هدیه ظریف به دولت اردوغان؛ لغو ممنوعیت سفر تورها به ترکیه

شکاف خصمانه درونحزبی رقیب
هیالری را پیش انداخت

برایمانچهآوردهای؟

ترمیناتور
جمهوریخواهان
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میالد فرخنده ثامناالئمه حضرت امام علیبن موسیالرضا خجسته باد
(ع)

دلنوشت

تيترهايامروز

ما از« صحن انقالب»

صید
نخستینطال

با رکوردشکنی کیانوش رستمی در وزنهبرداری

بیرون نرفتهایم!
حسین قدیانی

گم ش��دهام! بعد از کمی اینس��و و آنس��و
رفتن ،دیگر مطمئنم گم ش��دهام! خردهس��الی
بیش ندارم! ش��اید  6س��ال! کمت��ر! دارم گریه

■■تقدیمنخستینطالیالمپیک
به شهدای مدافع حرم

صفحه 14

مقدمفر :موسسه تنظیم و نشر آثار امام در برابر
هذیانگوییها علیه امام وظیفه سنگینی دارد

عبرتی برای
مدعیانخطامام
صفحه 2

توصیه یک تئوریسین اقتصادی حامی دولت:

سازمانتعزیرات
و سازمانحمایت
منحلشوند!
صفحه 3

پشتپرده پنهانکاری دولت درباره یک توافق

صفحه 3

نگاه

فیش نجومی
و عدالت الیگارشیک
علیرضا داوودی

 3م��اه از علنی ش��دن چپ��اول بیتالمال
توس��ط ع��دهای خ��اص در قال��ب فیشهای
حقوقی آنچنانی میگذرد .مس��الهای که برای
م��ردم بش��دت دردآور و س��والبرانگیز ب��ود.
کارگرانی که در سختترین مشاغل با حداقل
حقوق به کار اش��تغال دارند یا جوانان جویای
کاری که س��همی از بیتالمال مس��لمین جز
اندکی با نام یارانه ندارند بناگاه با حجم عظیمی
از دریافتیهای غیرقانونی ،غیرشرعی و خالف
اخالق و انسانیت مواجه شدند .تاکید و مطالبه
جدی مقام معظم رهبری و همچنین مطالبه
عمومی ب��رای برخورد با این پدی��ده ظالمانه
کامال طبیعی و قانونی است اما چرا پس از این
مدت نهتنها برخورد قاطعی صورت نگرفته که
آن تعداد انگشتش��مار کنار رفته نیز با منت
عنوان استعفا را پذیرفتند نه برکناری را؟! چرا
مسؤوالن مسلط بر سیستم اجرایی کشور میلی
به مقابله با این فس��اد سازمان یافته در درون
بدنه دولت ندارند؟! آیا صحبت از منافع است یا
عدم برخورد با این پدیده شوم مبتنی بر عدم
باور به قبح و ظالمانه بودن آن است؟!
نظام الیگارشی و عدالت باندی

مساله فیشهای نجومی در نگاه دینی ما و در
نگاه اخالقی بیشک یک امر مذموم و غیرشرعی
است ،چرا که انسانها برابر بیتالمال مسلمین
حقوق یکسانی دارند .مسؤوالن حکومت نیز حق
اضافه برداشت از آنچه برای آن تالش کردهاند و
اس��تحقاق آن را دارند ،دارا نیستند لیکن دلیل
ع��دم برخورد با این پدی��ده تبعیضآمیز را باید
در ریش��ههای فکری نومحافظهکاران حاکم بر
سیستم اجرایی کشور دانست 2 .اصل اساسی در
نگاه نومحافظهکاران داخلی وجود دارد که تبیین
آن میتواند منجر به روش��ن شدن این واقعیت
شود که چرا دولتمردان نومحافظهکار فیشهای
حقوق��ی را یک ظلم قابل پیگیری و یک تخلف
قابل برخورد تلقی نمیکنند.

