
امید به تغییر

نگاه

 اشکال کار همین جاست 
آقای ظریف!

نوید مؤمن: اخیرا آقای محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه در توئیتی نوشته است: »یک راه برای 
حرکت به جل��و، با ترتیبی منطقی، وجود دارد: 
تعهد- اقدام- جلسه، ایاالت متحده به عنوان طرف 
تخطی کننده، باید اقدامات تصحیحی اتخاذ کند: 
به برجام متعهد شود؛ به صورت موثر تعهداتش 
را اجرا کند؛ ایران بالفاصله با برگرداندن اقدامات 

خود، پاسخ متقابل می دهد«. 
در این توئیت که منبعث از نقش��ه راه آقای 
ظریف و دولت درباره برجام اس��ت، یک »مؤلفه 
تعیین کننده« مفقود شده است! این مؤلفه مهم، 
»تضمین« است. رهبر حکیم انقالب بارها تاکید 
فرموده اند باید در مقابل هر گونه بازگشت طرف 
مقابل به برجام، از آنها )آمریکا و تروئیکای اروپا( 
تضمین گرفته شود. با این حال به نظر می رسد 
دول��ت و وزارت امور خارجه کماکان اصرار دارند 
»تعهد« را جایگزین »تضمین« کنند! بدون  شک 
کاخ س��فید و مهره های اروپای��ی آن نیز از این 
رویکرد منفعالنه استقبال می کنند، زیرا تا زمانی 
ک��ه »ارائه تضمین« جایی در احیای س��اختار 
حقوقی-اقتصادی برجام نداشته باشد، می توانند 
در قالب »بازی با کلمات« و »ارائه تفاسیر عملیاتی 
چندگانه«، بازی را به سود خود هدایت کنند! دقیقا 
مانند اقدامی که سال 2016 میالدی در نخستین 

سال اجرایی شدن برجام صورت دادند. 
در آن زمان، دولت باراک اوباما از طریق وزارت 
خارج��ه و وزارت خزان��ه داری آمریکا خطاب به 
شرکت ها، مؤسسات بانکی، کمپانی ها و شرکت های 
بزرگ و متوس��ط تاکی��د ک��رد در عین تعلیق 
تحریم های ایران، هیچ گونه تضمینی درباره »ثبات 
توافق هسته ای« به آنها نخواهد داد. همین مساله 
سبب شد س��رمایه گذاری شرکت ها و مؤسسات 
خارج��ی در ایران به حداقلی ترین میزان ممکن 
برس��د. به عبارت بهتر، آمری��کا و تروئیکای اروپا 
رسما زیر اصلی ترین تعهد خود در برجام )تعلیق 
تحریم های ایران( زدند و اهرم فشاری نیز علیه آنها 
در راستای پایبندی به این تعهدات وجود نداشت. 
پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، اعضای 
اتحادیه اروپایی در نشستی در بروکسل پایتخت 
بلژیک، بار دیگر »متعهد« شدند منافع اقتصادی 
حداقلی برجام را برای کشورمان تامین کنند و در 
ازای آن، ایران از توافق هسته ای خارج نشود. هر 
چند کشورمان به مدت یک سال به تمام تعهدات 
خود در برجام پایبند ماند اما طرف اروپایی با خلق 
ساختارهایی مضحک و مجازی به نام »SPV « و 
»اینستکس«، عمال دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کش��ورمان را بازی داد! ۳ کشور آلمان، 
انگلیس و فرانسه با به کار گیری تاکتیک »خرید 

زمان«، از یک سو ایران را به صورت یکجانبه ...
ادامه در صفحه 6

سال گران!

