
دراندرونیصهیونیستها

پ��س از تجمع آرام م��ردم اصفهان برای حل 
مشکل کمبود آب، دیروز جمعی از مردم، کشاورزان 
و فعاالن زیست محیطی چهارمحال وبختیاری نیز با 
تجمع مقابل استانداری، خواستار توقف پروژه های 
انتقال آب از این استان به استان های کویری برای 
مصارف غیرشرب شدند. به گزارش »وطن امروز«، 
کمب��ود آب به دلیل تغیی��رات اقلیمی و کاهش 
بارش ه��ا در کنار مدیریت ضعیف در حفظ منابع 
آبی در گذش��ته، موجب ش��ده برخی استان ها با 
مش��کل کم آبی مواجه شوند و نگرانی هایی برای 
س��اکنان آنها ایجاد شود؛ اس��تان هایی همچون 
اصفهان، یزد، چهارمحال وبختیاری، خوزس��تان 
و سیستان وبلوچس��تان که کمبود آب، معیشت 
ساکنان بویژه کشاورزان و روستاییان را با مخاطره 
روبه رو کرده است. به گفته کارشناسان، فقط یک 
استان از مشکل کمبود آب رنج نمی برد و به شکلی 
در تمام کشور با چنین پدیده و چالش طبیعی ای 
مواجه  هس��تیم. علی س��اجقه، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست تاکید دارد مشکل کمبود 
ذخایر آبی هم  اکنون در بیشتر مناطق کشور خود 
را نشان داده و در زمان کمبود منابع آب، دلیلی برای 
کشت محصوالت آب بر نیست و صنایع نیز به دلیل 
مص��رف باالی آب باید فکری به حال خود کنند. 
در چنین شرایطی، مشکل کمبود آب به دغدغه  
مردم برخی استان ها تبدیل شده و آنها با برگزاری 
تجمعات صنفی خواستار حل مشکل حقابه شده اند. 
از  جمع��ی  دی��روز  ارتب��اط  همی��ن  در 
م��ردم، کش��اورزان و فع��االن زیس��ت محیطی 
چهارمحال و بختیاری با تجمع مقابل استانداری 
خواستار توقف پروژه های انتقال آب از این استان 
به اس��تان های کویری برای مصارف غیرش��رب 
ش��دند. آنها معتقدند اجرای این پروژه ها تبعات 
زیست محیطی فراوانی را برای این استان در پی 
دارد. این افراد خواهان توقف پروژه های انتقال آب 
از جمله تونل آب بهشت آباد، گاب و سد و تونل 
»کوهرنگ ۳« هس��تند و معتقدند این اقدامات 
زندگی و معیش��ت مردم در این مناطق را تحت 
تاثیر قرار داده و موجب خشک شدن چشمه ها و 
قنوات شده است. برخی تجمع کنندگان می گویند 
اگر قرار است آبی از این استان به سایر استان ها 
انتقال داده شود، باید برای مصارف شرب باشد و 
انتقال آب نباید برای استفاده در صنایع آب بر در 
استان های کویری مانند اصفهان و یزد باشد، زیرا 
نیمی از مردم این اس��تان در تامین آب شرب با 
مشکل مواجهند و کشاورزان نیز مشکات بسیاری 
دارند. اجرای عدالت در توزیع آب، تخصیص آب 
به طرح های کش��اورزی، اجرای پروژه آبرس��انی 
بن- بروجن و جلوگیری از انتقال آب برای صنایع 
آب بر از مهم ترین خواسته های تجمع کنندگان بود. 
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کشف جسد 102 محصل بومی مدارس تحت اداره 
دولت فدرال به یک رسوایی بزرگ بدل شده است

رئیس اتحادیه مشاوران امالک: قیمت خانه در مرکز 
و جنوب شهر تهران 10 تا 12 درصد کاهش یافت

 دادسرای عمومی و انقالب تهران
حبیب اسیود را تفهیم اتهام کرد

عدم تنوع بخشی به سبد سوخت و تأسیس نکردن 
پاالیشگاه جدید در 8 سال گذشته، موجب نگرانی 

درباره تأمین بنزین در ماه های آتی شده است
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انتقادمخبر
ازارزترجیحی

  هم اکنون تولید روزانه بنزین کشور
103 میلیون لیتر و مصرف ۹0 میلیون لیتر است

انتشار جزئیات جذاب درباره دسترسی های خدمتکار خانه بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که به جاسوسی برای ایران متهم شده است

