم آن را چه
می گذارید؟
•• بنده خودروی صفر ثبت نام کردم .موعد
تحویل خــرداد بود و مهرماه خودرویی که
تحویل گرفتم یک در رنگ داشت که برگشت
دادم کارخونه و دو مــاه بعد یعنی آذر یک
خودروی دیگه به جاش گرفتم که اونم دو در
رنگ داشت .دوبــاره عودت دادم .االن می
خوام شنبه برم خــودروی سومی رو تحویل

نمابر05137009129 :

بگیرم!
••من با شخصی که در ستون حــرف مردم
گفته الاقــل  50درصــد گــران می کردید،
موافقم3 .هزار تومان منطق بیشتری داشت.
ما عادت کرده ایم که همه چیز را یواش یواش
گران کرده اند و صدایمان درنیامده .البته
بماند که همین مردم که به گرانی روزنامه
اعتراض می کنند برای سفرهای تفریحی و
غذاهای الکچری خوب پول خرج می کنند.
•• سهامداران پدیده را دریابید .چرا سهام
ابنیه قابل خرید وفروش نیست؟
•• وزارت بهداشت توضیح دهد چگونه در
حالی که شهرهای شمالی کشور در وضعیت
قرمز کرونا قرار دارند روزانه آمار مبتالیان و
فوت شدگان در حال کم شدن است؟
••کاش کمی به فکر بازنشستگان باشید .آیا
آقایان می توانند با دو میلیون ،زندگی شان را
بچرخانند؟ چطور انتظار دارند که صدای ما
در نیاید؟ واقعا اف برای این مسئولین!
••مذاکره هیچ ترسی نــداره .چه با دشمن
یا دوســت! کسی می ترسد که ضعف دارد.
ما مردم ایران ترسی نداریم از هیچ کس نه
آمریکا و نه هیچ کشور دیگری .چرا مسئوالن
این را متوجه نمی شوند؟
••لطفا دربــاره وضعیت نیروهای خدماتی
آموزش وپرورش پیگیری بفرمایید .وضعیت
معیشتی ،امتناع از تغییر رسته خدماتی به
آموزشی با داشتن مدرک دانشگاهی و تجربه
کافی طی سال های خدمتی.
••دزدی خیلی زیــاد شــده و ایــن کــار رابطه
مستقیمی با گرانی و تورم داره .آقای دولت!
خوابی یا بیدار؟
•• چــرا صــدا وسیما به مهمون هــای برنامه
هاش اجازه می ده به رجال سیاسی کشور
توهین کنند؟
•• حــال که کاغذ ایــن قــدر گــران شــده چرا
خــراســان از ایــن کــاغــذهــای معدنی که
خیلی سبک و ارزان وغیر قابل اشتعال و
قابل بازیافت صد درصــد اســت ،استفاده
نمیکند؟ االن خیلی از کتا بها از این
کاغذ است.
•• با وجود گرفتن تعهد محضری از دفتر اسناد
شهر گلبهار و تحویل آن بــرای تکمیل ثبت
نام طرح اقدام ملی یا مسکن ملی به شرکت
عمران و نوسازی شهر گلبهار از تاریخ28
آبــان 99تاکنون که بیش از حداقل دو ماه
میگذرد ،متأسفانه هنوز خبر جدیدی به
افراد داده نشده است.
••واقعا براتون متاسفم که رزمایش بزرگ و
اقتدار ارتش بزرگ کشورمان در منطقه را
در آخراین صفحه روزنامه تان درج کرده اید.
ولی برخی اطالعات پوچ و واهی را در صفحه
اول درج کرده اید .کمی به خودتان بیایید!

