
    اسما پارسايي:
در زندگ��ي پر بركت حض��رت فاطمه )س( 
توليد حداكثري و مصرف حداقلي به معناي 
استفاده در حد نياز يا همان قناعت بسيار مورد 
توجه است، ايشان مازاد توليد را براي رفع نياز 

مستمندان و فقرا هزينه مي كردند. 
    محمود كريمي بيرانوند:

 اگر مردان را فرماندهان توليد بدانيم، حتماً 
زن��ان فرمانده��ان مصرف هس��تند )بدون 
ارجحي��ت( يادمان باش��د كه نقطه ش��روع 
اقتصاد متعادل و پاي��دار از مديريت مصرف 
شروع مي شود و يادمان باشد مهم ترين واحد 
اقتصادي جامعه خانواده است كه نقش مادر 

در تربيت و اقتصاد آن وضوح دارد. 
    باغي پور:

 اقتصاد خانواده زير بن��اي فرهنگ اقتصادي 
جامعه است، فكر مي كنيد چرا فرهنگ اسراف 
گسترش پيدا كرد؟ چون ما مادرها كم كاري 
كرديم. ما باي��د بچه هام��ون رو از كودكي با 
فرهنگ اقتصادي آشنا كنيم. براي نعمت هاي 
خدا ارزش قائل شيم تا بچه هامون ياد بگيرن. 

    ف. محمدي:
اقتصاد مقاومتي، سنجش تاب آوري اقتصادي 
كشورها در برابر هر ش��وك بيروني است تا 
بتوانند اقتصاد خود را به حالت اول بازگردانند، 

نقش زنان در بحث مديريت خانواده، تمركز 
روي هزينه ها و مصارف خانواده است؛ به نوعي 

كه بتواند در اين حوزه تأثيرگذار باشند. 
    عليرضا كرد:

 به جرئت مي توان گفت كه بدون مش��اركت 
زنان در اقتصاد، توس��عه و سازندگي ممكن 
نيست، به ويژه اينكه زنان زودتر از مردان پا 
به عرصه فعاليت هاي اقتص��ادي گذارده، در 
جوامع اوليه نيز نقش بارزتري نسبت به مردان 

در اقتصاد داشته اند. 
    نيلوفر:

 از دالي��ل ت��اش خانم حض��رت زهرا)س( 
براي پس گرفتن فدك كه مغفول هم مانده 
جلوگيري از بيكار شدن افرادي است كه در 
آنجا مشغول كار بودند، صديقه كبري )س( 
فقط ب��راي ديگران دع��ا نمي كردند كه دعا 
الزم اس��ت، اما كافي خير، ايشان جهت رفع 

مشكات نيازمندان اقدام هم مي كردند. 
    فرشته منصوري:

 حضرت زهرا)س( براي امت اينگونه ترسيم 
كردند كه بايد از مال و جان خود براي واليت 
و اسام گذش��ت؛ برخورد تحكم آميز ايشان 
در مقابل ظالمان زمان و دش��منان خداوند، 
آموزه اي است كه نشان مي دهد نبايد در مقابل 
استكبار زانو زد و سر تسليم فرودآورد، بلكه 

بايد در مقابل آن مقتدرانه ايستاد. 
    وحيد زارع فكري:

 در اقتصاد حداقل دو مفهوم است كه در كل 
تاريخ بشر آنها را بر عهده زنان گذاشته و تأثير 
بسيار عميقي هم بركاركرد ساير چرخه هاي 
اقتصادي و اجتماعي دارند: 1- مصرف خانوار 
و 2- اقتصاد مراقبت از ديگران. هر چقدر كه 
مديريت اين دو براي زنان ساده  است، براي 

مردان پيچيده و نشدني است. 
    نيلوفر تفليسي:

 واقعاً در شرايط جنگ اقتصادي، چه لزومي دارد 
كه خانواده هاي ايراني مجالسي برگزار كنند كه 

مصداق تجمل گرايي و مصرف گرايي باشد؟
    زهرا شمسي:

 تاش براي ايجاد ارزش افزوده  اقتصادي در 
خانواده، در سيره  حضرت زهرا كاماً مشخص 
است. خانواده مصرف گرايي كه نتواند ارزش 
افزوده اقتصادي ايجاد كند، نمي تواند كمكي 

