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فرمانده كل سپاه:

بسيج كمك كار مردم در شرایط جدید اقتصادی باشد

فرمانلده كل سلپاه پاسلداران انقاب اسلامي 
با بيلان اينكله ملا در حلال جراحلي اقتصادي 
هسلتيم و ايلن جراحلي سلختي هايي دارد، 
خطاب بله بسليجيان گفلت: به كملك مردمي 
بشتابيد كه سلخت زندگي مي كنند. شما مظهر 
آسلايش، آرامش و امنيت براي مردم هسلتيد. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��كر پاسدار حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
روز پنج شنبه در مراسم اختتاميه سومين جشنواره 
اسوه در مش��هد اظهار كرد: هر بناي عظيم تكيه بر 
ستون ها و استوانه هاي مستحكم دارد و پايگاه هاي 
بسيج، همان ستون هاي قدرتمند و مقاوم و ريشه دار 

بناي باعظمت انقالب و نظام اسالمي هستند. 
وي افزود: بس��يج در دامان سختي ها رشد كرده، در 
ميدان جهاد متولد شده و در عرصه نبردهاي بزرگ 
استحكام يافته است. بسيج شمشير اسالم، انقالب، 

تجلي اراده الهي، نماد مغفرت و فضل الهي است. 
سردار سالمي خاطرنشان كرد: مسير ما براي رسيدن 
به قله هاي بلند عزت و اس��تقالي و آزادي، از طريق 
برداشتن گام هاي بلند در يك ميدان جهاد مستمر 
طي مي شود. برداشتن نخستين گام، شرط الزم براي 

طي شدن يك مسير است، اما كافي نيست. 
وي افزود: پيروزي در فجر۵۷ نقطه طلوع خورشيد 
اسالم و س��رآغاز حاكميت اهلل بود، اما آنچه مهم تر 
است، اس��تمرار اين مسير و اس��تقامت است. مسير 
جهاد طوالني اس��ت، اما مردان و زنان مجاهد صبور 
و شكيبا هستند. مس��تمراً حاضر و ناظر و بر عهد و 
پيمان خود باقي هس��تند و آن را رمز بقاي استمرار 
حركت خود مي دانند. سردار سالمي در ادامه گفت: 
حركت ما اوالً طوالني است و ثانياً به صورت مستمر 
با شياطين جن و انس در مبارزه و نبرد است. اسالم 
به خودي خود رفعت و بزرگي پيدا نمي كند و احكام 

الهي به خودي خود جاري نمي ش��ود. پياده س��ازي 
حدود و احكام الهي حاكميت مي خواهد و حاكميت، 
قدرت و ارتقا و تحول مي خواهد و تكامل مي خواهد، 
چون دشمن مستمراً جبهه عوض مي كند و راهبردها 

را تغيير مي دهد. 
وي خاطرنش��ان كرد: از آن روز اول ت��ا امروز كه ما 
در مس��ير گام دوم اين انقالب بزرگ هستيم، همه 
جا با يك دس��ت بايد مي س��اختيم و با يك دس��ت 
مي جنگيديم. با يك دس��ت بايد عظمت از دس��ت 
رفته را مي ساختيم و با يك دست بايد كاخ استيالي 
دش��من را وي��ران مي كرديم. هر دو دس��ت هاي ما 

فعال بود. 
   حضلور بسليج در صحنه انقلاب، حياتي 

است
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بخش 
ديگري از سخنان خود گفت: امروز بيش از هر زمان 

ديگري حض��ور بس��يج در صحنه انق��الب، نه تنها 
ضروري، بلكه حياتي است. 

وي افزود: جاي كوتاه آمدن در هيچ مقطعي از انقالب 
نيس��ت. ما امروز شايس��تگي قرار گرفتن در ميدان 
جهاد در ركاب ولي امر مسلمين را يافته ايم كه اين 
يك توفيق بزرگ است. هر چه صحنه سخت تر باشد، 

حضور مؤمنانه ما بيشتر حياتي و جدي است. 
س��المي تأكيد ك��رد: روزگاري با دس��ت خالي در 
ميدان جنگ ايستاديد و با دست پر از صحنه جهاد 
پيروزمندانه خارج شديد. نترسيديد، از جنود ابليس 
و شيطان ترسي نيست. آنجايي بايد ترسيد كه مؤمن، 

ميدان را ترك كند. 
وي خاطرنشان كرد: تجربه اين ۴۳ساله نشان داده 
باطل نابودشدني است. باطل هويتي ندارد. نبود حق 
است كه به او ميدان مي دهد. بسيج يارانه الهي براي 
مردم اس��ت كه به ياري مردم بشتابد و بار سختي را 
از دوش آنها بردارد و سختي را براي آنها قبل تحمل 
كند. بسيج راهگشاست. هيچ كشوري از اين موهبت 

