
در گذشللت حجت االسللام محمدحسن 
راستگو، كارشناس حوزه تعليم و تربيت كه 
بچه هاي دهه 50 و 60 او را به عنوان »عمو 
راستگو« مي شناختند، واكنش هاي بسياري 
در شللبكه هاي اجتماعي به همراه داشت. 
كاربللران او را به عنوان يكللي از روحانيون 
برجسته امر تبليغ دانستند كه در امر تبليغ 
و ارتباط با كودكان و نوجوانان موفق بود. در 
ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران به فوت 

»عمو راستگو« را مي خوانيد. 
   احمد مخبري:

جللدول كلمللات و معماهللاي واژگانللي 
و تصويرسللازي روي تخته بللا كلمات در 
كنار داسللتان گويي جذاب، عبرت آموزي 
شيرين و خيلي خاطرات خوب ديگر، همه 
آن چيزي است كه از مرحوم حجت االسام 
راسللتگو در ذهن ما بچه هاي دهه 50 در 
برنامه هاي دهه 60 سيما، باقي مانده است. 

روحش شاد! الفاتحه... 
   پرويز اسماعيلي:

رحمت خدا بللر مردي كه حرمللت و قدر 
»لباس دين« را به درستي شناخت؛ مانند 
پيامبر )ص( با مردم همنشين و با كودكان 
همكام شد و آنها را مهربانانه تربيت كرد 
و معلمي را كه به درسللتي »شغل انبياء« 

است، با دنيا عوض نكرد...
   امير علي صفا:

خداونللد رحمت كنه آقاي راسللتگو رو. 

يكبار توي فرودگاه ديدمش. گفتم حاج 
آقا چللرا ديگلله در تلويزيون نيسللتيد؟ 
گفت دونستن يا ندونسللتن جواب اين 
سللؤال چه تأثيري در زندگللي تو داره؟ 
هيچ وقت سؤالي نپرس كه جوابش برات 

مهم نباشه. 
   كاربري با نام »امير تنها«:

يكي از نوسللتالژي هاي نسللل مللا آقاي 
راسللتگو بود كه با كام شيرين و مطالب 
شنيدنيش و خط خوشي كه هم با دست 
راست و هم چپ و هم همزمان مي تونست 
خطاطي كنه ما رو جلوي تلويزيون سرگرم 
مي كرد. امروز اين عزيز هم فوت كرد خدا 

رحمتش كنه. 

   يوسف حيدري:
اگه متولد دهه 50 و 60 باشي حتماً باهاش 
خاطره داري. مرد خنده رويي كه با گچ روتخته 
سياه نقاشي مي كشيد و با خط زيباكارهاي 
خوب را مي نوشللت. عمو راستگو هيچ وقت 
دنبال سياسللت نرفت و هميشلله با شلليوه 
قصه گويي براي تربيت بچه ها تاش مي كرد. 
#محمد_حسن_راستگو امروز از دنيا رفت 

مثل خيلي از خاطرات كودكي مان. 
   فاطمه تركاشوند:

آقاي راستگو كه به جرئت مي شه گفت تنها مبلغ 
تخصصي حوزه كودك بللودن به رحمت خدا 
رفتن. حق بزرگي به گردن حوزه و حوزه كودك 

و قصه گويي دارن. فاتحه اي قرائت بفرماييد. 

   سيد محمود رضوي:
حاج آقا #محمدحسن_راستگو، بخشي از 
خاطرات دوران كودكي ما و معلم آن دوران 
ما در تلويزيون هم به ديار باقي شللتافت. 
روحش شاد. تلويزيون آن دوران براي نسل 
ما هم مدرسه بود و هم تفريح و سرگرمي، 

امروز تفريح و سرگرمي هم نيست!
   كاربري با نام »خانم ايراني«:

حاج آقا محمدحسن راستگو، متولد۱۳۳۲ در 
مشهد، عمو راستگو و مجري برنامه كودك 
بچه هاي دهه شللصتي بود. آدمي كه كنار 
شللهيد الجوردي با منافقين جنگيد و در 
عمليات مرصاد همراه سردار سعيد قاسمي 
به مناطق جنگي رفت و در برنامه روايت فتح، 
حاضر شد. روحت شاد روحاني مبارز، خاطره 

مشترك كودكانه يك نسل... 
   حميد رضايي:

حجت االسللام راسللتگو هم درگذشللت. 
خدايش رحمت كند ما دهه شصتي ها خيلي 
خاطره با ايشون داريم از حكايت هاي ديني 

كه با روشي جذاب و متفاوت ارائه مي كرد. 
   احسان موالنوري:

توفيق زيارت ايشون رو يكبار بيشتر نداشتم 
و چه سخن دلنشلليني گفتن بهم كه كار 
با كودك، سراسللر نعمته چللون با ضمير 
كامًا پاك مواجهي... خبر فوت ايشون رو 
بدموقعي شللنيدم و فقط يه چيز به ذهنم 

خطور كرد: انا هلل و انا اليه راجعون.... 

   حجت اهلل عبدالملكي:
بودجه دولت حدود ۲ ميليللون ميليارد 
تومان در سللال اسللت )يعني بلله ازاي 
هر ايرانللي تقريباً ۲5 ميليللون تومان در 
سللال(. اگر چنين رفاهي اجمللاالً براي 
مردم محسللوس نباشللد، مفهومش اين 
است كه سللاختار بودجه معيوب است! 
اشكال در ساختار بودجه لزوماً به معناي 

دزدي نيست!
قريب به ۷0 سللال اسللت كه در بودجه 
دولت ها تراز سرمايه منفي است )به سبب 
خام فروشللي نفت و مصرف آن براي امور 
جاري!( تراز سرمايه منفي يعني كشور دارد 
از مايه مي خورد! مثل كارخانه داري كه هر 
سال بخشي از دستگاه هايش را مي فروشد 

و خرج زندگي جاري اش مي كند!
   فرشته. م: 

بعد از گذشت حدود دو سللال از دستور 
مقام معظم رهبللري دربللاره اصاحات 
ساختاري بودجه، سازمان برنامه وبودجه 
به عنوان مسللئول اصلي اين موضوع در 
دولت تقريبللاً هيچ اقدام مهللم و مؤثري 
درباره اصاحات ساختاري بودجه انجام 
نداده و صرفاً به توليد گزارش و پاورپوينت 

در اين زمينه مشغول است. 

   ايرج سات:
كمرنللگ شللدن جايللگاه بودجه ريزي 
عملياتي در تنظيم بودجه به دليل غفلت 
از پرورش مديران توانمنللد و اليق براي 
اجراي كم ريسك با اختيارات ويژه و توان 
پاسخگويي اين مديران است، توجه ويژه 
به ايللن مقوله مي تواند در #شللفافيت_

بودجه و اجراي موفق #بودجه_مقاومتي 
كمك نمايد. 

   محمد شهامت:
غيرشللفاف ترين بخش بودجه بانك ها و 
شركت هاي خصولتي هستند. در پوشش 
قانون تجارت، كامًا در اختيار دولت عمل 
مي  كننللد. نقش اين حيللاط خلوت هاي 

دولت در بودجه بايد روشن شود. 
   مهسا بصيرت:

يك بودجه خوب بايد در وهله اول از شفافيت 
برخوردار باشد و تمامي مسللائل به صورت 
جزئي و كلي در آن آمده و براي همه ذينفعان، 
يعني همه افراد، قابل فهم باشد. متأسفانه در 
بودجه فعلي درآمدها و هزينه هاي بسياري از 

نهادها مشخص نيست. 
   ربابه پناه:

الزم اسللت دولت به منظور رسلليدن به 
شللفافيت، خاصلله اي از پيامدهللاي 

سياست هاي بودجه اي را منتشر و فرصتي 
براي مشاركت در بودجه براي شهروندان 

فراهم كند. 
   نيلوفر تفليسي:

چون روند اصاحي در سللاختار بودجه 
اتفاق نيفتاده دولت عمًا در شللش ماهه 
نخست امسال بيش از دو برابر آنچه طبق 
بودجه ۹۹ بايد انجام مللي داد، با مصوبه 
شوراي سران، اوراق فروخت. يعني اتكاي 
دولت به فروش اوراق بيشتر از سال هاي 

قبل بوده است. 
   صادق علي اكبري:

جايگاه ماليات در بودجلله جهت تأمين 
مالي و بللاز توزيع ثللروت و رفللع فاصله 
طبقاتي اسللت. آيللا در حال حاضللر و با 
بودجه  بندي فعلي شاهد چنين خروجي 

هستيم؟
   هادي روح:

مجلس افغانستان در سال ۲0۱۸، شش 
وزير را استيضاح و بركنار كرد؛ دليل اين 
اتفاق، نه مسللئله اي خاص مانند فساد يا 
اختاس يا پارتي بللازي، بلكه بي توجهي 
به قانون بودجه، بلله ويژه بودجه عمراني 
و ناكارآمدي در رابطه بللا اجراي بودجه 

بوده است. 

   عليرضا اسدي:
مجلس در حللال تاش بللراي ارائه يك 
#بودجه_مقاومتي اسللت، اين در حالي 
است كه دولت در برابر #شفافيت_ بودجه 
مقاومت مي كند، اين عمل موجب كاهش 
فاصله طبقاتي و رفع مشكات نظام هاي 
كان اقتصللادي مي شللود بنابراين تنها 
راه حل اين مشللكات در اقتصللاد بيمار 
ايران، شللفافيت و تصحيللح الگوي هاي 

كنوني است. 
   وحيد زارع فكري:

متأسفانه غير عملياتي نوشته شدن بودجه 
اينقدر عارضه مزمني شللده كلله نه تنها 
كسي احساسللش نمي كند، بلكه وقتي 
بعد از حداقل يكسللال دم خروسللش از 
گزارشللات تفريغ بودجه بيرون مي زند، 
ترجيح اين است كه رويش خاك بريزند. 
وقتي عمده منابع بودجلله از نفت تأمين 
بشه، نفت نمي شه منشأ خيرات! مي شه 
منشأ دردسرهاي بي انتها و البته اجحاف 
در حق نسل هاي آينده كه به اندازه ما از 
ثروت خدادادي اين سرزمين سهم دارند! 
مي شلله پول تو جيبي مردم و دولتي كه 
هيچ كدوم در قبالش احساس مسئوليت 

نمي كنند. 
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كاربران شبكه هاي اجتماعي خواستار #شفافيت_ بودجه و #بودجه_مقاومتي شدند

پاسخ به دستور رهبري بعد از 2 سال 
پاورپوينت و گزارش بي حاصل نيست!

با نزديك ش�دن به مهلت قانون�ي تحويل بودجه از س�وي دولت به مجل�س، كاربران 
شبكه هاي اجتماعي خواهان اصالح ساختار بودجه برای ايجاد شفافيت در آن شدند. 
كاربران از پنهان بودن بخش هاي مختلفي در بودجه گاليه داشتند. آنها همچنين اتكاي 

بودجه به نفت را نقد كرده و اين وابستگي را منشأ دردسرهاي بي انتها دانستند. كاربران 
با اشاره به فرمان رهبر انقالب مبني بر اصالح ساختار بودجه خواهان هر چه سريع تر به 
نتيجه رسيدن اين فرآيند شدند. در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

آن عيب در توست
دكتر يونس شكر خواه بخشي از كتاب »فيه ما فيه« را در كانال تلگرامي خود 
به اشتراك گذاشت. در اين بخش از صحبت هاي موالنا آمده است: مادام كه 
در خود دردي و پشيماني مي بيني دليل عنايت و دوستي حقّست. اگر در 
برادر خود عيب مي بيني آن عيب در توست كه درو مي بيني عالم همچنين 
آيينه است نقش خود را درو مي بيني كه اَلُْمْوِمُن ِمرآه الُْمْوِمِن آن عيب را از 

