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قدرت اجماع سازی
بایدن واقعیت یا توهم !
با روی کــار آمــدن جو بایدن در کــاخ سفید و
در پیش گرفتن رویکردهای مغایر با دونالد
ترامپ خیلی از تحلیلگران افزایش قدرت
اجماع ســازی کــاخ سفید در دوره جدید را
از ویژگی هــای متمایز دولــت جدید آمریکا
میدانند .حــال ســوال ایــن اســت که به واقع
کاخ سفید در چنین موقعیتی قرار دارد و اگر
قدرت عرصه سیاست خارجی را دنباله قدرت
و توان داخلی بدانیم دولتمردان کاخ سفید
تا چه حد تــوان پیشبرد اهــداف خود به ویژه
درباره ایران با اجماع سازی را دارند؟به واقع
ابرقدرت سابق جهان در شرایطی به سر میبرد
که در زبان فارسی برای آن عبارت «نه راه پیش
دارد و نه راه پس» استفاده میشود .وضعیت
زیرساختی قــدرت بــرای این کشور به شدت
مضمحل شده و مسائل داخلی و گسلهای
عمیق آن که برای سالها پشت گوش انداخته
میشد امــروز دیگر قابل ترمیم کوتا همدتی
نیست .از طــرف دیگر دولــت سابق دقیقا با
ایستادن روی همین گسلها به قدرت رسید
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و تا توانست آن ها را عمیقتر و گستردهتر کرد.
اما امروز که بایدن برسر کار است نیز وضعیت
به حدی بغرنج است که کار چندانی از پیش
نــمـیرود .لیندسی گراهام -سناتور مطرح
جمهوری خواه -چند روز پیش گفته بود هیچ
بــازه زمانی را ســراغ نــدارد که به این سرعت
امنیت ملی آمریکا در آن خدشه دار شده باشد.
اما قطعا او میداند که شرایط کنونی آمریکا و
جهان اساسا راهحل چندانی را پیش پای بایدن
نمیگذارد .متحدین آمریکا دیگر حاضر به
پیروی بیچون و چرا از دولت این کشور نیستند
هم به علت این که تجربه ترامپ را دارند و هم به
علت این که منافعشان -همچون گذشته -طی
درگیری شدید با رقبای آمریکا نیست .آلمان
بهترین مثال در این زمینه است .متحدی که
عموما پای خواسته های واشنگتن میایستاد
امروز حاضر به درگیری شدید با روسیه و چین
نیست چــرا که بخش بزرگی از گــازش را از
روسیه میگیرد و بخشی از پروژه انتقال گاز
از این کشور به اروپاست و از طرف دیگر در
نقطه انتهایی خط کمربند ابریشم چین است
و منافع گسترده اقتصادی در این زمینه دارد.
از همین جهت است که تالشهای بایدن برای
اجما عسازی غربی دیگر نمیتواند به شکل
سابق موفق باشد .از طرف دیگر بایدن با یک
کشور بههمریخته مواجه است .زیرساختهای
آمریکا در بیست ســال گذشته ترمیم نشده
و این کشور در برخی ایالتها به انــدازه یک
کشور آفریقایی عقبماندگی زیرساختی

دارد .گرچه این امر عجیب نیست چرا که پول
مالیات دهندگان آمریکایی به جای خرج در
زیرساختها ،برای کشتن مردم خاورمیانه و
دیگر نقاط جهان خرج شده است .کرونا اقتصاد
آمریکا و دولتهای غربی را در کما فروبرده و در
طرف مقابل چین -مهمترین رقیب آمریکا -در
قله رشد اقتصادی جهان ایستاده است .تمامی
اقتصادهای بزرگ جهانی در وضعیت منفی به
سر میبرند و تنها چین است که توانسته این
اعداد را به مثبت تبدیل کند .چشماندازهای
بلندمدت نیز شرایط را به شکلی مثبت برای
این کشور به پیش میبرد .اما در آمریکا وضعیت
همچنان بیثبات است .جنگ اقتصادی آمریکا
علیه چین نیز که در دوره سابق پیگیری میشد
حتی قبل از متغیر کرونا شکست خورده و در
وضعیت کنونی عمال باید به شکل رقابت بهپیش
رود .در حــوزه نظامی نیز آمریکا متغیرهای
سابق خود برای اعمال قدرت را از دست داده
است  .تمرکز بر دریای چین نتوانسته اقدامات
دولت چین در گسترش قدرت نظامی و سیاسی
و اعمال تفوق بر این منطقه را متوقف کند .در
خاورمیانه نیز دوستان آمریکا چندان وضعیت
خوبی ندارند و مکنزی از نابودی برتری هوایی
آمریکا در یک نقطه عملیاتی پس از  70سال
سخن میگوید .در مرزهای روسیه نیز که قرار
بود به محلی برای عقب راندن پوتین و کنترل
روسیه در زمینههای سیاسی و نظامی تبدیل
شود ،با اقدامات نظامی روسیه کامال برعکس
شده و حاال طرفهای غربی هستند که نگران

