
تعداد کل قربانیان 90996 نفر

336
  طی 24 ساعت 336 نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند
  ظرفیت بیمارستان های تهران 

در حال اشباع است
  واکسیناسیون افراد باالی 50 سال

آمار فوتی ها را 95 درصد کاهش می دهد

نهمیبخشیم
نهفراموشمیکنیم

بهیاد
برادرجان

 ظریف می گوید هیچ وقت به آمریکا اعتماد نداشته
اما برجام ضعیف سند اعتماد ظریف به آمریکاست

اعتمادکردی
بدهماعتمادکردی

بیقانونی
درهفتتپه

با گذشت 3 ماه از اعالم رأی دادگاه هفت تپه، دولت 
مدیر جدید این شرکت را معرفی نکرده است

پرونده »وطن امروز«  درباره زندگی و آثار زنده یاد 
محمدسرور رجایی، شاعر و نویسنده افغانستانی

 صفحه     5

 صفحه     3

 صفحه     2

 صفحه     4

  ظریف، شهریور 93: اگر اوباما به ما قول 
می دهد که کاری بکند، ما آن را می پذیریم و به 

قولش احترام می گذاریم!
  ظریف، آذر 95: بر اساس قولی که آقای کری 
داد، یک موضع علنی گرفتیم، من اشتباه کردم، 

نباید بر اساس حرف این بابا عمل می کردیم

 حسن روحانی در آخرین جلسه هیأت دولت دوازدهم ضمن دفاع از عملکرد دولت های خود، با ادبیاتی طلبکارانه از مردم طلب عفو کرد
 سیاست های ویرانگر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دولت های روحانی قابل بخشش نیست

و تبعات آن تا سال ها گریبانگیر مردم ایران خواهد بود

تیترهای امروز
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 صفحات 2 و 3

نگاه
مانع حریری برطرف شد

 تالش تمام عیار حزب اهلل
برای تشکیل کابینه لبنان

مهدی گرگانی: در حالی که »س��عد حریری« و 
جریان وابسته به وی فکر می کردند انتخاب مامور 
تشکیل کابینه لبنان به این زودی ها میسر نخواهد 
شد، نمایندگان پارلمان لبنان »نجیب میقاتی« را 

با 72 رای مثبت برای این مهم برگزیدند. 
در شرایطی که اوضاع لبنان و بحران سیاسی 
در این کشور روز به روز عمیق تر و حل مشکالت 
س��خت تر می ش��ود و به  رغم اینک��ه اراده همه 
جناح های سیاسی بویژه حزب اهلل برای تشکیل 
دولت فراهم بود، س��عد حریری به واس��طه گره 
زدن تش��کیل کابینه به عوام��ل خارجی نظیر 
دریافت چراغ س��بز از عربس��تان س��عودی در 
چینش وزرا، جلب رضایت فرانسوی ها و چانه زنی 
با قدرت های دیگر نظیر آمریکا که خود از عوامل 
اصلی بحران لبنان هستند و همچنین زیاده خواهی 
و اختالفاتش با »میشل عون« رئیس جمهور لبنان، 
در پیش��برد امور ناتوان ماند و 9ماه از وقت ملت 
لبن��ان را که هر دقیقه آن برای خروج از بحران 

سیاسی مهم بود، به باد داد. 
ط��ی مهلت حریری برای تش��کیل کابینه، 
»سیدحسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل با درک 
موقعی��ت خطرناک لبنان از ل��زوم اتحاد میان 
جریان های سیاس��ی برای شکل گیری هرچه 
س��ریع تر دولت س��خن گفت و ضمن هشدار 
درباره وابستگی به طرف های خارجی، بر اتحاد 
میان همه لبنانی ها به عنوان ش��رط اول برای 
خروج از این بن بست بزرگ تاکید کرد. نصراهلل با 
شناخت دقیق شرایط لبنان، آمریکا را عامل اصلی 
محاصره اقتصادی، گرسنگی و تورم این کشور 
خواند و برای حل مشکالت بزرگ این کشور تا 
عادی شدن شرایط و تشکیل دولت تاکید کرد 
حاضر است با ظرفیت شخصی از دوستان واقعی 
لبنان،  طلب کمک کند. رهبر حزب اهلل در یک 
س��خنرانی خود با اش��اره به اینکه برخی قصد 
دارند برای امیال خود لباس ورشکستگی بر تن 
لبنان کنند، صراحتا تاکید کرد می تواند مشکل 
سوخت لبنان را با واردات مشتقات نفتی از ایران 

