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پسرترامپ: 2 ساعت 
 خوابیدیم، بیدار شدیم
دیدیم رأی ها جابه جا شد!

پس از ترامپ، ستاد بایدن 
 هم مدعی پیروزی زودهنگام

در انتخابات شد

دیدگاه

 اقتصاد را از شرطی بودن
نجات دهید

محم�د نجارصادقی: زمزمه هایی مبنی بر پیروزی 
نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا به گوش می رسد 
و بازارهای مختلف کشورمان به استقبال این اتفاق 
رفته ان��د؛ فارغ از فهم اینکه هیچ اقتصادی به طور 
مطلق نمی تواند چشم خود را بر اتفاقات بین المللی 
ببندد، این حجم تاثیر گیری یک اقتصاد از انتخابات 
آمریکا بی س��ابقه اس��ت؛ اتفاقی که نش��ان دهنده 
شرطی شدن اقتصاد کشورمان است. چه بخواهیم 
قب��ول کنیم یا نکنیم، اتفاقات پی��ش  روی بازارها 
نشان دهنده این است که راه را طی سال های اخیر 
اشتباه رفته ایم. این مهم را می توان با 2 نگاه تحلیل 
کرد؛ اول اینکه دولت، اقتصاد را به پای سیاست ذبح 
کرده و منتظر نشسته شاخص های اقتصادی داخلی 
را برای رسیدن به اهداف انتخاباتی داخلی تنظیم 
کند؛ یا از این بدتر اینکه به کلی توانی در مدیریت 
بازارها نداشته و نداریم و اقتصاد کشورمان تابعی از 
تصمیم ها و اتفاقات کش��ورهای تحریم کننده و در 
رأس آنها آمریکا شده است. با فرض قبول تاثیر گذاری 
هر 2 تحلیل، باید به این سوال پاسخ داده شود: چرا 
باید معیش��ت مردم اینچنین وابسته به قیمت ارز 
باشد که نوسان آن حتی برای کشاورزان و دامداران 
در دورافتاده  ترین نقاط کشور هم مهم باشد؟ قیمت 
دالر، میزان وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی 
و واردات کاالها را نمایندگی می کند. این یعنی مادام 
که اقتصاد ایران وابسته به فروش و صادرات نفت خام 
است و ایضا باید از صفر تا صد اغلب کاالهای مصرفی 
که تولید آنها در داخل کشور امکان پذیر است را وارد 
 کند، فشار از این ناحیه به اقتصاد کشورمان به سادگی 
امکان پذیر است. قرار گرفتن در لوپ معیوب نگاه به 
بیرون مرزها در برجام نتیجه خود را نش��ان داد و 
هیچ عایدی غیر از ورود قطره چکانی ارزهای نفتی 
به کشور نداشت. این ارزها شاید برای مقطعی شرایط 
اقتصادی را در کشور بهبود بخشید اما در نگاه کلی با 
یک امضای ساده رئیس جمهور فعلی آمریکا همه این 
امتیازها از بین رفت. متاسفانه دولت مستقر پس از 
خروج آمریکا از برجام هیچ اقدامی برای اصالح رویه 
گذشته انجام نداد و دوباره تمام تالش خود را برای 
بازگشت به برجام یا هر توافق دیگری با کشورهای 
پایبن��د به برجام کرد. ماحص��ل تمام این بحث ها 
اتفاقات موهومی مانند اینستکس و تبادل نفت در 
برابر غذا بود که هیچ کدام به نتیجه نرس��ید و در 
عمل عایدی برای اقتصاد کشورمان نداشت. قدرتمند 
نشدن اقتصاد داخلی و ادامه نگاه به خارج از مرزها 
به معنای تمدید بالتکلیفی اقتصاد کشورمان است؛ 
بالتکلیفی به این معنا که سرمایه گذار و تولید کننده 
ندانند مقدرات اقتصاد کشور بر مبنای متغیرهای 
بنیادین و سیاس��ت های داخلی مشخص می شود 
یا اتفاقات بین المللی؛ در چنین ش��رایط پرابهامی، 
هیچ اقدامی غیر از حرکت به س��مت سوداگری و 
سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد نخواهد شد. 