برخوردار نيست. 
   نبرد ما خاتمه نيافته است

فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي تأكيد 
ك��رد: عنصر اصلي عب��وردادن ما از ۴۰س��ال جهاد 
نابرابر با بزرگ تري��ن امپراطوري هاي تاريخ بش��ر، 
ش��خصيتي هس��تند جانباز و در ميانه ميدان كه با 
تدبير و حكمت، انق��الب و نظ��ام را اداره مي كنند. 
قدرت هاي بس��يار بزرگ ت��ر به دليل نداش��تن اين 
موهبت اله��ي فروريختند. وي تأكيد ك��رد: نبرد ما 
خاتمه نيافته اس��ت. ما در مس��ير قدرتمند شدن، 
ساخته شدن و شكس��ت ناپذير شدن هستيم. مردم 
بيش از گذشته به شما نياز دارند. هر پايگاه يك نظام 
اس��المي كوچك در مقياس محله است. وقتي اين 
نقاط منفصل از هم را به هم متصل مي كنيم، اين بنا 

پايدار باقي مي ماند. 
سردار سالمي خاطرنش��ان كرد: امروز دشمن فشار 
را در حداكثر ممكن وارد كرده است. مقاومت يعني 
استقامت در گس��تره زمان. اين يك رقابت بين ما و 
دشمن اس��ت و آن كس��ي پيروز ميدان است كه در 
سختي ها خسته نمي شود. وي افزود: امروز بسيجيان 
در حال رساندن آب به مردمان نواحي تشنه و محروم 
هستند و چه عبادتي از اين باالتر است؟ مگر مي شود 
جامعه از ش��ما بي نياز ش��ود؟ امروز م��ا تقريباً جزو 
كشورهايي هستيم كه بيش��ترين توفيق و كمترين 
تلفات را در مقابل بيماري همه گير جهاني داشته ايم. 

مگر ساختن كشور بدون شما ممكن است؟ 
سردار س��المي در ادامه گفت: بسيج متعلق به همه 
است و از كسي شناسنامه نمي خواهد. به هر كسي كه 
نيازمند باشد، كمك مي كند. بسيج،  جوانمردي را از 
امير مؤمنان)ع( آموخته اس��ت. اين مرام و مسلك 
بسيج است. خدا با وجود ش��ما به هيچ دشمني اذن 
اس��تيال نمي دهد و از ش��ما دفاع مي كند و به شما 

نصرت مي دهد. اين منطق حق است. 
فرمان��ده كل س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المي 
خاطرنش��ان كرد: م��ا در حال جراح��ي اقتصادمان 
هستيم و اين جراحي س��ختي هايي دارد. به كمك 
مردمي بشتابيد كه سخت زندگي مي كنند. با بودن 
شما آسايش و آرامش مي بينند. شما مظهر آسايش، 
آرامش و امنيت براي مردم هستيد. وي افزود: دشمن 
امروز مي خواهد ما را در خانه هايمان شكست دهد، 

ولي چون شما هستيد، نمي تواند.

 مدیریت حاج قاسم
عالمانه، صادقانه و شجاعانه

س��يدمصطفي هاش��مي طبا، فعال سياس��ي 
اصالح طلب طي يادداش��تي در روزنامه شرق 
نوشته است: در مالقات امسال دانشجويان با 
مقام معظم رهبري يكي از دانشجويان بيان كرد مديريت بايد عالمانه، صادقانه 
و شجاعانه باشد و البته با تذكر لطيف مقام معظم رهبري به طريق اولي معلوم 

شد كه رهبري خود بيشتر و پيش تر به اين سه اصل اعتقاد دارند. 
نويس��نده س��پس با فهرس��ت كردن عملكرد حوزه هايي مانند مديريت آب، 
مديريت كشاورزي، مديريت پس��ماند، مديريت فاضالب ها، مديريت صنعت 
و معدن، مديريت حمل ونقل، مديريت ان��رژي، مديريت برق، مديريت تأمين 
اجتماعي، مديريت مالياتي، مديريت نقدينگي، مديريت پولي و مديريت شهري 
طي چهار دهه گذشته نوشته است: اين مطالب نمونه هايي از نتيجه مديريت 
برخي پديده ها در كش��ور بوده و در حقيقت معلوم م��ي دارد مديريت فارغ از 
ضوابط سه گانه ذكر شده بوده است. در يادداشت شرق آمده است: شايد بتوان 
مديريت هايي را ذكر كرد كه نتيجه كار آنها مثبت بوده اس��ت، مانند مديريت 
معاونت فناوري رئيس جمهور كه حداقل عالمان��ه و صادقانه كار خود را انجام 
داده و چه خوب است جست وجو براي يافتن مشابه هايي كه ذكر شود. در اين 
مختصر به  دليل عدم اطالع دقيق از برخي مديريت ها مثل مديريت هاي دفاعي 
يا ژئوپلتيكي ذكري نرفته است، اما در يك نگاه كلي مي توان به مديريت صادقانه 
و شجاعانه فردي مثل شهيد قاسم سليماني اشاره كرد. چه خوب است بي نظرانه 
در مديريت هاي كش��ور غور ش��ود و مديريت هاي مثبت و منفي صرف نظر از 

گروه بندي و جناح بندي معلوم شود. 
........................................................................................................................