و عراق حل کند. 
اکنون نیز نجیب میقاتی همان طور که از رای 
فراکسیون حزب اهلل در پارلمان مشخص است، از 
حمایت کامل جریان مقاومت برخوردار است و 
به نظر می رسد اختالفاتش با میشل عون برای 
تشکیل هر چه سریع تر کابینه قابل حل و فصل 
است. با این حال نباید از تالش پشت پرده برخی 
جریان ها از جمله جریان س��عد حریری برای به 
شکست کشاندن اقدامات میقاتی برای تشکیل 
کابینه غافل بود؛ همان اتفاقی که برای »مصطفی 
ادیب« مامور پیشین تشکیل کابینه رخ داد و در 
نهایت باعث شد همه راه ها به حریری ختم شود. 

نظرس��نجی های  ثمانه اکوان: 
جدید در آمریکا نشان می دهد 
حس افتخار به میهن و وطن پرستی در بین آمریکایی ها 
در حال از بین رفتن اس��ت و بس��یاری از نوجوانان و 
جوانان این کشور دیگر احساسی نسبت به کشور خود 
ندارند. برای کسانی که بحث های سیاسی موجود در 
جامعه سیاسی آمریکا را پیگیری می کنند و نیم نگاهی 
به فعالیت گروه های راست گرا در داخل آمریکا دارند و 
نگران این مساله هستند که شاید شکل گیری گروه های 
ملی گرا بتواند منافع آمریکا در نقاط مختلف دنیا را به 
خطر بیندازد، این خبر، تا حد زیادی متعجب کننده و 
شگفت آور است. با این حال نظرسنجی اخیر در آمریکا 
نش��ان می دهد نسل هزاره و نسل Z یعنی نسل های 
نوج��وان و جوان آمری��کا عالقه چندانی به بحث های 
مرتبط با افتخار به میهن یا میهن پرستی ندارند. براساس 
 I&I این نظرسنجی که توسط 2 شرکت نظرسنجی
و TIPP صورت گرفته اس��ت، 67 درصد افرادی که 
درباره میزان میهن پرستی در عقاید و وجودشان از آنها 
سوال شده، پاسخ داده اند به کشورشان افتخار می کنند. 
با این حال در این نظرسنجی که در روزهای منتهی به 
روز استقالل آمریکا )چهارم جوالی( صورت گرفته، تنها 
36 درصد افراد بین 18 تا 24 س��ال اعالم کرده اند به 
میهن شان افتخار می کنند و 35 درصد نیز اعالم کرده اند 
اصال نسبت به آمریکایی بودن خود افتخار نمی کنند یا 

احساس افتخار بسیار کمی دارند. 
نظرسنجی دیگری که توسط موسسه ایپسوس بین 
1026 آمریکای��ی در فاصل��ه روزهای 25 تا 28 ژوئن 
صورت گرفته نیز نشان می دهد این نتایج تا حد زیادی 
درست است. در کل، 69 درصد افراد شرکت کننده در 
این نظرسنجی بیان کرده اند به آمریکایی بودن خود 

افتخار می کنند. اما باال بودن این میزان تنها در بین نسل 
X و نسل بیبی بومر )نسل به دنیا آمده بعد از جنگ 
دوم جهانی( دیده شده است که 71 تا 84 درصدشان 
اعالم کرده اند از اینکه آمریکایی هستند به خود افتخار 
می کنند اما زمانی که بحث به نسل Z یا نسل هزاره 
می رسد، این ارقام کاهش شدید داشته و به 52 و 58 
درصد می رسد. این مساله نشان دهنده شکاف شدید 
بین نس��ل های مختلف آمریکا در مساله نگاه شان به 

