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کرونا نشان داد که فقر و فساد
و جرج فلوید نشان داد که تبعیض
در آمریکا سیستماتیک است

آمارهای نیشدار
ما وقتی از «آمریکا» سخن میگوییم
داریم دربارهی «شیطان بزرگ»
حرف میزنیم

دکتر مهدیه ش�ادمانی« :آمریکا رو به افول اس�ت .این وضعیتی که میبستند ،اما امروز برخالف این تصور فانتزی ،واقعیت ایاالت متحده برخالف رؤیای غربپرستان
آمریکاییها دچارش ش�دهاند ،عامل بلندمدت دارد؛ اینها در طول بیچاره است .به فرمایش رهبر انقالب« :با این وضع پیش آمده ،برخی از ایرانیهای داخل یا خارج از
تاریخ وضعیتی را بهوجود آوردهاند که نتیجهاش همین است و به این کشور هم که شغلشان حمایت از آمریکا و بزک آن بود ،دیگر نمیتوانند سر بلند کنند ».با این حال
آسانیها عالجشدنی نیست .این سنت الهی است .اینها محکومند خاماندیشانی که در جابهجاکردن مرزهای حماقت استادند ،انفجار علیه تبعیض نژادی در آن سوی
به اینکه ساقط بشوند ،محکومند به اینکه افول کنند؛ زایل بشوند از دنیا را با اغتشاش آشوبگران آبان نود و هشت -که مسیر اعتراض مردم را به بیراهه کشاندند -یکسان
میپندارند .غافل از آنکه سازماندهی فتنه و تهیهی مخلفات آش آشوب در ایران ،توسط آمریکا،
صحنهی قدرت جهانی».
هر که اندیشه و قدرت فکری سیدعلی را میشناسد ،میداند که این سخن او از روی غیبگویی عمال سعودی و آلبانینشین انجام شده بود و در بسیاری از موارد ،این اغتشاشگران بودند که به سوی
نیست ،بلکه هر چه میگوید بر پایهی شناخت فعل و انفعاالت نظام هستی است .آنجا که #خداوند مردم بیگناه آتش گشودند .به واقع چه شباهتی بین معترضین علیه نژادپرستی در قلب یک نظام
فرجام حکومت ظالم و ستمکار را هالکت دانسته! پیش از حضرتآقا نیز امام خمینی فروپاشی نظام استعمارگر با آشوبطلبانی است که از سوی بیگانگان مأمور به ایجاد فتنه و ناآرامی علیه حکومتی
کمونیستی را در عین ناباوری رهبران سیاسی آن روزگار ،بر اساس قواعد آفرینش الهی پیشبینی هستند که نه سیستماتیک ظلم کرده و نه فساد و علیالدوام نامش با پرچم حمایت از مستضعفین
و تحلیل کرده بود .اینک در گذر از سقوط قطب شرق و در کمال ناباوری سینهچاکان غرب ،شاهد جهان برافراشته است؟! به جز مواردی نادر که امکان بروز آن در هر بلوایی و در هر کشور دیگری نیز
چالش جدی نظم لیبرال هستیم و به عینه داریم تماشا میکنیم که چگونه یک ویروس ،جرقهی محتمل است ،اینجا پلیس نهتنها در خیابانها معترضان را هدف گلوله قرار نمیدهد ،بلکه به لطف
اول -و شاید هم آخر -افول این ابرقدرت را زده است .ویروسی که چهرهی واقعی مدیریت ناکارآمد تصویب مسئوالن ،نیروهای حافظ نظم و امنیت حتی خلع سالح هم میشوند ،ولی در قبلهی عالم
غربی را -که بر پایهی اومانیسم و لذات مادی بنا شده -به چالش کشیده ،شاید بیمانند به پشهای غربپرستان ،نهفقط به جرم رنگینپوستی نفست را میبرند ،بلکه نه از جنایت علیه کودک 7ساله
نباشد که نمرود را با آن مرکب سلطنت و غرور به فالکت رسانید و طومار زندگی ننگینش را پیچید .هراس دارند ،نه از آسیب به پیرمرد ویلچرنشین .آری! ما وقتی از «آمریکا» سخن میگوییم ،داریم
ترامپ؛ این برج عاجنشین تمدن غربی نیز در مدیریت ظالمانهی بحران کرونا ،با معیار قراردادن دربارهی «شیطان بزرگ» حرف میزنیم؛ جرثومهی فسادی که از ناکازاکی و هیروشیما تا بغداد و
هزینهی بهداشت و عدم سود مادی برای جامعه در قبال مراقبت از بیماران ،دستور منع بهرهمندی کابل و از  ۲۸مرداد  ۳۲تا تمام روزهای دیگر تقویم ،خون ملتهای بیگناه به قدر یک دریا از دستان
از امکانات بهداشتی برای سالمندان ،افراد فلج مغزی و سندرم دان را صادر کرد .با نگاهی به آمار این جالد و پلیدش میریزد .به این معنی آمریکا جز اسرائیل غاصب و انگلیس ظالم با هیچ کشور دیگری
مدیریتتبعیضآمیز،شمارقربانیاندربینرنگینپوستاننیویورک 10برابربیشترازسفیدپوستان قابل قیاس نیست ،حتی با فرانسه با وجود آن پلیس بیرحمش! الحق که شرارتها و جنایتهای
گردید .در ایالت میشیگان ،سیاهپوستان برخالف جمعیت کم  41درصد از شمار قربانیان کرونا را آمریکا روی هر فرعونی را سفید کرده است! لیکن امروز با فروریختن پایههای ظلم و نژادپرستی
تشکیل میدهند .در شیکاگو تنها  30درصد جمعیت از آن سیاهان است ،ولی بیش از  70درصد از آمریکایی ،ندای «إن اکرمکم عنداهلل اتقیکم» اسالم رساتر از همیشه به گوش جهانیان میرسد .و
قربانیانکرونارنگینپوستهستند...وبههمینراحتیحقحیاتازسویمدعیانحقوقبشرنقض ما مفتخر به دینی هستیم که پیامبر مکرم آن ،یک سیهچهره را به مقام مؤذنی برانگیخت و در مقابل
میشود و چهرهی واقعی فرهنگ و تمدن غربی عیان میگردد .البته این تبعیض و نابرابری اجتماعی معترضانی که زبان ناگیرای بالل را بهانهی طعنه میکردند ،فرمود« :سین البالل عنداهلل شین».