تكثير نسخه جيبي سند2030
روزنامه كيهان در يادداشتي ضمن انتقاد از فضاي 
رها و لجام گس��يخته فضاي مجازي نوشته است: 
فضاي مجازي امروز در كشورمان به رانندگي انبوه 
خودروها با سرعت باال و خطرآفرين در شرايطي مي ماند كه هيچ قانون و مأمور و 
راهكاري براي كنترل آنه��ا وجود ندارد. طبيعي اس��ت وقتي پديده اي چنين 
گسترده وارد زندگي انسان ها مي شود و تا اين حد مي تواند جوامع و رفتار و سبك 
زندگي آنها را دستخوش تغيير كند، نمي توان و نبايد نسبت به كنترل و مديريت 
آن بي تفاوت بود، اين اصلي است كه سال هاست در بسياري از كشورهاي دنيا از 
جمله كشورهاي پيشرفته غربي و شرقي با حساسيت و بدون اغماض در حال 
اجراست اما سال هاست بسياري از مسئوالن كشورمان نسبت به آن بي تفاوت 
بوده و گاه به تعبير رهبر معظم انقالب برخي از مس��ئوالن به رها بودن فضاي 
مجازي افتخار هم مي كرده اند! همين رها بودن فضاي مجازي بهترين فرصت را 
به دشمنان داده است تا با خيال راحت به طراحي و اجراي انواع و اقسام پروژه هاي 
فكري، ترويج مس��ائل ضدفرهنگي و غيراخالقي، تغيير سبك زندگي ايراني- 
اسالمي، طرح زيركانه و البته فريبنده ش��بهات، شايعات و... پرداخته و به  ويژه 
جوانان و نوجوانان و حتي كودكان ايراني را هدف قرار دهند. نويسنده اضافه كرده 
است: اگر دشمن براي تحقق تسلط يك روز به  دنبال  اشغال و تسخير كشور يا 
اس��تعمار و جنگ نظامي بود و روزي براي اجراي ش��بيخون فرهنگي اجراي 
سند2۰۳۰ در مدارس را دنبال مي كرد، امروز همان اهداف را با باالترين سطح 
عمليات در فضاي مجازي در پيش گرفته است. به عبارتي اگر روزي سند2۰۳۰ 
يك سند آموزشي براي مدارس بود و به در بسته خورد، طراحان آن به  جاي اينكه 
بيكار بنش��ينند، امروز در حال اجراي بدون مزاحم همان اهداف اين س��ند در 
گوشي هاي موبايل و با فراگيري بسيار هستند، دشمن امروز بهترين ابزار براي 
نفوذ و پياده كردن همان سياست هاي س��ند2۰۳۰ را فضاي مجازي مي داند؛ 
جايي  كه متأس��فانه حساس��يت كمتري روي آن وجود دارد. كيهان در پايان 
يادداشت خود نوشته است: از دولت مردمي، مجلس انقالبي، شوراي عالي فضاي 
مجازي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و ساير مسئوالن انتظار مي رود براي حفظ 
كشور از هجمه هاي فرهنگي و در امان ماندن آينده سازان ايران از دام هاي دشمن 
در فضاي مجازي سريع و به  طور جدي وارد عمل شوند، حال با تصويب يا اجراي 

هر طرحي با هر نام و عنواني كه مي شود. 
........................................................................................................................

شورش عليه هژموني؟
روزنامه جام جم در يادداشت پنج شنبه 
خود جنگ اوكراين را نشانه اي از شورش 
عليه هژمون��ي امريكا توصي��ف كرده و 
نوش��ته اس��ت: اخيراً موضوع تغيي��ر نظم جهان��ي، نقل محاف��ل فكري و 
انديشكده هاي گوناگون جهان شده  است. اين سؤال به ويژه بعد از شكل گيري 