شد هاند .عامل مهم دیگر در این زمینه تخلیه
معنا از آمریکاست .کشوری که مدعی رهبری
بر جهان آزاد و نمونه کامل جامعه مدنی تصویر
میشد ،حاال به یک کشور دوقطبی در زمینه
نژادپرستی تبدیل شده که در آن هفتاد میلیون
نفر به یک رئیس جمهور شبهنژادپرست و
طرفدار فاصله گرفتن از دیگر کشورهای آزاد،
رای میدهند .حاال هالیوود نیز مثل سابق
نمیتواند از برتری آمریکا در همه زمینهها فیلم
بسازد .ایده سرزمین رویاها نیز سالهاست به
کنار رفته و آمریکا دیگر محلی برای رسیدن
به آرزوهــای بلند دیده نمیشود .گرچه هنوز
هیچ رقیب جدی بــرای این اید هها در جهان
وجود ندارد و شاید همین موضوع علت اصلی
باقی ماندن همان تکه های سابق در فضای
جهانی اســت ،اما همان فضای سابق نیز آن
چنان تضعیف شده که بعید است بتواند خود
را ترمیم کند .باید توجه داشت آمریکا بدون
توان رهبری ذهنی و فکری در سطح جهانی،
نخواهد توانست در هیچ زمین ه رهبری و اجماع
سازی چندانی کند .خالصه این که وضعیت
داخلی آمریکا ،شرایط اقتصاد جهانی ،وضعیت
ژئوپلیتیک در نقاط مختلف جهان ،عدم امکان
آمریکای بایدن را
برای اتحادهای سابق و...
ِ
در وضعیتی عجیب از نبود گزینههای خوب
و اجبار به انتخاب بین گزینههای بــد ،قرار
داده است .وضعیتی که باتوجه به نگرشهای
آینده پژوهانه بعید است در رویه هایش چندان
تغییری اتفاق بیفتد.

شوراینگهبانطرح«جوانیجمعیتوحمایتازخانواده»را ردکرد
سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به طرح»جوانی جمعیت
و حمایت از خانواده» و برگشت آن برای اصالح به مجلس خبر داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شب گذشته در
توئیتی نوشت :طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پس از
بررسی کارشناسی و رسیدگی در چندین جلسه عادی و فوقالعاده

شورای نگهبان ،با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه و برای اصالح
به مجلس اعاده شد .با توجه ب ه اهمیت جوانی جمعیت ،امیدواریم
اشکاالت مطروحه به دقت مورد رسیدگی نمایندگان قرار گیرد
طرح جوانی جمعیت در آخرین روزهــای سال گذشته  با هدف
افزایش نرخ باروری به حداقل  2.5فرزند بهازای هر زن با  50ماده

از سوی نمایندگان تهیه و تصویب شده بود .این طرح اما مواردی
هم در خود داشت که جنجال برانگیز شده بود .موضوع غربالگری
جنین ،مــوارد قانونی سقطجنین و همچنین تعیین ستادعالی
جمعیت به عنوان تصمیمگیرنده نهایی مصوبات ،از جمله مواد
خبرسازاینطرحبودکهازسویشوراینگهبانبهمجلسبازگشت.

