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آمریکا روی گسل راستگرایان افراطی
جنایت اخیر و شوک آور یکی از سفید برترپنداران در نیویورک بار
دیگر خطر فزاینده راستگرایان افراطی را در جامعه آمریکا به خوبی
به نمایش گذاشته است .در واقع نقش گروههای راست گرای افراطی
سفید برترپندار به صورتی فزاینده در سیاست داخلی آمریکا نیز پر رنگ
شده و انتظار میرود که این گروهها نه فقط اقدامات خشونت بار علیه
اقلیتهای قومی و نژادی مانند سیاه پوستان و التین تبارها را تشدید
کنند بلکه اقلیتهای دینی مانند مسلمانان را نیز بیش از پیش هدف
حمالت خود قرار دهند .در عین حال گروههای راست گرای افراطی
در راستای رویکرد سیاسی خود به طور فزاینده خواهان دخالت در
عرصه سیاسی داخلی آمریکا هستند .این موضوع موجب بروز حوادث
خشونت بار در عرصه سیاسی آمریکا مانند تهاجم به کنگره در  6ژانویه
 2021از سوی هواداران افراطی ترامپ در واکنش به نتیجه انتخابات
ریاست جمهوری  2020و پیروزی جو بایدن دموکرات در این انتخابات
شد .در پی کشتار هولناک در سوپرمارکتی در شهر بوفالوی ایالت
نیویورک ،کاماال هریس ،معاون رئیسجمهوری آمریکا نیز گفت:
«ایاالت متحده این روزها شاهد همه گیری نفرت است ».اما تاریخ 240
ساله ایاالت متحده آمریکا نشان میدهد که این کشور همیشه و نه «این
روزها» درگیر همه گیری نفرت بوده است ،نفرت سفیدپوست علیه
سیاه پوست ،نفرت سیاه پوست علیه سفید پوست ،نفرت سفید پوست
و سیاه پوست علیه سرخپوست و نفرت سرخپوست علیه سفید پوست
و سیاه پوست .به تازگی نیز با افزایش جمعیت التین تبارها در ایاالت
متحده ،نفرت نژادی مثلثی ،ضلع چهارمی نیز پیدا کرده است .با این
حال ،همه گیری نفرت در آمریکا فقط جنبه نژادی ندارد بلکه تعارضات
ایدئولوژیکی نیز به وخامت اوضاع در این کشور افزوده است .خداباوران
در برابر خداناباوران قرار دارند ،پروتستانها در برابر کاتولیکها و
مسیحیان در برابر مسلمانان .این در حالی است که افزایش فاصله
سرسام آور فقر و غنا در ایاالت متحده ،به کینههای نژادی و اعتقادی
شدت بخشیده است .جامعهای که یک فرد به تنهایی بیش از 250
میلیارد دالر ثروت دارد و دارایی  400آمریکایی معادل  150میلیون
آمریکایی دیگر است 40 ،میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی میکنند و
ادامه حیات آنان به کمکهای دولتی بستگی دارد ،در چنین شرایطی،
هر یک از کانونهای تعارضات نژادی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی ،دهها و
صدها نهاد ،موسسه واندیشکده را در اختیار دارند تا نفرت از دیگری
را تئوریزه و با استفاده از پیشرفتهترین ابزارهای انتقال پیام ،به جامعه
پمپاژ کنند .همه این مسائل هم در کشوری رخ میدهد که شهروندانش
راحتتر از خرید کتاب ،به مجهزترین و کشندهترین سالحها دسترسی
دارند .به همین دلیل ،کسی که از شرایط خود ،شرایط نژاد خود ،شرایط
طبقه اجتماعی خود یا حتی از شرایط کشور خود ناراضی است ،یک
مسلسل جنگی میخرد و انسانها را به مسلخ میبرد .مهم نیست که
انسان ها ،کودکان خردسال در مدرسهای باشند یا عبادت کنندگان در
کلیسا یا کنیسه یا مسجد .حتی قربانیان میتوانند رهگذرانی باشند که
در گوشهای هدف گلوله قرار میگیرند .براساس آخرین آمارها آمریکا
در سال  2020حدود  19هزار و  350فقره تیراندازی را ثبت کرده
است که این رقم نسبت به سال قبل از آن  35درصد افزایش را نشان
میدهد ،اما به رغم این آمار تصاعدی و ایجاد موج کنترل خشونتهای
مسلحانه ،کنگره آمریکا هنوز موفق به تصویب الیحهای در این باره
نشده است و قوانین کنترلی در برخی مناطق به صورت شورایی اعمال
میشود .نکته این جاست که سفید برترپنداران ،آشوبهای نژادی در
پی قتل هولناک جورج فلوید سیاه پوست توسط یک پلیس سفید پوست
در سال  2020را نشانهای از نابودی هویتی ایاالت متحده قلمداد
میکنند که باید برای جلوگیری از آن ،دست به اسلحه ببرند .البته این
نگرش افراطی و خشونت طلب گرو ههای نژادی سفید برترپنداران
به واکنشهای خشن برخی از گرو ههای ضدفاشیستی مانند آنتیفا
انجامیده است .به عبارت دیگر ،ایاالت متحده در مرحله جدیدی از دور
تسلسل خشونتهای نژادی قرار گرفته است که خشونت یک گروه ،به
خشنتر شدن گروه دیگر میانجامد؛ روندی که معاون رئیسجمهوری
آمریکا از آن به عنوان «همه گیری نفرت» در این کشور یاد میکند .این
گروهها در تالش هستند با روند چند نژادی در آمریکا مقابله و نوعی
پاکسازی نژادی را در این کشور اجرا کنند.