 مخالفت صریح دولت صنعا
با طرح یکجانبه آمریکایی ها درباره آتش بس 

اقدام تحریک آمیز انگلستان علیه ثبات استراتژیک 
لندن به دنبال گسترش زرادخانه های اتمی

هوشیاری 
انصارالله

 انگلیس 
اتمی تر     می شود

ایستاده    در   صف
 قیمت هر کیلو مرغ 

در خرده فروشی ها به ۳۲ هزار تومان رسید

گزارش »وطن امروز« درباره دالیل شکل گیری 
 باالترین نرخ تورم اقالم خوراکی ۲  دهه اخیر

در سال ۹۹
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بایدن بر   سر  ویرانه های 
جنگ داخلی

  عدم تشکیل وزارت بازرگانی 
بهانه ای برای فرار از مسؤولیت و پوشاندن 

سوءمدیریت دولت است

شبکه توزیع هوشمند به دلیل تزاحم 
منافع در دولت پیگیری نمی شود

در پایان سال سخت ۹۹ مهم ترین نیاز جامعه ایران در مواجهه با دشواری های وضعیت موجود چیست؟

 در شرایطی که جریانات ضدانقالب و غربگرا ادامه پروژه سازش را وابسته به ناامیدی جامعه و القای حس بن بست می بینند
لزوم احیای امید با ترسیم مختصات تغییر مدیریت در سال1400 ضروری است

ثمانه اکوان: نخستین سخنرانی 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
بعد از استقرار در کاخ سفید، به بحث کرونا و مسائل 
اقتصادی این کشور اختصاص داشت اما زمانی که به 
جزئیات این سخنرانی پرداخته شود، مشخص خواهد 
ش��د تا چه حد ناامیدی از اوضاع سیاسی و اجتماعی 
آمریکا در نخستین سخنرانی رئیس جمهور این کشور 
نمود داش��ته است. بایدن سعی کرد در این سخنرانی 
جامعه چندپاره و ازهم گس��یخته آمریکا را نوید دهد 
که سرانجام، روشنی ای در پی این تاریکی که بدترین 
تاریکی تاریخ ایاالت متحده است، وجود دارد و این مردم 
آمریکا هستند که باید سعی کنند شکاف های نژادی، 

قومی و اجتماعی را پر کنند. 
او در یک س��الگی آغاز پاندمی کرونا و در حالی  که 
الیحه مدنظر دموکرات ها برای جبران خسارات ناشی 
از کرونا را امضا کرده بود، مقابل دوربین کاخ س��فید 
حاضر شد تا با مردم این کشور درباره برنامه های آینده 
خود برای جامعه آمریکا س��خن بگوید. او ضمن بیان 
این که انتظار می رود تمام بزرگساالن در آمریکا از اول 
ماه مه  بتوانند از واکسن کرونا استفاده کنند، بیان کرد 
تا چهارم جوالی )روز اس��تقالل آمریکا از امپراتوری 
بریتانیا( اکثر مردم این کش��ور واکسن کرونا را تزریق 
کرده ان��د. او در این ب��اره اعالم کرد: »این کار نیازمند 
تمام مردم آمریکاس��ت و من به تمام شما نیاز دارم«. 
این جمله که به تیتر بسیاری از رسانه های آمریکایی 
تبدیل شد، ریشه در برخی نظرسنجی های آمریکایی 
دارد که می گوید از هر 4 آمریکایی، یک نفر تمایلی به 
استفاده از واکسن کرونا ندارد و حتی در بین اعضای 
کادر درمان بیمارس��تان ها نیز تعداد زیادی حاضر به 
استفاده از واکسن نیستند. در عین  حال بر اساس آمار 

دیگری مشخص  شده است ایالت هایی که فرمانداران 
جمهوری خواه بر آنها حکومت می کنند، بیشتر از سایر 
ایالت ه��ا در بحران کرونا قربانی می دهن��د، زیرا این 
فرمانداران حاضر به پیروی از پروتکل های بهداش��تی 
نبوده و اس��تفاده از ماسک در اماکن عمومی را اجبار 
نمی کنند. شکاف اجتماعی موجود در جامعه آمریکا که 
حاال خود را در مس��اله کرونا نیز به  وضوح نشان داده، 
باعث شده است با وجود سرعت باال در تزریق واکسن 
کرونا، باز هم تعداد کس��انی که به این بیماری مبتال 
می شوند یا جان خود را از دست می دهند بشدت در 
آمریکا باال باشد. بایدن با اشاره به این اختالفات گفته 
اس��ت: »اغلب اوقات ما با هم جنگیده ایم. یک ماسک 
که می تواند جان انس��ان های زی��ادی را نجات دهد، 
بین ما اختالف به وجود آورده است. ایالت ها به  جای 
اینکه با هم کار کنند، علیه یکدیگر فعالیت می کنند«. 
رئیس جمهور ایاالت متحده با اشاره به همین مسائل، 
در سخنرانی خود در کاخ سفید با اشاره به جان باختن 
بیش از ۵2۷ هزار نفر از مردم آمریکا بر اثر کرونا، گفت 
این تعداد از مجموع آمریکایی هایی که در جنگ های 
جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام و 11 سپتامبر کشته 

