
دیوان جهانگیری
 جهانگیری پس از ادعای نجات ایران توسط دولت روحانی
 دیروز با فرار از پذیرش مس�ؤولیت دالر 4200 تومانی 

گفت سران قوا در سال 97  مانع افزایش نرخ دالر متناسب با تورم شدند!

خبر
اعتراض رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران 

به دبیرکل سازمان ملل

 سیاسی کاری 
سازمان جهانی بهداشت

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه ای 
به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به سخنان 
مدیر اجرایی برنامه فوریت های سالمت سازمان 
جهانی بهداشت اعتراض و عدم واکنش سازمان 
ملل به تحریم های ظالمانه را سیاس��ی توصیف 
کرد. به گزارش »وطن  امروز«، چندی پیش مدیر 
اجرایی برنامه فوریت های سالمت سازمان جهانی 
بهداش��ت در واکنش به اع��الم ممنوعیت ورود 
واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور گفت کرونا 
را سیاسی نکنید. این در حالی است که این سازمان 
به تحریم های ظالمانه و ضدبشری و سیاسی آمریکا 
علیه مردم ایران واکنش��ی نشان نداده بود. دکتر 
»سیدعلیرضا مرندی«، رئیس فرهنگستان علوم 
پزشکی ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، 
ضمن اعتراض به دوگانگی در رفتار سازمان های 
بین المللی، خواس��تار عدم تداوم سیاس��ت های 
مداخله جویانه شد. متن نامه رئیس فرهنگستان 

علوم پزشکی ایران به شرح زیر است:
اینجانب در مکاتبات متعددي در تاریخ هاي ۲۶ 
نوامبر ۲01۲، ۲۶ ژانویه ۲013، ۲1 اگوست ۲013، 
14 مه ۲019 و دوم آوریل ۲0۲0 به سازمان ملل 
متحد و سازمان جهاني بهداشت بارها تاکید کردم 
تحریم هاي ظالمانه آمریکا و کشورهاي غربي حامي 
آن منجر به عدم دسترسي داروهاي حیاتي براي 
مردم ایران ش��ده و آنها را از اساس��ي ترین حقوق 
انس��اني خود محروم کرده است. این تحریم هاي 
ناروا و ناتوان کننده در چندین دهه از زمان جنگ 
تحمیلي رژیم صدام علیه ایران که ایاالت متحده 
و بسیاري از کشورهاي غربي در تامین تجهیزات 
نظامي و سالح هاي شیمیایي از او پشتیباني کردند تا 
امروز یعني در همه گیري کرونا به ما تحمیل شده و 
مي شود. »کووید-19« به کل کشورهاي جهان ضربه 
 زده است که درباره برخي کشورها مانند جمهوري 
اسالمي ایران بدتر از دیگر کشورها بوده است و براي 
مردم ایران به دلیل ادامه تحریم هاي وحشیانه اي که 
آنها را از دسترس��ي به داروها و تجهیزات پزشکي 
محروم کرده، فرصت الزم و توان ضروري را گرفته 
است. تأسف  آور است که همه این اتفاقات تقریبا در 
سکوت کامل سازمان هاي مدافع حقوق بشر غربي 
و نهادهاي بین المللي که باید خواستار دسترسي 
ایران به کمک هاي پزش��کي طي این همه گیري 

جهاني باشند، صورت گرفته است. 
عالیجناب!

به رغم همه این فشارهاي ظالمانه، ایران طي 
4 دهه گذشته موفق ش��ده است شاخص هاي 
بهداشتي خود را به طور قابل توجهي بهبود بخشد و 
نمونه توسعه اي براي غرب آسیا و فراتر از آن باشد. 
ادامه در صفحه 6

پادگان 
واشنگتن

مقامات ایران در دیدار قائم مقام وزیرخارجه 
کره جنوبی بر لزوم آزاد سازی کامل 7 میلیارد دالر 

سرمایه کشورمان تأکید کردند

انتخاب امنیتی ترین دیپلمات آمریکا برای ریاست 
سازمان سیا در دولت بایدن به چه معناست؟

 اولتیماتوم  تهران
به    سئول  

ویلیام   برنز       و 
دیپلماسی امنیتی

باالتر از سیاهی!

