
توجه نکردن به جوان گرایی سم است
زینب حس��ینی توئیت کرد: اینکه رهبری می گوید امام خمینی)ره( 
جوان گرایی، در عین اعتماد به نیروهای غیرجوان داش��ت یعنی آقای 
دولت! آقای مسئول! حواست جمع باشد اگر به  نیروهای جوان اعتماد 
نکنید و از این ثروت استفاده نکنید کشور دچار خمودگی و کم تحرکی 

خواهد شد که این برای ما سم است.

نگاهی که باید باشد
حجت نیکی ملکی با اشاره به سفر برخی نمایندگان تهران به اهواز در 
توئیتر خود نوشت: سفرهایی که به استان ها دارم اتفاقی که تا االن دیدم 
عدم نگاه ملی مجلس��ی ها و نگاه پررنگ قومی و قبیله ای آنهاست. اما 
سفر نماینده ها به غیزانیه خیلی مبارک بود از آن جهت که نماینده های 
تهران و تبریز و سمنان برای حل مشکل غیزانیه رفته بودند و این یعنی 

نگاهی که باید باشد؛ نگاه ملی!

بخش دوم فریادهایتان را فراموش نکنید
علی رنجبر در توئیتی متذکر شد: امروز تعدادی از نماینده های مجلس 
جدید به غیزانیه رفتند؛ قسمت اول ماجرا حضور کف میدانی و فریادی 
است که در آنجا زدند؛ قس��مت دوم ماجرا فریادی اس��ت که باید در 
مجلس و بر سر مسئوالن باالدستی بزنند؛ حضورشان در منطقه مهم 

بود اما فریادشان در مجلس مهم تر است.

GTA7 صحنه هایی از
میالد فیضی با اشاره به عکس باال توئیت کرد: در این تصویر بیش از ۱۰ 
دستگاه ماشین پلیس در امریکا آتش زده شده است! این صحنه ها را 

فقط در بازی GTA7 می  شود تجربه کرد!

دانش�جوی  تقوی نی�ا،  علیرض�ا    
دکتری علوم سیاس�ی دانشگاه تهران، 
پیرام�ون ح�وادث امریکا و عل�ل وقوع 
آن در کان�ال تلگرام�ی خ�ود نوش�ت: 
قتل جورج فلوید موج گسترده ای از ناآرامی ها 
را در بیش از ۱۵۰ ش��هر امری��کا ایجاد کرده 
است ؛ راهپیمایی های خشم آلودی که در ۵۰ 
سال اخیر بی سابقه بوده. اگرچه شاید عده ای 
گمان کنن��د این اعتراضات صرفاً س��اخته و 
پرداخته سیاه پوستان است اما وقتی به چهره 
تظاهرکنن��دگان می نگریم به عکس متوجه 
می شویم سفیدپوستان نیز نقش گسترده ای 
در این ش��ورش ها دارند . برخی معتقدند این 
اعتراضات صرف��اً اعتراض به رفت��ار ظالمانه 
پلیس امریکاست و عده ای دیگر آن را انقالب 
ملت بیدار و تحت ستم امریکا عنوان می کنند 
و بعضی دیگر نیز معتقدند وقایع اخیر تالش 
ترامپ برای تشدید شکاف بین سفید و سیاه 
جهت بهره ب��رداری در انتخابات آتی اس��ت؛ 
چون سیاهان ۱۲ درصد جمعیتند و سفیدان 
اروپایی حدود ۶۰ درصد و اگر ترامپ بتواند 
سفیدپوستان را علیه رنگین پوستان تحریک 
کند می توان��د همانند دور گذش��ته در آبان 
ماه نیز موفق باش��د. اگرچه فرضیه های فوق 
قابل تأملند اما راقم س��طور نظ��ر متفاوتی 
دارد. در جامعه ایاالت متحده از بدو تأسیس 
شکاف های اجتماعی مختلفی وجود داشته 
اس��ت؛ از ش��کاف مرکز پیرام��ون گرفته تا 
شکاف های نژادی، جنسیتی، ثروت و... این 
شکاف ها همواره با اس��تفاده از توان تولیدی  
نظ��ام س��رمایه داری غیرفعال نگه داش��ته 
می ش��دند . یعنی کثرت تولید  ث��روت بر اثر 
قدرت تکنولوژیکی باال و به تبع آن به کارگیری 
نیروهای کار در کارخانجات و سپس مصرف 
درآمدها توسط توده در جامعه کاماًل مصرفی 
امریکا نوعی رضایت مندی )شاید کاذب( ایجاد 
کرده بود و تا زمانی که چرخه فوق به کار خود 
ادامه می داد رخداد اعتراضی  به شکل گسترده 
دیده نمی شد. اما به زعم نگارنده ویروس کرونا 
چرخه نظام سرمایه داری امریکا را متوقف کرد 
و اینجا بود که به چند علت گسل های متعدد 

