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تدوین نسخه انگلیسی برجام
س�یده فاطمه حس�ینی: وزیر خارجه انگلیس 
اخیرا به نکات قابل تاملی درباره برجام و آینده 
آن اش��اره کرده است. »دومینیک راب« در این 
باره تاکید کرده است: »ما همواره پذیرای تالش 
برای گنجاندن توافقی بزرگ تر ]در داخل برجام[ 
بوده ایم، به این موضوع تمایل داشته ایم و در واقع، 
بر آن تأکید داشته ایم. تا زمانی که چشم اندازی 
برای توافقی گسترده تر وجود داشته باشد، برجام 
چیزی است که در دست داریم. این توافق، ابزاری 
برای مهار ایران فراهم می کند، اگرچه می پذیرم 
به دلیل برخی موارد سیستماتیک عدم  پایبندی، 
تضعیف شده اس��ت. ما تا زمانی که این توافق 
پابرجاست تمایلی برای حرکت به سمت توافقی 

بزرگ تر نداریم«.
رمزگش��ایی از اظهارات اخی��ر وزیر خارجه 
انگلیس چندان دشوار به نظر نمی رسد! دومینیک 
راب در حقیقت مواضع همیشگی و ثابت »بوریس 
جانس��ون« و دیگر اعضای دولت انگلیس مبنی 
ب��ر »لزوم جایگزینی برجام با توافق جامع« را با 
ادبیاتی عوام فریبانه مطرح کرده است. تاکتیک 
حقوقی لندن، پاریس و برلین ) مانند واشنگتن( 
در این باره کامال یکسان است: آنها قصد دارند در 
قالب یک »الحاقیه«، تعهدات ایران در برجام را 
بسط داده و محدودیت های موشکی و منطقه ای 
را نیز به آن اضافه کنند. به عبارت بهتر، آنها به 
ج��ای »انهدام برجام« به دنبال »دفرمه کردن« 
توافق هس��تند. از س��ال 2017 میالدی )زمان 
حضور ترامپ در کاخ سفید( تا نیمه سال 2018 
� یعنی زمانی که ترامپ رسما از توافق هسته ای 
با ایران خارج ش��د � تروئیکای اروپا اصرار داشت 
»کالبد برجام« به قوت خود باقی بماند و تعهدات 
بی شمار بعدی ایران، در دل این توافق و در قالب 

»الحاقیه« گنجانده شود. 
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برای دومین بار در ۱۰ روز اخیر  رخ داد 
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حسابرسی  را  از 
دیوان محاسبات 

آغاز    می کنیم

 آتش بس  شکننده 
در قره باغ

 وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان در نشست 
با وزیرخارجه روسیه به توافق رسیدند

 حسن روحانی جزئیات جریمه افراد بی توجه 
به پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا را اعالم کرد
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وصله ناجور
! نفرت انگیزهااوج
 چرا تولید سریال »آقازاده« بزرگ ترین اشتباه 
سازمان اوج در این سال ها بوده است؟

 تقابل علنی اپوزیسیون با مردم
 شیرین عبادی خواستار »تحریم ورزش ایران« 

از سوی مجامع جهانی شد

 نرگس محمدی، جانشین شیرین عبادی
هفته گذشته از زندان آزاد شد

  عابرانی که  از ماسک استفاده نمی کنند 
شناسایی شده و 2 هفته فرصت دارند ۵۰ هزار 

تومان به حساب وزارت بهداشت واریز کنند

  استقبال ایران از آتش بس در قره باغ

رقبای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با ایجاد محدودیت های 
گسترده در شبکه های اجتماعی، به دنبال مهار اعتراضات 

احتمالی حریف به نتیجه انتخابات هستند

 پس از فیلترینگ وی چت و تیک تاک
 فیس بوک و توئیتر  نیز اعالم کردند 

 به خاطر نگرانی از بروز  ناآرامی های انتخاباتی
 ممنوعیت ها و محدودیت های  جدیدی اعمال می کنند

  تد کروز: جمهوری خواهان ببازند،حمام خون  راه می افتد  خبرگزاری رویترز از افزایش خرید اسلحه در آمریکا  خبر داد