نفتکش های 
فاتح

ظریف در جریان سفر به آمریکای التین با 
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال دیدار کرد

واز دیرهنگام  پر
به کاراکاس

تصمیمات ساعتی 
! ونا علیه کر

 مهار تورم  
از سرچشمه

شغال خبیث

 مراحل بازگشت 
برجام به 

 دولت با هر پیشنهادی غیر از تعطیلی موافق است
 قرار است امروز پیشنهاد محدودیت های شدید 

ساعتی در ستاد مقابله با کرونا بررسی شود

گزارش »وطن امروز« از تالش مجلس برای اصالح 
ساختار بودجه و جلوگیری از تکرار کسری بودجه

 بازنشر بیانیه جو بایدن در حمایت از 
ترور سردار سلیمانی موجب انزجار و خشم  

افکار عمومی در ایران شد

دولت بعدی آمریکا برای حضور دوباره در برجام 
باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

گزارشی درباره »خون و نفت«، نخستین روایت 
مستند از ماجرای اعزام نفتکش های ایرانی به ونزوئال

تیترهای امروز
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  هر ساعت ۱۷ نفر در ایران به کام مرگ می روند!
مرگ و میر روزانه باالی 4۰۰ نفر تثبیت شد

   مهم ترین عامل تورم، بودجه ریزی اشتباه 
و  به دنبال آن  ایجاد کسری بودجه و افزایش پایه 

پولی برای جبران آن است

میکائیل دیانی: اتفاقات سال 88 
برای بس��یاری از جوانان ایران 
یک فصل مهم زندگی است؛ حادثه ای که زندگی من و 
بسیاری دیگر را به قبل و بعد از آن تقسیم کرد؛ فتنه ای 
که می توانست هیچ وقت رخ ندهد و آن انتخابات 85 
درصدی می توانست موجب تثبیت اقتدار ایران باشد اما 
آن را به آشوبی 8 ماهه تبدیل کردند. یکی از مهم ترین 
مسائل ما در آن سال »رسانه« بود و بازی های رسانه ای 

که علیه ایران به وجود می آوردند. 
آن زمان ها فیس��بوک تازه در ایران بورس شده بود 
و با آن جریان سازی رسانه ای علیه ایران می شد. پروژه 

انقالب مخملی را می خواستند با شبکه های اجتماعی 
و خبرس��ازی های جعلی در بی بی س��ی و سی ان ان و 
رسانه های دیگر جلو ببرند. از ماجرای »ندا آقاسلطان« 
تا »سعیده پورآقایی« هر روز سوژه رسانه های غربی بود 
و به پشتوانه همین پرونده های دروغ، تحریم ها علیه ملت 
ایران تشدید می شد. در آن دوران وقتی ایران فیسبوک را 
فیلتر کرد، آمریکایی ها فریاد »وا آزادی« سر می دادند و 
ایران را به نبود آزادی بیان متهم می کردند. در آن زمان 
وقتی توئیتر در حال تعطیلی بود، با ورود مستقیم وزیر 
وقت خارجه آمریکا هیالری کلینتون، جلوی تعطیلی 
آن گرفته و تقویت ش��د تا حض��ور پررنگ تری در به 

آشوب کشاندن داخل ایران داشته باشد. حاال بیش از 
10 سال از آن حادثه گذشته است و انتخابات آمریکا 
در میدان عمل به تنش های بسیار کشیده شده است. 
ادعای »تقلب« در انتخابات از چند ماه پیش از سوی 
هر دو طرف انتخابات مطرح بوده است و حاال در کوران 
شمارش آرا رسما »فاسد بودن سیستم حاکم« از سوی 
رئیس جمهور مستقر این کشور بیان می شود و پرسش 
این است: حاال آن جبهه رسانه ای چگونه عمل می کند؟