بحران ميان روسيه و اوكراين، بيشتر در اذهان متبادر شده  است. 
به نظر مي رسد تهاجم روس��يه به اوكراين، شورشي عليه نظم موجود كه نظم 
تك قطبي و سلطه گر امريكايي اس��ت، باشد. صداهايي مبني بر شكسته شدن 
اركان اين نظم به گوش مي رسد. شكست طرح هاي مختلف سازشكارانه براي 
طبيعي كردن و تحميل رژيم صهيونيستي به منطقه، شكست طرح هاي مبارزه 
با تروريسم در عراق و افغانستان در قالب خاورميانه بزرگ و خاورميانه جديد 
و چندجانبه گرايي منطقه اي، اجماع نداش��تن و حمايت نكردن كش��ورهاي 
طرفدار امريكا در طرح هاي تحريمي عليه روسيه و ضعيف تر شدن غرب نسبت 
به سال هاي قبل، س��كته مغزي ناتو به تعبير امانوئل ماكرون، همه بخشي از 
امواج و فركانس هاي مختلف خرد ش��دن اين نظم را ساطع مي كنند، بديهي 
است نمي توان به سادگي از كنار آنها گذشت. منطق اين مثال ها آنجاست كه 
اگر شكاف و اختالف ميان قدرت فائقه با ديگر قدرت ها به داليل مختلف بيشتر 
و بيشتر ش��ود، مي تواند منطق نظم موجود را زير س��ؤال ببرد و تعميق آن به 
فروپاشي نظم و ايجاد بي نظمي و شكل گيري معادله و نظم جديد منجر شود. 
همه مثال ها نشان مي دهد اين شكاف عميق تر شده  است. به نظر مي رسد بحران 
اوكراين فراتر و بااهميت تر از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي و حتي مذهبي كه 
حدس زده يا پيش بيني مي شود، است. احتماالً مي توان اين گونه ادعا كرد كه 
اين بحران نوعي اعالم جنگ عليه هژموني و شورشي عليه سلطه موجود است و 

آنچه هم اكنون بسيار موضوعيت و اصالت دارد، استقالل كشورهاست. 
........................................................................................................................

منطقه، آبستن تحوالت تازه
روزنامه خراس��ان در يادداش��تي تحليلي به 
تحوالت منطقه اش��اره كرده و نوشته است: 
منطقه غرب آسيا اين روزها بيش از هر موقع 
آبس��تن حوادث اس��ت. اين حادثه ها مي توانند حماسه ساز باش��ند يا روندي 
مسالمت آميز را طي كنند يا جنگ و صدها اتفاق پيش بيني نشده يا بهتر بگوييم 

رسانه اي نشده در راه است كه هر آن مي توانند ناگهان حادثه ساز شوند. 
نويسنده خراسان از سخنراني سيدحسن نصراهلل عليه صهيونيست ها، سفر 
بشار اسد، رئيس جمهور جمهوري عربي سوريه به تهران، سلسله عمليات هاي 
استش��هادي جديد در فلس��طين، به عن��وان نش��انه هايي از برهم خوردن 
موازنه به نفع مقاومت ياد كرده و نوشته اس��ت: پيش بيني مي شود شهادت 
شيرين ابو عاقله، خبرنگار برجسته الجزيره نيز موج بزرگ اعتراضي را عليه 
رژيم صهيونيستي به وجود آورد، لذا در اين فرآيند و همچنين انتشار برخي 
اخبار و تحليل ها مبني بر دورخيز رژيم صهيونيستي براي به دست گرفتن 
نقش پررنگ در معادالت منطق��ه پس از به جريان انداخت��ن موضوع صلح 
ابراهيم، نيازمند دور انديشي محور مقاومت براي مقابله با اين تحوالت است. 
بر همين اساس اگر برخي حدس و گمان هاي كارشناسان از نتايج سفر اسد 
در كنار سخنان صريح و مستحكم دبيركل مقاومت اسالمي لبنان عليه دشمن 
به عالوه عمليات هاي زنجيره اي اخير مقاومت مردمي فلس��طين در كرانه و 
شهرك هاي 19۴8 را در يك سير بنگريم، متوجه آغاز يك سلسله رويدادهاي 
مهم از سمت جبهه مقاومت براي مقابله با تحركات رژيم صهيونيستي خواهيم 
شد؛ يك طراحي بزرگ و گسترده براي فرو بردن دشمن به الك دفاعي! در 
اين ميان كافي است به سكوت مقاومت اس��المي عراق و رونمايي رسانه اي 
از موشك هاي بالس��تيك آن در ايام روز قدس و آمادگي ملي يمني ها براي 

نقش آفريني در مسئله فلسطين  اندك نگاهي  انداخت.