به اقتصاد مقاومتي بكند. 
    رقيه:

 بايد اين فرهنگ در جامعه و خانوده هاي ايراني 
جاري شود كه سرمايه خود را صرف خريد و 

پس انداز كردن دالر يا طا نكنند. 
    فاطمه رشيدي:

 در دين مبين اس��ام، به امر توليد و ارتقاي 

فرهن��گ توليد در جامعه اس��امي بس��يار 
تأكيد شده ، اما در نقطه مقابل آن، جامعه را 
از مصرف گرايي غيرمعمول نهي كرده است. 
نقش زنان جامعه در تبديل و اصاح فرهنگ 

مصرف گرا به توليدگرا، حائز اهميت است. 
    محمدحسن دهقاني:

 زنان كه در سنگر خانواده و اقتصاد مشغول 
فعاليت هستند، با الگو قرار دادن بزرگ بانوي 
اسام، حضرت فاطمه زهرا)س( مي توانند از 
نظر كار و كوشش و همچنين تربيت فرزنداني 
موفق جايگاه و موقعيت مناسبي را در جامعه 
كسب نمايند و جامعه را به سمت پيشرفت 

سوق دهند. 
    حسن سلطاني:

 صاحبنظران معتقدند عرصه اقتصاد، عرصه 
عرضه و تقاضاست. زنان جامعه ما با تنظيم 
مصرف خانوار به عنوان س��لول هاي جامعه، 
مي توانند مش��خص كنند كه وابس��تگي به 
كاالي خارجي از بين رفتني است يا خداي 

ناكرده وابستگي روزافزون خواهيم داشت... 
    عليرضا كريمي:

 زنان به عنوان مديران سبد دارايي و مصرفي 
خانواده ها، با گام برداشتن در جهت ارتقاي 
اقتصاد خان��واده، نقش مهم��ي را در تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتي بازي مي كنند. 
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تأكيد كاربران شبكه هاي اجتماعي به درس گيري از سيره حضرت فاطمه زهرا)س( با هشتگ #اقتصاد_فاطمي

 اهميت نقش آفريني زنان 
در تبديل فرهنگ مصرف گرا به توليدگرا

با فرا رس�يدن ايام ش�هادت حضرت فاطمه زهرا)س( كاربران ش�بكه هاي اجتماعي با 
تأكيد بر س�يره اقتصادي حضرت فاطمه زه�را)س( با هش�تگ »#اقتصاد_فاطمي« بر 
لزوم بهره گيري از سبك زندگي حضرت فاطمه الزهرا)س( اشاره كردند. كاربران اذعان 
داش�تند اصلي ترين درس�ي كه مي توان از س�يره حضرت زهرا)س( گرف�ت، مديريت 

مصرف در داخل خانواده است. آنها تأكيد داشتند همانطور كه مردان فرماندهان توليد 
هس�تند، زنان مي توانند عالوه بر توليد در حوزه مصرف، مديريت خانواده را در دس�ت 
داشته باش�ند و با مديريت اس�المي مصرف، جامعه را از اس�راف و مصرف گرايي پرهيز 
دهند. آنچه در ادامه مي خوانيد بخش�ي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص اس�ت. 

 پول مردم فقير ايران
 تقديمي پهلوي به فاضالب ملكه!

صفحه توئيتري »تونل زمان« كه به مرور تاريخ پهلوي مي پردازد، با اشاره 
به برش روزنامه فوق نوش��ت: پرداخت وام يک ميليارد و 2۰۰ ميليون 
دالري در چند قسط توس��ط پهلوي به انگليس براي سيستم آبياري و 
فاضاب لندن. آن هم در شرايطي كه دقيقاً در آن سال تنها ۴درصد از 

روستاهاي ايران برق و يک درصد آب آشاميدني مطمئن داشتند. 

 لجبازي هاي هسته اي ترامپ!
اميرعلي ابوالفتح در صفحه توئيتر خود با اش��اره به خبري از روزنامه 
اينديپندنت نوش��ت: دونال��د ترامپ كي��ف هس��ته اي را در روز آخر 
تصدي اش به عنوان رئيس جمهور امريكا با خود از واشنگتن دي سي 
خارج مي كند، اما كدهاي آن رأس ظهر همان روز غيرفعال خواهند شد. 
قرار است كيف هسته اي ديگري براي جو بايدن با كدهاي جديد ساخته 

شود. لجبازي هاي هسته اي ترامپ!