پیش از بحران کرونا نیز در آمریکا وجود داشته اما این ویروس ذرهبینی ،بیعدالتی از نوع یانکی کوتاه سخن اینکه  8سال بعد از «بیداری اس�لامی» که البته غرب و غربزدهها خیلی دوست
داشتند «بهار عربی» بخوانندش ،امروز «بهار آمریکایی» و افول
را برای همگان قابل شهود نمود و نشانههای طوفانی اضمحالل
یک ابرقدرت در حال رخ دادن است .و این افول چیزی جز سنت
ابرقدرت پوشالی مجسم شد .اگر چه امپراطوری رسانهای نظام
الهی در برابر ظلم ،ستم و فساد این دولت بدکاره نیست که با گره
سرمایهداری ،ایاالت متحدهی آمریکا را عاری از هر گونه تبعیض
خوردن ارادههای انسانی در حال اضمحالل عمومی است .اینک
معرفی میکند و چهرهای بزککرده را در ذهن غربپرس��تان
آنها که  4دهه تهدید آمریکا را «توهم توطئه» میپنداش��تند و
متصور کرده ،اما در واقع فقر ،نابرابری و تبعیض سیستماتیک در
جریان انقالبی را مانع توس��عه معرفی میکردند ،باید شرمنده و
این کشور پیشرفته نهادینه شده است .اکنون نیز قتل وحشیانهی
خاموش باشند ،چرا که شعار «بگذارید ما نفس بکشیم» حرف
جرج فلوید به دست پلیس نژادپرست ،نارضایتی اجتماعی را به
دل ملت ایران نیست ،بلکه سخن مردمی است که در مهد نظام
مرز انفجار رسانده و در سراس��ر آمریکا شاهد اعتراض و شورش
لیبرالدموکراس��ی غ��رب ،روزگاری خود را الگ��وی ملتهای
نسبت به نابرابری چندوجهی در سیس��تم حقوقی این کشور
جهان میدانس��تند ،اما اکنون خس��ته از ظلم رهبران خود،
به
هستیم .فراموش نمیکنیم که در آبان  98در خالل اعتراض
به جز مواردی نادر که ام�کان بروز آن
اعتراض همگانی را برگزیدهاند .پای��ان این واقعه به طور حتم
خیال
افزایش قیمت بنزنین ،آمریکا فتنهی اغتشاش را رقم زد و به
در ه�ر بلوای�ی و در هر کش�ور دیگری
بر اس��اس پیشبینی دوبارهی رهبر انقالب خواهد بود ،آنجا
هوشیاری
خام خود قدرت ملی ما را هدف قرارداد .اما مقاومت و
نیز محتمل اس�ت ،اینجا پلی�س نهتنها در
که فرمودند« :خیلی از آنها استخوانهاش�ان هم خاک
نگرها
ی
سطح
پرچمدار این انقالب -که درکش برای شعارزدهها و
خیابانها معترضان را ه�دف گلوله قرار
ش�د ،بدنش�ان هم در زیر خاک ،خوراک کرم و مور و
تبدیل
دشمنان
ابدا آسان نبود -خواب فتنه را به کابوسی تلخ برای
نمیدهد ،بلکه به لطف تصویب مسئوالن،
مار شد ،اما جمهوری اسالمی بهحمداهلل با قدرت سینه
کرد .حال باید پرسید« :چه میشود که طرح تابستان داغ آمریکا
نیروهای حافظ نظ�م و امنیت حتی خلع
سپر کرده و ایستاده؛ این آقا (ترامپ) هم بدنش خاک
برای جمهوری اس�لامی ایران ،اینگونه زمین عوض میکند و
سالح هم میش�وند ،ولی در قبلهی عالم
خواهد شد ،خوراک مار و مور خواهد شد ولی جمهوری
مردم خسته از نابرابری ،س��ازماندهیکنندهی اعتراض در قلب
غربپرستان ،نهفقط به جرم رنگینپوستی
اسالمی همچنان خواهد ایستاد ».کسی چه میداند؛ شاید
یک ابرقدرت بیآبرو میشوند؟!» این روزها قدرت متزلزل آمریکا
نفست را میبرند ،بلکه نه از جنایت علیه
خونبهای حاجقاس��م ،نه ضربههای مغزی عیناالسد بلکه بر
توسط ملتی خس��ته از تبعیض و س��رخوردگی زمینگیر شده
کودک  7ساله هراس دارند ،نه از آسیب
اساس ارادهی الهی ،انتقامی از جنس افول ابرقدرت غرب باشد.
اس��ت .روزگاری ،آمریکا «ارض موعود» بود و بسیاری با آرزوی
به پیرمرد ویلچرنشین
زندگی سعادتمند کولهبار مهاجرت به «پایتخت تمدن غرب»

