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آینده سیاسی فرقه ترامپ
دوره چهارساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ
پایان یافت .حاال ،فردی که انتظار داشت برای
سالیان متمادی بر سریر قــدرت تکیه زنــد ،به
شهروند عــادی در آمریکا بــدل خواهد شد که
اگرچه عنوان «رئیس جمهوری ایاالت متحده
آمریکا» را همچنان یــدک خــواهــد کشید اما
احتماال کمتر از پیشینیان خود قادر خواهد بود
از این عنوان تشریفاتی بهره مند شــود .با این
حال ،نشریه والاستریت ژورنال نوشت که ترامپ
هفته گذشته با شماری از متحدان و هم سنگران
خود دربــاره تشکیل حزب سیاسی گفت و گو و
اعالم کرده است در راستای شعار سیاسیاش
یعنی «نخست آمریکا» مایل است حزب تازه ای
را با نام « میهنپرستان» تشکیل دهد .این در
حالی است که درگیری ترامپ با برخی سران
ارشد حزب جمهوری خواه تشدید و از میچ مک
کانل نقل شــده کــه بــرای خــارج کــردن حزب
جمهوری خواه از زیر سایه ترامپ و یکسره کردن
کار وی ابراز تمایل کرده است .طی چهارسال
گذشته ،هرگاه ترامپ در مخمصه های بزرگ
درون حزبی گرفتار می شد ،آخرین سنگرش
درخواست کمک از دوست قدیمی و پدرخوانده
مالی اش ،شلدون ادلسون بود .ادلسون برای
رئــیـسکــل بــانــک مــرکــزی در گفت و گویی
تلویزیونی درباره وعده دالر  15هزار تومانی
روحانی صحبت و اعالم کرد که بانک مرکزی
جلوی تحقق دالر  50هزار تومانی را در سال
 97گرفت.به گزارش تسنیم ،همتی با حضور
در برنامه عیار که از شبکه افق پخششد ،به
بیان توضیحاتی درباره رایزنی ایران با مقامات
عراق و کره جنوبی برای آزادســازی پو لهای
بلوکهشده کشورمان پرداخت و اظهار کرد:
بهنظر میرسد کره اراده سیاسی بــرای این
کار نــدارد هرچند در دیــدار اخیر  ،به ما قول
دادنــد با خبرهای خوب برگردند ولی تجربه
مذاکرات قبلی نشان داد که اراده ای ندارند.
همتی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در
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سال ها پدرخوانده جمهوری خواهان یا به قول
رسانه ها  GOP king makerدر رقابت های
داخلی جمهوری خواهان محسوب می شده
اســت .وی به عنوان مهم ترین حمایت کننده
مالی نامزدهای جمهوری خــواه در انتخابات
مقدماتی درون حزبی ،محرک سایر حامیان مالی
به نامزدها هم بود و بسیاری از حامیان عمده مالی
جمهوری خواهان ،حمایت ادلسون از یک نامزد
را به عنوان شاخصی برای تشخیص اسب برنده
رقابت های مقدماتی می دیدند .به همین دلیل
رقابت شدیدی بین نامزدهای مقدماتی برای
جلب حمایت وی وجود داشته است .مثال اواخر
 2015که اعالم شد ادلسون از مارکو روبیو در
رقابت های ریاست جمهوری پیش رو حمایت
می کند ،سیل کمک های مالی و غیرمالی به
سوی روبیو روان شد و همین موضوع ترامپ را
در آستانه حذف از رقابت ها قرار داد ولی توفیق
ترامپ در تغییر نظر ادلسون ،بخت را از روبیو
برگرداند .در رقابت های مقدماتی انتخابات
 ،2016زمانی که نظرسنجی ها ،به همراه آمار
کم فــروغ جذب کمک های مالی انتخاباتی و
نتایج اولیه نشان از خداحافظی زودهنگام ترامپ
از رقابت ها میداد ،ترامپ از ادلسون خواست
تا عالوه بر کمک به سوپرپک های حامی اش،
دوستان ثروتمند دیگرش را نیز به این امر متقاعد
کند .ادلسون در برابر این لطف بزرگ ،یک شرط
بیشتر نــداشــت :تعهد علنی ترامپ به انتقال
سفارت آمریکا به بیت المقدس .ترامپ این تعهد
را علنا اعالم کرد ولی بعد از پیروزی به آن عمل
نکرد .البته لطف ادلسون به ترامپ منحصر به
آن کمک مالی نبود و در گردهمایی نهایی حزب