هنرمندان معافند!
سيد امير س��ياح در صفحه توئيتري خود با اش��اره به حواشي حراجي 

تهران در روزهاي گذشته به ذكر پنج نكته پرداخت. او نوشته است:
1- در حراج تهران عكاسي از حضار ممنوع است تا هويتشان حفظ شود!

2- هنرمندان از پرداخت ماليات معافند!
3- مميزان مالياتي با كارآفرينان و توليدي هاي كوچک سختگيرند!

۴- مجلس بارها خواس��ته معافيت مالياتي هنرمندان را بردارد، ولي 
دولت مخالف است!

5- در انتخابات ها هنرمندان بخشي از كارزار انتخاباتي هستند!

چهره نظامي شهرهاي امريكا
مهدي كشت دار در توئيتي با اشاره به تصوير فوق نوشته است: اينجا اوهايو 
در امريكاست، شهر چهره نظامي به خود گرفته و نفربرها در كنار خيابان 
ايستاده اند، اما انگار هيچ اتفاقي نيفتاده و شرايط كاماً عادي است. خدا نكنه 
تهران 2۰ تا موتور پليس كنار خيابون پارك كنن. ميگن وا مصيبتا كه تهران 

حكومت نظامي شده و پليس براي سركوب مردم آرايش نظامي گرفته!

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

از دست دادن فيوضات معنوي
آيت اهلل فاطمي نيا:

نقل است كه مرحوم آقا شيخ رجبعلي خياط )رضوان اهلل عليه( 
با عده اي به كربا مشرف شده بودند. در ميان آنان زن و شوهري 
بودند. ي��ک روز كه از حرم پ��س از انجام زيارت بي��رون آمده و 
برمي گشتند، اين زن و شوهر با فاصله قابل ماحظه اي از شيخ و 
در پشت سر ايشان راه مي رفتند. در ميان راه در ضمن صحبتي 
كه بين آنها مي ش��ود، خانم نيشي به ش��وهرش زده و سخني 
آزاردهنده به وي مي گويد.  هنگامي كه همه وارد منزل و محل 
استراحت مي ش��وند و آقا ش��يخ رجبعلي به افراد )به اصطاح( 
زيارت قبولي مي گويد؛ به آن خانم كه مي رسد، مي فرمايد: تو كه 
هيچ، همه را ريختي زمين! آن خانم مي گويد: اي آقا! چطور؟! من 

اين همه راه آمده ام كربا؛ مگر من چكار كرده ام؟!
فرمود: از حرم آمديم بيرون، نيشي كه زدي، همه اش رفت! يعني 
همه نور معنوي و فيوضاتي كه از زيارت كسب كرده بودي، با اين 

عملت از بين بردي!
منبع: كانال »استاد فاطمي نيا« در پيام رسان ايتا

   سبوي دوست

عليرضامحمدلو طي يادداشتي در كانال تلگرامي 
خود به سه تيپولوژي رس��انه خوان ها پرداخته 

است. سه تيپ مورد اشاره او عبارتند از:
تيپ اطالعات محور: برخي به شدت عاشق 
خبرند و در پي اطاع��ات و داده بي قرارند. 
اينكه چه كس��ي چه گفت برايش��ان بسيار 
اهميت دارد و كاركرد اصل��ي اين پيگيري 
مجدانه، اشباع حس كنجكاوي و قدرت نقل 
خبر باال براي صاحبان چنين روحيه و تيپ 
رفتاري است. #انبار_اطاعات_خام هستند 
و انسان مطلع در پيش��اني آنها نقش بسته 
است و به دليل فقدان مباني، تحليل درست 
و واقع نمايانه اي ندارند و دچار نزديک بيني 

يا دوربيني هاي بدموقع مي شوند. 
تيپ دانش مح�ور: برخي برايش��ان دانش 
رسانه اي مهم است و كبريات و قواعد رسانه اي 
را به شدت دنبال مي كنند و هيجان شناختي 
بااليي دارند. عمده كتاب هاي در باب رسانه و 
ارتباطات را خريده و خوانده اند و قافله دانش 
را رهروي ق��دران و جدي هس��تند و دغدغه 
چگونه گفتن ها را دارند. اين تيپ رفتاري نيز 
دانشمنداني با پرستيژ و ديسيپلين باال به شمار 
مي آيند و از س��ر هيجان شناختي و نداشتن 
داده هاي كافي در تحليل مسائل، چه بسا در 
#تله_هاي_ادراكي و خطاهاي شناختي ناشي 