توضیحات خطیب زاده درباره فایل صوتی منتشر شده از ظریف

سخنگوی وزارت خــارجــه در پاسخ بــه ســوال
خبرنگاران در خصوص فایل صوتی منتشر
شده در برخی رسانه ها با صدای دکتر ظریف
در خصوص ســردار سرافراز شهید سلیمانی،
سیاستهایمنطقهایایران وبرجاماظهارکرد:
فایل صوتی منتشر شده از دکتر ظریف یک فایل
تقطیع شده و گزینشی از یک گفت وگوی داخلی
 ۷ساعته است که به هیچ وجه منعکس کننده
میزان احترام ،تعاریف مفصل و تقدیرهایی که

ایشاندرادامهگفتوگوبهتفصیلازتدبیر،خرد،
رشادت و نقش منحصر به فرد سردار سلیمانی
در توفیقات منطقه ای جمهوری اسالمی ایران
دارنــد ،نیست .خطیب زاده با بیان ایننکته که
دوستی دیرینه و قرابت های دکتر ظریف با سردار
سلیمانی بر کسی پوشیده نیست ،افــزود :این
گفت وگو صرفا برای ثبت در حافظه سازمانی
دولت تدبیر و امید ضبط شده بوده و قرار به انتشار
آن نبوده است و معلوم نیست توسط چه افرادی و

با چه اهداف و نیاتی به صورت گزینشی در فضای
مجازی منتشر شده است .سخنگوی دستگاه
دیپلماسیدرپایانبابیاناینکهمتاسفانهباتوجه
به افزایش بی اخالقی های سیاسی که این روزها
به صورت فزاینده شاهد آن هستیم ،باید منتظر
تقطیعوپخشبخشهایگزینشیدیگریازاین
گفتوگویامواردمشابههمباشیم،تاکیدکرد:در
صورت موافقت نهادهای مربوط کل گفت وگوی
 ۷ساعته منتشر خواهد شد.

نسخه نویسی الکترونیک یا بازی با اعصاب
با هدف طرح تحول نظام سالمت ،طرح نسخه
نویسی الکترونیک و حــذف نسخ کاغذی در
حوزه بیمه سالمت از مدت ها پیش آغاز و پس از
آن حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی از
اسفند سال گذشته اجرایی شد .حال با گذشت
مدتی از شروع نسخه نویسی الکترونیک هنوز
بسیاری از مراکز درمــانــی ،مطب ها و  ...به
زیرساخت ها مجهز نیستند و آن طور که گفته
ها حکایت دارد هنوز هم با چالش هایی برای

نسخه نویس و نسخه پیچ و  ...همراه اســت و
دردسرهایی را به دنبال دارد .برای تهیه گزارش
به ســراغ مطب پزشکان ،داروخــانــه ها ،برخی
درمانگاه ها و  ...می رویم .اگر چه برخی پزشکان
و متصدیان داروخانه ها با اطمینان خاطر از این
طرح می گویند و رضایت نسبی دارند اما تفاوت
تعرفه های نسخه نویسی الکترونیک با نسخه
نویسیغیرالکترونیک،کاغذبازیبیشتر،انتظار
طوالنی مدت برای ثبت نسخه توسط پزشک و

روستاییان؛ جامانده از بسته اقالم تنظیم بازار
اقالم تنظیم بازار به منظور کاهش قیمت و
رفع کمبودها توزیع می شود و اگر چه سهمیه
های تخصیص یافته کم است و خانوارهای
شهری هم باید بــرای تهیه آن دردسرهای
بسیاری تحمل کنند اما در این بین قشرهای
روستایی هم به سبب قیمت مناسب اقالم
در مقایسه با نرخ آن در بازار آزاد به این اقالم
نیاز دارند و آن طور که گفته ها حکایت دارد
این قشر بیشتر مواقع در توزیع بسته های
تنظیم بازاری مغفول مانده اند .از روستا عازم
شهرستان نزدیک محل سکونت شده است تا
از سبد اقالم تنظیم بازار بهره مند شود.
وی می گوید :اقالم تنظیم بازار هر چند برای
مصرف زمان کوتاه اما باز هم تامین آن برای
خانوار به صرفه است .برای تهیه این اقالم
 80کیلومتر راه آمــده ام امــا در بــازار هیچ
کدام از اقالم تنظیم بازار موجود نیست .چرا
که توزیع در زمان و روزهــای خاصی انجام
میشود« .محمد دوســت» می افزاید :باید
برای روستایی و عشایر سهمی خاص در نظر
بگیرند و از طریق دهیاری مانند آرد توزیع آن
را انجام دهند.
فرد دیگری هم که از روستا برای تهیه روغن
جامد آمده است ،می گوید :در بسته اقالم
تنظیم بازار ،روستایی ها نیستند و باید برای
تهیه اقالم چندین کیلومتر راه را طی کنیم در
حالی که می توان با برنامه ریزی همان طور
که آرد توزیع می شود اقالم ارزان قیمت هم
در سازمان تعاون روستایی یا از طریق تشکل
ها یا مغازه های موجود در هر بخش توزیع
شود .وی می گوید :از بخش محل نزدیک
روستا ،برنج را کیسه ای  300هزار تومان