 افول آزادي و بحران نژادپرستي 
در امریكا

امريكا س��ومين كش��ور پرجمعيت جهان از لحاظ ن��ژادي و گوناگوني مردم، 
متنوع ترين كشور شناخته مي شود، به نحوي كه برخي آن را »كشور اقليت ها« 
مي خوانند. منشور حقوق اياالت امريكا )1۷91( و بيانيه جيمز مديسون و نطق 
آبراهام لينكلن )18۶۳( بر ارزش  دموكراس��ي، آزادي و مبارزه با برده داري به 
عنوان وظيفه مدني شهروندان و مقامات سياسي تأكيد داشتند، اما واقعيت هاي 
عيني از تغيير و افول آزادي اقليت ها و جماعت ها، خرد نژادي و مذهبي ميان 
ش��هروندان و رواج نژادپرس��تي )racism( حكايت دارد. امروزه اقليت هاي 
نژادي و به ويژه سياهپوس��تان در جامعه امري��كا از جنبه هاي مختلف هدف 
تبعيض نژاد قرار مي گيرند؛ معضلي كه پس از لغو برده داري در دوره جنگ هاي 
داخلي تاكنون در وضعيت اقتصادي، فرصت هاي شغلي و اجتماعي و مناسبات 

سياسي تداوم داشته است. 
بيشترين تأثير نژادپرستي در امريكا روي سياهپوس��تان، سرخ پوستان، افراد 
التين تبار، مكزيكي ها و آسيايي ها بوده  است. عمده ترين ساختارهاي نژادپرستانه 
در امريكا شامل برده داري، جداسازي نژادي، مدارس جداگانه براي سرخپوستان 
و اردوگاه هاي بزرگ بازداشت پناهجويان خارجي بوده  است. در امريكا به ازاي 
هر 1۰۰دالر ثروت خانواده هاي سفيدپوس��ت، خانواده هاي سياهپوست فقط 
پنج دالر دارند. هر س��اله نزديك هزار امريكايي توسط پليس اين كشور كشته 
مي شوند. در حالي كه سياه ها فقط 1۳ درصد از جامعه  امريكا هستند، 2۵ درصد 
كشته ها توسط پليس، سياهپوست بوده اند. همچنين ۳۰ درصد سياهپوست هاي 
كشته شده توسط پليس، غيرمسلح بوده اند. به طور مثال در شهر نيويورك كه 
رنگين پوست ها ۵۰ درصد جمعيت شهر را تشكيل مي دهند، 8۰ درصد افرادي 
كه توسط پليس متوقف مي شوند، سياه پوس��ت و التين تبار هستند. در سال 
2۰19، مردان سياهپوست به ميزان ش��ش برابر بيشتر از مردان سفيدپوست 
زنداني شدند، اين تفاوت براي مردان سياهپوست 18 تا 19ساله 12برابر بيشتر 
از مردان سفيدپوست همسن اس��ت. همچنين به گزارش روسيا اليوم، هنگام 
متوقف شدن از سوي پليس امريكا، احتمال مواجه شدن سياهپوستان با اقدامات 

خشونت بار چهار برابر بيشتر از سفيدپوستان است. 
در بحران كرونا، سياهپوستان در امريكا بيشتر از سفيدها مبتال به كرونا شده 
بودند و تلفات بيش��تري مي دادند. به طور مثال در لوئيزيانا ۷۰ درصد افرادي 
كه جان خود را از دست داده بودند، آفريقايي تبار بودند، گرچه فقط يك سوم 
جمعيت اين ايالت را سياهپوستان تش��كيل مي دادند. در شيكاگو؛ جايي كه 
س��اكنان آفريقايي- امريكايي كمي كمتر از يك س��وم جمعيت آن را تشكيل 
مي دهند ۷2 درصد از كساني كه به ويروس مبتال شده بودند از سياهپوستان 
بودند. اين در حالي است كه سياهپوستان بيش از 1۳ درصد جمعيت امريكا را 
تشكيل مي دهند. اين معضالت به حدي در جامعه امريكايي عينيت و فراواني 
يافته است كه۶۴ درصد يا نزديك دوسوم مردم امريكا معتقدند »نژادپرستي 
همچنان يك مشكل بزرگ در اياالت متحده  امريكاست.« اين سطح از انزجار 
افكار عمومي منجر به ش��كل گيري حركت هاي اعتراضي عميق ش��ده است. 
جنبش »جان سياهپوس��تان اهميت دارد« در اعتراض به اين ظلم و تبعيض 
عليه سياهان راه اندازي شده است و مطابق آخرين آمارها، ۵۵ درصد امريكايي ها 

از اين جنبش حمايت مي كنند. 
نويس��ندگان از  گروه��ي  نخس��ت2۰22  ماه��ه  س��ه   در 