13روز بیقانونی

 -1تالش جبهه استكبار براي به
روزنه
سرانجام رس��اندن پروژه تشكيل
اپوزیس��يون فراگير خارجي با محوريت «پيرزنان
روس��ري قرمز اش��رف و ليبرتي» وارد فاز جديدي
ش��ده است و به نظر ميرس��د عناصر نفوذي بيت
مرحوم حس��ينعلي منتظري پس از سعوديها و
محمود عباس ضلع س��وم اي��ن چندضلعي براي
احياي س��ازمان فاقد مشروعيت منافقين در ايران
هس��تند .پروژه از پيش شكس��ت خ��وردهاي كه
به نوعي بازي در زمين س��وخته اس��ت و بر مباني
انگارههايي استوار است كه به نظر ميرسد چندان
با واقعيتهاي اجتماعي ايران تطابق نداشته باشد.
 -2پروژه احياي منافقين به لحاظ نظري احتماال
ب��ر اين پيشفرض اس��توار اس��ت كه به س��بب
گذش��ت زمان در ميان نس��لهاي جديد ايرانيان
آن تصوير س��ياه از «كهنه تروريس��تهاي ارتقای
ايدئولوژيكيافت��ه» رنگ باخته اس��ت و ميتوان
ب��ا پيوند زدن آن با معدود عناصر س��لطنتطلب،
همجنسگرا ،بهايي و ...يك اپوزیس��يون با انگيزه
خارجي با مطالبات حداكثري عليه نظام جمهوري
اسالمي شكل داد .شوراي صنفيای كه رئيس آن
پيرزنان روسري قرمز اشرف باشند و آتش تهيه آن
از سوي بيبيسي فارسي تهيه شود و به شبكههاي
اجتماع��ي در ايران لبريز ش��ود آن ه��م كمتر از
يك س��ال مانده به انتخابات رياست جمهوري.96
اپوزیسيوني كه به عنوان يك چماق امنيتي همواره
باالی سر جمهوري اسالمي باش��د تا بتواند جاده
صافكن اپوزیس��يون داخلي ب��راي تغيير برخي
محاسبات مسؤوالن در داخل ايران باشد ،البته به
نظر ميرسد جبهه اس��تكبار در اين فقره حداقل
مرتكب  2اشتباه محاسباتي جدي شده است.
 -3نخستین اشتباه محاسباتي آنجاست كه بهرغم
ضعف رس��انهاي دس��تگاههاي مختلف كشور در
بازنمايي جنايتهاي منافقين اعم از 17000ترور
در ده��ه  ،60همكاري با صدام در جنگ تحميلي،
جاسوس��ي در پرونده هس��تهاي ايران و بازيگري
مس��تقيم در عمليات ميداني اغتشاش��ات  88و...
 -ك��ه اين ضعف البته وج��ود دارد و بايد در جاي

صفحه 3

سيدحسن خميني و يك انتظار حیاتی
محمد زعیمزاده

خود بررسي ش��ود  -واقعيت آن است كه ظرفيت
اجتماعي اين سازمان تقريبا هيچ است ،نشانه روشن
آن را هم ميتوان در وقايع فتنه  88به وضوح ديد؛
در اوج التهابات آن سال هر كجا كه دست منافقين
از آس��تين رس��انهها بيرون ميزد عمال اعتراضات
خياباني با افت جمعيت جدي مواجه ميشد ،مثال
در عاش��وراي س��ال  88كه رسما منافقين مياندار
اغتشاشات مردان خداجوي سوسيال  -دموكراسي
ضدمذه��ب رهن��ورد بودند جمعي��ت چنداني در
خيابانها وجود نداشت.
دومين اشتباه محاس��باتي آنها اينجاست كه
بخش��ي از جريان اپوزیس��يون داخل و چپهاي
ارتقای ايدئولوژيك يافته نادم كه سالهاس��ت در
خوش��بينانهترين حالت در نظر نس��بت به مباني
ام��ام خمين��ي س��اكت و در عمل در ح��ال عبور
از آنن��د و همزم��ان خود را خ��ط امامي ميدانند،
ح��اال مجبور ب��ه موضعگيري ش��فاف در اين باره
ميشوند ،به تعبيري سكوت يا موضعگيري صريح
برابر توهين بيت حسينعلي منتظري و بيبيسي
فارسي به امام و البته حاج احمد خميني رويدادي
تعيينتكليفكننده براي نسبتس��نجي پيشينه
ادعايي جري��ان اصالحطلب و چپهای س��ابق با
مساله خط امام است.
 -4در اين ميان بيبيسي فارسي به عنوان رسانه
اصلي ايجاد پيون��د ارگانيك اعضاي ائتالف واحد
و اصليتري��ن حامي ليبراله��اي وطني و «بدتر
از داعش��یهای ضد انق�لاب» كار را براي جريان
چپهاي نادم س��ختتر هم كرد ،هرچند هجمه
س��نگين به امام راحل و مرحوم س��يداحمدآقاي
خميني مش��اور امين و يادگار امام عزيز توس��ط
بيبيس��ي فارس��ي و بيت مرحوم حس��ينعلي
منتظري ،با موضعگيري نسبي موسوی بجنوردي
و حمید انصاري همراه شد اما تاكنون بسياري از
اصالحطلبان درباره هتك حرمت يادگار عزيز امام