مراسم تشییع و تدفین استاد فاطمینیا برگزار شد

نماز رهبرانقالب
بر پیکراستادفاطمینیا

رهبر انقالب شامگاه دوشنبه ( )1401.02.26با حضور در کنار پیکر
سیدعبدا ...فاطمینیا ضمن
مرحوم حجتاالسالم و المسلمین حاج ّ
عالم واعظ نماز میت اقامه کردند .به گزارش پایگاه
قرائت فاتحه ،بر آن ِ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتا ...خامنهای در این
مراسم جمعی از نزدیکان و بستگان مرحوم حجتاالسالم و المسلمین
فاطمینیا نیز حضور داشتند .همچنین مراسم تشییع پیکر مرحوم
استاد فاطمی نیا ،دیروز در تهران و قم برگزار و پیکر آن عالم ربانی
در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد .به گزارش
خبرگزاریمهر،محلبرگزاریمراسمتشییعدرتهران،مقابلدانشگاه
تهران بود و آیتا ...کاظم صدیقی نماز را بر پیکر آیتا ....فاطمینیا
اقامه کرد و پس از آن ،پیکر آن مرحوم به سمت چهارراه ولیعصر(عج)
تشییع شد .سپس ،پیکر آن عالم ربانی به قم انتقال یافت و بعد از
تشییع از مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر کریمه
اهلبیت(ع) ،در این مکان مقدس آرام گرفت.

همزمانباآغازعملیاتاجرایی ۱۰۰هزارواحدمطرحشد:

انتقادرئیسجمهورازرونداجرای
پروژهنهضتملیمسکن

روز گذشته با حضور ویدئو کنفرانسی رئیسجمهور ،عملیات اجرایی
 ۱۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید آغاز شد .در
این برنامه رئیسجمهور از روند اجرای پروژه طی  ۹ماه گذشته انتقاد
کرد و گفت :نیمی از هزینههای مردم به مسکن اختصاص مییابد که
باید این مشکل برطرف شود .به گزارش ایسنا ،دیروز جلسه شورای
عالیمسکنباحضورسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهوربرگزارشد.در
جریان برگزاری این نشست رئیسجمهور به صورت ویدئو کنفرانس،
دستور آغاز عملیات اجرایی  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای
جدید را صادر کرد .رئیسی با بیان توصیههایی در خصوص وظایف
دستگاههای مرتبط با پروژه نهضت ملی مسکن گفت :برای من به هیچ
وجه قابل قبول نیست که  ۹ماه از دولت بگذرد و ما در این زمینه بحث
کنیم که خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین اعتبارات محقق شده
یا نشده است یا مالیات واریز شده یا بعضی از ادارات و سازمانها هنوز
بحث دارند که آیا زمین به این قضیه اختصاص بدهند یا ندهند .این
بحثها برای االن نیست ،برای سه چهار ماه اول است .وی تاکید کرد:
ما در این زمینه عقب ماندگی داریم .اگر بعضا میگوییم که دولتهای
گذشته آن چنان که باید وظایف خود را انجام ندادهاند این سوال االن
در خصوص خود ما هم مطرح هست که آیا ظرف این مدت آن چنان که
باید کارها پیش رفته است؟
رئیسجمهور با اشاره به لزوم تخصیص زمین به پروژههای نهضت ملی
مسکن گفت :درخصوص زمین ها ،آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی
این موضوع را دنبال کند که تخصیص اراضی در اختیار برخی از مراکز
چه مشکالتی دارد .آن دسته از متقاضیانی که واجد شرایط هستند ،در
اراضی همان دستگاهها مسکنشان تامین شود .رئیسجمهور تاکید
کرد :من از استانداران ،بانکها ،بانک مرکزی و سازمانهای مسئول
میخواهم که طرح نهضت ملی مسکن را به عنوان یک موضوع دارای
اولویت تلقی کنند ،چراکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ۴۰تا۵۰
درصد است و این یعنی مشکل جدی برای خانوادهها وجود داردکه باید
از پیش پای مردم برداشته شود .با جلسه نمیشود ،با اقدام کردن انجام
میشود .یک کارگر ،کشاورز ،مدیر ،دانشگاهی یا حوزوی باید نصف
درآمدش را برای مسکن اختصاص دهد که این مسئله باید حل شود.