جمهوری خواه در جوالی  2016که تد کروز از
حمایت ترامپ به عنوان نامزد نهایی جمهوری
خواهان خودداری کرد ،با خشم ادلسون روبه رو
شد و ادلسون به عنوان پدرخوانده مقتدر حزب
جمهوری خواه تدکروز را مجبور کرد حرفش را
پس بگیرد و به حامی دو آتشه ترامپ تبدیل شود.
با این حال ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات ،تا
مدت ها خودش را مستقل از ادلسون می دید و
قولش را هم درباره انتقال سفارت آمریکا به بیت
المقدس نادیده گرفت .بار دیگری که گذر ترامپ
به دباغ خانه ادلسون افتاد ،سال  ٢٠١٨بود.
عملکرد ترامپ ،باعث شده بود بیشتر نظرسنجی
ها شکست سنگینی را برای جمهوری خواهان
پیش بینی کنند .این موضوع شکاف عمیقی
در حزب جمهوری خواه ایجاد کرده بود و بحث
هــای جــدی بــرای جــداکــردن سرنوشت حزب
از سرنوشت ترامپ مطرح شــد .ترامپ بازهم
چاره را در طلب دوباره کمک مالی از ادلسون و
دوستانش دید .شرط پدرخوانده همان شرط
قبلی بود :سفارت باید به بیت المقدس منتقل
شود.ترامپ این بار وعــده اش را عملی کرد و
بالفاصله با صدها میلیون دالر کمک ادلسون و
دوستانش ،کارزاری بی سابقه به راه انداخت که
بسیاری از پیش بینی ها را تغییر داد :مجلس سنا
و بسیاری از فرمانداری های مهم را از سقوط به
دست دموکرات ها نجات داد ،شکست قابل پیش
بینی در مجلس نمایندگان را تخفیف داد و مهم تر
از آن اغلب مخالفان یا منتقدان ترامپ در داخل
حزب جمهوری خواه را حذف کرد و با یک دست
سازی حزب جمهوری خواه به نفع خودش ،در
عمل این حزب را به «فرقه ترامپ» تبدیل کرد.

موضع همتی درباره  2نرخ خبرساز از دالر
قیمت دالر از رقم فعلی کمی کمتر است
دوران تحریم تأکید کرد :از وقتی بنده آمدم
سیاست ما این بود که ارزپاشی نکنیم و اجازه
بدهیم نرخ ارز در دست بازار باشد و برای ما
تنها تأمین دارو و کاالهای اساسی دراولویت
باشد اما آمریکاییها میخواستند این اولویت
از دست ما خارج شود و ما ارزپاشی کنیم که با
مدیریت بانک مرکزی این اتفاق نیفتاد.همتی
با تأکید بر این که «میدانم فشار روی مردم زیاد
است و طبقات پایین خیلی سختی میکشند،
اما هدف ما جلوگیری از ابرتورم باالی 120

درصد بود که خوشبختانه محقق شد» ادامه
داد :در سال  97که قیمت دالر  19هزار تومان
شده بــود  ،خیلیها به من میگفتند «حرص
نخور ،نمیتوانی جلوی بــازار را بگیری ».و
پیشبینی دالر 40ـ 50هــزار تومانی را در
همان سال مطرح میکردند ولی ما جلوی آن
را گرفتیم و در یک بازه طوالنی دالر را نزدیک
 11هــزار تــومــان متوقف کــردیــم.وی اضافه
کــرد :اگر جلوی بسیاری از زیاد هخواهیها
و پو لپاشیها را نمیگرفتیم تــورم بسیار