و روغن را  150هزار تومان تهیه کرد هایم.
گاهی فاصله  30کیلومتری روستا تا بخش
محل سکونت را طی می کنیم و دست خالی
به خانه بر می گــردیــم .بیشتر روستاییان
مــصــرف کننده روغ ــن جــامــد هستند و به
مصرف روغــن مایع میلی ندارند .مدیران
بیشتر باید به فکر جامعه روستایی باشند.
محمودی هم که اهل روستاست ،می گوید:
شنیدیم که روغن تنظیم بازار و برنج برای
روستایی ها در شرکت تعاونی شهرستان
محل سکونت توزیع می شود .اعالم شد این
سهمیه برای روستاییان است اما وقتی برای
تهیه این اقالم مراجعه کردیم بیشتر اقالم
توسط خانوارهای شهری خریداری شده بود
و دست خالی به خانه برگشتم« .یداللهی»
مدیر روابط عمومی سازمان صمت نیز می
گوید :اگرسهمیه اقــام تنظیم بــازار برای
روستاییان باشد به منظور توزیع در اختیار
سازمان تعاون روستایی قرار می گیرد .برای
نحوه توزیع اقالم تنظیم بازار بین روستاییان
با سازمان تعاون روستایی تماس گرفتیم و
سواالت به صورت پیامکی ارسال شد اما تا
لحظه ارسال گزارش پاسخی دریافت نشد.

دریافتنسخهازداروخانه،ضعفزیرساختهای
ارتباطی و  ...است که همچنان توسط بیمار،
پزشک ،متصدی داروخانه و  ...پس از این تحول
در نظام سالمت مطرح می شود.مطب پزشک
شلوغ است و هر چند منشی تمام سعی خود
را به کار می گیرد تا افراد با فاصله بنشینند و
فاصله گذاری حفظ شود اما  . ..نسخه نویسی
در این مطب هم به صورت الکترونیک و هم به
صورت غیر الکترونیک انجام می شود .منشی