•• بابا چه خبره مگه میخواد قحطی نون بیاد
که از  ۶صبح تا آخر شب در تمامی نانواییها
40-30نــفــر صف کشیدین؟ مگه قبال نون
نــمـیخــوردیــد کــه حــاال بــه فکر نــون خــوردن
افتادید؟ هر چی به سرمون بیاد حقمونه.
••این روزا کامیونهای حمل اسبابکشی رو
که میبینم ،دلم خالی میشه! فقط واسشون
دعــا میکنم؛ خــدایــا اگــه مستاجر هستند،
خونهدارشون کن! خیلی اوضاع سخته.
•• منمجردموتنهازندگیمیکنم.پدرمازدواج
مجدد کرده و یارانه منو نمیده ومی گه قطع
شده ،به هرنهادی میرم میگن باید ازدواج کنی
یا پدرت اقدام کنه ولی پدرم اقدامی نمیکنه و
میگه دولت یارانه رو قطع کرده.
•• دولــته ــا طــی ۴۳ســــال گــذشــتــه برخی
شاخههایفسادرازدندوریشههارشدکرد.ولی
دولت آقای آیت ا ...رئیسی از ریشه کنی شروع
کرده است .خداوند توفیق دهد ،امیدوارم به
رابطه کثیف کارفرما و پیمانکار هم ورود کنند تا
کیفیتکارهایعمرانیوتولیدیارتقاپیداکند.
•• شما هم شدید مثل صدا وسیما و فقط ماله
کشی میکنید ،چرا پیامهای اعتراض مردم
را چاپ نمیکنید؟ چرا نان نیست؟ چرا تامین
اجتماعی با ایــن که دومــاه گذشته ،تکلیف
حقوق بازنشستهها را معلوم نمیکند؟
•• حاال که نوبت افزایش حقوق  4.5میلیون
تومانی مستمری بگیران رسید یادتان افتاد که
تورم زیاد میشود؟ فقط حقوق ما تورم زاست؟
تــوی نهادهای دولتی ،تامین اجتماعی در
آمدش از خودش است ولی دولت هر وقت کم
میآورد از این جا برداشت میکند! قیمتها
کلی افزایش داشته چرا حقوقها بیشتر نشود؟
•• جالبه که اعالم میکنند همه ورزشگاهها به
بهانه کرونا بدون تماشاگر باشند ولی توی همه
شهرها تجمعات هزاران نفری راه میاندازن و
سرود میخوانند و!...
•• آقایی که نوشتی خانواده چهار نفره هستی
و یک میلیون و 200هزار تومان برات ریختن
و کم اســت ،ناشکری نکن ،ما هم چهار نفره
هستیم و پولی که نریختند هیچ ،شندر غاز