عكسPresident . ir :

تعهدخیانتآمیز
بهFATF

پس از حکم غیرقانونی روحانی برای رئیس هیأتعامل صندوق توسعه ملی
تازه اعضای هیأتعامل صندوق منصوب شدند!

موضعی جدي نگرفتهاند ،در واقع اين جريان امروز
با يك پارادوكس جدي مواجه ش��ده است كه آيا
ميتوان هم با مواضع حاج احمد آقا به عنوان يك
منتقد جدي جريان ليب��رال همراهي كرد و هم
با برخي مواضع فرزند ارش��د يادگار امام؟ جريان
چپهاي نادم و ليبرالهاي مدرن در اين  22سالي
كه از رحلت يادگار امام گذشته است سعي كردهاند
عموما رويكردهاي ضد س��رمايهداري و انتقادات
جدي ايش��ان از دولت سازندگي به عنوان جريان
مادر  2دولت اصالحات و يازدهم را بايكوت كنند
مثال آنجا كه سيد احمد خميني درباره دولت آقاي
هاشمي دردمندانه ميگويد« :متاسفانه امروز هم
خون مستضعفان را سرمایهداران بزرگ و کوچک
میمکند .بعضی خیال میکنند به بخش خصوصی
به��ادادن به معنای آزادی عمل س��رمایهداران به
شکلی است که هر اندازه خواستند خون مظلومان
را در شیش��ه کنند .اینگونه نمیشود .امام راحل
از اول گفتهان��د روحانیت به خون س��رمایهداران
زالوصفت تش��نه است ،زیرا آنها نمیگذارند مردم
مس��تضعف زندگی عادی و سالمی داشته باشند.
مش��کل ما تنها این نیس��ت که دولتهای غربی
ب��ا ما مخالف هس��تند ،باید با گروههای آش��کار
و پنهان که ثبات و امنیت سیاس��ی ،اقتصادی و
اجتماعی را تهدید میکنند امامگونه برخورد کنیم
و اج��ازه ندهیم تحت عناوین فریبنده متخصص
ولو غیرمتعهد ،س��رمایهداران بزرگ که مسلما در
بین آنها جاس��وسها هم هس��تند ،برای گردش
چرخهای اقتصاد کشور در بدنه نظام نفوذ کنند.
اینجانب چند سال قبل هش��دار دادم که مذاکره
با س��رمایهداران بزرگ برای به گ��ردش درآوردن
چرخ اقتصاد کشور خطر بزرگی برای انقالب است!
امروز هم سرمنش��ا گرانی و اخالل در امور را نفوذ
سرمایهداران بزرگ در پیکره اقتصاد کشور میدانم.
م��ا اگر بخواهیم با کس��به جزء و خردهفروش��ان