 »JAMA Network Open« با هدف »بررس��ي استرس رواني 
مزمن ناش��ي از نژادپرس��تي« داده هاي بيش از هزار پرونده پزشكي 
افراد باردار سفيدپوس��ت، سياهپوس��ت متولد امريكا و سياهپوست 
غيرامريكايي را كه در س��ال 2۰1۶ در يك سيس��تم بهداشتي بزرگ 
در مينياپوليس، مينه سوتا زايمان كردند، تجزيه و تحليل كردند. آنها 
همچنين مواجهه با پليس را در س��طح سرشماري كه اين افراد در آن 
زندگي مي كردند و همچنين تعداد مواجه��ه با پليس را به عنوان زياد 
يا كم طبقه بندي كردند. اين تحقيقات مشخص كرد احتمال زايمان 
زودرس براي زنان باردار سفيدپوس��ت و سياهپوست متولد امريكا در 

تماس با پليس تقريباً دو برابر بيشتر است. 
اين سطح از بحران نژادپرس��تي و اعتراضات به آن، فشار خودش را بر ساختار 
سياسي- امنيتي دولت امريكا تحميل كرده است، به نحوي كه در ژوئن2۰21 
جو بايدن، نخستين رئيس جمهور امريكا شد كه از يادبود قربانيان كشتار1921 
در ش��هر تالس��ای ايالت اوكالهما بازديد كرد؛ واقعه اي كه ب��ه بدترين حادثه 
نژادي در تاريخ امريكا شهرت پيدا كرده و بيش از ۳۰۰سياهپوست امريكايي، 
قرباني نفرت سفيد پوستان شدند. امروزه اين محله تحت عنوان »وال استريت 
سياهپوستان« به نماد مقاومت ضدنژادپرستي تبديل شده است. در اين مراسم 
بايدن »تروريسم سفيدبرترپنداران« را كشنده ترين تهديد اعالم كرد. اين در 
حالي است كه در دولت ترامپ شاهد رواج نژادپرستي بوديم و همچنان حمايت 
ساختار نظام سياسي امريكا از تبعيض نژادي تداوم دارد. اين وضعيت محملي 
براي تشديد روند نژادپرستي توسط گروه هاي اجتماعي باالخص سفيدپوست 
ش��ده اس��ت. در ابتداي س��ال2۰22 »تام فيتن« )فعال سياس��ي و حقوقي 
محافظه كار امريكا( در صفحه توئيتر خود تصويري از »هرم سفيدبرترپنداري 
آشكار و پنهان« را به نمايش گذاشت كه در يكي از مدارس ايالت مريلند، تحت 
عنوان مبحث »نظريه انتقادي نژادي« براي دانش آموزان تدريس ش��ده بود. 
بنابراين گزارش از نكات عجيب اين هرم آن اس��ت كه در قسمت پنهان هرم، 
شعار »امريكا را دوباره باشكوه كن« كه از مظاهر سفيدبرترپنداري برشمرده 
شده است، قرار دارد. اين شعار بار ها توسط ميليون ها امريكايي در زمان »دونالد 

ترامپ« رئيس جمهور پيشين امريكا گفته مي شد. 
»باربارا والتر« )اس��تاد دانشگاه س��ن ديه گو و نويس��نده  امريكايي( كه بيش 
از ۳۰س��ال از زندگي اش را صرف تحقيق در خص��وص جنگ هاي داخلي در 
كشور هاي مختلف كرده است، به تازگي كتابي با نام »چگونه جنگ هاي داخلي 
شروع مي شوند و چگونه مي توانيم متوقف ش��ان كنيم« منتشر و در آن تأكيد 
كرده سه عامل اس��ت كه كارشناس��ان آنان را عوامل اصلي يك جنگ داخلي 
مي دانند و در امريكا در حال حاضر اين عوامل وجود دارد. از نشانه های  شروع 
يك جنگ داخلي از نظر اين نويس��نده امريكايي، اول افول دموكراسي و دوم 
تنزل درجه است. اين عامل، قوي ترين عامل تعيين كننده بروز خشونت است و 
افراد وقتي كه ببينند زماني قدرت را در دست داشته اند و حاال در حال از دست 
دادن آن هستند، به احتمال بيشتري دس��ت به مبارزه مي زنند؛ وضعيتي كه 
روند پرشتاب نژادپرستي و تفكر تبعيض و برده داري سيستمي در دولت امريكا 
جماعت هاي اقليت قومي، نژادي، زباني و مذهبي را به آن سمت سوق مي دهد. 
در همين راستا »ليليان بابي« در گزارشي با عنوان »تحليل ماهيت و چيستي 
اعتراضات قتل جورج فلويد« ضمن ارائه آمارهايي دقيق از گستره اعتراضات به 
قتل جورج و خشونت پليس عليه اقليت ها معتقد است: »اين اعتراضات صرفاً 