وطن یا میهن است. 
این آمار باعث شد خبرنگاران میان نسل های جدید 
آمریکا و جوانان بروند و از آنها سوال کنند: چرا به آمریکا 
و آمریکایی بودن خود افتخار نمی کنند. در ویدئویی که 
شبکه فاکس نیوز آن را منتشر کرد، خبرنگاری میان 
دانشجویان رفته و از آنها در این باره سوال می پرسد. 
یکی از دانشجویان در این باره می گوید: »من هر روز 
از اینکه آمریکایی هستم احساس شرم می کنم. تاریخ 
نژادپرستانه و استعماری ما و شرایط امروزی که ما در 
مقابله با پلیس و سیاست شاهد آن هستیم، همه باعث 
می شود من از آمریکایی بودن خود احساس شرم کنم«.

تحلیلگر نشریه نیوزویک در این باره نوشته است: 
»ایاالت متحده در حال تجربه یک »روز حساب« درباره 
گذشته و تاریخش است. بحث ها درباره نژادپرستی و 
بی عدالتی نژادی توجه بسیاری از افراد در نسل جدید 
آمریکا را به خود جلب کرده است. این بحث ها به دلیل 
اعتراضات گسترده به خشونت پلیس علیه اقلیت های 
نژادی، بویژه سیاه پوستان و همچنین قتل جورج فلوید 

به دست پلیس به مساله اصلی جوانان آمریکایی تبدیل 
شده است. حوادثی از این دست و بحث های رسانه ها 
درباره نژادپرستی ساختاری و سیستماتیک در آمریکا، 
به عالوه تجربیات شخصی از بی عدالتی روا داشته شده 
علیه مردم در این کشور از دالیلی است که باعث شده 
نسل جوان آمریکا دیگر اعتمادی به ساختار و فضای 
سیاسی - اجتماعی آمریکا نداشته باشد و در عین حال 

به آمریکایی بودن خود افتخار نکند. 
مساله بعدی دیگر فضای سیاسی حاکم بر آمریکا 
اس��ت. بحث های تند بین گروه های سیاس��ی، بویژه 
درگیری های همیش��گی 2 ح��زب جمهوری خواه و 
دموکرات بر سر قدرت و عمل نکردن این 2 حزب به 
وعده های اجتماعی و سیاسی خود، نوعی سرخوردگی 
در نسل جوان ایجاد کرده است. این مساله البته تنها به 
مسائل جاری در فضای سیاسی آمریکا یا دعوای 2 حزب 
اصلی این کشور بر سر انتخابات سال 2020 بر نمی گردد. 
یکی از کاربران توئیتر در پاسخ به درخواست نیوزویک 
برای نوشتن از اینکه چرا به آمریکایی بودن خود افتخار 
نمی کنید، نوشته است: »اگر تاریخ آمریکا را بخوانید از 
اینکه آمریکایی هستید خجالت می کشید. من مدت ها 
از میراثی که دولت آمریکا برای نسل ما گذاشته است 
ب��دم می آمد اما حاال از این کش��ور بدم می آید و فکر 
می کنم اینجا گرفتار شده و گیر کرده ام. چطور کسی 
می تواند تاری��خ آمریکا را بخواند و به آمریکایی بودن 
خودش افتخار کند؟ این تاریخ مرا گیج می کند. حالم بد 
می شود«. یکی دیگر از کاربران نیز نوشته است: »ما این 

کشور را براساس به رسمیت شناختن حقوق سیاهان و 
سرخ پوستان بنا نکرده ایم و کشور این طوری بنا شده 
اس��ت؛ با این حال گفتن ابتدایی ترین حرف ها در این 
باره، مرا به دشمن آمریکا تبدیل می کند و مرا به این 
متهم می کنند که کورکورانه از آمریکا متنفرم«. افرادی 
که به سؤاالت این نشریه پاسخ داده اند، تاکید کرده اند 
»»میهن پرستی« چیزی جز شست و شوی مغزی نیست. 