شدند بیشتر است. 
  کرونا و جوالن تبعیض نژادی در آمریکا

اما یکی از مس��ائلی که این روزها بیش��تر از قبل 
درباره ویروس کرونا و واکسن مرتبط با آن در آمریکا 
وجود دارد، مساله تبعیض نژادی و خشونت نژادی در 
جریان بحران کرونا در آمریکاس��ت. بایدن به مس��اله 

خشونت های نژادی علیه آسیایی تبارها در آمریکا اشاره 
کرد و »جنایات نفرت انگیز شرورانه علیه آمریکایی های 
آسیایی تبار را که مورد حمله، آزار و اذیت، سرزنش و 
قربانی شدن قرار گرفته اند« محکوم کرد. او در این باره 
افزود: »در همین لحظه بسیاری از آنها ]آسیایی تبارها[ 
– هموطنان آمریکایی ما – در خط مقدم تالش برای 
درمان این بیماری هس��تند و تالش می کنند زندگی 
مردم را نجات دهند و هنوز هم مجبور هستند زمانی 
که در خیابان های آمریکا راه می روند، در بیم جان خود 
باشند«. او تأکید کرد: »این اشتباه است، غیر آمریکایی 
است و باید متوقف ش��ود«. شاید مهم ترین بخش از 
این جمله، همین مس��اله باشد که بایدن در شرایطی 
جرائم ناشی از نفرت  نژادی را »غیرآمریکایی« خوانده 
اس��ت که در هیچ کش��وری بدین حد نفرت  نژادی و 
شکاف اجتماعی بین اقوام و گروه های اجتماعی وجود 
ندارد و بررسی تاریخ آمریکا نشان می دهد اتفاقاً نفرت 
نژادی، مس��اله ای »کامال آمریکایی« است. در همین 
راستا می توان به بررسی عملکرد دولت این کشور در 
واکسیناسیون سراس��ری کرونا با توجه به دسترسی 
نژاده��ای مختلف به مراکز درمانی و واکسیناس��یون 
پرداخت. تیتر روز جمعه تعدادی از مطبوعات آمریکایی 
به همین مساله اختصاص داشت. آنها گفته بودند غیر 
از سیاه پوستان که به نسبت سفیدپوستان بسیار کمتر 
واکس��ینه شده اند و رد پای آشکاری از تبعیض نژادی 
در این باره دیده می شود، التین تبارها نیز به اقلیت هایی 
که کمتر از سفیدپوستان توانسته اند از واکسن کرونا 

بهره مند شوند، افزوده  شده اند و در این باره نگرانی های 
زیادی وجود دارد که مسائل نژادی روی ترتیب دریافت 

واکسن کرونا اثر گذاشته باشد. 
  حمله به ترامپ

درگیری ه��ای دموکرات ه��ا و جمهوری خواهان و 
مقصر دانس��تن ترامپ برای تمام اتفاقات رخ داده در 
طول دوران کرونا، یکی دیگر از محورهای س��خنرانی 
بایدن بود. او بدون اینکه اشاره ای به نام ترامپ داشته 
باشد، از عملکرد او در زمان کرونا بشدت انتقاد کرد و 
گفت یک س��ال پیش، »کشور از طرف ویروس مورد 
ضربه قرار گرفت و در عین  حال این حمله با سکوت 
و تکذیب مواجه ش��د«. او که می دانست ترامپ بارها 
اعالم کرده است واکسن در زمان او تولید شده است، 
یادآور شد زمانی که ریاست جمهوری را تحویل گرفته 
بود، »آمریکا به  اندازه کافی واکسن در اختیار نداشت و 