عومری گورن از سال 2015 در منزل  بنی گانتس استخدام شد و این اختیار را داشت در نبود اعضای خانه، بدون هیچ نظارتی در اتاق ها کار کند
5 کشته و مجروح صهیونیست در عملیات استشهادی متفاوت توسط شهید »ابوشخیدم«

»دولت به دنبال فراوانی کاال و ثبات قیمت  است«

تیترهای امروز

ثمانه اکوان: جمعه گذشته افکار 
عمومی آمریکا شاهد یک حکم 
قضایی جنجالی و قابل  توجه توسط دادگاهی در ایالت 
ویسکانسین بود. این حکم که باعث تعجب بسیاری از 
آمریکایی ها بویژه فعاالن جنبش »جان سیاهان اهمیت 
دارد« ش��د، راه را برای بحث ها و اعتراضات بعدی در 
زمینه موضوعاتی نظیر حق حمل ساح در آمریکا یا 
برخورد با معترضان و همچنین درگیری های مردمی در 
اعتراضات آمریکا باز کرد. »کایل ریتنهاوس« نوجوان 18 
ساله ای است که روز جمعه دادگاه ویسکانسین رای به 
تبرئه او در ماجرای قتل ۲ نفر و مجروح کردن نفر سوم 
داد. ماجرا از این قرار بود که ماه آگوست سال ۲۰۲۰ در 
جریان اعتراضات مردمی به کشته شدن یک سیاه پوست 
در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین، رسانه ها عکسی 
از یک نوجوان را منتشر کردند که با اسلحه نظامی در 
داخل جمعیت معترضان در این ش��هر حضور دارد. او 
که از سفیدپوس��تان مخالف جنبش سیاه پوستان در 
آمریکاست، با اسلحه به داخل جمعیت می آید و بعد 
از مدتی که درگیری بین او و ۲ تن از معترضان شکل 
می گیرد، در نهایت به ۲ معترض دیگر که از قضا آنها 
نیز سفیدپوست بودند، شلیک می کند و نفر سومی را 
که برای کمک به صحنه آمده بود نیز مورد هدف قرار 
می دهد که او نیز زخمی  شده و به بیمارستان منتقل 
می شود. افکار عمومی در آمریکا مدت  زمان زیادی در 
انتظار تشکیل دادگاه ریتنهاوس باقی ماند. مردم معتقد 
بودند دادگاه باید با دقت بسیاری به این مساله رسیدگی 
کند، زیرا دادگاه های مربوط به سیاه پوس��تانی که به 
دست پلیس آمریکا کشته می شدند معموال رای به تبرئه 
افسران پلیس می دادند و این مساله باعث اعتراضات 

شدیدی در جامعه سیاه پوستان آمریکا می شد. 
دادگاه نوجوان 18 ساله آمریکایی اما از این منظر 
نیز برای افکار عمومی حائز توجه بود که بدانند آیا با 
اتهام حمل اسلحه برای تهدید مردم مواجه می شود 
یا نه. در واقع این دادگاه برای بسیاری از فعاالن مدنی 
که قصد دارند حمل ساح در آمریکا را محدود کنند، 
دادگاهی سرنوشت ساز بود. کایل ریتنهاوس به تاش 

برای تشویق خشونت نیز متهم شده بود اما در نهایت 
از تمام این اتهامات تبرئه ش��د و قاضی اعام کرد از 
نظر هیات منصفه اقدام او در کش��تن ۲ فردی که به 
او نزدیک ش��ده و نزاع ب��ه راه انداخته بودند، دفاع از 

خود بوده  است. 
از روز جمعه که نتیجه دادگاه مشخص شده  است، 
فعاالن جنبش های سیاه پوستان و همچنین مقابله با 
حمل ساح در آمریکا در خیابان های شهرها و ایالت های 
مختلف این کش��ور دست به اعتراض زدند و خشونت 
بیشتری در این اعتراضات دیده شده  است. اعتراضات 
به قدری گسترده بود که اعضای دولت بایدن مجبور 
به موضع گیری در این زمینه شدند. شخص بایدن در 
این باره اعام کرد باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و 
نمی توان در این باره اقدامی انجام داد و همچنین اعام 
کرد به سیستم قضایی آمریکا اعتماد کامل دارد. این 
در شرایطی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا که از حامیان سرسخت گروه های سفیدبرتر پندار 
در ایاالت  متحده است، در سخنانی ضمن حمایت از 
رأی دادگاه اعام کرد همه باید از حق حمل ساح که 
از طریق قانون اساسی به مردم آمریکا داده شده  است، 