با گرفتن کد ملی و استعالم از سامانه ،بیمار را
پذیرش می کند .برای آن که زمان انتظار کمتر
شود پزشک معاینه را انجام می دهد و نسخه
را روی کاغذ می نویسد .منشی نسخ را یک به
یک وارد سیستم می کند .دسته ای از نسخه
ها را روی هم می گذارد و می گوید :قرار بود
کاغذبازی کمتر شود اما حاال با کوهی از نسخه
ها برای ثبت مواجه هستیم .ادامه این گزارش
را در  khorasannews.comبخوانید.
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••گویا قرار نیست بازار مصرف مواد پروتئینی
بــه آرام ــش برسد ! مشکل تخم مــرغ و مرغ
وگوشت هنوز حل نشده که اظهار نظر بی پایه
آقای رئیس جمهور در باره جایگزینی مصرف
آبزیان به جای مرغ وگوشت ! خبرساز شد!
مطمئن باشید درآینده نه چندان دور آبزیان
وبه خصوص ماهی هم به بالی مرغ وتخم مرغ
وروغن دچار خواهدشد ! دعا کنید این دوماه
باقیمانده هم هرچه زودتر تمام شود تامردم
یک نفس راحتی بکشند.
••در خبر ها شنیدیم واکسن هندی هم وارد
شده ؟ ســوال اینه اگه موثره چرا بــرای خود
مردم هند اثر نداشته و این قدر اون جا کشته
داده !؟ آیا واکسن هند عارضه نداره ؟لطفا از
وزیر سوال کنید .
•• ویــــزیــــت پـــزشـــکـــان بــــعــــداز افـــزایـــش
26درصــدی درفــروردیــن امسال ،ازچهارم
اردیبهشت30،درصد دیگرافزایش یافت
(البتّه نه مثل افزایش بوق وکرنایی 25درصد  
به حقوق مواجب بگیران،بلکه بی سروصدا
وبــی دمــیــدن در بــوق وکــرنــا ! ) راســتــی این
افزایش واقع ًا چه توجیه عقالنی و منطقی
میتواند داشته باشد؟
••قابل توجه کسانی که می گویند نخرید تا
ارزان شود ،در ایران اجناس را فاسد می کنند
ولی به من و تو نمی دهند تا ارزان نشود!
••آقای روحانی گفت امیدوارم قیمت آبزیان
به قدری باشد که مردم به سمت مصرف آنها
بروندچرابرخیاینقسمتراکهگفتهقیمتش
کم باشد از گفته روحانی حذف می کنند؟
••میوه تلخ ناهماهنگی ها فقط درسفره مردم
متأسفانه پیدا می شود ولی در سفره مسئوالن
خبری ازآن نیست.
•• چهل سال از خداوند عمرگرفتم دوفرزند و
خانم خوبی دارم ولی اززمانی که شغل قبلیام
را به دلیل تعطیلی کارگاه از دست دادم کار و
درآمد ندارم .از فرط شرمندگی به خدا دوست
دارم شب بخوابم وصبح بیدار نشم!
••خط دفاع استقالل رو می شه تو کالس های
مربیگری به عنوان همه اون چیزهایی که یک
خط دفاع نباید باشه آموزش داد!
•• هیچ کس نیست تا از وزارت کشور سوال کند
چرا برای واریز بنزین آژانس های اینترنتی این
قدر اذیت وبی مسئولیتی می کند؟
•• اگر وزارت نیرو در پایین هر کدام از سدها
و نیروگاه های برق -آبی کشور که شرایطش
را دارند جلوی آب را ببندد تا یک سد کوچک
یا مخزن چند هزار متر مکعبی موقت به وجود
بیاید می تواند در اواخر شب که مصرف برق به
حداقل خود می رسد آب این سد کوچک را به
سد اصلی پمپاژ کند و فردا دوباره آن را رها و از
آن برق تولید کند.
•• جیم آن قــدر ریــزه که قابل خوندن نیست
مطالبروکمکنینباحروفدرشتترچاپبشه
گرچه می دونم فایده ای نداره کمتر سابقه داره
که به انتقادات ما الاقل جوابی داده بشه.
••دیگه کمتر کسی از خــودش این ســوال رو
میکنه که «چه کاری درسته؟»دیگه تقریبا
همه به این فکر می کنن که «چی به نفع منه؟»
••چطور با وضعیت موجود در سیستم آموزشی