جامعه امریکا فعال شد. 
اول این که حدود ۳۰ میلیون امریکایی بیکار 
شدند؛ تا اینجای کار این گزاره طبیعی است 
اما جالب اس��ت بدانید سیاه پوستان که فقط 
۱۲ درصد از جامعه امریکا بودند نیمی از سیل 
بیکاران را تش��کیل می دادند ک��ه خود گواه 
تبعیض شدید بین سیاه و س��فید در ایاالت 

متحده است که گسل نژادی را فعال کرد.
دوم ای��ن که با انتش��ار کرون��ا و توقف چرخ 
کارخانجات س��رمایه داری نیروهای کار که 
ش��اید بر اثر فعالیت مداوم در کارخانجات و 
مصرف حقوقش��ان در روزهای تعطیل آخر 
هفته زمان فکر کردن نمی یافتند و به طبقه 

درخود تبدیل شده بودند فرصت یافتند پس 
از سال ها قدری به خود بیایند و به قول کارل 
مارکس به طبق��ه برای خود تبدیل ش��وند. 
در نظام س��رمایه داری کارگر باید کار کند و 
ارزش الزمی که به او تح��ت عنوان حقوق و 
درآمد اختصاص می یابد بالفاصله خرج شود 
تا دوباره نیاز بدان پیدا کند و باز هم کار کند 
تا چرخ کارخانه بچرخد. کرونا این س��یکل 
را بره��م زد و به نیروه��ای کار فرصت داد تا 
قدری تفکر کنند. اگر چه دولت سعی کرد با 
بسته های حمایت مالی بحران را کاهش دهد 
اما ظاهراً این مهمان ناخوانده در جامعه امریکا 

کار خود را کرده است.
سوم، دولت ها تا زمانی رضایت مردم را جلب 
می کنند که کارویژه هایش��ان را به  درستی 
انجام دهند و در مواقع��ی که از انجام وظایف 
خود عاجز می شوند شکاف های اجتماعی در 
جامعه فعال می شود. نباید فراموش کرد در 
امریکا دولت صرف��اً کارگزار بخش خصوصی 
است و عماًل کمترین نقش را در اقتصاد بازی 
می کند . این سرمایه داران هستند که مقدرات 
جامعه را در دس��ت دارند. کرونای ناخوانده 
چرخه تولید س��رمایه داری را غیرفعال کرد 
و مردم به حال خود رها ش��دند  و اینجا بود 
که نقش دولت پررنگ شد. اگر دولت فدرال 
می توانست به خوبی بحران کنونی را کنترل 
کند، قتل یک سیاه پوست چنین ناآرامی هایی 
را رقم نمی زد. در واقع ناتوانی دولت امریکا در 
رفع نیازهای مردم در ش��رایط بحران باعث 
فعال شدن شکاف هایی ش��ده که در شرایط 
عادی قابل کنترل بودند. شاید اکنون وقت آن 
باشد که حامیان لسه فر و نئولیبرال ها نگاهی 
به سیس��تم های دولت رفاه در کش��ورهای 
اسکاندیناوی بیندازند و اثرات سیاست های 
آنان را در رف��ع نیاز جامعه، ثب��ات و کنترل 

شکاف ها بررسی کنند.
در نهای��ت معتق��دم اگر قتل فجی��ع جورج 
فلوید قبل از راهیابی ویروس کرونا به جامعه 
امریکایی رخ م��ی داد به هیچ عنوان تبعاتش 
چنین گسترده نمی ش��د و در واقع کشتن او 
صرفاً جرقه آزاد شدن نارضایتی های فشرده 
شده چند سال اخیر و فعال شدن شکاف های 
جامعه امریکای��ی بود. این س��ؤال که دولت 
ترامپ از پس این نارضایتی ها برخواهد آمد 
یا خیر را باید به توانای��ی آن در رفع نیازهای 
معیش��تی امریکایی ه��ا جس��ت وجو ک��رد 
و به نظرم ب��ا توجه به اندوخت��ه طال و ثروت 
ایاالت متح��ده و حمایت بخش وس��یعی از 
ناسیونالیس��ت های امریکایی، وی موفق به 
کنترل اعتراضات خواهد ش��د. اما بی ش��ک 
ش��ورش های اخیر انگیزه اقلیت های متکثر 
امریکا برای اتحاد تحت لوای حزب دموکرات 
در جهت شکس��ت او در انتخابات آبان ماه را 

افزایش خواهد داد.