سرعت تولید واکسن اخیرا افزایش یافته است«.
  بی اعتمادی مردم آمریکا به دولت

یک��ی از نکات جالب س��خنرانی بایدن اش��اره به 
بی اعتمادی مردم آمریکا به دولت های شان بود. او سعی 
کرد در این س��خنرانی با توس��ل به عبارت اول قانون 
اساس��ی آمریکا یعنی »ما مردمان« بیان کند دولت و 
مردم درواقع یک هدف و یک موجودیت دارند و نباید 
آنها را از هم جدا دانست. او به خاطره ای از یکی از تجار 
فیالدلفیایی اشاره کرد که در پاسخ به این سؤال او که 
پرسیده بود، بیشتر از هر چیز به چه چیزی نیاز دارید، 
گفته بود: »صداقت می خواهم. حقیقت می خواهم. فقط 

به من حقیقت را بگو«.
بایدن در بخش دیگری از سخنرانی خود به مساله 
جالب توجه دیگری اشاره کرد و آن از بین رفتن اعتقاد 
مردم به دولت شان و همچنین دموکراسی آمریکایی 
بود. او به گونه ای س��خنرانی می کرد که گویی آمریکا 
از جنگی ویرانگر در بین مردم این کش��ور نجات پیدا 
ک��رده اس��ت و حاال باید بازس��ازی های بعد از جنگ 
داخلی صورت گیرد. او با اش��اره به این موضوع � که 
احتماال اشاره به دوران ریاست جمهوری ترامپ دارد � 
خاطرنشان کرد: »بارها و بارها گفته ام و شاید گوش تان 
از ش��نیدن این حرف خسته شده باشد اما آمریکا در 
حال بازگشت است«. او به  صورت غیررسمی به مساله 
شکاف اجتماعی و سیاسی موجود در آمریکا نیز اشاره 
کرد و گفت: »دعای همیشگی من برای کشورمان این 
است که با تمام چیزهایی که از سر گذرانده ایم، همگی 
با هم یک مردم، یک ملت و یک آمریکا باشیم و تاریخ 
نیز این گونه گواهی خواهد داد که ما تاریک ترین دوره 
زمانی تاریخ ملت مان را از س��ر گذراندیم؛ تاریک ترین 

دوره ای که می شناسیم«.
ای��ن س��خنرانی به  عنوان نخس��تین س��خنرانی 
عموم��ی بای��دن بع��د از گذش��ت ۵0 روز از دوران 
ریاس��ت جمهوری اش بیش��تر از اینکه ارائه گزارشی 
درب��اره ۵0 روز ابتدای��ی فعالیت او در کاخ س��فید و 
یا مب��ارزه دولتش با کرونا باش��د، س��خنرانی ای بود 
که ی��ک رئیس جمهور بع��د از پای��ان یافتن جنگی 
داخلی می تواند ای��راد کند. دعوت به همدلی و ملت 
ش��دن، دعوت ب��ه اتحاد و اعتماد پیدا ک��ردن دوباره 
 ب��ه دولت، آن هم در زمان��ی که دیگر هیچ اعتمادی 
به سیس��تم باقی نمانده اس��ت، همه نشانه های افول 

اجتماعی � سیاسی آمریکا در داخل است. 

پیام های اولین سخنرانی عمومی بایدن بعد از استقرار در کاخ سفید

بایدن بر سر  ویرانه های جنگ داخلی
یادداشت

 قالیباف درباره مصوباتپیام های اولین سخنرانی عمومی بایدن بعد از استقرار در کاخ سفید 
 و طرح های مجلس مطرح کرد

 @ vatanemrooz در شبکه های اجتماعی

تیترهای امروز
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دیپلماسی دقت کن!
 چگونه البی های مخفیانه  AFC با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و انفعال دستگاه دیپلماسی کشور ۲ لبه قیچی علیه فوتبال ایران شدند

 مؤلفه های 
خنثی سازی تحریم

صفحه   ۲

تحریم ها قبل از شروع به کار دولت روحانی اعمال شد
در همان وضعیت حق میزبانی تیم های ایرانی محفوظ ماند

حاال دولتی ها از دست رفتن میزبانی ها را به تحریم ها ربط می دهند!

 توطئه محروم کردن ایران از میزبانی فوتبال 
پس از توافق برجام کلید خورد

صفحه   6


