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»Eat the Rich: ثروتمن��دان را 
 می خورن��د « این جمله ای منس��وب به 
»ژان ژاک روسو« اس��ت که معترضان 
امریکایی آن را بعد از به آتش کش��یدن 
مرس��دس بنزه��ای لوکس نمایش��گاه 
خودرویی در ش��هر اوکلن��د کالیفرنیا 
 ب��ا اس��پری قرم��ز رن��گ، روی بدن��ه 
خودرو  ه��ا حک کرده اند. روس��و مدعی 
 When the poor have« :ب��ود
nothing more to eat, they will eat the rich وقت��ی فقرا 
چیزی برای خوردن نداشته باشند، ثروتمندان را می خورند!« و حاال 
ظاهراً کار فقرای امریکایی به جایی کش��یده است که راهی جز انتقام 
گرفتن از ثروتمندان برخوردار از امتیازات گزاف که به قول چامسکی، 

»امریکا را برای خود تبدیل به جامعه ای خصوصی کرده اند« ندارند.

 در کلیپ های منتشر شده از شورش های معترضان با فریاد شوق بر 
جنازه مرسدس بنز های ش��عله گرفته می رقصند و با شعله   هایی که 
از بند آمدن نفس فقرای امریکایی زیر الس��تیک های سرمایه داری 
حکایت می کنند، س��لفی می گیرند. گوی��ا این فقط ج��ورج فلوید 
سیاهپوس��ت نبود که زیر زانوی ق��وای نظامِی س��رمایه داری فریاد 
م��ی زد »نمی توان��م نفس بکش��م« بلک��ه ای��ن ص��دای فروخفته 
 مردمی بود که س��ال   ها ذره ذره رنج ش��ان انبار باروتی ش��ده بود که 
نفس های به تنگ آمده فلوی��د به آن کبریت انداخ��ت و حاال ارتش 
خشن امریکا هرچه هم خشونت به خرج می دهد، نمی تواند مردمی 
را که چیزی جز ثروتمندان برای خوردن نمی یابند، آرام کند و الجرم 
مجبور اس��ت رئیس جمهور را به پناهگاه کاخ س��فید ببرد. شاید آن 
جمله روسو که بر بدنه مرسدس بنز  ها حک شده است، حکایت از نگاه 
چپ معترضان داشته باشد و ترامپ قمارباز هم بخواهد با چسباندن 
معترضان به چپ در توئیت��ر، غائله را به دعوای چپ و راس��ت تنزل 

دهد اما واقعیت های میدانی دعوایی فراتر از چپ و راس��ت را روایت 
می کنند؛ دعوا دیگر نه دعوای سیاهپوس��تان و سفیدپوستان بر سر 
سیاست های نژادی بلکه صف کشی گرسنگان، فقرا و کارتن خواب ها 
با ثروتمندانی است که سال   ها تالش داش��تند محرومان را خفه نگه 
دارند و با تبلیغات شان امریکا را »س��رزمین فرصت ها« بنمایانند. در 
این صف کشی دیگر رنگ پوست مالک نیست و سیاه و سفید در کنار 
هم قیام کرده  اند و پلیس سفیدپوس��ت همان طوری معترضان را به 
خاک و خون می کشد که جی. آر. اسمت، ستاره سیاهپوست باشگاه 
بسکتبال ان. بی. ای، بعد از آنکه یک معترض قصد داشت خودرویش 
را تخریب کند با مش��ت و لگد از او پذیرایی ک��رد. تالش آن معترض 
 برای تخریب ماشین اسمیت هرچند کاری اخالقی  به نظر نمی آید اما 
نشان از آن دارد که فقرای امریکا علت فقرشان را در ثروت ثروتمندان 
دریافته اند. ب��ه تعبیر دیگ��ر، هرچند »جوکر « برای هویت بخش��ی 
اعتراضی به مردم غرب آسیا ساخته شده بود اما اکنون شهروندان رنج 
کشیده امریکایی بدل به جوکر  هایی شده اند که تمام آرزوهای شان را 
در حصر کفش های واکس خورده و کراوات های براق سیاستمدارانی 
می بینند که تندی خط اتوی کت وشلوارهای شان بر گردن محرومان 
عالم است و از همین  نظر فهمیده اند راه رهایی، از آتش زدن و لگدمال 

کردن پرچم امریکا که نماد سیاست های سرمایه ساالرانه این کشور 
است، می گذرد. امریکایی که مدعی بود با لیبرالیسم و دموکراسی اش 
رفاه را به تمام نق��اط جهان می برد، اکنون طبق آمار رس��می وزارت 
کار با نرخ بی س��ابقه بیکاری در 80 س��ال اخیر روبه رو ش��ده است. 
برخی منابع تعداد بیکاران را در امریکا بیش از 40 میلیون نفر اعالم 
کرده اند. همین یک ماه پیش بود که برنی س��ندرز در توئیتی از آمار 
تکان دهنده فقر در امریکا گفت. او نوش��ته بود: »حدود نیم میلیون 
انس��ان در امریکا در خیابان   ها می خوابند و 15میلیون کودک نیز در 
فقر به سر می برند و یک سوم امریکایی   ها نیز مراقبت های بهداشتی 
کافی ندارند. « سندرز امروز هم توئیتی زده و از سال   ها غارت امریکا به 
دست ثروتمندان نوشته است. او گفته: »400 نفر از ثروتمندترین   ها 
در امریکا روی 3 تریلیون دالر نشس��ته اند؛ طبقه میلیاردر  ها اکنون 
 نسبت به مردمی که با چک  های کمک مالی زندگی می کنند،  مالیات 

