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سه رشط الزم برای پیروز شدن جوانان ما بر ترفندهای دشمن:
دشمن را بشناسید و فریب نخورید .آمریکا به معنای واقعی کلمه دشمن ملت ایران است.
خوب درس بخوانید ،خوب کار بکنید.علم و علمآموزی یکی از اساسیترین ابزارها و وسیلهها برای مواجههی با دشمنیها است .باال آمدن سطح علم در کشور ،بنیهی داخلی ملّت ایران را استحکام میبخشد.
توسل ،دعا ،مناز خوب ،تو ّجه ،قرآن خواندن ،کمک به بندگان خدا و با اجتناب از گناه تقویت کنید.
رابطهتان را با خدای متعال با ّ

یکشــنبه هفتــه گذشــته  7آبــان در صحــن علنــی مجلــس شــورای
اســامی منصــور غالمــی از مجمــوع  276رأی اخذشــده ،بــا کســب
 180رأی موافــق 82 ،رأی مخالــف و  14رأی ممتنــع حائــز اکثریــت
آرای نماینــدگان مجلــس بــرای تصــدی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری شــد .امــا ایــن انتخــاب حواشــی عجیبــی در پــی داشــت
کــه مــرور آن خالــی از لطــف نیســت.
چنــد روز پیــش از معرفــی منصــور غالمــی بــه عنــوان وزیــر
پیشــنهادی علــوم ،یــک جریــان سیاســی خــاص بــا بــه راه انداختــن
تبلیغــات و مــوج منفــی علیــه وی ،ســعی در تحمیــل گزینــهای
مــد نظــر خــود بــه رئیــس دولــت داشــت .در همیــن راســتا ایــن
جریــان از افــراد وابســته خــود در دانشــگاهها هــم نهایــت اســتفاده
را کــرد و طــی یــک حرکــت هماهنــگ و از پیــش برنامهریــزی
شــده ،یــک روز پیــش از روز رای اعتمــاد بــه وزیــر علــوم بــا ایجــاد
تجمعــات پراکنــده در برخــی دانشــگاهها ،ســعی در مخالــف وانمــود
کــردن «جامعــه دانشــگاهیان» بــا معرفــی منصــور غالمــی داشــت.
بــا تمــام ایــن تالشهــا ،تعــداد بســیار کــم تجمعــات و عــدم
اســتقبال اکثریــت قاطــع دانشــگاهیان از ایــن حرکــت ،دســت آنــان
از تحمیــل گزینــهای خــود بــرای وزارت علــوم خالــی مانــد و بــه
جــز چنــد عکــس بــا کادر بســته از تجمعــات معــدود و کــم تعــداد،
چیــزی بــرای عرضــه نداشــتند .حتــی در برخــی دانشــگاهها ماننــد
دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا طراحــی و تبلیغــات مشــابه و دعــوت
بــرای تجمــع اعتراضــی ،ســعی در بــه راه انداختــن مــوج رســانه ای
در فضــای مجــازی بودنــد کــه بــا عــدم اســتقبال دانشــجویان بــا
شکســت مواجــه شــدند.
هــدف از ایــن نوشــتار موافقــت یــا مخالفــت بــا وزیــر پیشــنهادی
نیســت .چــه آنکــه عملکــرد وزیــر جدیــد نشــان خواهــد داد کــه
آیــا توانایــی قبــول مســئولیتی چنیــن حســاس را دارد یــا خیــر!
امــا آنچــه نگارنــده را بــه نگاشــتن ایــن مطلــب واداشــت تقبیــح
سوءاســتفاده از مشــکالت دانشــجویان و اســتفاده ابــزاری از
دانشــجویان در جهــت نیــل بــه اهــداف سیاســی خــارج از دانشــگاه
یــک جریــان سیاســی خــاص اســت کــه متاســفانه ایــن قبیــل
برنامــه هــا در فضــای دانشــگاه کــم دیــده نمــی شــود!
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به بهانه ی انتخاب وزیر علوم

وی نــه؟...
