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شیر روز و زاهد شب

 باز اوج گیری 
متقلبانه کرونا

   سيروس عسگري، 60 ساله، اس��تاد دانشكده علم  
مواد دانشگاه صنعتي ش��ريف با تخصص ميكروسكوپ 
الكتروني و آلياژهاي دماي باال که در امريكا زندانی شده 

بود  به ميهن بازگشت

   ترامپ مستأصل از دس��تاوردی داخلی با اقتصادی 
بيش از 40 ميليون بيكار ، کاهش محبوبيت و اعتراضات 
گسترده ضد نژادپرستی داخلی و بين المللی به اين اميد 
بسته اس��ت که ترفند به راه انداختن مخمصه مذاکرات 
بی سرانجام با ايران را به کار بگيرد و از نمايش مذاکره ای 
با ايران کارتی برای مانورهای انتخاباتی اش بسازد. ژست 
مذاکره طلبی ترامپ در حالی اس��ت که نماينده دولت 
امريكا در امور ايران روز پنج  شنبه گفته دولت اين کشور 
در حال انج��ام رايزنی     هايی با متح��دان منطقه ای خود 
جهت تهيه پيش نويس قطعنامه ای در شورای امنيت با 

هدف تمديد تحريم های تسليحاتی عليه ايران است

   بي توجهي مردم به دس��تورالعمل هاي بهداش��تي و 
س��فرهايي که در تعطيالت عيد فطر انجام شد، در چند 
روز اخير با افزايش تع��داد مبتاليان به بيماري کرونا اثر 
خودش را نش��ان داد. طي يكي دو هفته آينده هم بايد 
منتظر آثار س��فرهاي گس��ترده تعطيالت نيمه خرداد 
باش��يم. رئيس جمهور ني��ز هش��دار داد چنانچه در هر 
بخشي از کش��ور هش��دارها جدي گرفته نشود و شيوع 
بيماري دوباره اوج بگيرد، مسئوالن ناگزير از بازگرداندن 

محدوديت ها خواهند بود

    ظاهراً برنامه عموپورنگ هر ق��در جلوتر مي  رود به 
شكلي ناگزير بيش از پيش تن به سكوالريسم و اومانيسم 
پنهان و پيدا مي دهد و اين تن دادن را بايد مانند بسياري 
از برنامه هاي پربيننده سيما به انفعال در برابر اسپانسرها 
مربوط دانست. حال و هواي غيرديني يا ضدديني برنامه 
بچه محل حتي خود را در نورپردازي و رنگ آميزي صحنه 

و دکور با رنگ های تيره و تار هم نشان مي دهد

    با توجه ب��ه اينكه براي 25 هزار خ��ودرو نزديك به 7 
ميليون تقاضا وجود دارد، جا دارد عالوه بر اينكه نهادهاي 
نظارتي بر فرايند قرعه کشي نظارت دقيق داشته باشند، 
نمايندگاني از متقاضيان نيز ناظر قرعه کشي هاي شرکت 
سايپا و ايران خودرو باش��ند تا شك و شبهه اي در رابطه با 

سالمت قرعه کشي به وجود نيايد

    رئيس اتحاديه بارفروش��ان ميوه قيمت ميوه هاي 
نوبرانه را مناس��ب و ارزان عن��وان مي کند، در حالي که 
رئيس اتحاديه خرده فروش��ان دليل گراني قيمت ها را 
دالل بازي، دست به دست ش��دن بار در طول شبانه روز 
و نبود قيمت مصوب در مي��دان مرکزي ميوه مي داند. 
در اين مي��ان مصرف کنندگان محكوم ب��ه خريد ميوه 

گران هستند

معنويتزداييعموپورنگ
از»بچهمحل«

نحوهقرعهکشي
25هزارخودرو

نيازبهشفافسازيدارد

میوه گران جهنمی!

التماسترامپ
بهمذاکرهباتهران
درميانهاعتراضات

استادايرانی
اززندانامريکاآزادشد

3

مديرفنيآمدنيوزاعترافکردکهبهدستور
روحاهللزمقراربودبرايزدنيکپايگاهسپاه

500هزاردالردريافتکند

زدنپايگاهسپاه
درازاي500هزاردالر!

