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خطیب جمعه تهران :مسئوالن جواب تلفن ها و
نامه های مردم را بدهند

...

یادداشت روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

بازگشت روح مک کارتی به آمریکا ؟
در حالــی که «دونالــد ترامــپ» در تالش برای حفــظ اکثریت
جمهوریخــواه کنگره آمریکا بــرای ســخنرانی انتخاباتی در
مسیر ویرجینیای غربی بود ،هیئت منصفهای در آمریکا «پال
منافورت»رئیسسابقستادانتخاباتیاورادرچندینفقرهجرم
گناهکار اعالم کرد .این تنها خبر بد برای ترامپ نبود ،چراکه
تنها دقایقی بعد اعالم شد «مایکل کوهن» وکیل سابق ترامپ
همبهارتکابچندینجرماعترافکردهوگفتهایناقداماترا
به دستور شخص ترامپ انجام داده است .اما آیا با احکام صادر
شدهعلیهمنافورتوکوهن،دونالدترامپدرمعرضبرکناری
قرارخواهدگرفت؟اینسوالیاستکهدرچندساعتگذشته
بارها و بارها در محافل سیاســی و رسانهای مطرح شده است.
پیشــتر ،رئیس جمهور آمریکا در یکی از حمالت بی امان خود
به رابرت مولر  ،بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعایی روســیه در
انتخاباتاخیرریاستجمهوریآمریکا،درتوئیتینوشت:مک
کارتیدربرابربازپرسمولربچهایبیشنبود.
ترامپ در حالی مولر را مخوف تر از مک کارتی لقب داده است
کههیچفردیدرتاریخآمریکابهاندازهسناتورجمهوریخواه،
جوزف مــک کارتی برای نخبــگان آمریکایی ترســناک نبوده
است  .مک کارتی در دهه ، 1950زمانی که اتحاد شوروی در
اوجقدرتبودوهرلحظهخطروقوعانقالبهایکمونیستیدر
جهانلیبرالیبهرهبریایاالتمتحدهوجودداشت،بهشکار
کمونیست ها در داخل آمریکا مبادرت کرد  .این سناتور ایالت
ویسکانسین  ،کمیته اقدامات دولتی سنا را به دادگاهی برای
محاکمهافرادمظنونبهجاسوسیوهمکاریباکمونیستها
بدلوخودبهعنوانرئیساینکمیته،صدهاتنرابعدازبرپایی
جلســات اســتماع که یادآور دادگاه های دوران انگیزاســیون
قرون وســطی اروپا بود  ،راهی زندان کرد  .در آن سال ها فقط
کافیبودنامفردیاززبانمککارتیخارجشودتاویبیآبرو
وبیحیثیتشود؛اهمیتیهمنداشتکهفردیادشدهقهرمان

