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درخواست تعویق انتخابات
نشانه شکست ترامپ؟
در اقدامی بی سابقه در تاریخ آمریکا ،دونالد
ترامپ در یکی از تازهترین توئیت های خود،
بر «تعویق انتخابات» تاکید کرده و مدعی شده
است که برگزاری انتخابات به صــورت پستی
(به دلیل شیوع کرونا در برخی ایاالت) به تقلب
و به دست آمدن نتایج دروغین منجر میشود.
این سخنان ترامپ در حالی مطرح میشود که
نظرسنجیهای اخیر در آمریکا ،جایی برای
خوش بینی دربــاره پیروزی وی در انتخابات
ماه نوامبر باقی نگذاشته است .با این حال ،بر
اساس قانون مصوب کنگره آمریکا ،انتخابات
ریاست جمهوری این کشورباید هرچهار سال
یک بار در اولین سه شنبه پس از اولین دوشنبه
ماه نوامبر برگزار شود .این روز در سال ،2020
سوم نوامبر خواهد بود .درخواست برای تغییر
زمان برگزاری انتخابات به مصوبه کنگره نیاز
داردوبهنظرنمیرسدکهدموکراتهایحاکمبر
مجلسنمایندگانباایندرخواستموافقتکنند
اما ترامپ با امید تحت فشارگذاشتن موافقان
انتخابات پستی ،درخواستی را مطرح کرده
است که تحقق آن بسیار دور از انتظار خواهد
بود .جمهوری خواهان در تالش هستند به هر
شکل ممکن ،حتی تهدید به تعویق انتخابات،
از پستی برگزار شــدن انتخابات نوامبر سال
 2020جلوگیری کنند .آنان مدعی هستند که
بابرگزاریانتخاباتبهشیوهپستی،زمینهبرای
تقلب فراهم می شود و به قول ترامپ «فریب
آمیزترینانتخاباتتاریخ»رقمخواهدخورد.این
درحالیاستکهدموکراتهامعتقدندجمهوری
خواهان و در راس آنــان ،ترامپ با اطمینان از
شکست در انتخابات نوامبر ،موضوع تقلب در
انتخابات پستی را مطرح کرده اند تا در شرایط
همه گیری ویــروس کرونا ،مشارکت سیاسی
در روز انتخابات را به حداقل کاهش دهند.

با این حال جدا از مواضع موافقان و مخالفان
انتخابات پستی در آمریکا که بارها در این کشور
برگزار شده است ،شرایط اقتصادی و اجتماعی
آمریکا کمتر از  100روز پیش از انتخابات ،از
وخامت اوضاع ،به ویژه برای کمپین جمهوری
خواهان حکایت دارد .عــدهای از سناتورها و
اعضای مجلس نمایندگان که متعلق به حزب
جمهوری خواه هستند ،معتقدند که عصبانیت
افکارعمومیازترامپمیتواندبهشکستآنها
در کنگره منجر شود .در این صورت ،جمهوری
خواهانعالوهبرکاخسفید،مجلسنمایندگان
ومجلسسنارانیزازدستخواهندداد.ازاینرو
امکان دارد برخی سناتورهای جمهوری خواه
برایفرارازاینوضعیت،باایده«تعویقانتخابات»
همراهی کنند .میزان مرگ و میر از کرونا در
آمریکا از رقم  150هزار تن گذشته؛ حدود 40
میلیون آمریکایی شغل خود را از دست داده اند؛
کنگره برای تمدید طرح های نجات مالی به بن
بست رسیده و بخش های وسیعی از آمریکا در
آتشخشمونارضایتیازنابرابریهایاقتصادی
واجتماعیفرورفتهاست.
در این شرایط ،هر روز به فاصله جوبایدن ،رقیب
دموکرات ترامپ با وی در نظرسنجی ها افزوده
میشود.آخریننتایجمنتشرشدهنشانمیدهد
که رئیس جمهور آمریکا در شش ایالت آریزونا،
ویسکانسین ،فلوریدا ،میشیگان ،پنسیلوانیا و
کارولینای شمالی وضعیت خوبی ندارد و حتی
در ایالت مهم «اوهایو» نیز شانس پیروزی خود
دربرابربایدنراتاحدزیادیازدستدادهاست.
اگر در سه ماه آینده شرایط در آمریکا به شکل
چشمگیریتغییرنکند،چهبساترامپبهرئیس
جمهورییکدورهایدرتاریخآمریکابدلشود.
اینوضعیت،ترامپرادرموقعیتیقراردادهاست
که درخواست تعویق انتخابات را مطرح کند؛
اتفاقی که حتی در دوران جنگ داخلی آمریکا
در نیمه قرن نوزدهم نیز رخ نداد .با این حال ،آن
چهاهمیتبیشتریداردایناستکهاگرکنگره
بادرخواستتعویقانتخاباتموافقتنکرد-که
به نظر می رسد در نهایت چنین خواهد شد -آیا
ترامپ شکست احتمالی خــود در انتخابات
را خواهد پذیرفت؟ سوالی که هر روز جدی
تر میشود و نگرانی ها را از بروز بحران قانون
اساسیدراینکشورتشدیدمیکند.