برخ��ورد کنیم ب��ه بیراهه خواهیم رف��ت .باید با
تروریستهای اقتصادی و سرمایهداران وابسته به
خارج بشدت برخورد کنیم».
 -5حال مس��اله اين اس��ت كه آيا اصالحطلبان
همزم��ان ميتوانند هم از ليبرال  -دموكراس��ي
كارگزاراني حمايت كنند و از س��فره فيشهاي
نجوم��ي آن بهرهمند ش��وند و ه��م كباده خط
امام بكش��ند و ايضا برابر توهي��ن به امام راحل و
سيداحمد خميني روزه س��كوت بگيرند؟ حال
كه هزينه حمايت از بيت حس��ينعلي منتظري
به اندازه توهين به امام راحل باال رفته اس��ت آيا
ميتوانند برابر ائتالف ش��وم بيبيس��ي و اضالع
سهگانه اپوزیس��يون خارجنشين ساكت باشند؟
آي��ا رفق��اي اصالحطلب از جمل��ه رئیس دولت
اصالحات و به اصطالح اعتدالي جناب سيدحسن
خميني حاضرند برابر توهين آشكار بيت منتظري
و بيبيسي به حاج احمد آقا حداقل حق رفاقت
را ادا كنند؟ آيا خود جناب سيدحس��ن خميني
حاضر اس��ت اين تهديد را به يك فرصت طاليي
جه��ت مرزبندي ب��ا بيبيس��ي و روحانيت در
خدمت اس��تكبار و ليبراله��اي داخلي و اهالي
سفره فيشهاي نجومي تبديل كند؟
 -6فارغ از اینکه سیدحس��ن این تهدید را به یک
فرصت تبدیل کند یا نکند ،آنچه مش��خص و حق
اس��ت ،وظیفه بیت امام از جمله امثال بجنوردی،
برادران انصاری ،سیدحس��ن و دیگران اس��ت که
ام��روز به میدان دفاع از ام��ام خمینی (ره) بیایند
و رفت��ار قانونی ،منطقی ،انقالبی و ش��رعی امام را
درب��اره برخورد ب��ا منافقین در س��ال  67با ادله و
اسناد تبیین کنند ،تا بعد از تالش برای تحریف امام
الاقل تماشاگر تخریب امام نباشند که گستاخی تا
آن حد باال رود که رسانه سلطنتی انگلستان که از
داعش تا منافقین را مورد حمایت قرار میدهد به
امام لقب «جنایتکار» بدهد .همه این را وظیفه بیت
امام میدانند ،چنانچه اسناد و مدارک همه در دست
این جریان اس��ت و جامعه امروز از آنها بیش از هر
شخص دیگری توقع دارد جواب دندانشکنی به این
مثلث ضدانقالب بدهند.

www.vatanemrooz.ir

-1نخبهگراییانتخابی

نخس��تین نکته در ن��گاه نومحافظ��هکاران
برخاس��ته از ایده نخبهگرایی الیگارشیک است
ک��ه با تخصص��ی خواندن حوزهه��ای مختلف
اعتقاد دارند؛ هر بخش از مس��ؤولیتها باید به
متخصصان آن س��پرده شود و جامعه نباید وارد
مرزهای آن شود.
ادامه در صفحه 5