جنگ علیه فاشیســم بوده اســت یا همچون چارلی چاپلین ،
هنرپیشــه نام آور هالیوود نقدهایــی را به نابرابــری های نظام
سرمایه داری وارد کرده باشد .مک کارتی در نابودی منتقدان
آن چنان بی پــروا و مصمم بود که از ســال های ریاســت وی بر
کمیته اقدامات دولتی ســنا به عنوان دوران « مک کارتیسم »
یاد می شــود  ،برهه ای که هیچ گاه پیــش از آن در تاریخ ایاالت
متحده دیده نشــده بود  .حتی برخی نیز معتقــد بودند که این
دوره سیاه هرگز تکرار نخواهد شــد .با این حال  ،نیم قرن بعد
از فروکش کردن کابوس « مک کارتیســم » یک رئیس جمهور
جمهوریخواهآمریکابهتلویحدربارهبازگشت«مککارتیسم
«هشدارمیدهد.اینباربهگفتهدونالدترامپ،رابرتمولربر
جایگاه جوزف مک کارتی تکیه زده است تا کسانی راکه تبانی
کنندگانبامسکونامیدهمیشوند،احضار،محاکمهوزندانی
کند.البتهاگرمککارتیدرشکارعواملمسکوبراندیشههای
کمونیســتی افراد مظنون انگشت می گذاشــت  ،اکنون مولر
هرگونه تماس میان تیم انتخاباتی دونالد ترامپ با روس ها را
جرمقلمدادوقدمبهقدمبهسمترئیسجمهورکنونیحرکت
میکند.رابرتمولر،رئیسپیشینادارهتحقیقاتفدرال،اف
بیآی،ازسویوزارتدادگستریدولتترامپماموریتیافته
است تا درباره پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات سال
 2016آمریکا تحقیق کند  .این تحقیقات بر اساس اطالعات
جمع آوری شــده از ســوی جامعه اطالعاتی آمریکا ،مرکب از
 16نهاداطالعاتیوامنیتی،درزمانریاستجمهوریباراک
اوباما،رئیسجمهورقبلیآمریکااستواراستکهنشانمیدهد
میانستادانتخاباتیترامپوعواملکرملینارتباطاتپنهانی
و غیر قانونی وجود داشــته است  .بر اســاس اطالعات منتشر
شده،اوجاینارتباطاتپنهانیدرماهژوئنسال 2016برقرار
شد ،زمانیکهیکوکیلروسبهدونالدترامپجونیور،فرزند
نامزد وقت جمهــوری خواهان خبر داد کــه اطالعات تخریب
کننده ای علیه هیالری کلینتون  ،رقیــب دموکرات ترامپ در
اختیار دارد .گفته می شود ،ســتاد انتخاباتی نامزد جمهوری
خواهان از ایــن اطالعات برای حملــه به رقیــب دموکرات در
انتخاباتی که در نهایت بــه پیروزی ترامپ انجامید  ،اســتفاده
کرد.البتهدیدارترامپجونیورباوکیلروسدربرجترامپتنها
خطاینابخشودنیستادانتخاباتیدونالدترامپقلمدادنشده
اســت  .اطالعات بعــدی فاش کرد کــه در حد فاصــل پیروزی
ترامپ در انتخابات و انتقــال قدرت به رئیــس جمهور جدید ،
مایکل فلین در روزی که باراک اوبامــا  ،رئیس جمهور وقت در

طرحی خیرخواهانه که با یاد شهید مدافع حرم «مرتضی عطایی» آغاز شد:

هدیهای از شهید

بارها و بارها شاهد نشانههای حضور شهدا بوده ایم و احساس
کردهایمکهبهیقیندرکنارمانهستندودستهایشانیاری
دهنده انسانهایی است که به لطف پروردگار دل میبندند.
تازهترین نشــانه ایــن حضور برای مــان ،طرحی بــود که هفته
گذشته در مراسم دومین سالگرد شهید مدافع حرم «مرتضی
عطایی» رونمایی شــد .طرحی به نام «هدیهای از شهید» که با
اجرایی شــدن آن ،قرار است از این پس بخشــی از هزینههای
برگزاری مراسم بزرگداشت شــهدا به اموری مانند تهیه لوازم

تحریر و لباس برای کودکان کم بضاعت ،مایحتاج نیازمندان
و...اختصاصپیداکندویادشهیدوفرهنگشهادترابیشاز
گذشتهدرجامعهجاریسازد.
درنخستینگاماجرایاینطرحودرمراسمبزرگداشتشهید
«مرتضی عطایی» ،قرار شد با توجه به نزدیک بودن بازگشایی
مدارس،بخشیازهزینههایمراسمبهتهیهمجموعههایلوازم
تحریر دانش آموزان نیازمند اختصاص پیدا کند و در قالب آن،
پیامایثاروشهادتنیزدرجامعهمنتقلشود.