حمایت کنند. 
تا اینجای کار با توجه به صحبت هایی که توس��ط 
مقام��ات آمریکایی بیان ش��ده  اس��ت، دادگاه کایل 
ریتنهاوس را می توان شکستی بزرگ و گامی رو به عقب 
برای جنبش های مدنی آمریکا دانست. این دادگاه غیر از 
اینکه شکستی برای جنبش های مدنی سیاه پوستان و 
همچنین حامیان محدود کردن حمل ساح در آمریکا 
بود، بر ش��کاف اجتماعی موجود در جامعه آمریکا نیز 
افزود و بار دیگر نش��ان داد سیاستمداران می توانند با 
ایجاد شکاف در جامعه آمریکا به ترویج تندروی های 
خود در این جامعه پرداخته و از این ش��کاف ها س��ود 
سیاس��ی ببرند. نکته جالب در این ب��اره، گزارش روز 

گذشته »س��ی ان ان« درباره مهم ترین خطراتی است 
ک��ه جامعه آمریکا را تهدید می کند. »س��ی ان ان« در 
تحلیل مفصلی در این باره نوش��ت: »ترسناک ترین و 
هراس انگیزترین تهدید برای جامعه ایاالت  متحده در 

شرایط کنونی سفیدپوستان عصبانی هستند«. 
در ای��ن گزارش تاکید ش��ده  برخی کلیش��ه ها یا 
»استریوتایپ«ها برای مدت های زیاد ذهن آمریکایی ها 
را به خود مش��غول کرده بود؛ به  عنوان مثال کلیش��ه 
مردان عصبانی سیاه پوست که در سیاست و همچنین 
فرهنگ عمومی آمریکا ریش��ه دوانده بود، تا سالیان 
سال باعث می شد مردم آمریکا بویژه سفیدپوستان از 
مردان سیاه پوست که شاید ظاهرشان کمی عصبانی 
به  نظر می رسید، فاصله گرفته و از آنها بترسند. از نظر 
تحلیلگر »سی ان ان« این مساله به  صورت عمدی در 
سیاس��ت به  وجود آمده بود تا مردم در جامعه کاری 
کنند که وحشت از سیاه پوستان باعث شود آنها نتوانند 
در ارکان سیاس��ت آمریکا حضور پیدا کرده و نفوذی 
داشته باشند. این در واقع یک نوع مالیات ذهنی بود 
که باید مردان سیاه پوست در آمریکا می پرداختند تا 
متوجه ش��وند قدرت در دست سفیدپوستان است و 
آنها دش��من ش��ماره یک جامعه آمریکایی و نظم به 
 وجود آمده توسط سفیدپوستان هستند. ظهور ترامپ 
و پدیده ترامپیسم در آمریکا به  نظر می رسد در حال 
تغییر دادن این کلیش��ه اس��ت. بر این اساس نگاهی 
به دادگاه های برگزار ش��ده در آمریکا نش��ان می دهد 
اکثر کس��انی که مورد محاکمه قرار می گیرند، مردان 
سفیدپوست عصبانی هستند؛ کسانی که از روی خشم 
و نژادپرس��تی دست به اقدامات خشونت آمیز و حتی 
کشتارهای بزرگ می زنند و اکثر آنها را نیز نوجوانان و 
جوانان تشکیل می دهند و این مساله برای آینده آمریکا 
بشدت خطرناک است. حمایت سیاسی از این افراد اما 
باعث شده نگرانی ها درباره عمیق تر شدن شکاف بین 

جامعه سیاهان و سفیدپوستان در آمریکا موجب ایجاد 
نگرانی در بین جامعه شناسان و سیاستمداران آمریکایی 
شود. تبرئه بسیاری از این مردان عصبانی سفیدپوست 
در دادگاه های آمریکای��ی بر وخامت اوضاع می افزاید 
اما تاکنون کسی به این مساله توجهی نکرده  است و 
رقابت های سیاس��ی در این باره ظاهرا بر نگرانی ها در 