ثمانه اکوان: فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا به حدی 
دچار تنش شده که دولت آمریکا می داند نمی تواند در 
روز اعالم نتایج انتخابات جلوی سیل معترضان به نتایج 
انتخاب��ات را که می خواهند در خیابان های ش��هرها و 
ایالت ه��ای مختلف آمریکا علیه نامزد پیروز انتخابات و 
س��اختار سیاسی آمریکا اعتراض کنند، بگیرد. مسابقه 
نفرت پراکنی ای که ترامپ و بایدن در آخرین هفته های 
باقیمانده تا زمان برگزاری انتخابات به راه انداخته اند، در 
نهایت به  احتمال  زیاد ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی 
آمریکا را نشانه می رود. البته از حاال مشخص نیست آیا 
رقبای انتخاباتی در نهایت تن به پذیرش آرا یا شکست 
در انتخابات می دهند یا خیر اما آنچه مسلم است، اینکه 
قرار است اتفاقات بزرگی بعد از انتخابات در آمریکا رخ 
دهد و اعتراض و آشوب و در وهله بعدی جنگ داخلی 
از جمله این اتفاقات می تواند باش��د. از همین رو دولت 
آمریکا و سازمان های اطالعاتی این کشور برای جلوگیری 
از این مس��اله دس��ت به دامن فیلتر کردن سایت های 
اینترنتی یا ش��بکه های اجتماعی خارج از آمریکا و در 
عین  حال محدود کردن شبکه های اجتماعی در داخل 

این کشور شده اند. 
توئیتر که از ابتدای شکل گیری بحث های انتخاباتی 
هم��واره محل جدل بس��یاری بوده اس��ت، در ابتدای 
امر بی��ان کرد مقابل دروغگویی نامزدهای انتخاباتی یا 
گسترش اطالعات جعلی از س��وی آنها را می گیرد. به 
همین دلیل تعدادی از توئیت های ترامپ را حذف کرد 
و درباره تعدادی دیگر، از اقدامات اجرایی اس��تفاده کرد 
که نش��ان دهد اطالعات داده شده توسط کمپین های 
انتخاباتی 2 نامزد انتخاباتی آمریکا غیرواقعی است. در 
مساله کرونا توئیتر بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار 
بود تا توئیت های رئیس جمهور آمریکا یا صحبت های او 
در حضور نمایندگان رسانه های گروهی را سانسور کند. 
توئیتر فعاالنه وارد میدان شد و به صحت سنجی تعدادی 
از گفتارهای ترامپ درباره مؤثر بودن داروی هیدروکسی 
کلروکین پرداخت یا جلوی انتشار بیشتر صحبت های او 

درباره اینکه می توان با خوردن مواد تمیزکننده سطوح 
از بیمار شدن جلوگیری کرد را گرفت. در مرحله بعد اما 
شبکه های اجتماعی در فضای مجازی از هرگونه تبلیغات 
سیاسی منع شدند. فیسبوک از جمله شرکت هایی بود که 
خط مشی جدیدی برای تبلیغات خود در نظر می گیرد تا 
جلوی آشوب بیشتر را که توسط کمپین های انتخاباتی 
2 نامزد یا هواداران شان به راه افتاده است بگیرد. با فشار 
دول��ت ترامپ، نرم افزار های وی چت و تیک تاک نیز که 
نرم افزارهایی چینی هس��تند از دس��ترس خارج شدند 
تا مبادا در فضای سیاسی آمریکا تأثیری بر نوجوانان و 
جوانان داشته باشند. تا هم اینک نیز شبکه های اجتماعی 
در فضای مجازی مجبور شده اند بر اساس قانونی که دولت 
آمریکا و کنگره حمایت خود را از آن اعالم کرده اند، فیلتر 
اعتبارسنجی روی تبلیغات انتخاباتی بگذارند و شعارهای 
تبلیغاتی یا صحبت های انتخاباتی را که به  دروغ مطرح 
می شود و پایه و اساس ندارد از فضای خود حذف کنند. 

  نگرانی از فردای انتخابات
در طول چند ماه گذشته بارها از دونالد ترامپ سوال 
شده است: آیا در صورت شکست در انتخابات، کاخ سفید 
را به  صورت مسالمت آمیز به جو بایدن، نامزد دموکرات ها 
تقدیم می کند یا خیر. پاسخ جالب  توجه ترامپ هر دفعه 
یک نتیجه گیری نهایی در افکار عمومی آمریکا ایجاد کرده 
است: »این کار به همین آسانی ها هم نخواهد بود«. لحن 
صحبت های ترامپ مشخص نمی کند آیا او نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری در ماه نوامبر را می پذیرد یا نه. او گاهی 
اوقات به شوخی مطرح می کند میزش را در دفتر بیضی 
کاخ سفید به این آسانی ها تسلیم بایدن نخواهد کرد و 
مدتی بعد هم اعالم می کند مشکلی در این زمینه ندارد 
و باز هم جمله همیشگی اش را به کار می برد: »بگذارید 
ببینیم چه می ش��ود!« هر دو نامزد انتخابات در مناظره 
اول خود از پاسخ دادن به این سوال طفره رفتند و ترامپ 
با زرنگی تمام به هواداران نژادپرست خود این خط را داد 
که کنار بمانید اما آماده باش باشید، زیرا اتفاقات مهمی 
قرار است بیفتد. در مناظره دوم که بین مایک پنس و 