حالامضایقانونجدیدتحریمیعلیهمسکوبود،باسفیروقت
روســیه در واشــنگتن گفت و گو کرد تا به کرملین درباره ادامه
نیافتنسیاستهایخصمانهدردولتجدیدآمریکااطمینان
دهد .اکنون ایــن دو موضوع بــه همراه یک ســری موضوعات
کم اهمیت تر از نظر ترامپ به دســتمایه مک کارتیســت های
جدید بدل شده است تا با دامن زدن به جنون روس ستیزی در
آمریکا  ،یاران و نزدیکان رئیس جمهور مستقر را قربانی کنند .
ترامپبارهاایناتفاقاتراحاصلخشم«دولتپنهان»ازنتایج
غیر منتظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2016نامیده و
برخیکارمنداندولتخودازجملهجفسشنز،دادستانکل
ووزیردادگستریراازحمالتلفظیبینصیبنگذاشتهاست
.بااینحال،حتیبرکناریپرسروصداوجنجالیجیمزکومی،
رئیسوقتافبیآینیزنتوانستهاستبهترامپبرایخالصی
از آن چه بزرگ ترین رســوایی سیاســی آمریکا بعد از واترگیت
نامیدهشدهاست،کمککند.
تحقیقاتمولرتاجاییادامهیافتهاستکهدونالدترامپجونیور
را با اتهام ســنگین خیانــت به کشــور و کمک از دشــمن برای
تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات ریاســت جمهوری مواجه کرده
است  .شهادت اخیر مایکل کوهن  ،وکیل سابق ترامپ مبنی
بر این که دیــدار دونالد جونیور با وکیــل روس در برج ترامپ با
مجوز دونالد ســنیور – دونالد ترامپ – بوده است و همچنین ،
پرداختحقالسکوتبهدوزنبرایجلوگیریازافشاگریآنان
درباره وجود رابطه جنسی با دونالد ترامپ نیز به منزله تالش
برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات سال 2016قلمداد شده
اســت  .این موارد  ،می تواند رئیس جمهور آمریکا را در معرض
اتهــام جنایی قــرار دهد ؛ رونــدی که اگر آغــاز شــود  ،پایان آن
استیضاحوبرکناریدونالدترامپدرکنگرهخواهدبود.
به همین دلیــل نیز رئیس جمهــور آمریکا در تالش اســت با
متهم کردن رابرت مولر به پیروی از شیوه های مک کارتیسم
ضمن بی حیثیت کردن وی  ،زمینه را برای توقف تحقیقات
پرونده روســیه فراهم کند  .با این حال  ،مخالفان  ،منتقدان
و دشــمنان ترامپ  ،رئیس جمهور آمریکا را بــه دلیل تالش
برای محدودسازی آزادی بیان و ســرکوب مطبوعات  ،مک
کارتی جدید می خوانند .به عبارت دیگر ،هر دو سوی پرونده
دخالت روســیه فریاد ســر می دهند که مک کارتیسم از راه
رسیده اســت ؛ فریادی که اگر تماما بر پایه شانتاژ و از میدان
به در کردن رقیب نباشد  ،در دل خود ،رگه هایی از واقعیت
را جای داده است .
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اکبری  -آیت ا ...موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه دیروز نمازجمعه ،با بیان این که «مسئوالن محترم در خانه خود را نبندید ،جواب تلفنها و نامهها را