3

16

4

12

15

5

سرمقاله

 سیر حرکت امام انقالب 
تکاملی یا تطور؟

اسناد نشان می دهد که تقريباً 
دو ماه پ��س از رحلت حضرت 
امام برخی از مدعيان انحصاری 
خط امام به اين باور رس��يدند 
که »ام��كان ادامه مس��ير امام 
وجود ندارد« اما اصرار رهبری 
بعد از امام ب��ر همان آرمان  ها و 
شاخص  ها موجب شد برخی از 
آن جماعت به انزوا بروند و برخی 
بر هويدا شدن تجديد نظر طلبی 
خود اصرار ورزند. سال  ها تالش شد تفسيری از امام ارائه شود 
که با شاخص های دموکراسی غربی همساز و همخوان گردد. 
س��ال  ها تالش ش��د امام انقالبی فردی هيچ کاره، متساهل 
و پرچم دار اس��الم رحمان��ی )بخوانيد ليبراليس��م( معرفی 
شود. سال   ها تالش شد بخش��ی از امام پنهان بماند و بخشی 
برجسته شود. اما اين روز  ها برخی تالش می کنند با استناد 
به خود امام، وی را دچار تعارض و تناقض معرفی و از ايشان 
شخصيتی آش��فته و بدعهد ارائه کنند. »امام نوفل لوشاتو« 
يكی از اين حقه بازی هاس��ت. مدعيان امام نوفل لوش��اتو بر 
اين مدعا س��وارند که امام آنجا از آزادی کمونيست  ها سخن 
می گفت و حكومت مدنظر را شبيه جمهوری فرانسه معرفی 
می کرد. برای فهم درست مسئله بايد ماهيت فكری و خاستگاه 
معرفتی امام را شناخت. اگر قرار بود امام دنبال جمهوری ای 
مانند جمهوری فرانسه باش��د که کليه نظام های غيرالهی را 
طاغوت نمی دانست. اگر قرار بود نظام سكوالر مبتنی بر ليبرال 
دموکراسی در ايران جايگزين ش��ود چرا بايد امام پرچمدار 
آن ش��ود؟ اما امام به قول خود مبنی بر آزادی کمونيست  ها 
عمل کرد. مگر همه گروه های چپ تا ارديبهشت 1359 آزاد 
نبودند؟ اين در حالی بود که همه مخالفان جمهوری اسالمی 
- که کمونيست  ها بخشی از آن بودند – کمتر از 2درصد در 
مقابل 98 درصد بودند اما کمونيس��ت  ها دس��ت به اسلحه 
بردند. در دانشگاه تهران نيز اسلحه بود، آمل را با اسلحه فتح 
کردند، کردستان را با اسلحه تجزيه می کردند و...  منافقين با 
اسلحه فقط در سال 1360 حدود 2500 نفر را ترور کردند. آيا 
آزادی کمونيست  ها منجر به مبارزه مسالمت  آميز يا احترام 
به اکثريت 98 درصد شد؟ آيا طبق همان سوسيال دموکراسی 
مدعايی حاضر به تمكين به اکثريت مطلق شدند؟ بنابراين 
خود آزادی را پاس نداشتند و می خواس��تند با اسلحه نمود 
خود را چند برابر بود، نش��ان دهند. اگر امام دنبال جمهوری 
چندم فرانسه بود چرا فرمود، اگر ولی فقيه حكم رئيس جمهور 
را تنفيذ نكند حكومت او حكومت طاغوت است؟ و اگر دنبال 
دموکراسی غربی بود چرا تنها راه آسيب نديدن به مملكت را 
حمايت از واليت فقيه می دانس��ت؟ متأسفانه ارائه چهره ای 
متناقض از ام��ام اکنون با محوريت س��ايت جماران صورت 
می گيرد که با گزينش کليپ     هايی از امام – خصوصاً  قبل از 
تدوين قانون اساسی اول- از امام تصويری ارائه می دهد که با 
ليبرال دموکراسی غرب سازگار شود و بخشی از امام را به کلی 
مخفی می کنند تا مانند اصالح طلبان ناب، 21جلد صحيفه 
امام حصر در جمله »ميزان رأی ملت اس��ت« ش��ود و حتی 