  دکت�ر ش�هریار زرش�ناس در کانال 
تلگرامی خود نوشت: 

تجربه تاریخی نظام های سرمایه داری لیبرال 
نشان داده هرگاه این نظام ها در فرایند انباشت 
سرمایه و گسترش س��طحی یا عمقی حرکت 
سرمایه و مکانیزم های گردش نظام، دچار مشکل 
می شوند، میل آنها به س��مت ترویج راسیزم یا 
نژادپرس��تی و گونه های مختلف راست گرایی 
و ناسیونالیس��م می رود. نظام س��رمایه داری 
امریکا پس از سال ۲۰۰8 یکی از همین مراحل 
اختالل در بازتولید س��رمایه را دچار شد که به 
صورت دوره ای تداوم داش��ت و به همین علت 
گرایش به راست گرایی و ناسیونالیزم و تقویت 
نژادپرستی در این کشور رخ نموده است. روی 
کار آمدن ترامپ یکی از نمونه های تقویت وجه 

ناسیونالیستی جامعه امریکاست.
اما در حوادث اخیر امریکا که در پی قتل یک 
سیاهپوست توسط افسر پلیس سفیدپوست 
رخ داده، با پدیده ای مواجهیم که حداقل باید 
در دو سطح با آن روبه رو شد؛ الیه سطحی و 
نخست که همه رسانه ها بر آن تمرکز کرده اند، 
وجه نژادپرستانه ماجرا و مبارزه با خشونت و 
نژادپرستی نهادینه شده در سیستم پلیس و 
دولت امریکاست؛ البته این رویکرد یک واقعیت 
است و در بخش هایی از جامعه، بدنه پلیس و 
نظامات دولتی امریکا روحیه نژادپرس��تی و 

خشونت وجود دارد.
اما این ماجرا یک الی��ه دوم و عمیق تر هم 
دارد که مغفول مانده است؛ الیه دوم همان 
مش��کالت اقتصادی امریکاس��ت؛ اگر این 
تظاهرات فقط در اعتراض به نژادپرس��تی 
بود باید در همان ایالت هایی که معموالًً این 
اعتراضات ضدنژادپرستی صورت می گیرد 
و جمعیت سیاه پوس��ت قابل توجهی دارد، 

مح��دود می ماند ام��ا دامنه آن به س��وی 
ایالت هایی رفته که اکثریت سفیدپوس��ت 
دارند و گروه های��ی از ترکیب جمعیتی آن 

گرایش های نژادپرستانه دارند.
عملکرد معترضان در خسارت به اموال و غارت 
فروشگاه ها حکایت از این دارد که الیه دومی 
غیر از مس��ئله نژادپرس��تی وجود دارد و آن 
مسئله مشکالت اقتصادی اس��ت و در واقع 
قتل یک سیاه پوست توسط پلیس، کبریت 
زدن به یک انبار باروت بوده اس��ت. محرِک 
ماجرا اعتراض به تبعیِض پلیس امریکا علیه 
سیاه پوست ها بود اما تداوم و مرحله دوم آن، 
اعتراض مردم به شرایط دش��وار اقتصادی و 

اجتماعی جامعه امریکاست.
روند اختاللی که با س��کته س��ال ۲۰۰8 به 
تدریج شروع شد و در دو سه سال اخیر با برخی 
اقدامات ترامپ موقتاً شیب نزولی پیدا کرده 
بود، در پی فشار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر 
اقتصاد امریکا دوباره شدت گرفته و فشار روی 
طبقه متوسط و طبقه فرودست و محرومان 
گسترش پیدا کرده و منجر به آثار اعتراضی 

شده که بهانه آن یک سیاه پوست است.
این وجه اقتصادِی اعتراض به نظام سرمایه داری 
مهم تر از آغاز ماجراست که رسانه ها آگاهانه یا 
ناآگاهانه آن را نمی بینند و به آن نمی پردازند. 
یکی از پیام ه��ای این اعت��راض، نه گفتن به 
مناسبات اقتصادی سرمایه داری نئولیبرال در 
جامعه امریکاست. این حادثه نشان می دهد 
سیستم سرمایه داری نئولیبرالی در روند حرکت 
خود دچار اختالل شده است و ناخشنودی های 
مردم نسبت به مش��کالت اقتصادی، ترکیب 
جمعیتی معترضان خشمگین در خیابان را 
متنوع و متکثر و دامنه و س��طح اعتراضات را 

گسترده کرده است.