کامال هریس بود نیز هر دوی آنها از جواب دادن به سوالی 
درباره پذیرفتن نتایج انتخابات توسط نامزدهای انتخاباتی 
طفره رفتند. همه اینها نشان می دهد در روز اعالم نتایج 
انتخابات باید منتظر اتفاقات تازه ای در واشنگتن باشیم. 
  تدارکات شبکه های اجتماعی مجازی برای سرکوب 

اینترنتی معترضان
حاال اما شبکه های اجتماعی اینترنتی در آمریکا اعالم 
کرده اند به دلیل فضای به وجود آمده و منافع ملی آمریکا 
خودشان دست به کار شده و خودشان خط مشی ای برای 
فعالیت در این سایت ها اعالم کرده اند که بشدت جالب  
توجه است. ش��بکه های اجتماعی آمریکایی در فضای 
مجازی که در انتخابات س��ایر کشورها به منبعی برای 
گس��ترش اخبار جعلی، اتهامات و تش��ویق به حضور و 
اعتراض خیابانی تبدیل می شوند، این بار اعالم کرده اند 
تالش خود را می کنند از ایجاد آشوب در روز بعد از اعالم 
نتایج انتخابات جلوگیری کنند! برای مثال توئیتر که در 
انتخابات سال 88 ایران به درخواست هیالری کلینتون، 
تعمیرات سایت خود را عقب انداخت تا تأثیرگذاری بر 
فضای انتخاباتی و آش��وب های بعد از این انتخابات را از 
دست ندهد، حاال اعالم کرده است این شبکه اجتماعی 
از اعالم پی��روزی زودهنگام نامزدهای انتخابات آمریکا 
جلوگیری خواهد کرد. مدیران این شبکه اعالم کرده اند 
با توجه به شیوع کرونا بسیاری از آمریکایی ها به  صورت 
پستی در انتخابات شرکت خواهند کرد و ممکن است 
مشخص شدن کاندیدای پیروز در برخی ایالت ها هفته ها 
طول بکشد و اجازه نخواهند داد کاندیدایی با توسل به 
رأی های حضوری، خود را پی��روز میدان بداند! این در 
حالی است که بر اساس نظرخواهی ها، بیشتر دموکرات ها 
و هواداران جو بایدن به  صورت پستی رأی خواهند داد. 
در حالی  که هواداران ترامپ می گویند در روز انتخابات 
 پای صندوق رأی خواهند رفت. ترامپ برای تأثیرگذاری 
بر نتایج انتخابات و تغییر دادن نتایج به نفع خود بارها 
اعالم کرده اس��ت رأی گیری پس��تی را قبول ندارد و از 
طرفداران خود خواس��ته است به  صورت حضوری رأی 

دهن��د. از همین رو پیش بینی می ش��ود در همان روز 
رأی گی��ری، ترامپ خود را پیروز میدان معرفی و اعالم 
کند اگر تا چند هفته آینده، نتایج انتخابات با رأی گیری 
پستی تغییر کند، حتما در پروسه انتخابات فسادی رخ  

داده و تقلب شده است. 
توئیتر همچنین تدابیر تازه ای برای جلوگیری از انتشار 
خبرهای جعلی مربوط به انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا در نظر گرفته است. به گفته این شرکت، بازنشر 
مطالب بدون اضافه کردن نظری نیز دش��وارتر خواهد 
ش��د تا کاربران در کنار بازنشر یک توئیت، نظر خود را 
نیز اضافه کنند. این کار نیز برای بستن دست ربات ها در 
بازنشر توئیت های یک کمپین انتخاباتی خاص به صورت 
بی شمار است. بدین ترتیب توئیتر جلوی ربات هایی را 
که می خواهند فضا را به نفع یک کاندیدای خاص تغییر 
دهند، می گیرد. این در حالی است که در سایر مسائل 
بین المللی و از جمله مس��ائلی که مربوط به کشورهای 
مخالف آمریکا است )از جمله در انتخابات بولیوی که با 
کودتای آمریکایی نتایج انتخابات تغییر کرد، انتخابات و 
اعتراضات ونزوئال، اعتراضات لبنان و عراق یا انتخابات و 
اتفاقات مختلف موج��ود در ایران( این ربات ها و تعداد 
هشتگ هاس��ت ک��ه بیانگر نحوه تفکر م��ردم راجع به 