توئیتر از پیش از شروع رأی گیری انتخابات اعالم کرد 
هر توئیتی که شائبه تقلب را تقویت کند یا در فرآیند 
انتخابات تشنج آفرین باشد، نشان دار می شود، این اتفاق 

تاکنون چند بار درباره ترامپ افتاده است. در حقیقت 
توئیتر فضای انتخابات آمریکا را مدیریت می کند که از 
جریان هیات حاکمه و نگاه امنیت ملی این کشور خارج 
نشود. اتفاق مشابه آن درباره فیسبوک هم تکرار شده 
است.  فیسبوک نیمه های شب و همزمان با سخنرانی 
ترامپ، گروه طرفداران ترامپ با ۳۶0 هزار عضو را حذف 
ک��رد؛ در گروه »STOP THE STEAL« هواداران 
ترام��پ به س��اماندهی و ترویج اعتراض��ات انتخاباتی 
می پرداختند.  اوج ماجرا اما در س��خنرانی ترامپ بود؛ 
وقت��ی او از تقلب و فاس��د بودن هیأت حاکمه آمریکا 
صحب��ت می کرد، بخش زی��ادی از تلویزیون هایی که 

مراسم را پوشش می دادند، تصویر را قطع کردند تا به 
جامعه  شان یادآور شوند مدیریت افکار عمومی مهم است. 
وقتی ماجرای شبکه ملی اطالعات و مدیریت ایران بر 
فضای رسانه ای اش مطرح شد، غرب گراها آن را مخالف 
آزادی بیان می دانستند اما همین اتفاقات آمریکا نشان 
می دهد حکمرانی مجازی برای امنیت کش��ورها مهم 
اس��ت و اگر قرار باشد اوضاع کشورها بدون تنش جلو 
رود حداقل باید دکمه مدیریت فضای مجازی اش برای 
کنترل فضای کش��ور و امنیت ملی اش دست خودش 
باش��د، نه اینکه از جایی دیگر با ابزار رسانه بر کشور و 

مردم فشار وارد کنند.

خیابان ه��ای  مؤم�ن:  نوی�د 
لس آنجلس، نیویورک، فیالدلفیا، 
الس وگاس و دیگر شهرهای مطرح آمریکا به صحنه 
درگیری طرفداران و مخالفان ترامپ تبدیل شده است. 
تصاویر آتش زدن پرچم آمریکا در مناطق مختلف این 
کشور، حکایت از شعله ور شدن آتش زیر خاکستری دارد 
که مدت ها بود در انتظار یک »بنزین« بود! با پیشتازی 
جو بایدن، مناقش��ه های انتخاباتی در آمریکا وارد فاز 
تازه ای ش��ده است؛ ترامپ قصد دارد بخش مهمی از 
آرای پس��تی را که منجر به شکس��ت وی در برخی 
ایاالت خاکستری و حساس شده باطل اعالم کند و در 
مقابل، اصالت را به آرای حضوری بدهد! از ابتدا مشخص 
بود ترکیب آرای حضوری به سود جمهوری خواهان و 

ترکیب آرای پستی به سود دموکرات هاست. از این رو 
رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با مخدوش اعالم کردن 
آرای پس��تی و در نهایت بردن شکایت خود به دیوان 
عالی ایاالت متحده، اختالف رای خود و بایدن در ایاالتی 
مانند جورجیا، پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین و نوادا 

را جبران کند! 
طرف��داران هر 2 نامزد، ادعای پیروزی در انتخابات 
دارن��د! نکته جال��ب توجه اینکه دی��وان عالی آمریکا 
)عالی ترین مرجع قضایی آمریکا(، نه تنها در این بازی 
مضحک و نخ نما مقابل کاخ سفید نمی ایستد، بلکه به 
اصلی ترین تکیه گاه ترامپ تبدیل ش��ده است! با این 
حال، رئیس جمهور آمریکا تصور مثبتی از آینده خود 
و کش��ورش ندارد! اگر چه قانون اساسی آمریکا دست 