همانطــور کــه هــر ذهــن تحلیلگــری بــا دیــدن اســم یهــود در
کنار7آبــان میتوانــد حــدس بزنــد قطعــا بایــد یــک جنبــه از ایــن
جعــل نــام آن هــم بــه اســم جهانــی را کار صهیونیســتها دانســت کــه
بــا ایــن کار میتواننــد هــم دشــمن خــود یعنــی جمهــوری اســامی
را بــا چالــش موجــه کننــد هــم حمایــت از یهودیــان را تبدیــل بــه
یــک ارزش کننــد همچنانکــه در رویــداد جعلــی دیگــری کــه بــه
نــام هولوکاســت معــروف اســت افــکار عمومــی دنیــا را نســبت بــه
خشــونت علیــه یهودیــان فریــب دادنــد و یهــودی ســتیزی را بــدل
بــه یــک ضــد ارزش نمودند.امــا عــاوه بــر صهیونیســم و درراس
آنهــا رژیــم غاصــب کــودک کــش -کــه برخــاف آمــوزه هــای
حقــوق بشــری منشــور منتســب بــه کــوروش در ســوزاندن و بــه
خــاک و خــون کشــیدن کــودکان بــی دفــاع مســلمان اشــتهایی
ســیری ناپذیــر از خــود نشــان داده -دیگــر گروههــای معانــد هــم بــه
دســتپخت نهایــی  7آبــان چشــم طمــع داشتند..ســلطنت طلبهــا کــه
بزرگترهاشــان در زمــان حکومــت برایــران بــرای مشــروعیت بخشــی
بــه دیکتاتــوری خــود بــا برگــزاری جشــنهای
دوهــزار پانصدســاله درپاســارگاد -آن هــم
نــه در 7آبــان بلکــه درمهرمــاه -کــوروش را
توصیــه بــه خوابیــدن مینمودنــد تــا اینهــا
کــه ذلیالنــه بلــه قربانگــوی ســفارت
امریــکا بودنــد بــه تاســی از جهانگشــایی
هخامنشــیان( کــه امپراطــوری ایــران را
از غــرب چیــن تــا شــاخ آفریقــا گســترده
بودنــد) بحریــن را بــه مثابــه دختــری بــه
عقــد انگلســتان درآورنــد تــا تــن زخمــی
وطــن را دوبــاره نشــتر زبونــی شــان پــاره پــاره کند...بــه فهرســت
جاعــان ایــن روز گروهــک مســعود رجــوی را نیــز میتــوان اضافــه
نمــود کــه در خیانــت بــه وطــن بــه تاســی از یهودیــان خائــن (کــه
بــه نقــل عهدعتیــق در زمــان خشیارشــا بیــش از  70هــزار ایرانــی را
کشــتند و بشــکرانه ایــن پیــروزی هنــوز هــم جشــن پوریــم را برگــزار
میکنــد) دستشــان را بــه خــون بیــش از  17هــزار ایرانــی آلودنــد و
بــا قاتــل خبیــث ایرانیــان یعنــی صــدام همــکاری نمودنــد .اضافــه
کنیــد بــه ایــن فهرســت امثــال شکســت خــوردگان سیاســی را کــه
بــه دنبــال هــر فرصتــی بــرای مــوج ســواری هســتند.
اینگونــه مســائل ذهنهــای بیــدار را نهیــب میزنــد کــه نبایــد از
کارکــرد شــایعه در فضــای مجــازی غفلــت نمــود چــرا کــه جاعــان
بــا توجــه بــه تضادهــای هویتــی موجــود یــا بــاز تعریــف هویــت
ایرانیــان بــه طــور متضــاد بطــوری کــه اورا در دوراهــی کاذب
انتخــاب بیــن مذهــب و ملیــت قــرار دهنــد ،اقــدام بــه آییــن تراشــی
میکنــد بطــوری کــه ایــن مســئله چنــان عمیــق میشــود و چنــان در
کــوروش کبیــر میدمنــد کــه افــراد خائنــی ماننــد مســعود رجــوی
یــا اشــخاص زبونــی چــون خانــدان پهلــوی و صهونیســتهای کــودک
کــش بــا ســابقه کثیفشــان خــود را درپــش کــوروش پنهــان کننــد و

جــوان ایرانــی کــه بخاطــر عــرق مقــدس وطــن پرســتی بــه خادمــان
ایــن خــاک ارادت دارد نتوانــد سلســله جنبــان ایــن حــوادث را
ببینیــد...