از ضعف در مسئله شناسي گير افتاده اند. 
تيپ مس�ئله محور: برخي از رسانه دان ها 
و خبرخوان ه��ا به معناي واقع��ي، هم قواعد 
رسانه اي و راهبردها را خوب بلدند و هم ديتا 
و اطاعات كاف��ي جهت آنالي��ز و ارزيابي در 
چنته دارند و اساساً در رس��انه به دنبال حل 
مسئله هستند. دچار افراط و تفريط در خوانش 
رسانه اي نمي ش��وند و كمتر هيجاني شده و 
واكنش هاي تكانش��ي و آني ندارند. #نقل_

خبر_برايشان_يک_راهبرد_است نه جبران 
ضعف خودكم بين��ي و ارائه دانش برايش��ان 
يک رسالت به شمار مي آيد، نه يک پرستيژ و 

افزايش شخصيت و سرمايه اجتماعي. 
اين تيپ رفتاري سوم، اطاعات را با نگاهي 
قاعده مند و چينشي پازل گونه و حتي االمكان 
متصل با هم و شبكه اي مطالعه مي كنند. از 
آنجايي كه صرف مطالعه اخبار باعث كاشت 
روحيه انفعالي و اقدام انعكاسي مي شود، هر 
متني را با فرامتن و زيرمتن آن ضرب نموده، 
چيس��تي و منبع خبر، چرايي و عقبه خبر و 
چگونگي و قواعد حاكم ب��ر خبر را به تفاهم 
مي رس��انند و جمع بن��دي دقيق تري براي 
كنشگري فعال در اتمسفر رسانه اي طراحي 
مي كنند ت��ا از مارپي��چ مصرف كننده هاي 

ساكت و مقلد رسانه اي به درآيند. 

دكتر رضا سراج در كانال تلگرامي خود نوشت: 
پرزيدنت در جلسه هيئت  دولت اظهار داشت: 
»اگر منابع ما آزاد شود؛ دالر از 2۴ هزار تومان 
به 15 هزار تومان مي رسد.« آقاي روحاني در 
يک بازي جديد با افكار عمومي و منافع ملي، 

همزمان دو هدف را دنبال مي كند:
1- وي درصدد اس��ت انتظارات واقعي مردم 
از برجام و وعده ه��اي برجامي، مبني بر رفع 
تمامي تحريم ها را به محاق بُرده و آن را در حد 
يک موضوع كوچک و ساده مانند آزادسازي 

منابع بلوكه  شده خاصه سازد. 
2- روحاني تاش مي كند فرآيند پُرهزينه و 
پيچيده بازگش��ت امريكا به برجام را ساده و 

بي هزينه  نمايد.  ارسال اين سيگنال از طرف 
روحاني، عمًا اين تصور و محاس��به را براي 
دولت جديد امريكا و طرف هاي اروپايي ايجاد 
مي كند كه ايران از فرآيند بازگش��ت اياالت 
متحده به برجام، صرفاً توقعي در حد آزاد شدن 
منابع بلوكه شده در كره جنوبي، ژاپن و اروپا را 

دارد و امتيازي بيش از اين نمي خواهد. 
بي هزينه  سازي بازگشت امريكا به برجام از 
س��وي روحاني باعث مي شود كه طرف هاي 
غربي رژيم تحريم ها را حفظ كنند و رفع آنها 
را منوط به توافق جديد و ستاندن مزيت هاي 
راهبردي بيشتر )موشكي، منطقه اي و...( از 

ايران نمايند. 