مقامات این کشور را برای اعمال تقلب سیستماتیک 
باز گذاشته است اما ترامپ نسبت به حمایت البی های 
پشت پرده قدرت از خود در استمرار این بازی، تردید پیدا 
کرده است! قانون اساسی آمریکا می گوید اگر 2 نامزد 
انتخاباتی آمریکا هیچ  کدام نتوانند برنده نبرد الکترال 
کالج ها شوند، رئیس جمهور را مجلس نمایندگان )بر 
مبنای هر ایالت یک رای( و معاون رئیس جمهور را سنا 
)بر مبنای هر سناتور یک رای( تعیین خواهد کرد اما 
اگر کار به اختالف بین کاندیداها بکش��د، دیوان عالی 
آمریکا باید رای نهایی و قابل اجرا را اعالم کند. س��ال 
2000 میالدی، رقابت انتخاباتی میان »جرج واکر بوش« 
و »ال گور« بود. رقابت میان این دو در نهایت به ایالت 
فلوریدا کشید که فرماندار آن »جب بوش« برادر بوش 

بود! جب بوش در یک دزدی انتخاباتی آش��کار، برادر 
خود را با اختالف چند هزار رای در فلوریدا برنده اعالم 
ک��رد و در نهایت پس از اعتراض ال گور و دموکرات ها، 
کار به دیوان عالی ایاالت متحده کشید. در دیوان عالی 
آمریکا، ترکیب قضات 5 به 4 )به سود نومحافظه کاران 
و جمهوری خواه��ان( بود. این قض��ات، بدون آنکه به 
مستندات ارائه شده درباره تقلب آشکار در ایالت فلوریدا 
وقعی بنهند، در نهایت رای به پیروزی جمهوری خواهان 

و جرج بوش کوچک دادند!
اما آن زمان، بازی به پیچیدگی االن نبود! در آن زمان 
رقابت تنها بر سر آرای یک ایالت )فلوریدا( بود و اکنون 
ترامپ بر لزوم ابطال آرای پس��تی در نوادا، پنسیلوانیا، 
میشیگان، ویسکانسین، آریزونا و جورجیا تاکید دارد! 

بنابراین، رئیس جمه��ور آمریکا در ۶ ایالت تور خود را 
ب��رای بازگرداندن نتیجه انتخابات پهن کرده و همین 
مسأله، ضریب ریسک پذیری قضات جمهوری خواه در 
دیوان عالی را بابت اعمال تقلب در انتخابات دوچندان 
کرده است. از سوی دیگر، طرفداران بایدن و ترامپ هردو 
با استناد به نظرسنجی های متعدد و پروسه شمارش 
آرا، خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری می دانند و 
فراتر از آن، پیروزی رقیب و شکست خود در انتخابات 
را نمی پذیرند. توصیف و تشریح آنچه امروز در آمریکا 
می گذرد اساسا دشوار نیست! اکنون ما با یک »حقیقت« 
و »ده ها روایت« درباره انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور مواجه هستیم! 
ادامه در صفحه 6

در اهمیت حکمرانی مجازی!

بزک کنندگان شیطان بخوانند!