کمتری می دهند.«  
انگار پیش بینی شهید مرتضی آوینی دارد درست از آب در می آید. او 
»یافت آنچه را دیگران نیافتند« و سال   ها قبل برای مان نوشت: »غرب 
از درون خواهد پوسید و در خود فرو خواهد ریخت و چون عقربی در 

محاصره  آتش، خود را نیش خواهد زد و خواهد کشت.«

 سخنرانی تلویزیونی
  رهبر انقالب 

در سالروز رحلت امام)ره(

 وزیر بهداشت: 
 با این رویه  دقیقه 90 
از کرونا گل مي خوریم

    در حالي که س��تاد کرونا به ریاست رئیس جمهور هر روز 
گشایشي در محدودیت هاي کرونایي مي دهد، وزیربهداشت 
هر روز ابراز نگراني بیش��تري دارد! دیروز فوتي هاي کرونا به 

یکباره افزایش قابل توجهي نشان داد
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با گذشت 31 سال از رحلت بنیان گذار جمهوري اسالمي، باید 
از خود بپرسیم تا چه اندازه اندیشه هاي عارفي فقیه و فیلسوفي 
سیاس��تمدار را در فضاي فکري- فرهنگي جامعه ایران زنده 
نگه داشته ایم و نسل کنوني را با اندیشه و شخصیت چندبُعدي و 

متعالي آن مرد الهي آشنا کرده ایم؟
اکنون با گذشت همه این سال ها بر کسي پوشیده نیست که 
اندیشه و مکتب امام  )ره(، زنده است و براي همه مسائل امروز 
جهان اسالم و به ویژه کش��ور خودمان تدابیر و راهکارهاي 
سازنده اي ارائه کرده اس��ت وهر روز با روشن شدن زوایاي 
پنهان مانده این اندیش��ه و مکتب که ام��ام عزیز براي ما به 
یادگار نهاده، ما را به این واقعیت رهنمون مي کند که مراجعه 
به مکتب و اندیش��ه امام، حالل همه مشکالت امروز و بلکه 

فرداي ما خواهد بود. 
صفحه 2

چهاردهم خرداد، س��الگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 
رهبر کبیر انقالب اسالمی، فرصتی برای بازخوانی مکتب الهی 
و سیاسی او و مجالی برای انطباق مسیر انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران بر این مکتب و استحکام بخشی آن یا 
اصالح هرگونه کژی و انحراف محتمل به حساب می آید، چراکه 
پیدایش اصل انقالب اسالمی و پیروزی آن در پیوند با این مکتب 
بوده و اس��تمرار و تداوم آن نیز با اتکا به همین مکتب ممکن 

خواهد بود. ویژگی های مهم این مکتب نورانی عبارتند از:
1- دینی بودن و پیوند دین و سیاست

2- ضرورت برپایی حکومت برای اجرای احکام دین
3- مبنای حکومت اسالمی بر اساس والیت مطلقه فقیه

4- تعهد به جهان اسالم و کمک به برپایی حکومت اسالمی 
در بالد اسالم

5- دف��اع از مظلومان و مب��ارزه با ظالمان و مس��تکبران در 
جهان بشریت

6- توجه به مصلحت اسالم و مسلمین
7- تعهد به بسط عدالت.

صفحه 2

انديشهامام)ره(وگرهگشايي
ازمسائلامروزما

امامخمینی)ره(
وسیاستدينیمجّسم

حسن رشوند

رسول سنایی راد

تب تسخیر  کاخ سفید

فقرا »سرزمین فرصت ها« را می بلعند!

سر مقاله

محمدصادق عبداللهی

 بزخری سهام عدالت 
در بانک ها 

    نیاز مالي تعدادي از دارندگان سهام عدالت و اطالع رساني 
ضعیف سازمان خصوصي سازي در خصوص ارزش این سهام 
و مزایاي اس��تفاده از آن به عنوان وثیقه موجب فرصت طلبي 
بانک ها شده است. به طوري که با مراجعه دارندگان این سهام 
براي فروش 30 درص��دي آن، بعضي بانک ها ارزش س��هام را 
فقط 450 هزار تومان اعالم کرده اند که بسیار پایین تر از ارزش 

واقعي آن است

امریکایی های سفید و سیاه  که خون ش�ان با دیدن خفه کردن قرون وسطایی 
جورج فلوید در روز روش�ن به جوش آمده است،  با جمع ش�دن روبه روی کاخ 
سفید چنان ترامپ را ترسانده اند که مجبور شده به پناهگاه فرار کند. اعتراضات 
ضد نژادپرستی باوجود تمام نیروی س�رکوب پلیس و ارتش و ویروس بی رحم 
کرونا در 140 شهر س�رایت کرده اس�ت.  ترامپ و جمهوریخواهان با کابوس از 

دست دادن تسلط بر سنا و کاخ سفید در تالشند معترضان را تروریست بنامند، 
معترضان شب دو     شنبه بار دیگر تالش کردند از فنس های کاخ سفید بگذرند که 
پلیس امریکا از گاز اشک آور و ضربات باتوم برای متفرق و دور کردن معترضان از 
ورودی های کاخ سفید استفاده کرد. همزمان قطع اینترنت در اطراف کاخ سفید، 
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