این  باره غلبه می کند. 
هم اینک دیگر این -  به قول ترامپ- »تروریسم اسام 
رادیکال« نیست که مردم آمریکا را می ترساند و در عین 
 حال اعتراضات سیاه پوستان در جنبش »جان سیاهان 
اهمی��ت دارد« نیز نمی تواند موج��ب ترس و هراس 
آمریکایی ها شود، زیرا دوران قربانی کردن سیاه پوستان 
برای حفظ جامعه آمریکایی به سر آمده  است. نگاهی 
به دادگاه های برگزار ش��ده و همچنین فضای موجود 
در جامعه آمریکا نشان می دهد این روزها دیگر چیزی 
هراسناک تر و ترسناک تر از مردان سفیدپوست عصبانی 
در جامعه آمریکایی وجود ندارد. تصاویر منتشرشده از 
حمله به س��اختمان کنگره در روز ۶ ژانویه نیز نشان 
می دهد این فرضیه باید تقویت شده و برای آن چاره ای 
اندیشیده شود. مردان سفیدپوست از طبقه متوسط با 
لباس ه��ا و نمادهای قرمزرنگ حزب جمهوری خواه و 
شعار »آمریکا را دوباره باعظمت می سازیم« این روزها 
بیشتر از کس��انی مانند جورج فلوید، احمد آربری یا 
س��ایر سیاه پوس��تانی که در طول چند سال گذشته 
قربانی سیستم نژادپرستی ساختاری در آمریکا شده اند، 
برای جامعه آمریکایی ترسناک هستند. زمانی که این 
نماد را با اسلحه در کنار هم قرار دهیم با طیف مردان 
سفیدپوست عصبانی اسلحه به دستی روبه رو هستیم که 
این روزها می توانند در هر راهپیمایی اعتراضی حضور 
پیدا کرده و بدون اینکه با تبعات اقدامات خود روبه رو 

شوند، دست به کشتار بزنند. 
زمانی  که به بحث سیاست در این زمینه می رسیم، 

داستان جالب تر نیز می شود. اتفاق جدیدی که در این 
باره رخ داده، پس��ت توئیتری و اینستاگرامی یکی از 
نمایندگان جمهوری خواه کنگره به نام »پل گسار« است 
که در آن انیمه ای را منتشر کرده که نشان می دهد جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا و »الکساندریا اکازیو کورتز« 
نماینده دموکرات مجلس نمایندگان را با یک شمشیر به 
قتل می رساند. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا 
رای به تنبیه گس��ار داده و او را از انجام وظایف خود 
در کمیته های تخصصی مجلس نمایندگان منع کرد. 
با وجود اینکه این نماینده کنگره مجبور به حذف این 
ویدئو از صفحه شخصی خود شد، هرگز از جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا و اکازیو کورتز، نماینده دموکرات 
عذرخواهی نکرد. نکته جال��ب  توجه این بود که این 
اتفاق، یک اتفاق ناگهانی و بدون هماهنگی نبوده  است 
و تعداد زیادی از نمایندگان جمهوری خواه از گسار در 

این باره حمایت می کنند. 
رس��یدن بحث های مرتبط با نژادپرس��تی از کف 
خیابان های آمریکا به مجلس نمایندگان این کش��ور 
نش��ان می دهد شکاف اجتماعی به وجود آمده بعد از 
پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰1۶، هر روز وضعیت 
وخیم تری پیدا می کند و این آتش زیر خاکستر می تواند 
در انتخابات سال ۲۰۲4 به آتشفشانی عظیم در داخل 
جامعه آمریکا تبدیل ش��ود؛ بویژه اگر شاهد بازگشت 
ترامپ به عرصه سیاس��ت و نام��زدی او در انتخابات 
ریاست جمهوری باشیم. زمانی  که اخبار مرتبط با این 
موضوعات را در کنار اخبار مرتبط با دیوان  عالی آمریکا و 
حمایت این دیوان از تسهیل حمل اسلحه در آمریکا قرار 
دهیم، جامعه آمریکایی تکمیل تر می شود و تصویری از 
مردان و زنان خشمگینی را به نمایش می گذارد که با 
اسلحه در خیابان ها حاضر شده و به دلیل اینکه تصور 
می کنند هر نوع کشتاری می تواند با توجیه دفاع از خود 
همراه شود، دست به قتل عام گسترده می زنند. در همین 
 حال در دنیای سیاست نیز اتفاق خاصی نمی افتد، زیرا 
همین فضا در داخل کنگره آمریکا و دولت و دیوان  عالی 
این کش��ور نیز وجود دارد و فضا را به سمت اقدامات 

تحریک آمیز بیشتر هدایت می کند. 

سیاستمداران آمریکایی چطور از شکاف اجتماعی بین نژادها سود می برند؟

کاسبان نژادپرستی
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 بررسی عملکرد 4 ماهه حجت االسالم محسنی اژه ای 
 در قوه  قضائیه نمایانگر عزم وی برای ترمیم
 رویه های معیوب و اجرای سند تحول قضایی است
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جوسازیبیفایده
علیهسردارمقاومت

دروغ پردازی رسانه های مرتجع عربی درباره اتمام مأموریت سردار غفاری 
به خاطر شکست های آنها در سوریه است
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کودککشیبه
سبکآمریکایی