اعتراضات سراسري در امریکا همچنان 
ادامه دارد و هر لحظ�ه اخبار جدیدی از 
وحش�ی گری پلیس این کش�ور منتشر 
می ش�ود. نارضایت�ی از سیاس�ت های 
نژادپرس�تی ح�اال ب�ه سیاس�ت های 
اقتصادی نظام سرمایه داری نیز کشیده 
ش�ده و انتظار م�ی رود روزه�ای آتی، 
روزهای س�ختی برای امریکا باش�د. در 
ادامه نگاهی داریم به واکنش تحلیل گران 
و فعاالن سیاس�ی به تح�والت امریکا.

   سیدیاسر جبرائیلی:
وضع امروز امریکا حاصل »بینش و منش 
غربی« اس��ت که لیبرالیس��م ایرانی آن را 
تنها مس��یر توس��عه می داند. این جریان 
هر دوره ای به ق��درت رس��یده ، از انقالب 
اسالمی فاصله گرفته و تفکر غربی را پیاده 
کرده است. فرجام این مسیر انحرافی پیش 
چشم ماست. برای اینکه امریکا نشویم باید 
به لیبرالیس��م نه بگوییم. این بحران نشان 
می دهد برای س��اختن یک تم��دن، عقل 
خودبنیاد کفایت نمی کند و اگر دستاوردی 
هس��ت، تک بعدی و کاریکاتوری اس��ت. 
انس��ان و هس��تی، ویژگی هایی دارند که 
فهم آنها صرفاً از عهده عقل برنمی آید. بشر 
برای زندگی سعادتمندانه در همین جهان، 
نیازمند عمل ب��ه قواعدی اس��ت که دین 

اسالم آورده است.
   رضا سراج:

ناتوانی در مقابله با کرونا و بیش از صد هزار 
فوتی بر اثر آن، افزای��ش تعداد بیکاران به 

۴۰ میلیون نفر و سرکوب خشن میلیون ها 
معترض و اعالم حکومت نظامی در بسیاری 
از شهرها تنها بخشی از نش��انه های افول 
امریکاس��ت. به عص��ر پس��اامریکا خوش 

آمدید!
   امین نیکدل:

آنسا )خبرگزاری رس��می ایتالیا( گزارش 
داده سه روز اس��ت ترامپ را از ترس جان 
به یک پناهگاه زیرزمین��ی پنهان منتقل 
کرده اند؛ آق��ای ترامپ قمار! ب��از باور کن 
ترس اصلی مانده است. شاید شما فراموش 
کنید اما کسانی هستند که تا زنده اند پیکر 
مطهر حاج قاسم سلیمانی و انتقام سخت را 

فراموش نمی کنند.

   حسام الدین آشنا:
امریکا درحال تبدیل شدن به ایاالت متحده 
در برابر دولت مرکزی اس��ت. مردم امریکا 
می خواهند حق داشته باشند آزادانه نفس 
بکشند و جان هایشان در برابر قانون ارزش 
یکسان داش��ته باش��د؛ آنها فریاد می زنند 
بدون عدالت، صلح��ی نخواهد بود. جهان 
حامی مردم امریکاس��ت. ترامپ تابستان 

داغی در پیش رو دارد.
   مریم سادات ایران پور:

جوان ه��ای معت��رض، وارد فروش��گاه 
خودروهای لوکس مرسدس بنز می شوند 
اما جالب اس��ت که هیچ رغبت��ی برای ولو 
لحظاتی نشستن توی این خودروها ندارند؛ 

همه را تخریب می کنن��د و آتش می زنند. 
نژادپرستی و زیست الکچری، اجزای سبک 
زندگی امریکایی اس��ت. شاید بشود گفت 
خیزش ۲۰۲۰ مردم امریکا »شورش علیه 

سبک زندگی امریکایی« است.
   عبداهلل گنجی:

 تقریباً همه محورهای جنگ روانی امریکا 
علیه ایران، از سه ماه گذشته تاکنون در خود 
امریکا به وقوع پیوست. واقعاً پدیده عجیبی 
است:  بیکاری ۴۰ میلیون نفر؛  رکود در سایه 
کرونا؛  ناکارآمدی در کنترل کرونا؛  بی ارزش 
بودن جان شهروندان؛  خشونت ورزی پلیس؛ 
 دستگیری گسترده۱۰هزار نفر؛  نگفتن عدد 
کشته ها؛  نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی!