معصومه نصيري در كانال تلگرامي خود نوشت: 
بعد از اما و اگرها درباره واتس آپ و طرح مباحثي 
درباره اينكه اطاعات كاربران با فيس��بوك و 
شركت هاي تابعه آن به اشتراك گذاشته خواهد 
ش��د و با وجود اينكه واتس آپ اعام كرد اين 
اقدام به معناي دسترسي به حريم خصوصي 
شهروندان نيست، موجي رسانه اي سيگنال 
را امن اعام كرد و در كليپ هاي توليدي گفته 
شد اين پيام رسان فقط به شماره تماس شما 

دسترسي دارد والغير!
در بيان امنيت اين پيام رس��ان عنوان ش��د 
#سيگنال اجازه گرفتن اسكرين شات از صفحه 
چت را نمي دهد و اين پيام رسان به هيچ بخشي 

از دستگاه شما دسترسي نخواهد خواست. 
اما بررس��ي ها نش��ان مي دهد هم مي توان از 
صفحه چت هاي ش��خصي اسكرين ش��ات 
گرف��ت و هم از ش��ما اج��ازه دسترس��ي به 
ش��ماره مخاطبانتان و البته پيامک هايتان را 
مي خواهد و هم به مرور اجازه دسترس��ي به 
گالري عكس، دوربي��ن، ويدئو و ميكروفن را 
هم خواهد خواست و از اين حيث فرقي با ساير 

پيام رسان هاي ديگر ندارد. 
البته پيش از اين هم ايسنا به نقل از وب سايت 
هكرنيوز عنوان كرده بود پژوهش��گران فعال 
در حوزه امنيت س��ايبري اعام كرده اند كه 

آسيب پذيري جديدي را در پلتفرم پيام رسان 
س��يگنال يافته ان��د ك��ه مي توان��د كاربران 
بسياري را با مش��كات امنيتي مواجه كند. 
به  تازگي گزارش هايي منتشر شده است كه 
آس��يب پذيري و حفره هاي امنيتي كش��ف 
 شده در پلتفرم س��يگنال، اطاعات شخصي 
كاربران و #حريم_خصوصي آنها را به  شدت 
تهديد كرده و اين امكان را به هكرها و مجرمان 
سايبري مي دهد تا از راه دور توسط اين ضعف 
و روزنه هاي امنيتي به اطاعات موردنظرشان 
دسترسي داشته و بتوانند آنها را سرقت كنند. 
به نظر مي رسد بيش از اينكه بحث امن بودن يا 
نبودن پيام رسان ها مطرح باشد، فصل كوچاندن 
مخاطبان فرارسيده اس��ت. مخاطباني كه با 
پوسته امنيت و امكانات بيشتر از اين پيام رسان 
به پيام رساني ديگر #كوچ داده مي شوند با اين 

تصور كه شرايط بهتري در انتظارشان است. 
نكته: امني��ت در فضاي مج��ازي يک توهم 
اس��ت. چيزي به نام امني��ت در فضايي كه 
اساساً طراحي و ساخته شده است تا خروجي 
مشخصي را سبب شود، معنا ندارد. #زندان_

سراسر_بين جرمي بنتام اشاره دارد به زنداني 
كه زندانيانش از برجي مركزي تحت نظر بوده و 
متصدي نامرئي آن برج با چشمان هوشيارش 

آنها را مي بيند، ولي كسي او را نمي بيند.

تيپولوژي سه گانه در باب رسانه خوان ها

بازي جديد با مردم

 آيا سيگنال همان گونه كه ادعا مي شود 
امن است؟

ثمانه اكوان در كانال تلگرامي خود از مقايسه 
آرمان هاي بنيانگذار امريكا و شرايط اكنون 
اين كش��ور نوش��ت. خاصه اي از يادداشت 
او را در ادامه مي خوانيد: جورج واش��نگتن، 
از بنيانگ��ذاران امريكا، جايگاه��ي ويژه در 
تاريخ و فرهنگ سياس��ي مردم امريكا دارد. 
مقدس نمايي از او گاه تا بدان جا پيش رفته 
اس��ت كه او را پيامبري نوين ب��راي امريكا 
مي دانستند و تا سال ها اعتقاد داشتند او در 
زمان جنگ با انگليسي ها با يكي از فرشتگان 
الهي ديدار كرده اس��ت و آن فرش��ته چند 
مرحله خطرناك از تاريخ امري��كا را براي او 
بازگو كرده است. ]البته[ در نهايت مشخص 
شد يكي از نويسندگان امريكايي با نوشتن 
داستان هايي اينچنيني در روزنامه هاي كشور 
به  دنبال باال ب��ردن روحيه نبرد در نيروهاي 