در ســال  ،٢٠٢٠ترامپ با وجــود شکست در
انتخابات نوامبر ،با رای بی سابقه  74میلیونی،
هنوز منبع اصلی انرژی و جذب کمک های مالی
انتخاباتی باقی ماند و اصلی ترین گزینه جمهوری
خواهان برای نامزدی انتخابات  ٢٠٢٤محسوب
می شد ١٤٧ .نماینده جمهوری خواهی که به
رغم تمام تحوالت بعد از اشغال کنگره ،به صحت
شمارش آرا رای منفی دادند ،نشانه روشنی از
ادامه حیات فرقه ترامپ در حزب جمهوری خواه
است .با این حال ،تبعات بعد از اشغال کنگره
از جمله بسته شدن حساب کاربری ترامپ در
توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی و مهم تر از
آن توقف خدمات شرکت های پرداخت آنالین به
کارزارهای ترامپ برای جذب کمک های مالی،
بار دیگر انگیزه های مخالفان ترامپ در حزب را
برای خارج شدن از زیر سایه ترامپ تشدید کرده
و بحث کودتای درون حزبی علیه ترامپ نیز
مطرح است ،میچ مک کانل مشابه سال ٢٠١٨
به چنین کودتایی بی میل نیست ولی از نتیجه
آن مطمئن نبوده و به همین دلیل آن را به بعد
از استقرار دولت بایدن موکول کرده است .در
این شرایط ،خبر مرگ پدرخوانده ترامپ قطعا
خبر خوشایندی برای ترامپ و فرقه اش نیست.
ادلسون دو بار در سال های  2016و ٢٠١٨
در سخت ترین شرایط ترامپ را در دوئل با هم
حزبی های جمهوری خواه اش نجات داد .خبر
مرگ وی شاید به معنی مرگ فرقه ترامپ و حتی
محاکمه بعد از دوران ریاست جمهوری اش باشد.
شرایطی که نیازمند همراهی گسترده جمهوری
خواهانی است که دیگر نمی خواهند از اعضای
فرقه ترامپ باقی بمانند .باید منتظر ماند و دید.
شــدیــدی را مشاهده مـیکــردیــم ،بــهطــوری
که دالر باالی  50هزار تومان و تورم فراتر از
 120تا  150درصد میرفت.همتی درباره
ارزش واقعی قیمت دالر گــفــت :نمیتوانم
برای دالر قیمت مشخصی اعالم کنم ولی از
این رقمهایی که االن هست کمی کمتر است.
طی دو روز گذشته با توقف روند نزولی ،قیمت
دالر در حــدود  22500تومان قــرار گرفته
اســت.وی دربــاره دالر 15هــزار تومانی وعده
دادهشده از سوی رئیس جمهور هم سعی کرد
تأیید یا تکذیبی نکند و توضیح داد که آقای
روحانی هم گفتند « اگر پو لهای بلوکهشده
آزاد شود قیمت دالر بــه ایــن رقــم میرسد».
انشاءا ...که برسد!

مادرید در شوک انفجار
انفجار مهیب در پایتخت اسپانیا سه کشته به جا
گذاشت .روز گذشته ساختمان شش طبقهای
در مرکز مادرید که به کلیسای کاتولیک تعلق
دارد ،در انفجاری مهیب فرو ریخت .حداقل
سه نفر جان باخته و هشت نفر زخمی شدهاند.
شهردار مادرید گفت نشت گاز عامل انفجار
بــوده اســت .برخی مسئوالن شهری اما علت
این انفجار را نامشخص می دانند .بنای سانحه

دیده در مجاورت یک خانه سالمندان قرار دارد.
وزارت کشور اسپانیا اعالم کرد کلیه سالمندان
به یک هتل منتقل شــد ه و آسیب ندید هاند.
مدرسهای هم در همان حوالی هست که به
گفته پلیس خالی بوده و خسارت اندکی به آن
وارد شد هاست .برخی منابع خبری گزارش
دادند شدت این انفجار به حدی بوده که چندین
ساختمان آسیب دیــدنــد .ایــن حادثه حدود

ساعت  ۱۵بعد از ظهر به وقت محلی روی داد
و ستونی از دود آسمان منطقه را بعد از انفجار
فرا گرفت.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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••کــاش بــرای  10روز جــای مسئوالن با
مردم عوض شود تا ببینند با این وضعیتی
که بــرای مــردم ایجاد کــرده اند می توانند
زندگی کنند؟ الاقل ما در آن مدت بارمان را
میبستیم و تا آخر عمر خانواده و اقوام مان را
حمایت می کردیم.
••بعضی ها چقدر خوشحال اند که دالر به
 20تومان نزدیک می شود .انگار یادشان
رفته همین دالر چندسال پیش3هزارتومان
ب ــود .بــا مدیریت همین آقــایــان ایــن قدر
وحشتناک شد.
•• قطار فدک با چه مجوزی این قدر بلیتاش
رو گرون کرده؟ بلیت مشهد -تهران ۵۵۰
تومان! چه خبره؟
••در جواب اون کسی که گفته بود بعد از یک
سال انتظار خــودروی کوئیک آر تحویلش
داده اند که قیمتش از حاشیه بــازار کمتر
است خواستم بگویم حقتان است.
••درهمه جای دنیا از صادرکننده حمایت
می کنند این جا قاچاق حساب می کنند.
•• تروریسم انواع مختلفی دارد .مثل ترور
فیزیکی ،تــرور شخصیتی ،تــرور سیاسی،
اقتصادی ،مردم در بورس ترور اقتصادی
شدند .مردم رو تشویق کردن بیاین تو بورس
سرمایه گذاری کنید .بعد همین مسئوالن
شدند قاتل جیب مردم!
••حاالکهبهتولیدواکسنکرونانزدیکهستیم
و تعداد بیماران کم شده است چرا مسئوالن
جاده ها را باز کرده اند؟ اجــازه می دادنــد تا
کرونا کال از بین برود .مدام می گویند مردم
باید رعایت کنند .اما مقصر اصلی مسئوالن
هستند.چطورمنعترددراادامهدادهاند؟
•• اگر می خواهید کمی از مشکالت مسکن
حل شود ،بگذارید سازندگان ،آپارتمان های
کوچک تر بسازند .شهرداری ها جریمه های
سنگینبرایآپارتمانهایکوچکمیگیرند
وبراینفعخودشانبهضررمردمکارمیکنند.
•• آقــای رئیس جمهور! آقــای جهانگیری!
آق ــای نوبخت! واقــعــا دم تــان گــرم بــا این
مدیریتتان .مردم به روزی افتاده اند که
براییککیلوپنیرصبحانهویککیلوگوشت
صبر می کنند تا سر مــاه حقوق ناچیزی
بگیرند .آن پدر پیر بازنشسته با چند تا نوه و
عروس و داماد یکسره سرافکنده است.
••من نمی دانم چرا وقتی دالر  4200تومان
بود و زمان کوتاهی12000تومان و باالخره
باالی 30هزارتومان شد ،اقتصاددانان به
اصطالح بی درد ،فریاد نمی کشیدن که
برای اقتصاد ثبات نرخ دالر الزمه و ...حاال
که داره میاد پایین دایه بهتر از مادر شدن
و می گن جلوی سقوط دالر را بگیرین که
اقتصاد لطمه می بینه! من که از دست این