از مصائب تولید

با وجود تداوم آلودگی شدید هوا در کالنشهرها 
دولت همچنان منفعل است

 »وطن امروز« از تأثیر مالیات بر ارزش افزوده
در مشکالت بخش تولید کشور گزارش می دهد

 حضور گسترده نیروهای گارد ملی آمریکا 
در خیابان های پایتخت این کشور
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وز ایران آزمایشگاه  واکسن همه چیز داشت جز  پیر
آمریکایی و انگلیسی نیست

ثمان�ه اک�وان: اگ��ر قرار باش��د 
آمریکایی  اجتماعی  شبکه های 
صحبت هایی را با عنوان »گسترش نفرت در جامعه« از 
خروجی خود حذف کنند، همان طور که قانون فعالیت 
در این ش��بکه ها این کار را منع می کند، طی چند روز 
گذشته باید صحبت های اکثر نمایندگان دموکرات کنگره، 
شخصیت های بارز این حزب سیاسی در آمریکا و حتی 
صحبت های مجریان برنامه های تلویزیونی مشهور را از 
صفحات خود حذف کنند. چند روز از زمانی که کنگره 
توسط معترضان حامی ترامپ مورد حمله واقع و اشغال 
ش��د می گذرد و هم اینک س��ؤال اصلی در ش��بکه های 
اجتماعی حامی دموکرات ها یا حتی رسانه های تصویری 
و مکتوب آنها این اس��ت: آیا االن زمان انتقام اس��ت یا 
همدلی؟ این س��ؤال در بسیاری از بخش های خبری و 
تحلیلی رسانه های آمریکایی پرسیده می شود و راه خود 
را با عناوین دیگری به برخی برنامه های نخبگانی دیگر 
این رس��انه ها مانند برنامه »جی پی اس« فرید زکریا در 
»سی ان ان« نیز باز کرده است. او با این  حال با این صراحت 
به دنبال انتقام نیست و از میهمانان خود می پرسد: آیا االن 
زمان پاسخگو کردن عوامل حمله به کنگره است یا زمان 
التیام بخشیدن به زخم های موجود؟ زکریا معتقد است هر 
دوی این اقدامات را نمی توان به  صورت همزمان در جامعه 
آمریکا انجام داد؛ یا باید با عوامل حمله به کنگره به  عنوان 
عوامل »حمله به دموکراسی آمریکایی« برخورد قضایی 
سخت و خشنی شود و مهم تر از آن ترامپ و حامیانش 
در کنگره مورد بازخواست قرار گیرند یا مجبور به استعفا 
شوند، یا اینکه بایدن باید به  عنوان رئیس جمهور بعدی 
ایاالت متحده دس��تور برخورد آرام با این افراد را بدهد و 
به فکر التیام بخشی به زخم های جامعه آمریکا و فضای 

سیاسی این کشور باشد. 
برخی تحلیلگران آمریکایی مانند ستون نویس نشریه 
آتالنتیک بر این باورند هر دوی این اقدامات را می توان 
به ص��ورت همزمان انجام داد. او بر این باور اس��ت این 
همان کاری اس��ت که کشورهایی که در آنها انقالب رخ 
داده انجام می دهند؛ هم به فکر التیام بخشی به زخم های 
مردم هستند و هم حاکمان مستبد را محاکمه و از قدرت 
برکنار می کنند اما همین حرف نشان می دهد نوع نگاه 
نویس��ندگان و تحلیلگران دموک��رات به اتفاقات کنگره 
چیست؛ انقالبی که دموکرات ها علیه جمهوری خواهان و 

رئیس جمهورشان دونالد ترامپ انجام دادند. 
ام��ا اقدامات بعدی آنها در راس��تای ای��ن دو هدف 
چیس��ت؟ در ادامه به برخ��ی از این اقدامات احتمالی و 
نتایجی که می تواند برای آینده فضای سیاسی آمریکا به 