میهن پرستی ما با وقایع آمریکا همخوانی ندارد«.
در دیگر جواب ها می توان مشاهده کرد که حوادث 
تاریخی و نژادپرستی آشکار و سیستماتیک در داخل 
آمریکا چطور جوانان آمریکایی را از کش��ور خود بیزار 
کرده است: »وقتی میلیون ها نفر از ما تازه در چند سال 
اخیر از ماجرای کشتار تولسا )کشتار سیاه پوستان به 
دست سفیدپوستان افراطی در شهر تولسای اوکالهما 
در س��ال 1922( با خبر ش��ده ایم و هنوز هم کسانی 
هستند که با در نظر گرفتن جونتینث )روزی که اعالمیه 
آزادی بردگان برای بردگان ایالت تگزاس خوانده شد( 
به عنوان یکی از روزهای ملی آمریکا مخالفت می کنند 
و تاریخ س��یاهان را سرکوب کرده و سعی دارند آن را 
به فراموشی بس��پارند، چطور می توانم به این آمریکا 

افتخار کنم؟«
در ادام��ه این گفت و گوها، فرد دیگری به نیوزویک 
گفته است: »مشکل بزرگی که هم اکنون جامعه ما با 
آن درگیر است، نبود آموزش های مناسب درباره تاریخ 
آمریکا اس��ت و اینکه چطور باید از این تاریخ بد جدا 
شویم و تاریخ جدیدی برای آمریکا بسازیم. من اعتقاد 

دارم عدم آموزش صحیح تاریخ آمریکا، باعث می شود 
تعصبات ما همچنان ادامه پیدا کند. بله! با اشاره نکردن 
و توجه نکردن به تاریخ، مطمئنا اجازه می دهیم تعصبات 

ما، همچنان ما را از هم دور نگاه دارد«.
نکته جالب توجه در این صحبت ها این اس��ت که 
فضای سیاسی آمریکا هم اینک درگیر مساله نوع آموزش 
نوجوانان و جوانان درباره مسائل مرتبط با نژادپرستی 
است. جمهوری  خواهان در ایالت های جمهوری خواه مانع 
آموزش »نظریه انتقادی  نژاد« در مدارس می شوند تا 
آمریکا با تاریخ و کارنامه سیاه خود در گذشته درباره 

نوع برخوردش با نژادهای مختلف رو به رو نشود. 
البته محافظه کاران دالیل دیگری را برای این مساله 
بر می شمرند و در مقابل، معتقدند جنبش هایی مانند 
»جان سیاهان اهمیت دارد« با پایین کشیدن مجسمه 
پدران بنیانگذار آمریکا به بهانه اینکه آنها برده دار بودند، 
ارزش هایی که این پدران برای آمریکا متصور شده بودند 
را از بین برده و حس میهن پرستی را در نسل جدید 

از بین برده اند. 
البته این تنها سن و سال و میزان سواد دانشگاهی 
در بین نس��ل جوان نیست که مشخص کننده میزان 
میهن پرستی آنهاس��ت؛ نظرسنجی های جدید نشان 
داده هر قدر س��هم این نس��ل از ثروت آمریکا کمتر 
باشد، بیشتر از این کشور بدشان می آید و از آمریکایی 
بودن خود شرمس��ارند. بلومبرگ در گزارشی در سال 
گذشته میالدی خاطرنشان کرده بود نسل هزاره تنها 
مالک 4/2 درصد ثروت ملی اس��ت در حالی  که نسل 
قدیمی تر 10 برابر این نسل سرمایه دارد و زمانی که 
همسن این نسل بودند نیز آنها 21 درصد ثروت آمریکا 
را در دست داشتند. همین مساله حس وطن پرستی و 

وطن دوستی را از نسل جدید گرفته است.

وقتی تاریخ به دشمن یک ملت تبدیل می شود

چرا جوانان آمریکایی به آمریکایی بودن خود افتخار نمی کنند؟
یادداشت