کشته و مفقود شدن  ۹تفنگدار دریایی آمریکا در تمرین آموزشی
چند روز پس از آن که یک تانک آمریکایی توسط
یــک تانک دیگر هــدف قــرار گرفت و بــه شدت
آسیب دید و چند روز پس از حادثه آتش گرفتن
ناو هواپیمابر نیروی دریایی ارتش آمریکا ،یک
زرهپوش آبی خاکی نیروی دریایی این کشور نیز

حینیکتمرینآموزشیدچارحادثهوباعثکشته
وزخمیشدنتعدادیازسرنشیناناینزرهپوش
شدهاست.بهنوشتهایبیسینیوزیکنفرکشته،
دو نفر زخمی و هشت نفر هم در پی این حادثه که
در ساحل کالیفرنیا روی داده ،مفقود شده اند.
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رهبرانقالب با اشاره به  2جریان تحریم و تحریف و نقاط قوت کشور تبیین کردند:

حرف مردم

غلبه برتحریف ،راه شکست تحریم
حضرت آیــتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در خجسته عید قربان در سخنرانی
زنــده تلویزیونی ،ملت شریف ایــران را به حضور
پر نشاط و گستردهتر در مسابقه معنوی «کمک
مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان
سالمت»فراخواندندوباتشریحاهدافکوتاهمدت،
میانمدت و درازمــدت آمریکا در جنایت تحریم
ملت ایران تأکید کردند :دشمن به موازات جریان
تحریم ،جریان تحریف حقایق را هم دنبال میکند
اما به فضل الهی و با هوشیاری ،زیرکی و شناخت
عمیق ملت ایران از آمریکا به هیچ کدام از اهدافش
نرسیده و نخواهد رسید و ایــران عزیز با صبر و
ثبات ،تالش بیشتر مسئوالن برای حل مشکالت
اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر
از ظرفیت های داخلی به راه روشــن خود ادامه
خواهد داد .ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز
تأکید کردند :همه سوگواران حسینی ،هیئت ها
و مداحان موظف اند به هرچه ستاد ملی مبارزه
با کرونا اعــام میکند ،عمل کنند زیــرا موضوع
بسیار مهم است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای
( ،)Khamenei.irرهبر انقالب با تبریک عید
سعید قربان به ملت عزیز ایران ،مسلمانان جهان و
پیروانادیانابراهیمی،دههاولذیالحجهرادهه
خاطرات پر شکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توسل
خواندند و افزودند :دهه دوم این ماه پر برکت ،با
توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است که این
موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد چرا
که والیت تضمین کننده اجرای همه احکام الهی
است .ایشان افزودند :دهه سوم ذی الحجه نیز با
مناسبتهایی از جمله مباهله ،دهه مهمی است
که امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی و دو دهه