عليه نژادپرستي نيست، ضداستبداد است.« 
* كارشناس مسائل سياسي

 نيكزاد: قاليباف با رأي باالیي 
رئيس مجلس مي شود

نايلب رئيلس مجللس بلا بيلان اينكله قصلدي بلراي نامزدي 
گفلت:  نلدارم،  سلوم  اجاسليه  در  مجللس  رياسلت 
معتقديلم رئيلس مجللس مجلدداً رأي بااليلي خواهلد آورد. 
به گزارش فارس، علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس در حاش��يه نشست حزب 
نسل نو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در مورد انتخابات رياست مجلس 
گفت: قصدي براي نامزدي رياس��ت مجلس در اجالسيه س��وم ندارم اما براي 
جايگاه نايب رئيس��ي اقدام خواهم كرد. وي در پاس��خ به اين سؤال كه برخي 
مي گويند رئيس مجلس از خارج از مجلس انتخاب مي شود، تصريح كرد: مجلس 
28۶نماينده دارد، هر نماينده اي رأي مستقل دارد، اينچنين گفته ها توهين به 
مجلس است. مجلس مستقل است. معتقديم رئيس مجلس مجدداً رأي بااليي 

خواهد آورد، البته كانديداهاي ديگري هم براي رياست داريم.

دكتر مصطفي یقيني پور*

در بسليج هيچ گونله خط كشلي ای وجلود نلدارد. ملا خلادم و 
نوكلر ملردم هسلتيم و بله ايلن خادملي ملردم افتخلار مي كنيلم. 
سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
ظهر ديروز در مراسم اختتاميه سومين جشنواره اس��وه در مشهد با اشاره به 
تدبير رهبر معظم انقالب مبني بر ايجاد حرك��ت عمومي براي تحقق دولت 
اسالمي و شكل گيري جامعه اسالمي و تمدن نوين اسالمي اظهار كرد: عمود 
خيمه بسيج پايگاه هاي مقاومت هستند. بايد پايگاه هاي مقاومت را ضمن احيا 
و به ظرفيت رساني، توسعه دهيم و تقويت كنيم و چشم انداز آنها تشكيل محله 
اسالمي باشد و اين محالت نقطه اسالمي، مقدمه تشكيل و تحقق دولت اسالمي 
در همه زمينه ها باشد. وي افزود: محله هاي اسالمي نقطه نهايي جامعه اسالمي 
نيست، بلكه نقطه عزيمت مقدماتي براي تحقق دولت اسالمي و در نتيجه آن، 

شكل گيري جامعه اسالمي است. 
سردار س��ليماني در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به برخي سخنان مطرح شده درباره 
اينكه در بسيج خط كش��ي و مرزبندي وجود 
دارد، تأكيد كرد: متأسفانه برخي مسئوالن در 
برخي سطوح به دليل فاصله گرفتن از بسيج، 
فكر مي كنند در بسيج خط كشي ای وجود دارد، 
اما تأكيد فرمانده سپاه پاسداران بر اين بوده اس��ت كه همه در آباداني كشور 
نقش آفريني كنند و ما هيچ گونه خط كشي ای در اين زمينه نداريم. وي افزود: 
در بسيج هيچ گونه خط كشي ای وجود ندارد. ما خادم و نوكر مردم هستيم و به 

اين خادمي مردم افتخار مي كنيم.

بسيج هيچ گونه خط كشي  ندارد
نماینزدیک

   گزارش

هر چه زمان گذشلته، اعتقادم به درستي 
راه املام بيشلتر شلده اسلت. كسلاني 
كه در ابتداي پيلروزي انقاب نسلبت به 
صحبت هاي املام ترديد داشلتند، امروز 
بلا گذشلت 43سلال درسلتي راه املام 
براي شلان بيشلتر اثبلات شلده اسلت. 
به گ��زارش ف��ارس، غالمعل��ي حدادعادل، 
رئي��س ش��وراي ائت��الف نيروه��اي انقالب 
اس��المي صب��ح دي��روز در دومي��ن روز از 
نشس��ت ح��زب نس��ل نو اظه��ار داش��ت: 
انقالبي كه با مردم ارتباط دارد، نمي تواند فاقد 
تشكيالت سياسي باشد و بايد تشكيالتي مثل 
سلسله اعصاب و دس��تگاه خونرس��اني باشد 
كه در تمام پيكر حضور داش��ته باشد و ارتباط 
برقرار كند. با اينكه رس��ماً عض��و هيچ كدام از 
تشكيالت سياسي نيس��تم، ولي خودم را عضو 