   علی شاعری:
از سال ۱8۶۱ تا ۱8۶۵ جنگ داخلی امریکا 
به وقوع پیوست که رهبری ایاالت شمالی 
را آبراهام لینک��ن جمهوری خواه بر عهده 
داش��ت و رهبری ایاالت جنوب��ی بر عهده 
جفرسون دیویس بود که نتیجه این جنگ 
بیش از ۶۰۰ هزار کشته شد. مطمئن باشید 
اگر پایش بیفتد دوباره #غرب_وحشی این 

تعداد آدم را می کشد.
   سیدمحمدمهدی توسلی:

در زمانی که امریکا در وضعیت درگیری های 
داخلی ا ست بهترین فرصت برای دستگاه 
دیپلماس��ی این اس��ت که برود بیخ گوش 
واش��نگتن در امریکای التین و پروژه های 
اقتصادی را کلید بزند؛ ونزوئال تجربه موفقی 

بود ولی نباید به همان اکتفا کرد.

   حسین دلیریان:
بعد از خمینِی کبیر، هم��ان راه و مرام با 
خامنه اِی عزیز، ادامه یاف��ت. و ما که امام 
را ندیدی��م و فق��ط اوصاف عل��وی اش را 
شنیده ایم، امروز همان اوصاف را در وجود 
خامنه ای عزیز که عزیِز جان مان اس��ت، 
به وضوح می بینیم. خ��دا بر طول عمرش 

بیفزاید، ان شاءاهلل.
  محمد پازوکی:

دقیقاً زمانی که امام فوت کرد خیلی ها فکر 
می کردند که دیگ��ه کار ایران تمومه! ۳۱ 
سال بعد از رحلت، ایران هم ماهواره ساخت 
و به فضا ارس��ال کرد و ه��م نفتکش های 
جمهوری اسالمی تا ونزوئال رفت و کسی 
جرئت حمله به این نفتکش ه��ا رو نکرد. 
در واقع ۳۱ سال پیش کسی سیدعلی رو 

نمی شناخت، جز روح اهلل خمینی!
  دانیال خلج:

بنویس��ید که جوانان ما ندیده عاشق روح 
خدا شدند و برای اس��الم جان دادند. خدا 
را شکر  که ما را در عصر امام خمینی و امام 

خامنه ای قرار داد.
  آناهید مظفریان:

امام خمینی به دنیا نشان داد که می توان 
زان��وی امری��کای جنایت��کار را از گلوی 
مس��تضعفین برداش��ت و چنان س��یلی 
محکمی به آنها زد که برق از سرشان بپرد. 
و چپ و راست به محرومان سیلی زد و زد 

و زد و زد!
  علی یوسفی:

امام خامنه ای: امام هم روحاً هم یک انسان 
تحول خواه بود و هم تحول آفرین بود. در 
مورد ایجاد تحول نقش او صرفاً نقش یک 
معلم و اس��تاد و مدرس نب��ود؛ نقش یک 
فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر 
به معنای واقعی بود. ایش��ان بزرگ ترین 
تح��والت را در دوران و زمان خودش��ان 

ایجاد کردند.
  فاطمه مهدوی:

همان طور که ام��ام خمینی)ره( فرمود: تا 
قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های 
شرق و غرب مبارزات آشتی ناپذیرانه ملت 

ما علیه مستکبران ادامه دارد.
  ناصر کاوه:

شهید س��یدمرتضی آوینی: ش��هادت در 
رکاب امام خمینی زیباس��ت ام��ا دفاع از 
ولی فقیه حاضر از آن زیباتر اس��ت؛  خون 
دادن برای امام خمینی زیباست، اما خون 
دل خوردن برای امام خامنه ای از آن هم 

زیباتر است.
  محمدرضا میدان نورد:

کار ام��ام خمینی این بود ک��ه طاغوت را 
از بین بب��رد و کار آی��ت اهلل خامنه ای این 
است که منافق را به ما نشان دهد و این ما 
هستیم که پیروی کنیم از او یا نه. تحول و 
تحول خواهی یعنی اینکه از شرق و غرب 
فارغ شویم و به مدد الهی به خود اتکا کنیم 

تحول متضاد غرب گرایی.
  محمدامین سلیمی:

نس��بت ما با امام چیست؟ ما اس��الم را با 
قرائت ایشان فهمیدیم و می فهمیم.