بعدراآنچنانکهموجبرضایالهیوخوشبختی
ملت است ،سپری کنند .حضرت آیتا ...خامنهای
دیدارهای مردمی را از دلخوشی ها و دلبستگی
های پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند:
ایــن دشمن حقیر امــا بسیار خطیر یعنی کرونا
این دلخوشی را نیز سلب کرده است .ایشان در
همین زمینه افزودند :قرار بود این دیدار به صورت
تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت و کمک
مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با
کرونا گفته اجتماع بیش از  10نفر ممنوع است،
متأسفانه ایــن دیــدار تصویری هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران
برشمردند و افزودند :امروز نیز که مجموعههای
درمانی اعم از پزشکان ،پرستاران و دیگر عوامل،
با تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هستند الزم
است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و عمومی
به یــاری آنــان بشتابند .رهبر انقالب با اشــاره به
آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا
افزودند :البته در این میان عده ای دچار آسیب
ها و مشکالت جدی شده اند که باید با گسترش
نهضت کمک مؤمنانه مردمی ،به کمک این قشرها
شتافت .حضرت آی ـتا ...خامنهای با استناد به
آیات قرآنی ،مردم را به حضور پرنشاط و فعالتر
در این مسابقه معنوی دعوت کردند و افزودند:
سبقت در کار خیر از دستورات مؤکد و مکرر الهی
در قرآن مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران
به کارهای خیر نیز می شود .رهبر انقالب این گونه
کارها را معنای واقعی انقالبیگری خواندند و
افزودند :اطعام ماهمحرم نیز میتواند با رعایت
کامل دستورالعملهای بهداشتی به شکل کمک
مؤمنانه به دست خانوادهها برسد...
ادامه این مطلب را در صفحه  ۶بخوانید.

انتشار ویژهنامه سیوششم «رصد» با موضوع «مسکن پیشران اقتصاد»
شماره سیوششم ویژهنامه «رصــد» از
سریویژهنامههایتحلیلیدفترپژوهش
روزنــامــه خــراســان با موضوع «مسکن
پیشران اقتصاد» منتشر شد .گرانی این
روزهــای بــازار خرید و اجــاره خانه ،بار
دیگر نوکِ کوه یخ مشکالت مسکن را از
آب بیرون داد اما این تنها نوک کوه یخ
است و حجم زیادی از مشکالت مسکن
که طی سالهای متمادی روی هم تلنبار شده،
از چشمها پنهان مانده است .وضعیت بغرنج
امروز مسکن در حالی است که این موضوع به
عنوانیکاصلقانوناساسیجمهوریاسالمی

موردتوجهقانونگذارانانقالباسالمی
است و طبق نظر کارشناسان اقتصاد
بخشمسکنبهخاطرویژگیهایخاص
خــودش میتواند اقتصاد کــان را به
حرکت درآورد و موجب رفــاه عمومی
شــود امــا چــرا تاکنون ایــن مهم ،محقق
نشدهاست؟دراینشمارهرصدبههمین
موضوع پرداختیم.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :
ایتا،