بدهید و به داد مردم برسید زیرا آن ها مشکل دارند و گرفتارند» افزود :روسای سه قوه  ،وزیران ،استانداران و شهرداران نمایندگانی تعیین کنند که در ساعتی مشخص
در جایی معین مانند مساجد حضور یابند و مشکالت و مسائل مردم را بشنوند و منتقل کنند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• خبریشنیدممبنیبراینکهسهقوهمصوبکردندهیئت
تعیینوتثبیتقیمتهایبازارتشکیلشودتااینجاخوبه
اگه درست باشه و درست عمل کنند .می خوام بدونم چه
کسی می خواد برخود دولت نظارت داشته باشه؟ برای
ترویجگرانیچهکسیمیخوادیقهدولتمردانروبگیرهکه
باعثتماممشکالتاقتصادیاست؟
••قیمت روغن  5کیلویی در عرض دو هفته  8هزار تومان
افزایش داشته دیگر در تــوان خرید یک کارگر نیست.
خواهشمندیمتعزیراتمثلگذشتهدستبهکارشود.
••به تاکید شهدا و بزرگان و امامان حساس ترین کار جهاد
اکبر است .مردم عزیز در هشت سال جنگ در جهاد اصغر
هماهنگوهمراهبودندوامروزهمضروریاستمسئوالن
و همه آحاد ملت دقت و اهتمام جدی به جهاد اکبر داشته
باشند.انشاءا...باتوفیقخداوندبهخوبیازوضعیتفعلی
میگذریموشرمندهشهدانخواهیمشد.
••کاالهای ایرانی به دالر چه ربطی دارد که دالر را بهانه
کرده اند؟ اگر به دالر ربط دارد وقتی قیمت دالر پایین می
آیدچراقیمتکاالهاپاییننمیآید؟
••پیامهمدردیبامعلولعزیزیکهبیکاراستباکدامیک
ازمعیارهایخراسانتداخلوتقابلداردکهچاپنکردید؟
••دولت اگر دو خودروساز بزرگ را تعطیل کند وضعیت
اقتصادیمملکتبهوضععادیبرمیگردد.
••چــرا دولــت یــارانــه را برحسب دالر به مــردم پرداخت
نمیکند؟
••دادستان محترم کل باسالم ،از شما خواهشمندیم
به عنوان مدعی العموم به قضیه نپرداختن مبلغ تفاوت
افزایش حقوق بازنشستگان و بازماندگان سازمان تامین
اجتماعی وارد شوید .پنج ماه از سال گذشت ولی هنوز آن
را پرداخت نکرده اند .این پول ها کجاست؟ سودش را چه
کسانیمیگیرند؟
••درسالیکهادعایحمایتازتولیدملیرامیکردند،می
بینیمکهدراینشرایطبهگفتهرئیساتحادیهلوازمخانگی،
تولیدکنندگانداخلی 50درصدتولیدخودراکاهشداده
و 60درصد هم گران کرده اند .مردم این روزها را فراموش
نمیکنندوایننیزبگذرد!
••باید از طریق دستگاه دیپلماسی منطقی ،هوشیارانه
و سریع جلوی بی منطقی های آمریکا گرفته شود .لغو
برجاموپیشنهادمذاکرهبعدازتحریم،هدفیجزگولزدن
کشورهایاروپاییوهمراهکردنآنهاباخودندارد.
••کمی هم نهادهای دولتی در مصرف برق صرفه جویی
کنند .مثل بانک ها که دور تا دور کولر گازی گذاشته اند و
آنطرفباکتنشستهاندکارمیکنندچنددقیقهمیروی
پیشرئیسیخمیکنی!فقطمردممردم.پسدولتچه؟!
••دو روز پیش از نانوایی سرکوچه نان گرفتم دانه ای600