نکته

دریچه

تکالیف دو حزبی یا منفعت تک حزبی؟

جمهوری خواهان با ترامپ چه می کنند؟
ترامپ و دموکرات در دامن زدن به جنگ داخلی پسا انتخاباتی از هم سبقت می گیرند

جنگ 5۰ ملت در آمریکا
ثمان�ه اکوان: ن��وع برخورد 
رس��انه ها با ترام��پ بعد از 
ادعای پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری و نوع 
برخورد اعضای حزب جمهوری خواه و دادگاه عالی 
این کشور، این سوال را به وجود آورده است: موضع 
حزب جمهوری خواه در قبال او و ادعاهایی که مطرح 
کرده است چه خواهد بود و جمهوری خواهان تا چه 
زمانی به حمایت از او در فضای سیاسی واشنگتن 

ادامه می دهند؟ 
زمانی که دونالد ترامپ ساعاتی پس از پایان یافتن 
زمان رأی گیری انتخابات��ی در مقابل دوربین های 
تلویزیونی و رس��انه های آمریکا ظاهر شد و خود را 
پیروز انتخابات عنوان ک��رد، راه تعدادی از اعضای 
برجس��ته حزب جمهوری خواه از او جدا شد. البته 
پیش  از این نیز تعدادی از جمهوری خواهان معروف 
مانند جورج بوش و سناتور میت رامنی اعالم کرده 
بودند حتی در انتخابات به او رأی نیز نمی دهند اما این 
بار اوضاع آشفته واشنگتن و تظاهرات و درگیری های 
خیابانی تعداد دیگری از اعضای این حزب را واداشت 

پشت او را خالی کنند. 
این اختالفات اگرچه در وهله اول به نظر می رسید 

در پشت  پرده باقی بماند و گاهی اوقات گوشه کوچکی 
از آن به رسانه ها راه پیدا کند اما صحبت های از سر 
عصبانیت پسر ترامپ باعث شد این مسائل بیش از 
پیش رسانه ای شود و آشفتگی و دودستگی در حزب 
جمهوری خواه را کامال به تصویر کشید. دونالد جونیور 
ترامپ، اعضای ح��زب جمهوری خواه را »ضعیف« 
خواند و برادرش اریک نیز هشدار داد »رأی دهندگان 
ما هیچ گاه بزدل بودن شما را فراموش نخواهند کرد«. 
پسر ترامپ بیان کرده است: »آنها شرایط خوبی دارند 
که نشان دهند می خواهند و توانایی جنگیدن را نیز 
دارند اما در مقابل رسانه ها بزدل هستند. نگران نباشید 
دونالد ترامپ می جنگد و آنها طبق معمول همیشه 
می توانند فقط تماشا کنند!« دونالد جونیور ادامه داده 
است: »جمهوری خواهان برای دهه ها ضعیف بوده اند و 
به همین دلیل چپ ها این اقدامات را انجام می دهند«.
 ترامپ حاال س��عی دارد نتیج��ه انتخابات را با 
شکایت های خود به دیوان عالی تغییر دهد. برخی 
جمهوری خواه��ان عقیده دارن��د این کار با نتیجه 
موردنظر ترامپ همراه نمی شود؛ او نمی تواند شمارش 

آرای پستی را متوقف یا اصال این آرا را باطل کند.
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شروین طاهری: تظاهرات در یادداشت
پورتلند، پایتخت جدید جرم 
و جنایت در آمریکا و به آتش کشیدن پرچم پیژامه ای 
عمو س��ام در اعتراض به تقالی قضایی دونالد ترامپ 
برای متوقف کردن شمارش آرا، نخستین شعله های 
آتش را از زیر خاکستر انتخابات 2020 عیان می کند. 
این شهر کارگرنشین در ایالت فقیر اورگان که بین 2 
ایالت ثروتمند ساحل غربی یعنی واشنگتن در شمال و 
کالیفرنیا در جنوب قرار دارد، بویژه طی یک دهه اخیر 
دیگر آن شهر آرام قبل نبوده که چراغ هایش سر شب 
خاموش شود و مردمش زود به خواب بروند تا صبح زود 
فردا، حیات صنعتی شهر را تداوم بخشند. پورتلند نام 
مشهورترین فرمول سیمان را بر خود دارد و اگر بتوان 
تداوم در آش��وب و شورش را برون داد اجتماعی یک 
جامعه عضالنی کارگری دانست که حاال دچار بیکاری 
و بزه و نابسامانی شده، این شهر برند بتنی شورش ضد 
حاکمیت در ینگه دنیا را به نام خود ثبت کرده است. 
تقریبا تمام تابس��تان نه  تنها حومه های جرم خیز 
پورتلند، بلکه حتی مناطق تجاری مرکز ش��هر مثل 
»اور« شاهد اعتراضات و درگیری های خشن میان  مردم 
و پلیس و گارد فدرال بود. درگیری های پساانتخاباتی 