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

قبلی را هم قطع کردند.
•• قیمت چهارقلم کاال را دولت گران کرده و
با یارانه تقریبا مساوی اســت .بقیه جنسها
که گران شده را میخوان چه کار کنن؟ مثل
حبوبات ،میوه جات ،پوشاک ،لوازم ماشین،
نان را هم از قبل گــران کردند ،سبزیجات و
بقیه موارد هم جای خودش .این چطور جلوی
افزایش قیمت گرفتن است؟
•• در رسانهها دیدم گویا طرح واردات خودرو
برای خودروهای باالی 700میلیون است،
خب اگر ما مردم ضعیف این پول رو داشتیم،
قبل ترها صاحب خودرو میشدیم ،باز هم به
کام پولدارها میشه.
•• میانگین مصرف برقم در روز  3.3کیلوواته،
شرکت برق برای دوره  ۵۰روزه قبض صادر
کــرده و مشترک کم مصرف بــودم ،حــال که
برای دوره  ۷۰روزه صادر کرده ،شدم مشترک
پرمصرف و قبضم سه برابر آمده!
•• متاسفانه برخی خانمهای امــروزی مدام
درحــال مقایسه زندگی خودشان با دیگران
هستندوایندرشرایطاقتصادیحاکمبرجامعه
سبب ناسازگاری و به هم خوردن روابط عاطفی
بین زوجها و همچنین طالق عاطفی میشود.
کاش این خانمها کمی منصفتر باشند.
•• این همه هزینه و گرانی .. .ولی جزو دهک
ثروتمندان هستیم .واقعا عدالت همین گونه
است؟ چگونه دولت انتظار دارد که ما هم در
بزنگاهها دست دولت را بگیریم؟
•• این چهارتا جنسی که گران شده جزو مواد
اولیه است که اجناس دیگر را به شدت گران
میکند.
•• بعضیازاینمردمحریصکهبدونهیچدلیلی
برایمرغوتخممرغصفمیبندندبرفرضوقوع
قحطی اگر زیر دست و پای امثال خودشان له
نشوند از ترس سکته خواهند کرد .حاال خوب
است مبلغ یارانه را قبل از افزایش قیمتها واریز
کردند وگرنه اعمال نامعقول بیشتری را ازسوی
این افراد مشاهده میکردیم.
•• این طــوری که خیلی از مــردم ،موقع یارانه
گرفتن در دهک دهم قرار گرفتن احتماال دهک

دهم بهاندزه  9دهک دیگه آدم داخلش داره!
چطوری حساب کردن که نصف مردم به خاطر
یک خونه و ماشین توی دهک دهم رفتن؟
•• لطفا پیگیر صفهای شلوغ نانواییهای
مشهد شوید و گزارش تهیه کنید.
•• بازنشسته هستم و با حقوق حدود 10میلیون
تومان 3 ،فرزند 4 ،نوه ،یکخودرو،یکآپارتمان
 90متری و این همه هزینه و گرانی.. .
•• وقتی مطالب ورزشــی رو از سایت خاصی
کپی میکنید ،حداقل منبع رو ذکر کنید.
•• برنج انبه بــوده 330االن شــده 390؛ تو
مــهــرآبــاد بــرنــج زیــر ایــن قیمت نیست ،کی
میخواد رسیدگی کنه؟
•• باید در مدرسه یک زنــگ کــاس بصیرت
افزایی بــرای دانــش آمــوزان دوره دبیرستان
گنجانده شود چون با وجود شبکهها و صفحات
مجازی جای دوست و دشمن برای بچهها داره
عوض میشه .مسئوالن انقالبی ،خطر بیخ
گوش نسل آینده است.
•• مستاجر هستم ،یک ماهه خونهای رو اجاره
کــردم ،دیشب خونه نبودیم ،از طرف سازمان
آب و فاضالب آب را قطع کردند .امروز که آن را
پیگیریکردم،میگویندیکمیلیونبدهیدارد
و باید پرداخت کنید .گفتم مشکلی نیست فقط
باید پیگیری کنم تا آن زمان آب را وصل کنید،
میگویند برو پی کــارت تا زمانی که پرداخت
نکنی نمیشود! خوب من حقوق بگیر از کجا
بیاورم االن بپردازم؟ انصاف داشته باشید.
•• چندسال پیش نانواییها ساعت 6صبح نون
شون حاضر بود ولی االن ساعت  ۷صبح تازه
شروع به کار میکنن.
•• به خانواده ما یارانه نمیدهند ،بابا ما هم از
همین کشور هستیم.
•• یارانه حق تمام ملت ایران است و باید به همه
مردم پرداخت شود.
•• در دیگرکشورهاکه یارانه پرداخت میشود،
بــه تــمــام م ــردم از فقیروغنی یکسان داده
میشود ،چون حق همه است .چرا در ایران
تبعیض قائل میشوید؟ هرکس الزم ندارد
خودش باید انفاق کند.