امريكايي عليه انگليسي ها بوده است. 
   آرزوهاي جرج واشنگتن

جرج واشنگتن البته غير از نبرد در زمين جنگ، 
تدوين قانون اساسي و دو دوره رياست جمهوري 
امريكا، يک سخنراني خداحافظي تاريخي نيز 
دارد كه اين سخنراني در طول تاريخ بارها در 
طول دوران هاي بحراني امريكا مرور و س��عي 
ش��ده با توس��ل به آن روحيه همدلي و اتحاد 
در سراسر امريكا نهادينه شود.  اين روزها كه 
ساختار حاكميتي در داخل امريكا بيشتر از هر 
زمان ديگري در شرايط شكنندگي قرار دارد، 
رسانه ها باز هم به جرج واشنگتن توسل كرده اند 
و س��خنراني خداحافظي او را مرور مي كنند. 
واش��نگتن در آن س��خنراني مطرح مي كند 
كه ش��هروندان امريكايي حاال ديگر آزادي و 
استقال كامل دارند. او بيان مي كند كه حاال 
بعد از دوران سخت جنگ و ساختن امريكا از نو، 
از اين  پس ديگر به مردم امريكا بستگي دارد كه 
به سمت كشوري قابل احترام و مرفه پيش روند 
يا به سمت كشوري حقير و بيچاره حركت كنند. 
او در اين نامه به اخاق در سياست توجه زيادي 
نشان مي دهد و مي گويد اين اخاق است كه 
سرنوشت ميليون ها انساني را كه بعد از اين در 
امريكا متولد مي شوند تحت تأثير قرار مي دهد. 

   آزادي پايه و اساس چهار اصل
او پس  از اي��ن مي گويد كه چهار مس��ئله 
ضروري ب��راي موجوديت اي��االت متحده 

امريكا وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود: 
اولين مس��ئله اتحاد جدايي ناپذير ايالت ها 
تحت رياست يک دولت فدرال است، دومين 
مسئله، احترام و تقديس عدالت اجتماعي در 
امريكا، سومين مسئله ضرورت به كار گرفتن 
تش��كياتي براي ايجاد صل��ح و چهارمين 
مس��ئله نيز در اولويت قرار دادن دوستي و 
تمايات دوستانه بين مردم اياالت متحده 
اس��ت. او بر اين باور بود كه اين رفتارهاي 
دوستانه بايد نس��بت به تمايات سياسي 
ي��ا موضع گيري هاي سياس��ي در برخي از 
مسائل در اولويت باش��د. واشنگتن اعتقاد 
داشت پرچم امريكا و بنيان اين كشور بر اين 
چهار اصل استوار است، اما پايه اصلي همه 

اين چهار ستون نيز آزادي است. 
واشنگتن در نامه خداحافظي خود تأكيد كرده 
بود كه هر كس اين چهار ستون اصلي را هدف 
قرار دهد، بايد با سخت ترين مجازات ها روبه رو 
شود؛ چراكه تنها با توجه به اين چهار اصل است 
كه اياالت متحده، همچنان متحد باقي مي ماند، 
قدرت خود را به رخ جهانيان مي كشاند و باعث 

احترام آنها به امريكا مي شود. 
   آرزوهاي بربادرفته

ش��ايد اين روزها امريكايي ها توجه و وقت 
زيادي براي مرور چهار اصل اساس��ي جرج 
واشنگتن داشته باشند، با اين  حال مرور اين 
نامه نشان مي دهد امريكا در طول تاريخ با 
طي كردن فراز و نشيب بسيار با سرعت كند 
يا تند، در سراشيبي اي قرار داشته است كه 
اولين رئيس جمهور اياالت متحده در مورد 