پورتلند ثابت کرد این شهر دیگر آرام نخواهد نشست 
و به کانون ثابت تعارضات ضدحکومتی تبدیل شده 
است. کانون هایی مثل این در 4 سال دوران پر التهاب 
ترامپ مثل قارچ در حال سر برآوردن از گوشه و کنار 
ایاالت مختلف بودند. مثال چه کسی فکر می کرد شهر 
برکلی، یکی از آرام ترین شهرهای دانشگاهی آمریکا در 
نزدیکی سانفرانسیسکو، قطب مرفه اقتصاد دیجیتالی 

جهان، تبدیل به یکی از نمادهای شورش شود؟
چه کسی تصورش را می کرد حامیان رئیس جمهور 
مستقر در واشنگتن فردای انتخابات به مراکز شمارش 
آرا حمله کنند به طوری که ماموران شمارش آرا رسما 

در رسانه ها اظهار ترس و وحشت کنند؟
چه کسی تصور می کرد حامیان یک رئیس جمهور 
مستقر آمریکا و هواداران رقیب وی، فردای انتخاباتی 
که برای دهه ها به عنوان نماد پیشرفته ترین سامانه 
دموکراسی جهان در بوق و کرنا می شد، به طور توامان 

اعالم پیروزی کنند؟
چه کسی فکرش را می کرد 2 نامزد اصلی انتخابات 
ریاست جمهوری ایاالت سابقا متحده پس از انتخابات 
هدف تهدیدات متعدد ترور و حذف فیزیکی قرار بگیرند 
به طوری که سرویس مخفی دستگاه اطالعاتی آمریکا 

که ماموریت محافظت از رؤسای جمهور را بر عهده دارد، 
مجبور شود سرویسی ویژه برای نامزدی مثل جو بایدن 
در زادگاهش در ولمینگتون تمهید ببیند که هنوز حتی 
به طور غیررسمی هم در انتخابات پیروز نشده است. 
سلسله تنش هایی که ممکن است به جنگ داخلی 
دوم آمریکا منجر شود، از رویدادهایی مقدماتی نشأت 
می گیرد که می توانید ردپای آنها را در ش��ماره های 
اخیر »وطن امروز« بویژه در شماره دهم آبان با عنوان 
»هالووین خونین« پیدا کنید؛ از جمله اعالم آمادگی 
وزارت امنیت داخلی آمریکا با اعزام سریع نیرو توسط 
اداره مهاجرت و گمرک و حفاظت از مرزها به شهرهای 

درگیر شورش های انتخاباتی. 
آژانس های اجرای قانون و مهاجرت ایاالت متحده 
طی ماه های اخیر نیز برای سرکوب اعتراضات سراسری 
ضدنژادپرستی در پورتلند، سیاتل و واشنگتن مورد 
اس��تفاده قرار گرفته بودند. این در حالی اس��ت که 
مقامات محلی تاکید کرده اند سوءاستفاده دولت ترامپ 
از نیروهای فدرال برای مقابله با اعتراضات مدنی، باعث 
هر چه خشن تر شدن ناآرامی های مدنی و تبدیل آنها 

به جنگ های شهری خواهد شد. 
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تحلیل

 ترامپ: نظام آمریکا فاسد است
 رأی ارتشی ها را دزدیدند 
انتخابات مهندسی شد

 نانسی پلوسی: نگران رفتار ترامپ
 در فاصله زمانی باخت تا ترک

کاخ سفید هستیم 
 صفحه     ۷