  سجاد خادمیان:
گاهی بعضی چیزها وسیله نزدیکتر شدن 

ما به خدایمان، نزدیک تر شدن به اصل و 
درون مان و تمام خوبی هاست. امام خمینی 
یکی از همان هاست. زندگی و راه و روش 
امام قطعاً از بزرگ ترین درس ها برای بشر 
است. البته که قبل از مردم زندگی ایشان 

باید الگوی عمل مسئوالن باشد.
  سیدسجاد فاطمی:

ام��ام خمین��ی)ره(: همان ط��ور ک��ه 
سیدالشهدا، در مقابل آن همه جمعیت و 
آن همه اسلحه ای که داشتند، قیام کرد تا 
شهید شد، ما هم همین طور برای شهادت 

آماده ایم.
  شهریار عباسی:

فیلمبردار جماران می گوید: یک روز داشتم 
تصویر بسته ای از چهره امام خمینی)ره( 
در س��خنرانی می گرفت��م. ناگهان المپی  
با صدای بلن��د ترکید. زم��ان ترورها بود. 
مردم ترس��یدند و به هم ریختند. امام به 
س��خنرانی  ادامه داد. بعداً فیلم را بازبینی 
کردیم دیدیم که ام��ام در آن لحظه حتی 

یک پلک هم نزده بود.

|  1441 ش��وال   14  |  1399 خ��رداد   17  ش��نبه 

راز صبر امام)ره(
کانال تلگرامی منسوب به حضرت آیت اهلل العظمی جوادی 
آملی )مدظله العالی( به نقل از این عالم فرزانه در خصوص راز 
صبر امام خمینی)ره( در مواجهه با سختی ها و تهمت ها نوشت: 
آن که همه تهمت ها را به جان می خ��رد و همه رنج ها را تحمل 
می کند، به جایی رفیع دل سپرده است، وگرنه هرگز تحمل آن 
تهمت ها را ندارد. هیچ تهمتی از فکر هیچ سیاست بازی نگذشت، 
مگر اینکه نظیر آن ش��ب نامه که بعد از فاجعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
)ه�.ش( در قم پخش می ش��د، با نیش قلم یا نی��ش زبان درباره 
حضرت امام)قدس سره( گفتند و نوشتند؛ ولی این عالم ربانی همه 

را تحمل کرد و این شدنی نیست؛ جز به استاد همان که فرمود:

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
                                                                چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم
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واکنش تحلیل گران و فعاالن سیاسی به تحوالت امریکا

ایاالت متحده در برابر دولت مرکزی!

 بنویسید جوانان ما 
ندیده عاشق روح خدا شدند

سوگواری مجازی کاربران شبکه های اجتماعی در سالروز رحلت امام خمینی)ره(

شبکه های اجتماعی در 14 خرداد 99 رنگ و بوی عزای امام)ره( را داشت. هر پیج، صفحه و 
اکانتی از امام)ره( می گفت. هر چند بسیاری از آنها امام خمینی)ره( را جز در قاب تلویزیون 
ندیده اند اما همگان اعتراف دارند که امام)ره( برایشان زنده است و با وجود جانشینی همچون 
امام خامنه ای )حفظه اهلل( هیچ گاه جای خالی او را حس نکرده اند. آنها هنوز هم داغشان تازه 
است و 14 خرداد 1399 برایشان همان قدر سنگین است که 14 خرداد 1368 بود. در پیام هایی 

که در سالروز رحلت امام خمینی)ره( منتشر ش�د کاربران ضمن بازخوانی بخش هایی از 
وصیت نامه یا فرمایشات ایشان تأکید کردند که راه امام)ره( را ادامه خواهند داد و نخواهند 
گذاشت پرچمی را که امام برافراشته برزمین بماند. آنها همچنین با اشاره به تظاهرات امریکا 
و کشته شدن جورج فلوید سیاه پوست زیر زانوی نیروی نظامی نظام استکباری، امام را ناجی 
ملت ایران از زیر زانوی استعمار خواندند. در ادامه بخش هایی از این واکنش ها را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   تحلیل و نظر

   سبوي دوست

 وقت آن است حامیان دولت رفاه
 تجدیدنظر کنند

الیه دوم اعتراضات امریکا مهم تر از نژادپرستی