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

تومان روز بعد گفت شده 800تومان! تازه از وزن چونه هم
کمشده.
••برادر عزیز که دنبال اجناس احتکاری هستی که بیاد به
بازاروقیمتهاروبشکنهازاینانبارهادرتلویزیونزیادنشان
داده اند ولی هیچ خبری از ارزانی نیست چون خود دولت
داره جنس هایش را گران می کنه مثل ماشین که دیروز
قراربودسایتشبازبشهولیبازنشدمگربرایخودشان!
••مخاطب 40،50سالهروزنامهخراسانهستم،چندپیام
دادمچاپنکردیدحتیتماستلفنیگرفتمبهعنوانجانباز
بدوندرصدسوالیدارممشاغلجنابوالیتیرابنویسیدو
اینکهجایچندنفرراگرفتهاند؟
•• سرمقالهآقایاحدیانبسیارعالیوبجاستولیحیف
کو گوش شنوا؟ آقای رئیس جمهور در خواب خرگوشی
بهسرمیبرد!
••آقای موحدی زاده وقت و بودجه بیت المال را بگذارید
بــرای ایجاد اشتغال و رفــع موانع ازدواج جــوان های
مشهدی ،نه این که یک عده جوان بیکار و مجرد بروند
کناریکدیگرموسیقیگوشبدهندتاموقتیدلشانشاد
شود.دلجواندرکنارهمسروبااطمینانشغلیودریک
فضایسبزهمشادمیشود.
••آقایروحانیچرادرگذشتضیاءالدیندریراتسلیت
نگفتید؟چونانقالبیبود؟
••آقای موحدی زاده خودتان حاضرید دختر و خانمتان
رابفرستیدبهکنسرتیکهیکعدهجوانمجردوتحریک
شده با موسیقی نشسته اند؟ در وعده هایی که دادید
شکستخوردید.برایردگمکنیاینقدررویکنسرت
پافشارینکنید.
••یکنفردرروزنامهوجودندارهکهبهبخشورزشیتذکر
بده؟! برای نوشتن یا گذاشتن عکس فقط از استقالل
متاسفم که مسئول این واحد به شدت استقاللی است
و کامال در درج مطالب نمایان شده .این قضیه به عنوان
مثالمطلبسهشنبهاشارهبهنبردسرخابیهاکردهولی
فقطازاستقاللعکسگذاشته!
••جای خوشحالی است که شاهد حضور گزارشگران
خانمدربازیهایآسیاییهستیم.بهامیدروزیکهزنان
که نصف جمعیت ایران هستند در عرصه های مختلف
حضوریابند.
••چرا برای تعویض دسته چک های غیرصیادی توسط
بانکمرکزیمهلتکوتاهمدتتعیینمیشوددرصورتی
کهمیتوانندتامصرفآخرینبرگهایدستهچکهای
گذشتهصبرکنندوهزینهاضافهواجباریازافراددریافت
نکنند.
•• سالمخراسانعزیز،دههاسالاستخوانندهاتهستم
وبهعنوانیکپزشکطرفدارتم.توقعدارمپیاممراطبق
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قانونچاپکنی.اگربرفرضمحاسباتشمابرایمالیات
پزشکاندرستباشد،سهمهرنفرازجمعیتحدود200
هزارنفریپزشکانازفرارمالیاتیدرسالسهمیلیونمی
شود،ولیچراقلمبعضیمطبوعاتدرمقابلدزدیچند
هزارمیلیاردییکنفرساکتاست؟!
•• آبروریزی دیگر برای ایرانیان خارج کشور! سوءسابقه
برایدریافتاقامتآنکشور!کجایاینکارعزتاست؟
اینذلتاست!
••با توجه به کمبود و گرانی کاغذ و هدررفت روزانه بسیار
زیاد کاغذ بابت نوبت دهی در بانک ها و ادارات مختلف
پیشنهاد می شود از تجربه خوب اداره تعویض پالک که
ازابزارالکترونیکیاستفادهمیکند،الگوبرداریشود.
••نمایندگان ملت در استان ها باید با تمام قــدرت از
تولیداتوصنایعوکارخانجاتداخلیواستانیحمایت
کنند.تعطیلیهرکارخانهیاواحدتولیدیمساویافزایش
فقر ،کمبود اشتغال و توقف تولید ملی و کارخانجات و
تولیدات است که حمایت از کاالی داخلی را تضعیف
میکند.
••واقعا خجالت آوره عکس زن بی حجاب رو به عنوان زن
مسلماندرپارلماناسترالیاگذاشتید!اینچهاسالمیه؟
••درحالیکهکارمندانچندادارهحوصلهشانازبیکاری
سرمیرود،بعضیاداراتمثالشعبههایتامیناجتماعی
روزانــه پاسخ گوی صدها نفرند .به نظر می رسد کار و
نیرویانسانی،درستتوزیعنشدهاست.قابلتوجهامور
استخدامی،برنامهوبودجه!
••بیشاز 50سالاستکهاقتصادایرانبرمحورصادرات
نفت و خرید کاال می چرخد .چه خوب است دولت منابع
درآمدیدیگرماننددریافتمالیاتراجایگزینکند.
••رفتم بانک تقاضای یک فقره وام  10میلیونی کردم.
آن قدر شرایط سنگین بود که پشیمان شدم و به ناچار
درخواستواممیلیاردیپرکردم!
••آقای بطحایی عزیز تکلیف مدرسه ها را معین کنید .از
 15شهریور باز می شود یا اول مهر؟ بچه های نهم مجبور
شدندازاولشهریورمدرسهبروندچونبالتکلیفاند.
••ماسربازانفرودگاهقشمهرروزمنتظرروزنامهخراسان
هستیمتابیادوبخونیم.امیدوارمکهاینروزنامهبهدوراز
جناحهابماند.
••سه برد مقتدرانه تیم ملی بسکتبالس با ویلچر مقابل
مراکش ،آلمان و کانادا را در مسابقات جهانی به دالور
مــردان ایــران و جامعه بسکتبال ایــران تبریک می گم
متاسفانهاینبازیهاازتلویزیونایرانپخشنمیشه.
••گرامی باد یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر که
تاکنون از جهات مختلف بی نظیر بودند به ویژه از لحاظ
مردمیبودن،تواضعوسادهزیستی!
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