همه آنها مي دانم. 
حدادعادل ضمن تأكيد ب��ر اينكه بيانيه گام 
دوم خيلي مهم است و حزب نسل نو بايد بيانيه 
گام دوم را در دستور كار فكري و سياسي خود 
قرار دهد، خاطرنشان كرد: خيلي ها وقتي به 
تشكيالت سياسي فكر مي كنند، كار را فقط در 
انتخابات مي دانند و نتيجه آن فعاليت صرف 
در انتخابات است. انتخابات يكي از وظايف يك 
تشكيالت سياسي است و پيروزي در انتخابات 
هم شرط الزم در موفقيت است اما شرط كافي 
آن نيس��ت و يك تشكيالت سياس��ي بايد به 

فرداي انتخابات و كادرسازي هم فكر كند. 
وي با بيان اينكه امروز انقالب قوياً به نيروي انساني 
كارآمد براي اداره كش��ور نياز دارد، تصريح كرد: 
بنده در صحيح بودن مباني اصالح يارانه ها ترديد 

ندارم و در زمان دولت قبل هم متوجه مي شديم 
كه ارز ترجيحي فس��اد مي آورد و نتيجه اش اين 
همه ويژه خواري، رانت و قاچاق ش��د و هنوز هم 
تكليف ميلياردها دالر تخصيص ارز ترجيحي در 

دولت قبل مشخص نشده است. 
حداد عادل افزود: از نظر مبنايي بحثي نيست و 
االن نگران اجرا و مديريت هستيم و اينجاست 
كه آدم ق��وي مي خواهد، مگ��ر مي توان يك 
جنگ را با ستاد قوي و صف ضعيف به پيروزي 
رساند؟ سياست هم همينطور است و بايد در 
مقام اجرا نيرو داشته باشيم، نه اينكه دور هم 
جمع شويم و  يك حزب درست كنيم و همه 
همت اين باشد كه وكيل مجلس و عضو شوراي 
شهر بشويم. بايد ارتش��ي متقي و باعرضه از 

نيروها را داشته باشيم كه خدمت و كار درست 
انجام دهد و بموقع در صحنه باشد.

حداد عادل گفت: سياست، لغزشگاه قدم است 
و بس��ياري تا هنگامي كه وارد عالم سياست 
نشوند، آدم خوبي هستند و هنگامي كه وارد 
عالم سياست مي شوند، مي لغزند و انسان بايد 

بسيار مراقب خود باشد. 
وي اف��زود: در دوراني زندگ��ي مي كنيم كه 
بيش از ۴۳س��ال از پيروزي انقالب گذشته 
اس��ت و روزهاي اول انقالب را كه نس��ل نو 
بوديم، به ياد مي آوريم و با عنوان كس��ي كه 
از س��ال 1۳۴1 كه امام پرچم اين نهضت را 
برافراش��ت و به عنوان كس��ي كه شاهد اين 
نهضت بوده و اخبار اين نهضت را تعقيب كرده 

و ديده است، مي گويم هر چه زمان گذشته، 
اعتقادم به درستي راه امام بيشتر شده است. 
كساني كه در ابتداي پيروزي انقالب نسبت 
به صحبت هاي امام ترديد داش��تند، امروز با 
گذشت ۴۳سال درس��تي راه امام براي شان 

بيشتر اثبات شده است. 
حدادعادل با بيان اينكه امام تأكيد داش��ت 
كه به غرب اعتم��اد نكنيد و اس��اس اعتماد 
ش��ما به خدا و مردم خودتان باش��د، تصريح 
كرد: صد سال پيش س��رحلقه روشنفكراني 
پيدا مي ش��دند كه مي گفتند راه نجات ايران 
اين اس��ت كه ايراني بايد از فرق س��ر تا نوك 
پا غربي ش��ود، ولي چيزي كه امام در خشت 
خام مي ديد، جوانان ام��روز در آينه و به طور 

واضح مي بينند. 
وي با اش��اره به اينكه غرب عوض نش��ده و 
ماهي��ت آن همان ماهيت ق��رون هفدهم و 
هجدهم اس��ت، خاطرنش��ان كرد: غربی  ها 
همان هس��تند كه آن بالها را بر س��ر هند 
و آفريق��ا و چين آوردند ول��ي امروز روش و 
الفاظ شان عوض شده است و انقالب اسالمي 
در برابر چنين واقعيتي ايستاده و موفق هم 

بوده است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه نس��ل نو بايد بيش از كساني كه اول 
انقالب به امام كمك كردند در اين مس��ير 
مستحكم باشد، بيان داشت: جريان مقاومت 
با اله��ام از راه ام��ام و رهب��ري رهبر معظم 
انقالب الهام بخش ش��ده و برخي مناسبات 
منطقه اي را به هم ريخته اس��ت و به همين 

ميزان دشمن دارد.

رئيس شوراي ائتاف نيروهاي انقاب اسامي:

اصالح یارانه ها با نيروی متقی و با عرضه و ستاد و صف قوی ممکن است

احزاب