مـــدارس کــه مــانــع خالقیت و کارآفرینی
وکــارفــرمــایــی اســت وعــامــل اصلی پــرورش
افرادی با روحیات کارگرو کارمند است توقع
تغییرات مهم داشته باشیم؟
••به اطالع آن عزیزی که دو سال است به دنبال
دریافتکارتملیخوداستمیرساندکهاین
کارت ها به صورت خام از خارج وارد میشود
که االن به دلیل تحریم ها وارد نمی شود لذا
قصوری از طرف مسئوالن مربوط در این زمینه
وجود ندارد.
•• اون جا که داری راستش رو می گی و طرف
فکر می کنه داری دروغ تحویلش می دی یکی
از بدترین حس های دنیاست.
••امسالعیدخیلیازمردمنتونستندوهنوزهم
نمی تونن برای مصرف خودشون میوه بخرن.
بعد االن خبر می رسه میوه ها توی سردخونه
ها درحال خراب شدنه و هیچ کسی هم جوابگو
نیست! مجلس چه کار میکنه؟ نماینده ها...
•• قطار تهران_ بندرعباس و بالعکس قیمت
بلیت را پس از کرونا خیلی زیاد افزایش داد
ولی تنهاترین کارش فقط گرفتن تب مسافر
اســت و پتوی داخــل ســاک ها اصــا تعویض
نمی شه ومسافران جدید از پتوی مسافر قدیم
استفاده می کنند! اعتراض ها هم بی تاثیره.
••چرا ماموران راهنمایی و رانندگی تو این
اوضاع اقتصادی به هر بهانه ای مردم را جریمه
می کنند؟
••سایت دیوار پرشده از دالل و کالهبردار ،پر
شده از تبلیغات و اجناس غیر قانونی ،حتی
حیوانات بی گناه خیابانی رو عدهای جمع آوری
می کنند و توی دیوار میفروشند .با پشتیبانی
دیــوار که تماس می گیریم جــواب نمی دن و
وقتی ازشون میخوایم تا با یکی از مسئوالن
سایت دیــوار صحبت کنیم  ،می گن سایت
مسئول و مدیری نداره و تلفن رو قطع می کنند.
چرا مسئوالن قوه قضاییه برخورد نمی کنند؟
••اقـــای رئــیــســی دس ــت شــمــادرد نکنه که
قانون مهریه روبه نفع مردان کردین ما زنان
بیپشتوانه جزخدا کسی رونداریم  .شوهرم
چندین ملک داره همه رو به نام کسی زده.
ماشینش رو هم فروخته ،االن هم خیالش
ازقانون یک طرفه راحته!
•• هزارتن پرتقال که باتدبیر! دولت دپو شده
بود خراب شد وازبین رفت این هم به تحریم ها
مربوط می شود ؟ !
•• دروغ می گن ،حاضرند خراب بشه بریزند
دور ولی پنج تومن ارزان تر ندهند تا بچه های
ماها هم مزه میوه را بچشند امیدوارم هرچه
دالل بی ناخن هست نابود بشه.
••مسئولین ادار هکـــــل راه هـــای اســتــان
لطفابفرمایندچرا پس از گذشت 5ســال از
آماده شدن ،کنارگذر روستای رباط سنگ در
مسیر پرتردد مشهد تربت باز گشایی نمیشود
وخودروها ،مجبورند بامخاطره ازوسط روستا
بگذرند؟
••ما هیچ  ،اما خدا رو خوش میاد نعمت خدا
رو خراب کنین و ارزون ندین تو بازار که بنده
ضعیف مالی خــدا هم نتونه استفاده کنه و
جلوی بچه هاش شرمنده بشه واسه فقط ۲
کیلو سیب و پرتقال؟

تسهیالت فروش بیمه نامه ثالث
و بدنه خودرو شرکت بیمه دی به
خانواده معزز شهدا و ایثارگران
ش ــرک ــت بــیــمــه دی
بـــه خــــانــــواده مــعــزز
شــهــدا و ایــثــارگــران
تسهیالت ویژه خرید
بیمه نامه های ثالث
و بدنه خ ــودرو ارائــه
می دهد .به گزارش
روابط عمومی شرکت
بیمه دی؛ بر اساس
تـــوافـــقـــات صـــورت
گرفته با بنیاد شهید
و امـــور ایــثــارگــران،
تمامی حقوق بگیران
ایـــن بــنــیــاد ،اعـــم از
خــــانــــواده شــهــدا،
ایثارگران و جانبازان
می توانند برای خود و اعضای درجه یک خانواده (شامل :پدر ،مادر ،همسر و فرزند) این بیمه
نامه ها را با شرایط ویژه خریداری کنند .بر همین اساس این بیمه نامه در قالب اقساط بلند
مدت و به صورت کسر از حقوق برای این عزیزان قابل صدور است .متقاضیان محترم می
توانند برای دریافت این تسهیالت به شعب و نمایندگی های سراسر کشور بیمه دی مراجعه
یا با شماره ( ۱۶۷۱بدون پیش شماره شهری) تماس حاصل کنند.