موضوعات مختلف است!
به  دنبال نگرانی شبکه های اجتماعی از بروز احتمالی 
ناآرامی ها پس از انتخابات آمریکا، فیس��بوک نیز اعالم 
کرده است ممنوعیت تبلیغات سیاسی را جدی تر دنبال 
خواهد کرد. فیسبوک از زمان پلمب شدن صندوق های 
رأی گی��ری انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در روز 
رأی گی��ری، هرگونه تبلیغات سیاس��ی در این ش��بکه 
اجتماعی را ممنوع خواهد کرد و این ممنوعیت با توجه 
به میزان اعتراضات و التهابات انتخاباتی، برای چند روز 

یا چند هفته ادامه خواهد داشت. 
  فیلترینگ به روش آمریکایی

تا اینجا مش��خص اس��ت ک��ه دولت آمری��کا برای 
جلوگیری از ایجاد آش��وب و اعتراضات بعد از انتخابات 

روز 13 آب��ان، در حال ت��دارک حمله ای همه جانبه به 
ش��بکه های اجتماعی و رسانه هاست. از دسترس خارج 
شدن شبکه های اجتماعی خارجی در آمریکا، مهندسی 
چگونگی فعالیت مردم در ش��بکه های اجتماعی داخل 
آمریکا و ایجاد محدودیت های بس��یار ش��دید توس��ط 
شرکت های اینترنتی همه نشان از پیش بینی برای وقوع 
اتفاقی بزرگ در آمریکا دارد. این البته نخس��تین بار نیز 
نیست که دولت آمریکا و سازمان های اطالعاتی این کشور 
با این روش ها جلوی اعتراضات را گرفته و به س��رکوب 
اینترنتی آنها رو می آورند. در جنبش تسخیر وال استریت 
در سال 2011، سازمان های اطالعاتی آمریکایی از روی 
گوشی و پیام رسان های آمریکایی می فهمیدند در کدام 
منطقه از نیویورک تجمعات افزایش پیدا کرده است و 
مستقیما اپلیکیش��ن های مختلف و اینترنت را در این 
محله ها محدود می کردند. در آن زمان گوشی های بلک 
بری شامل نرم افزاری بود که می توانست بدون دانستن 
شماره تلفن فردی، در صورتی که نزدیک فرد قرار بگیرد، 
به گوشی او پیام بفرستد و اعضای جنبش وال استریت 
معموال از طریق اپلیکیش��ن موجود در این گوشی ها با 
یکدیگر رابطه برقرار کرده و هماهنگی اعتراضات را انجام 
می دادند. دولت آمریکا بعد از مدتی تمام پیام رسان های 
این گوشی را در نزدیکی محل قرار گرفتن معترضان در 
نیویورک قطع کرد. در اعتراضات به نژادپرستی و تبعیض 
نژادی که اخیرا در سراسر ایالت های آمریکا نیز برپا شد، 
در واش��نگتن و در ش��بی که معترضان تا نزدیکی کاخ 
سفید پیشروی کردند، دسترسی آنها به توئیتر و فضای 
مجازی بش��دت کاهش پیدا کرد و باعث شد معترضان 
اعالم کنند دولت آمریکا برای یک شب آنها را از صحنه 
روزگار و خبررس��انی درباره اعتراضات شان محو کرده 
است. این بار اما هماهنگی های الزم با مدیران شبکه های 
اجتماعی و سایت های خبری در آمریکا صورت گرفته و 
به نظر می رسد شمشیری که تاکنون دولت آمریکا روی 
نمایش دادن آن را نداشت، این بار از رو بسته شده است.
صفحات ۵ و 7 را بخوانید

 گزارش »وطن امروز« از رویکردها و سیاست های تحریمی 
جمهوری خواهان و دموکرات ها علیه ایران در 4 دهه گذشته

دو نیمه کاکتوس
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