خود جدا كن زيرا آنچ ازو مي رنجي از خود مي رنجي. 
گفت پيلي را آوردند بر سر چشللمه كه آب خورد خود را در آب مي ديد 
و مي رميد، او مي پنداشللت كه از ديگري مي رمد، نمي دانست كه از خود 
مي رمد همه اخاق بد از ظلم و كين و حسد و حرص و بيرحمي و كبر چون 
در تست نمي رنجي، چون آن را در ديگري مي بيني مي رمي و مي رنجي 
آدمي را از گر و دنبل خود فرخجي نيايد دست مجروح در  آش مي كند و 
به انگشت خود مي ليسد و هيچ از آن دلش برهم نمي رود، چون بر ديگري 
اندكي دنبلي يا نيم ريشي ببيند آن  آش او را نفارد و نگوارد همچنين اخاق 
چون گرهاست و دنبل هاست، چون دروست از آن نمي رنجد و بر ديگري 
چون اندكي از آن ببيند برنجد و نفرت گيرد، همچنانك تو ازو مي رمي او را 
نيز معذور مي دار اگر از تو برمد و برنجد رنجش تو عذر اوست زيرا رنج تو از 
ديدن آنست و او نيز همان مي بنيد كه اَلُْمْوِمُن ِمرآه الُْمْوِمِن نگفت اَلْكافِرِ زيرا 

كه كافر را نه آنست كه مرآه نيست ااِلّ از مرآه خود خبر ندارد. 

 حزبي كه از معرفي چهره هاي 
سياسي جديد درمانده است!

علي رجبللي در توئيتر نوشللت: از بيللن ۱۹ نامللزد كارگللزاران براي 
انتخابات۱۴00، ۱0 نفر عضو دولت روحاني هستند؛ چهار نفر در مجلس 
دهم حامي پروپاقرص دولت  فعلي بودند و تأييد صاحيت پنج نفر ديگر 
)سيدحسن، انصاري، الري، خاتمي و صدر( بعيد به نظر مي رسد. اين 

يعني: حزب كارگزاران از معرفي چهره سياسي جديد درمانده است. 

آقايان مديريت نمي كنند، مديريت مي شوند!
سيد ياسر جبرائيلي در توئيتي نوشت: در ۹ ماهه ۲0۲0 ايران نزديك 
به نيم ميليارد يللورو از اروپا »مواد غذايي، حيوانات زنده، نوشلليدني و 
دخانيات« وارد كرده اسللت. براي رقم زدن اين فاجعه در اين شرايط 
ارزي و در مقابل ديللدگان مديران تجاري كشللور، دالالن حتماً بايد 
مديريت بلد بوده باشند. آقايان مديريت نمي كنند، مديريت می شوند. 

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.

تمام كوشش شيطان!
امام خميني)ره(:

بپرهيزيد از اينكه خداي نخواسته حّب دنيا و حّب نفس به تدريج در 
شما رو به فزوني نهد و كار به آنجا رسد كه شيطان بتواند ايمان شما را 
بگيرد. گفته مي شود تمام كوشش شيطان براي ربودن ايمان است. 
تمام وسايل و جديت هاي شبانه روزي او براي اين است كه ايمان 
انسان را بربايد. كسي سند نداده كه ايمان شما ثابت بماند. شايد 
ايمان »مستودع« باشد، و آخر كار شيطان از شما بگيرد، و با عداوت 
خداوند تبارك و تعالي و اولياي او از دنيا برويد. يك عمر از نعمت هاي 
الهي استفاده كرده، سر سفره امام زمان )ع( نشسته و آخر كار خداي 
نخواسته بي ايمان و با دشللمني با ولي نعمت خود جان بسپريد. 