همراه داشته باشد، اشاره می شود.
1- تالش برای برکناری یا استیضاح ترامپ

مهم ترین مساله ای که دموکرات ها در شرایط فعلی با 
آن مواجه هستند و می تواند در آینده نیز تمام اقدامات 
سیاس��ی و سیاس��ت خارجی آنها را تحت الش��عاع قرار 
دهد، حضور ترامپ در صحنه سیاست این کشور است. 
دونالد ترامپ با آن ویژگی های ش��خصیتی بعد از دوران 
ریاس��ت جمهوری، از صحنه سیاس��ت این کشور محو 
نمی شود. او 75 میلیون رأی دارد و مردمی که به او رأی 
داده اند نیز از صحنه روزگار محو نمی شوند. خطر بازگشت 
ترامپ به عرصه سیاست همواره برای دموکرات ها به این 
معناست که آنها نمی توانند با متحدان خود در سایر نقاط 
جهان یا حتی دولت های دیگر وارد معامله یا مذاکره ای 
شوند، زیرا هیچ اطمینانی وجود ندارد که سیاست های 
آنها در روز پایان یافتن دولت بایدن همچنان پابرجا بماند. 
در عین  حال خطر حضور ترامپ در صحنه سیاست این 
کشور به معنای قدرتمندتر شدن گروه های حامی او است 
از همین رو تمام تالش لیبرال ها در چند روز و چند هفته 
آتی، آنطور که خود به آن معترف بوده اند، »محو« ترامپ 
از صحنه سیاست این کشور است. نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان که همواره به اقدامات رادیکال در برابر 
ترامپ شهره است، به مایک پنس ۲4 ساعت زمان داده 
است تا با توسل به اصالحیه بیست و پنجم قانون اساسی 
آمریکا رئیس جمهور را برکنار کند. بر اساس این اصالحیه، 
در صورتی  که رئیس جمهور »ناتوانی« در اجرای مسؤولیت 
خود به دلیل بیماری، مشکالت روانی یا عدم کفایت داشته 
باشد با توصیه معاون او و همراهی دولتش برکنار می شود. 
پن��س تا لحظه تنظیم این یادداش��ت از این کار امتناع 
کرده اس��ت. گام بعدی برای دموکرات ها اما تالش برای 
استیضاح ترامپ در دقایق پایانی فعالیتش در کاخ سفید 
است. استیضاح در هر صورت نمی تواند منجر به برکناری 

رئیس جمهور شود اما مزیت هایی برای دموکرات ها نیز 
دارد. از ی��ک  طرف با تأیید طرح اس��تیضاح در مجلس 
نمایندگان، زمینه برای بیان اتهامات علیه ترامپ به وجود 
می آید و بعد از مدتی مجلس سنا می تواند او را محاکمه 
کند و حتی در صورتی  که ترامپ خودش را عفو کند نیز 
نمی توان��د از ای��ن دادگاه و نتایج آن فرار کند و از طرف 
دیگر، اگر نگاهی تاریخی به روند تاریخ سیاس��ی آمریکا 
داشته باشیم، ترامپ به نخستین رئیس جمهوری تبدیل 
می شود که ۲ بار در مجلس نمایندگان طرح استیضاح 
او رأی م��ی آورد و این می تواند باعث ش��ود زمینه برای 
ادامه حیات سیاس��ی او از بین برود. دموکرات ها آنقدر 
هوشیاری داشته اند که مطرح کنند استیضاح در مجلس 
س��نا و برگزاری دادگاه ترامپ را به بعد از گذشت 100 
روز اول دوران ریاست جمهوری بایدن موکول می کنند تا 
مبادا این دادگاه و خبرهای مربوط به آن اقدامات بایدن 
در 100 روز اول ریاست جمهوری اش را به حاشیه ببرد!

2- ایجاد هزینه برای حامیان و طرفداران ترامپ
دومین اقدامی که دموکرات ه��ا به دنبال اجرای آن 
هستند و از هم اینک نیز برنامه ریزی های رسانه ای خود 
را در این باره به انجام رس��انده اند، ایجاد هزینه سنگین 
برای کسانی است که هنوز هم از ترامپ حمایت می کنند. 
»تد ک��روز«، »جاش هاول��ی« و »کوین مک کارتی« از 
س��ناتورهایی هس��تند که به دلیل حمایت از ترامپ و 
همچنین عدم محکومیت حمله به کنگره هم اینک در 
تیررس حمالت دموکرات ها قرار گرفته اند و رسانه ها از آنها 
خواسته اند به دلیل حمایت شان از اقدامات رادیکال ترامپ 
استعفا کنند. در عین  حال نمایندگان جمهوری خواهی 
که رأی به تأیید نکردن جو بایدن به  عنوان رئیس جمهور 
منتخب داده اند، بش��دت از سوی رسانه های حوزه های 
انتخابیه ش��ان تحت  فشار هستند تا اس��تعفای خود را 
تقدیم کرده و از مجلس نمایندگان یا سنا برای همیشه 
خارج شوند. »مدیسون کاتورن« نماینده ایالت کارولینای 
شمالی، »ران جانسون« نماینده ایالت ویسکانسین و سایر 
نمایندگان جمهوری خواهی که در طول چند روز گذشته 
حتی با محکوم کردن اتفاقات کنگره، اعالم کرده اند آرای 

بایدن را به  رسمیت نمی شناسند نیز بشدت تحت  فشار 
قرار دارند که از سمت خود استعفا کنند. به نظر می رسد 
رسانه های دموکرات و سیاستمداران این حزب با توجه به 
پیروزی شکننده در مجلس سنا هم به دنبال انتقام گیری 
از جمهوری خواهان و هم به دنبال پاکس��ازی گسترده 
در ۲ مجلس آمریکا هس��تند تا بتوانند برنامه های خود 
و همچنین خواس��ته های بایدن از کنگره را بدون هیچ 