آیگپ ،

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

••تصمیم گرفتم برای خودم دوچرخه بگیرم
هم بــرای ورزش وهــم مسیرهای کوتاه از
دوچرخه استفاده کنم  .متاسفانه پایین
ترین قیمت چهار و نیم میلیون تومان بود که
برای یک کارمند در این شرایط اقتصادی
امکان خرید نیست .چرا تمام دوچرخه های
بازار ساخت چین است؟ پس دوچرخه های
ساخت ایران کجاست؟
•• در عــرض یک مــاه کاالها دو برابر شده
برای مثال نوشابه ای که 4500بوده شده
!7500
•• تو رو خدا ورودی شهر مشهد رو ببندین.
استاندار محترم به فریاد مشهدی ها برسین
که بحران شهر رو گرفته.
•• برخیبنگاههایمعاملهمسکنحسابیبه
نام یکی از اعضای خانواده شان باز می کنند
تا حق کمیسیون هایشان به آن حساب وارد
شود .این گونه از زیر بار مالیات دادن فرار
می کنند .لطفا رسیدگی کنید.
•• برگزاری آزمون ها و کنکور در شرایط قرمز
کرونا جنایت در حق جوانان کشور است.
جوابش را دو هفته دیگر خواهید دید.
•• تو رو خــدا به نماینده ها بگویید با روح
و روان دانش آمــوزان بازی نکنید و کار به
کنکور نداشته باشید .بگذارید سازمان
سنجش تصمیم بگیرد .شما اقتصاد رو حل
کنید .درکنکور 20درصد درس می خوانند
 80درصد درس نمی خوانند براشون فرقی
ندارد و دوست دارند برگزار نشود یا به تعویق
بیفتد.
•• مــن مــالــک اتــوبــوس دربــســتــی هستم.
از اسفند تعطیلم .تا االن هیچ سازمانی
پشتیبانمانبوده.اتوبوسرانیفقطاولسال
پول مجوز تردد می گیره و دیگه هیچ کاری
نداره .هرجا میریم میگن وام می خوای؟ آخه
چرا فکر نمی کنند که ما با کدوم پول باید
قسط بدیم؟ قبض آب و برق من مانده اگر وام
میدین دو ساله بدون سود بدین .به خدا فقط
مانده کاسه گدایی بگیرم دستم!

نمابر05137009129 :

•• در ایــن اوضــاع بد اقتصادی ،چــرا طرح
خرید سربازی را اجرا نمی کنند؟
•• بـــرای اونــایــی کــه فــکــر مــی کــنــن همه
مشکالت مسکن به عهده مشاورین امالک
و دفاتر امالک است پیشنهاد می کنم یکی
فقط یکی بیاد خونه یا ماشین یا طال یا هر
چیز دیگه ای رو که داره به قیمت سه ماه قبل
بده تا واسه همه الگو باشه! چرا وقتی همه
مالکان دارن ملک ها رو گرون میگن تقصیر
دفاتر امالک می اندازید؟
••کاش از ابتدا هر رئیس جمهوری که بر سر
کار می آمد مسلط به علم اقتصاد و سیاست
جهانی باشد یا الاقل از اقتصاددانان کشور
به نحو احسن استفاده کند و احیانا قانون
های من در آوردی اقتصادی را که بعدها
صدای آن در می آید اجرا نکند.
•• در کشورهای دیگر باشگاه های ورزشی
خودکفا بوده و از بودجه های دولتی استفاده
نمی کنند .نمی دانم در مملکت ما که دولت
با کسر بودجه روبه روست چرا به این باشگاه
ها کمک می کند؟
••بچه های سال آخر و کنکوری امسال به
دلیل کرونا مدرسه و معلم که به خودشون
ندیدند .تمام سال تحصیلی رو خودشون
شبانه روزی تالش کردند که پایان مرداد
کنکور دارند .پدر و مادرها هم در استرس
و فشار اقتصادی درتــاش اند که بچه ها
در این شرایط بتوانند بهتر درس بخوانند.
حاال هر روز در رسانه ها و روزنامه و فضای
مجازی در بوق و شیپور می دمند تعویق
کنکور! بابا ملت روانی شدند .یه نماینده
یا مسئولی پیدا نمی شه بگه وضع کنکور
چی می شه؟
•• آقــای احمدی نــژاد عزیز که سنگ بنای
گرانی را با آغاز آن طرح کذایی هدفمندی
یارانه ها کاشتی و سپس کارهای نیک و بد
زیاد کردی ولی مادرت شیرش را حاللت
نمی کند که بن سلمان را فرزندش و برادرت
خواندی.