بكوشيد اگر ُعلقه، ارتباط و محّبتي به دنيا داريد، قطع نماييد. 
منبع: كانال تلگرامي »نشرِ بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسام« 
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   سبوي دوست

    تصویر منتخب

دكتر حسين باوير در كانال تلگرامي »ژئوپلتيك 
رسانه« نوشت: پيشرفت در فناوري اطاعات 
راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاريخ تغيير 
داده اسللت، اين تغيير بر نحوه تعامل افراد با 
يكديگر نيز تأثيرگذار بوده است. يكي از اتفاقات 
مهم در پايان هللزاره دوم، ظهور فناوري هاي 
ارتباطي است كه برجسته ترين آن اينترنت 
و شللبكه هاي اجتماعي اسللت. شللبكه هاي 
اجتماعي، با قابليت ها و امكانات خود تأثيرات 
عميقي بر جنبه هاي اجتماعللي كاربران در 

جوامع گوناگون گذارده اند. 
جوانان، پرجمعيت تريللن و پرتعدادترين گروه 
نسلللي ايران، در مواجهه با اينترنللت و متأثر از 
فضاي مجازي هسللتند. وابسللتگي متقابل دو 
جهان مجازي و واقعللي باعث تعامات فردي و 
اجتماعي در قلمروهاي زيادي شده است . آنچنان 
كه گفتيم، هويت در درون هر جامعه اي از عوامل 
ثبات و همبستگي است و هويت با ابعاد مختلف 
شخصي، اجتماعي، ملي و ديني ، هر يك تأثيرات 

زيادي در دوام و بقاء و استمرار جامعه دارند. 
لذا فضللاي مجللازي و شللبكه هاي اجتماعي 
اينترنتي نوعي از بحران هويت را در ميان طيف 
گسترده اي از جوانان به وجود آورده است. بحران 
هويللت در زمينه هاي فللردي ناهمگوني هاي 
هويتي را سبب شده و به نحوي تعادل اجتماعي 
را متأثر كرده است.  در مورد اينكه چگونه بحران 
هويت در سطح فردي ناشي از فضاي مجازي 
شللكل مي گيرد، با توجه به نظريه دو جهاني 
شدن ها در كنار هويت واقعي افراد، مي توان از 
هويت هاي مجازي سخن گفت كه هر شخص 
كه با محيط هاي اجتماعي و مجازي ارتباط دارد، 
مي تواند آن را داشته باشد. اگرچه هويت مجازي، 
هويت ساختگي تلقي مي شود، بعضي اوقات نيز 

ممكن است هويت واقعي يا مثل آن باشد. 
بحران هويت مجازي هنگامي رخ مي دهد كه فرد 
به واسطه امكان تغيير در هويت واقعي در فضاي 
مجازي با معاني و هويت جديدي روبه رو شود كه 

ساخته خود اوست و همزمان در كنار هويت واقعي 
قرار مي گيرد و در صورتي كه ايللن دو هويت از 
يكديگر فاصله زيادي داشته باشند، به خصوص كه 
فرد بتواند به واسطه هويت مجازي برخي اعمال 
خاف هنجللار اجتماعي را انجللام دهد، بحران 
هويت مجازي شكل مي گيرد.  در واقع با توجه به 
گسترش روز افزون شبكه هاي اجتماعي در دنيا و 
ايران، استفاده نوجوانان و جوانان ايراني از اينترنت 
رو به گسترش است كه اين افزايش و ورود بي رويه 
جوانان به فضاهاي مجازي آسيب هاي زيادي را 

به همراه خواهد داشت. 
تغييرات اجتماعي با زمينه هاي ناشي از تحوالت 
ساختاري و جمعيتي در كنار تغييرات ناشي 
از آثار معناساز مطرح شللده در فضاي مجازي 
شللبكه هاي اجتماعي، وضعيتي قابل تأمل از 