آن هشدار داده بود. 
اولين ستون زنده ماندن و قدرتمند ماندن 
امريكا اتحاد بين ايالت هاي اين كشور است 
كه با همه فراز و نشيب هاي زيادي كه طي 
كرده، اما تا هم اكنون به طريقي باقي مانده 
است. دومين ستون اما به شدت تحت فشار 
سياست هاي اقتصادي سيستم سرمايه داري 
در حال خم شدن و شكستن است. سيستم 
عدالت اجتماعي كه قرار بود جامعه امريكا را 
سرپا نگه دارد، امروز به يكي از ستون هاي 
اصلي افول اين كش��ور تبديل شده است. 
به قدرت رس��يدن ترامپ كه با شعار »اول 
امريكا« پا ب��ه عرصه سياس��ت و انتخابات 
رياس��ت جمهوري گذاش��ته بود، به دليل 
ش��كاف هاي اقتصادي و اجتماعي عميقي 
كه در اين كش��ور وجود داشت به سرعت با 
اس��تقبال مردم اين كش��ور مواجه شد، اما 
سايه بي عدالتي اجتماعي و سراب شكوفايي 
اقتصادي و رس��يدگي به زيرس��اخت هاي 
اساسي امريكا، نشان داد اين شعار در عمل، 
اگر به  جاي چهار س��ال، هشت سال هم در 

اختيار مي داشت، راه به جايي نمي برد. 
سومين س��تون آرزوهاي واش��نگتن براي 
امريكا ام��ا زير بار ويراني ه��اي جنگ هاي 
متعدد امريكا در مناطق مختلف دنيا جان 
سپرد. واشنگتن آرزو داشت اياالت متحده 
ارمغان آورنده صلح براي امريكا باشد، اما در 
طول تاريخ اين كش��ور جز جنگ افروزي و 

ويراني چيزي از خود به جا نگذاشت. 
س��تون چهارم اما جالب ترين س��تون بين 

ستون هاي اصلي برپاكننده اياالت متحده 
است: رفتار اخاقي و توأم با احترام و دوستي 
بين مردم. به نظر مي رسد رياست جمهوري 
ترامپ اين س��تون را ب��ا تهديداتي مواجه 
ساخته اس��ت، اما نگاهي به نوع برخورد دو 
حزب دموكرات و جمهوري خواه با يكديگر 
در انتخابات مختلف و ناكارآمدي نهادهاي 
سياسي در امريكا نشان مي دهد اين ستون 
سال هاس��ت از درون توس��ط موريانه هاي 
بي اعتمادي به س��اختار سياسي اين كشور 
خورده ش��ده و رياس��ت جمهوري ترامپ، 
نماي بيروني آن را نيز به ش��دت با تخريب 
مواجه كرد. حمله به كنگره امريكا به عنوان 
حادثه اي نوين مورد بررس��ي تحليلگران و 
سياس��تمداران امريكايي قرار گرفته است 
و مطرح مي ش��ود كه واقعي��ت امريكا اين 
تصاوير نيست. سياستمداران امريكايي خود 
اما به خوبي مي دانند كه خانه از پاي بس��ت 
ويران است و ستون شكاف اجتماعي، نفرت 
نژادي و تبعيض نژادي ساختاري، مشكلي 
ريش��ه اي اس��ت كه يكي از مقصران اصلي 
آن، همان جرج واش��نگتن، رئيس جمهور 
برده دار امريكايي است كه در طول اعتراضات 
ضدنژادپرستي مجس��مه اش در شهرهاي 

مختلف امريكا به زير كشيده شد. 
جرج واشنگتن آرزوي آزادي امريكا را در سر 
مي پروراند اين روزها در بستن شبكه هاي 
اجتماعي، خفه كردن صداي رئيس جمهور 
مس��تقر در رس��انه ها، حمله ور ش��دن به 
تجمعات اعتراضي مقابل كنگره، كاخ سفيد 
و خيابان هاي شهرهاي مختلف اين كشور، 
به الگويي ب��راي حكومت ه��اي خودكامه 

تبديل شده است. 
آزادي اي كه قرار بود سنگ بناي دموكراسي 
امريكايي باش��د، در تهديد معترضان به از 
دست دادن شغل هايشان، تروريست خواندن 
آنها و بازداشت كردنش��ان ختم شده است. 
دموكراسي امريكايي كه بايد بر پايه آزادي، 
عدالت اجتماعي، اتح��اد و همدلي مردم و 
ايجاد صلح در سراسر دنيا شكل مي گرفت، 
امروز به ضد خود تبديل ش��ده و نشان داده 
است آرزوهاي جرج واشنگتن براي امريكا از 

همان ابتدا محكوم به نابودي بود. 

آرزوهاي بربادرفته »واشنگتن«
   تحلیل