پیامك2000999 :

افراد عصبانی ام و متنفرم از اقتصاددانهای
مزدور .این آدم ها کور هستند و نمی دونن
مردم چه دردی رو تحمل می کنن.
••حضور معلمان در فضای مجازی و آموزش
اینترنتی به خانوادهها نشان داد که چقدر
کیفیت آموزش معلمان در کشور ما در سطح
پایینی است.
••انصافا روزنامه خراسان مثل یک مجله
است و حتی بیش از چهار هزار تومان هم
ارزش داره .البته تنها چیزی که گران نشده
همین روزنامه ها هستند اما کاش دولت یک
کاری می کرد تا ما هم می تونستیم همچنان
روزنامه را به قیمت کنونی بخریم.
••کسی نیست به این مسئولین بگه دست
از سر مردم در این روزهای کرونا بردارید؟
همه را برای ثبت نام سجام روانه بازار کردید
و سیستم ها را هم قطع می کنید .مردم را به
جون این پست بانک ها انداختید .بعدش
می گین مردم باید توی خونه بمانند! برای
این گرونی که در جامعه بیداد می کند کاری
که نمی کنید هیچ ،حداقل آرامش مردم را در
این روزهای کرونا بیشتر از این به هم نزنید.
•• تا زمانی که بنگاه های امالک مانند قارچ
سبز و هر روز بیشتر و بیشتر بشوند ،امیدی
به متعادل شدن قیمت رهن و اجاره و مسکن
نیست .کام ً
ال منطقی است که تعداد مسکن
ها با تعداد بنگاههای مسکن باید همخوانی
مناسب داشــتــه بــاشــد تــا بــنــگــاهــداران با
سودهای کم ولی در تعداد بیشتر بتوانند
کاسبی کنند و به فکر ســوداگــری در این
بازار نباشند.
••هیچ احتیاجی نیست برای ادامــه بقای
روزنامه دست نیاز به سوی دولت دراز کنید
و اشــک بریزید .فقط کافی اســت جلوی
ریخت و پاش و اسراف را بگیرید .در حالی
که همه ســازمــان ها و نهادها در کاهش
مصرف کاغذ برنامه هایی به اجرا گذاشته
اند شما هر چند وقت یک بار از انتشار یک
ویژه نامه جدید رونمایی می کنید! فقط
نسخه دیجیتال آن ها را منتشر کنید و
صفحه شهرستان ها را هم به جای  ۸صفحه
در  ۴صفحه چاپ کنید.
••بنده یک کارگر هستم که هر بــار دکتر
میرفتم با دفترچه بیمه سالمت اندکی به
ما تخفیف می دادن ولی به لطف مسئولین
دولت دیگرهیچ جا دفترچه بیمه سالمت
را قبول نمی کنند.همین یک ذره دلگرمی
ما فقیر بیچاره ها هم ازبین رفت .فقط می
خواهیم بگیم که مسئولین خجالت بکشید.
کمی انــصــاف هــم خــوب چیزیه .بــا مــردم
خودشون این چنین می کنند مسئوالن چه
جوری شب خواب شون می بره؟