بحران هويت اجتماعي پديد آورده است. 
يكي از بحران هللاي فللردي و اجتماعي ديگر 
خودپنداري ناشللي از تعامل كاربران با فضاي 
مجازي بوده و » امپاتي« در چنين شللرايطي 
همانند يك سللندروم اجتماعي، بحران هاي 
هويتي را دامللن مي زند و اين امر زمينه سللاز 

بسياري از تعارضات سياسي خواهد شد. 
به نظر مي رسد با توجه به فرايند جهاني شدن و 
مواجه شدن نسل متراكم جوان ايراني با فضاي 
مجازي، ضروري است عواقب اين مواجهه در 
ايجاد بحران هاي هويتي بررسي شود. همانگونه 
كه اشاره شد جامعه ايران به لحاظ قرار داشتن 
در دوره تاريخي خللاص، از جنبه هاي »گذار« 
امروزه عاوه بللر بحران هويللت دوره تاريخي 
صنعتي، بحران هاي هويتي دوره پساصنعتي و 

فضاي مجازي را نيز تجربه مي كند. 
مسائل هويت هاي قومي هر چند محسوس نيست، 
در فضاي مجازي تحوالت خاص خود را دارد. در 
حال حاضر با توجه به رشللد فزاينده شبكه هاي 
اجتماعللي، برنامه ريزي براي منابع هويت سللاز 
جديد با توجه به فضاي مجازي در برنامه ريزي هاي 

اجتماعي، فرهنگي و سياسي الزامي است. 

فضاي مجازي و بحران هويت

محمود كريمي بيرانوند از فعاالن شبكه اجتماعي 
توئيتر طي رشته توئيتي نوشت: تا ۱۹۴5 و قبل 
از توافق برتون وودز، دالر در كنار ساير ارزهاي 
بين المللي قرار داشت. در آن شرايط مقرر شد 
دالر امريكا در ازاي مبادله بللا طا به عنوان ارز 
بين المللي تعريف شود. صندوق بين المللي پول 
و بانك مركزي براي محافظت از اين سيسللتم 

)بخوانيد آقايي دالر( تأسيس شدند. 
   رشد ديكتاتوري پولي

امريكا زماني كه ذخاير طللاي خود را در حال 
كاهش ديد به يكباره و بدون هماهنگي در سال 
۱۹۷۱ معادله مبادله دالر- طا را يكطرفه فسخ 
كرد و دالر از آن زمان رسللماً بي پشللتوانه شد. 
جالب آنكه همه  نهادهاي مالي در عين ناباوري 
با اين تصميم ريچارد نيكسون همراهي كردند. 
جالب تر آنكه نهادهايي مانند اوپك با اعام دالر 
به عنوان ارز رايج خود با اين سياست يكجانبه 
امريكا همراهي كردند و عماً آن را نجات دادند. 

   افول اقتصادي امريكا
اكنون در شرايطي كه آقايي و سلطه دالر به دليل: 
بدهي سنگين دولتي مخصوصاً به چين )حدود 
۱000ميليارد دالر(، افزايش پيمان هاي دوجانبه 
پولي، تقويت پول هاي رايج مانند يورو، تقويت 
اقتصادهاي نوظهور در گوشه و كنار دنيا و از همه 
مهم تر حجم بدهي ۲۷هزار ميليارد دالري بدون 
پشتوانه امريكا، ]تضعيف شده است[ صحبت از 
#افول_اقتصادي_امريكا ديگر خياالت نيست. 

هم اكنون ارزهللاي نوظهور حللدود ۲5درصد 
از سللهم مبادالت جهاني را به خود اختصاص 
داده اند. بپذيريم يا نپذيريم دنيا به سمت حذف 

دالر پيش خواهللد رفت. امريكايللي كه حتي 
نمي تواند انتخابات سالم رياست جمهوري خود 
را برگزار كند در باتاق سقوط و افت اقتصادي 
دست و پا مي زند و امروز ديگر دنيا ديكتاتوري 