در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231

@vatanemrooz

سالم وطن
66413942

میکنم که میبرندم «دفتر گمشدگان»! چند
پله باال میرویم! چند قدم برمیداریم! میرویم
داخل ی��ک اتاق ک��ه پنجرههایش باز اس��ت!
کبوتری س��فید روی لبه پنجره نشسته! خیلی
زود میش��وند  2تا! و بیش��تر! طوری که دیگر
نمیش��ود ش��مرد! زل میزنم به بیرون پنجره!
وه که چه قاب محش��ری! تو گویی قطعهای از
بهشت! چشم میدوزم به گنبدی که تا بخواهد
در آن ب��اال ب��ه یک نقطه ختم ش��ود ،کلی ناز
میکند! چه هشت زیبایی! آری! مشهدم! صحن
انقالب! صحن سراس��ر خاطره! و خاطره آن روز
داغ تابس��تانی! که اندکی بعد ،رفتم بالکن اتاق!
پنجره فوالد! س��قاخانه! عجب عظمتی! چقدر
آدم! چقدر بهشت! والیت عشق! و حاال که نگاه
میکنم ،فکر میکنم هرگز آنهمه پیدا نبودهام!
چه گم ش��دن مبارکی! اینجا عشق به مشکل
نمیافتد! اگر صحن ،صحن و سرای شما باشد،
تا باش��د از این گمش��دنها! آقا جان! اذن ورود
ی بن موسیالرضا
میدهی؟ «اللهم صل علی عل 
المرتضی ،االمام التقی النقی و حجتک علی من
فوقاالرض و من تحتالثری ،الصدیق الشهید،
.
.
.
کثیره .
.
.
.
مترادفه
متواتره
متواصله
زاکیه
تامه
صاله
کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک» .یا عالم
آل محمد! اینک همه عالم گم شدهاند! و ما در
جستوجوی «آدم» میگردیم! هست و نیست!
آخرین بار که او را دیدهایم ،برمیگردد به هزار و
اندی سال پیش! خیلی بیشتر از یک عمر! حتی
بیشتر از عمر نوح! گمانم بیش از یعقوب ،حال
ما را خواهرت معصومه سالماهلل علیها میفهمد!
کجا آدم چنین دردی در س��ینه داشته؟! زمان،
صاحب خود را گم کرده! و این گره همه بشریت
اس��ت! گره همه ابنای آدم! باز هم میبندیم به
پنجره فوالد شما! بهترین جای ممکن برای این
توس��ل! تا شما را هر که امام خوانده ،تا حضرت
مه��دی موعود آمده! ولی عه��د! ولی عصر! چه
رابطه عظمایی! متواصل! متواتر! مترادف! و این
فقط قصه «مکتب مش��هد» نیست! واقعیت آن
است که غیبت ،مکتب تمام زمین و تمام زمان
را به «مکتب غربت» تبدیل کرده اس��ت! تاریخ
را در وصف تو اش��تباه نوشتهاند! نه ،تو «ولیعهد
مأمون» نبودی! بلکه والیت داشتی بر «آدم»! و
بر همه آدم! و هنوز هم والیت داری بر ما! و هنوز
هم امام مایی! امروز روز میالد همه بشریت است!
روزی فراتر از این صفحات کاغذی سررسید!ای
متولد شهر پیامبر! حیف که اختیار مدینه دست
قابیلیان اس��ت و اال باید مس��جدالنبی را آذین
بست ،با همان چراغهای صحن انقالب! خداوند
دلسپردگی ما ایرانیان را به اهل بیت میدانست
ک��ه از آل محمد ،رضای ایش��ان را روانه دیار ما
ک��رد! خداوند به دل ما نگاه ک��رد و اال آفتاب را
کی دیدهای که «ولیعهد تاریکی» شود؟! تاریخ
را در وصف تو چه غریبانه نوشتهاند! تو ولی عهد
مایی! ولی عهد آدم! حوا! تمام هستی! حد فاصل
بهشت و جهنم! از جمله شروط رستگاری سلسله
آدمیزاد! شرط پذیرش توحید از ابنای آدم! ضامن
سعادت انسان! ثامنالحجج! صاحب آستان قدس!
راستی که چه آستان مقدسی! و چه امام رئوفی! و
چه روز بزرگی! و چه راز مبارکی که تا ولی عهد
هر که را امام قبول داشته ،تا ولی عصر هم آمده!
اماای ولینعمت ما! ظهور مردی از فرزندان تو،
حاجت مشترک همه فرزندان آدم است! زمان به
دعای تو احتیاج مبرم دارد! ما گمشدهایم! در این
برهوت که نامش دنیا باشد! بعد از کمی اینسو و
آنسو رفتن ،دیگر مطمئن هستیم گم شدهایم!
خردهسالی بیش نداریم! هزار و اندی سال است
هیچ روزگاری بر بشریت نگذشته! شدهایم تمثال
مجسم رانده شدن آدم از بهشت! شیطان دارد به
ریش ما میخندد! حال و روز خوبی نداریم! گم
شدهایم! توافق با ابلیس باعث پیدا شدن ما نشد!
تحریمها ادامه دارد! آدم در تحریم محبت است!
تحریم انسانیت! تحریم بهشت! دست ما را یک
مرد باید بگیرد!
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