انتقاد و ممانعت شدیدی به انجام برسانند. 
از س��وی دیگر بازداش��ت های گس��ترده افرادی که 
در داخ��ل کنگره حض��ور پیدا کرده بودن��د و برگزاری 
دادگاه های آنها به جرم »فعالیت تروریس��تی در داخل 
آمریکا« همچنان طی چند روز گذشته ادامه داشته است. 
اکثر کسانی که عکس شان به  عنوان اشغالگران کنگره به 
تصاویر نمادین از روز ۶ ژانویه تبدیل  شده بود، بازداشت 
 ش��ده اند و تحت بازجویی سرویس های امنیتی آمریکا 
قرار دارند. از س��ویی اعضای پلیس کنگره نیز مجبور به 
استعفا شده اند و به نظر می رسد محکومیت های سنگین 
در انتظار کسانی است که در روز تاریخی ششم ژانویه پا 
به داخل کنگره آمریکا گذاشته اند. با وجود اینکه در برخی 
برنامه های تحلیلی رسانه های آمریکایی بیان می شود باید 
موضع نرم تری در مقابل این افراد داشت و مقصر اصلی 
این حادثه را که ترامپ و نزدیکانش هستند محکوم کرد 
اما باز هم ایستگاه های اتوبوس و مترو پر از عکس هایی 
است که حمله کنندگان به کنگره را به تصویر کشیده و از 
مردم خواسته است آنها را شناسایی کنند. برای معرفی یا 
بازداشت این افراد نیز به  رسم قدیمی آمریکایی جایزه های 

5 تا 50 هزار دالری در نظر گرفته  شده است!
3- تشدید فضای امنیتی در شبکه های اجتماعی

همان طور که روزنامه »وطن امروز« در ش��ماره روز 
یکش��نبه خود گزارش داده بود، فضای سیاسی آمریکا 
بویژه در میان دموکرات ها در حال رفتن به سمت ایجاد 
دوگانه آزادی – امنیت در برخورد با شبکه های اجتماعی 
در بس��تر اینترنت اس��ت. با آنکه 10 ش��بکه اجتماعی 
آمریکایی اکانت های ترامپ را بسته یا محدود کرده اند، 
تحلیلگ��ران دموکرات در ش��بکه های تلویزیونی مطرح 

می کنند تعلیق فعالیت ه��ای ترامپ و نزدیکانش چاره 
کار نیست و مشکالت توئیتر و سایر شبکه های اجتماعی 
مجازی برای امنیت سیاسی آمریکا بسیار عمیق تر از این 
است که با تعلیق شدن اکانت رئیس جمهور آمریکا این 
مشکالت بر طرف شود! با آنکه شبکه های اجتماعی در 
طول دوران انتخابات خدمات شایانی به دموکرات ها ارائه 
دادند، حاال برخی روزنامه ها از جمله »یواس ای تودی« 
گفته اند توئیتر از همان 4 سال پیش باید اکانت ترامپ 
را تعلیق می کرد و این ش��بکه اجتماعی به دلیل س��ود 
میلیونی که از حضور ترامپ در آن نصیبش می ش��د، از 
این کار امتن��اع کرده و به همین دلیل در ایجاد حادثه 

کنگره مسؤول است و باید پاسخگو باشد!
به نظر می رس��د اق��دام بع��دی دموکرات ها ایجاد 
اصالحات��ی در قوانی��ن مرتبط با فعالیت ش��بکه های 
اجتماع��ی بویژه بخش ۲30 قانون حمایت از اینترنت 
پاک است که س��ال 199۶ به تصویب کنگره رسیده 
اس��ت. بر اس��اس این بخ��ش از قان��ون، پلتفرم های 
ارائه دهنده فضای سایبری مانند شبکه های اجتماعی 
توئیتر، اینس��تاگرام یا فیسبوک هیچ کدام نمی توانند 
به دلیل انتش��ار پس��ت ها توس��ط کاربرا ن شان تحت 
تعقیب قضایی قرار گیرن��د اما در عین  حال موظفند 
نسبت به این اظهارنظرهای خطرناک و مخالف امنیت 
ملی واکنش مناسب از خود نشان دهند. در حالی  که 
جمهوری خواهان سعی داشتند بار مسؤولیت را از دوش 
شبکه های اجتماعی بردارند و در این باره به متمم اول 
قانون اساس��ی آمریکا اشاره می کردند که بر اساس آن 
کنگره نمی تواند قانونی را تصویب کند که مانع آزادی 
بیان شود، در مقابل دموکرات ها بشدت سعی می کردند 
پلتفرم های اینترنتی را مجبور به پاسخگویی در مقابل 