مشابه ۱۹۷۱ را نخواهد پذيرفت. 
   پايان استثمار پولي

مي گويند قدرت اقتصادي امريكا پشتوانه دالر 
اسللت و همين عامل ضمانت آن است، اما اين 
پشللتوانه بر خون مظلومان عالم بنا شده و اين 
وعده حق امروز در حال چهللره نمايان كردن 
اسللت كه »... لنهلكّن الظالمين. ولنسكنّنكم 

االرض من بعدهم«
   رويش اقتصاد مقاومت

بلند و رسا مي گوييم حرمت خون حاج قاسم و 
كودكان مظلوم فلسطين و يمن پشتوانه پول و 
اقتصاد جبهه مقاومت است و ُهرم اين حرمت 
هيمنه  دالر را در هم خواهد شكست، ان شاءاهلل. 
براي سرعت بخشيدن به #افول_اقتصادي_

امريكا در شللرايطي كه به دليل كرونا و بحران 
سياسي در بدترين موقعيت خود قرار دارد، كافي 
است اقتصاد جبهه مقاومت را باور و تقويت كنيم، 
مبادالت تجاري خود را با منطقه 600 ميليوني 
از ۲ درصد سهم كنوني به سرعت افزايش دهيم 
و دالر را با روش هاي جايگزين مانند پيمان هاي 
دوجانبه و چندجانبه و تعريف پول هاي مشترك 

از مبادالت تجاري خود حذف كنيم. 
اين امر مستلزم آن است كه مردم و مسئوالن به 
اين باور برسند كه تنها پيش شرط الزم و كافي 
افول اقتصادي امريكا تقويت #اقتصاد_جبهه_

مقاومت است و الغير. 

كانال تلگرامي »USA Study« با استناد به 
خبري از ان بي سي نيوز نوشت: قتل هاي ناشي 
از نفرت در امريكا به باالترين حد خود در سال 
۲0۱۹ رسيده است و در سال گذشته 5۱ فقره 
قتل ناشي از نفرت روي داد. در اين ميان ۲۲ 
نفر از قربانيان در جريان تيراندازي در شهر ال 
پاسو در تگزاس كشته شدند. بر اساس گزارش 

اف بي  آي بيشتر آنها التين تبار بودند. 
عاوه بر قتل هاي ناشي از نفرت ما شاهد جرائم 
ديگري و از جمله قتل، تجاوز جنسي، سرقت 
و تخريب اموال بوده ايم، در سال ۲0۱۹ شاهد 
5۲۷ فقره ارتكاب جرائللم ضد التين تبار ها 
بوده ايم. اين ميزان نسللبت به سال ۲0۱۸ به 

مقدار ۸/۷ درصد افزايش را نشان مي دهد. 
بسللياري از وكاي حقوقللي معتقدند كه از 

اين جرائم در بسللياري از موارد چشم پوشي 
مي شللود، ما نه تنها شللاهد جرائم ضد التين 
تبار ها، بلكه شاهد جرائم ضد مذهبي و ساير 
جرايم هم هستيم، اما تنها شمار اندكي از اين 
جرائم گزارش مي شوند. همه جرائم ضد افراد 
پوشش قانوني داده نمي شللود. برخي از افراد 
هم به خاطر ترس از جان خود شكايت خود را 
مطرح نمي كنند و اين موضوع سبب مي شود 

كه اين جرائم در آمار ثبت نشود. 
بر اسللاس گزارش آمار جرائم ناشي از نفرت 
كه اف بي آي منتشللر كرد، در سللال ۲0۱۸ 
تعداد قربانيان جنايات مرتبط با احساسللات 
نژادپرسللتانه ضد مهاجران اسپانيولي زبان و 
امريكاي التين در امريكا 6۷۱ نفر بوده است. 

اين رقم در سال قبل از آن 55۲ نفر بود. 

تولد و حاال افول استعمار پولي

افزايش قتل هاي ناشي از نفرت در امريكا

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به درگذشت حجت االسالم محمد حسن راستگو

رحمت خدا بر مردي كه حرمت و قدر »لباس دين« را به درستي شناخت
   گزارش