جمله بعدی را نيز مخفی  کنند. 
برای فهم درس��ت مس��ئله نمی توان امام را به مسلخ تطور 
برد، بلكه امام س��ير حرکت خود را متناسب با زمان و مكان 
به سمت تكامل می برد. سال 1323 از قيام هلل سخن گفت. 
اما با چه کسانی و با کدام بضاعت قيام می کرد؟ سال 1341 
قيام را شروع کرد اما ش��عاع مانور امام چقدر بود؟ چند نفر 
حاضر بودند به ميدان مبارزه بيايند و چقدر احتمال حرکت 
ماهوی در تغيي��ر حكومت می رفت؟ ام��ام وقتی ديد هنوز 
قدرت تغيير از طريق همراهی مردم به وجود نيامده اس��ت 
نصيحت را شروع کرد اما پاسخ نصيحت تبعيد بود. پنج سال 
بعد از تبعي��د تئوری حكومت را مطرح ک��رد. حال می توان 
گفت امامی ک��ه س��ال 1348 در نجف حكومت اس��المی 
مبتنی بر واليت فقيه را تدريس می کرد، 10سال بعد از آن 
در نوفل لوش��اتو به دنبال دموکراسی سكوالر باشد؟ حرکت 
امام به صورت تكاملی از نصيحت شروع شد، سپس به سمت 
تئوری پردازی حرکت و در مرحله س��وم دگرگونی را شروع 
کرد و در مرحله چهارم مديريت را س��رلوحه کار خود قرار 
داد. طبيعتاً س��خنان رهبران انقالب اسالمی )حتی شهيد 
مطهری( را می توان در زم��ان بالقوگی نظام با زمان بالفعلی 
آن متفاوت ديد. ش��رايطی که بعد از تش��كيل حكومت بر 
امام تحميل ش��د –که خود آن را حوادث کمرشكن بعد از 
پيروزی نام گذاری می کنند- در واکنش ه��ای نظام نوپای 
ايشان مؤثر بود. عدم تمكين کمونيست     ها به اکثريت، جنگ 
تجزيه طلبانه، جنگ هش��ت س��اله، توطئه ه��ای امريكا در 
درون سفارت قبل از فتح  النه جاسوسی و...  امام را به سمت 
تصميمات جديد می برد و ترور ياران محوری وی ش��رايط 

جديدی را پيش روی وی قرار می داد. 
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عبداهلل گنجی

مديرمسئول

رهبر انقالب: امام خمینی امام تحول بود

سرافکندگی حامیان امریکا
  حضرت آيت اهلل خامنه ای در سخنراني زنده تلويزيوني 
به مناسبت سالگرد ارتحال امام خميني )ره(: درسي که ما 
از روحيه و حرکت تحولي امام مي گيريم اين اس��ت که بايد 
حرکت تحول آفرين در همه بخش ها ادامه داشته باشد.  تحول 

بايد رو به جلو باشد  

  امريكايي ها با رفتارهاي ش��ان در دنيا رسوا شده اند. ملت 
امريكا از حكومت هاي خود و حكومت فعلي ش��ان احس��اس 
خجالت و سرافكندگي می کنند. با اين وضع پيش آمده  برخي 
از ايراني هاي داخل يا خارج از کشور هم که شغل شان حمايت 

از امريكا و بزك آن بود، ديگر نمي توانند سر بلند کنند

   برخي افراد انقالبي و عالقه مند در اوايل انقالب چون پايه هاي 
فكري و ايماني مستحكم و متين و پشتوانه هاي عقالني محكم 
نداشتند، بعد از گذر از دوران جواني و مراحل مختلف زندگي، 
به همان فسيل هايي تبديل شدند که انقالب براي مقابله با آن 

فسيل هاي کج رو به وجود آمده بود| صفحه2

يادداشت هاي امروز

 برخورد با مجرمان قرارداد ويلموتس
خواست مردم از قوه قضائیه / دنيا حيدري
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استحاله، تجدد يا تحول؟
محمدجواد اخوان
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امام را در امام بايد ديد
داود عامري

2

ويژه  هاي جوان  

 آقاي بولتون، براي مان از امريكا توئیت بزنید!
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