مسائلی که کاربران شان نشر می دهند، کنند. 
در هر صورت شرایط و فضای سیاسی آمریکا این روزها 
متغیرتر از هر زمان دیگری است. می توان فضای سیاسی، 
تنش ها و فضای نفرت و دوقطبی را به فضای یک جامعه 
بعد از پیروزی یک جناح در جنگ داخلی تش��ابه کرد. 
به نظر می رسد دموکرات ها بهترین استفاده را از مساله 
حمله به نهاد قانون گذاری آمریکا می برند و سعی دارند 
پاکس��ازی های وسیعی را در بین مسؤوالن و همچنین 
نهادهای غیرهمراه شان انجام دهند تا بدین ترتیب راه را 

برای اقدامات بعدی دولت بایدن هموار کنند.

عل�ی آران: ج��و بایدن ش��اید 
در ظاهر منتقد سیاس��ت ها و 
رویکردهای رئیس جمهور فعلی آمریکا، دونالد ترامپ 
باشد اما گویا خود در مقام عمل به همان راه می رود. اگر 
ترامپ سال ۲018 با رهسپار کردن مایک پمپئو، مدیر 
سازمان سیا به وزارت امور خارجه، روند امنیتی کردن 
دیپلماسی خارجی واشنگتن را به شکلی بدفرجام آغاز 
کرد، حاال در کمتر از 3 سال جانشین دموکرات او در 

کاخ سفید امنیتی ترین دیپلمات تاریخ معاصر آمریکا 
را راهی سازمان سیا کرده است. 

بیلی برنز ۶4 ساله که دیروز توسط بایدن به عنوان 
گزینه مدیریت سازمان اطالعات مرکزی آمریکا معرفی 
شد- و بعید است برای این پست در سنا رای نیاورد- در 
حالی تا کمتر از یک ماه دیگر راهی مقر مرموز سیا در 

النگلی ویرجینیا می شود که معروف است طی ۲ سال اول 
ریاست جمهوری اوباما در قامت معاون هیالری کلینتون 
در وزارت خارجه، رئیس در سایه سیا بود. در حالی که 
لئون پانه تا، سوگلی فاسد، معتاد و از کار افتاده کلینتون ها 
به عنوان سهمیه آنها در پیروزی اوباما در انتخابات ۲008 
به او تحمیل شده بود، هیالری به عنوان وزیر خارجه و 

البته حلقه وصل دموکرات ها به دولت سایه واشنگتن، 
کرسی سازمان سیا را برای مهره بی اختیار خود برگزید 
تا اینگونه اختی��ار اداره قلب امنیتی آمریکا را از طریق 
دفتر بغلی خود در طبقه آخر س��اختمان هری ترومن، 
مقر وزارت خارجه در شمال غربی پایتخت به دست گیرد؛ 
جایی که معاونش، ویلیام ژوزف برنز کارکشته نشسته 

بود. برنز در حالی به این جایگاه مهم رسیده بود که از 
3 سال جلوتر، روند مذاکرات موفق دولت بوش پسر با 
روس��یه پوتین را تحت عنوان »ری استارت« کلید  زده 
بود. او به عنوان بازی گردان هر ۲ دستگاه دیپلماسی و 
جاسوس��ی آمریکا تا سال ۲014 که پس از 33 سال از 
وزارت خارجه بازنشسته شد، ستون فقرات پنهان دولت 

اوباما باقی ماند. بویژه نقش او در تاسیس و ...
ادامه در صفحه 6

گام های بعدی دموکرات ها برای حذف ترامپ از صحنه سیاست آمریکا چیست؟

هم انتقام، هم التیام

برنز و دیپلماسی امنیتی ویلیام 

یادداشت

نگاه

تساوی دیدنی استقالل � پرسپولیس

 فوتبال برتر؛ پرهوادارترین برنامه تلویزیون/ رکورد ارسال پیامک
 با ارسال 6 میلیون و 700 هزار پیامک در داربی دیروز شکسته شد

آیت اهلل رئیسی :

 شباهت تطبیقی رفتار اصالح طلبان در فتنه 88 با رفتار دار و دسته ترامپ در انتخابات 2020تیترهای امروز
جریان های سیاسی ای که منافع جناحی خود را به منافع ملی ترجیح می دهند چگونه به اشتراک منافع و وحدت روش می رسند
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