مدتهــا هویتهــا را چنــان بازتعریــف میکنــد کــه فــرد ایرانــی بیــن
دو شــاخصه هویتــی خــود یعنــی خــاک و ایدئولــوژی دچــار تناقــض
شــود وخــود رابیــن دوراهــی وطــن مذهــب ببینــد ،در جالــی کــه این
دوراهی از اســاس کاذب اســت و فتنه ای اســت برای پوشــاندن چهره
کریــه روســیاهان تاریــخ ،و حاشــا کــه جــوان ایرانــی عاشــق کــوروش
کــه اورا بــه نــوع دوســتی میشناســد فریــب کــودک کشــانی چــون
ســردمدارن رژیــم صهیونیســتی را بخــورد ،هیهــات کــه گروهــک
خائــن منافقیــن بتوانــد پشــت نــام کــوروش حافظــه تاریخــی ملــت
ایــران را دور بزنــد وخیانتهایــش را بــه دســت فراموشــی بســپارد و
خنــده دارتــر هــم آنکــه فرزنــدان وطنفروشــانی کــه بحریــن را بــه
یــک اشــاره اربابشــان از تــن ایــران کندنــد اکنــون داعیــه دار وطــن
پرســتی بــه اســم کــوروش باشــند.
حاشــیه ی مهــم تــر از متــن :ازدیــدگاه اســاتید جامعــه شناســی
هویــت فــرد را میتــوان ناشــی از ســه
مســئله خــاک ،خــون و ایدئولــوژی یــا
چهــان بینــی یــا فرهنــگ دانســت ،بــرای
مثــال هرکــس در فــرم مشــخصات خــود
نــام پــدر و ملیــت (و مذهــب)را وارد
میکند،درعیــن حــال مجموعــه باورهــای
ناشــی از ایدئولــوژی رفتــار اورا تعییــن
میکنــد ،یــک فــرد بــا ایــن ســه جنبــه
بــرای خــود هویــت قائــل میشــود ،بــرای
یــک ایرانــی خــون هویــت آریایــی بــه
همــراه دارد و خــاک هویــت ایرانــی و ایدئولــو ِژی هویــت مســلمانی
اش(بــا فاکتورگیــری از اقلیتهــا) اســت.
امــا امــروزه شــیطنتهایی در حــال رخ دادن اســت کــه تــاش میکنــد
ایــن ســه جنبــه هویتــی را در تضــاد بــا یکدیگــر تعریــف کنــد و
آنهــم هــمارز قــراردادن هــر جنبــه اســت .اســتدالل نهایــی هــم
ایــن اســت چــون مــا ایرانــی هســتیم نمیتوانیــم مســلمان باشــیم.
یــا اگــر مســلمان باشــی نمیتوانــی نســبت بــه وطنــت تعلــق داشــته
باشــی .امــا پایــه ایــن اســتدالل از آنجایــی میلنگــد کــه اساســا حــوزه
خــاک و ایدئولــوژی نمیتوانــد جــای هــم بنشــیند وبــرای هــم تعییــن
تکلیــف کننــد و امــروزه همانطــور کــه مضحــک اســت کســی بگویــد
چــون در اروپــا بــه دنیــا امــده ام نمیتوانــم مســیحی یــا مســلمان
باشــم بــه همیــن ترتیــب مســخره اســت ادعــای آنکــه بیــن ایرانــی
بــودن و مســلمان بــودن بایــد یکــی را انتخــاب کنیــم .و واقعــا معلــوم
نیســت اکــر کــوروش کــه شــخصیت ملــی دارد اگــر امــروز حاضــر
بــود اســام را برنمیگزید...همچنانکــه فردوســی حکیــم مریــد اهلبیت
علیهــم الســام اســت در عیــن خدمــت بــه زبــان فارســی کــه جنبــه
ای ملــی دارد و قــس علــی هــذا ...
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عامد حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
طوفــان تلگرامــی و اینســتاگرامی راه افتــاده اســت و ادمیــن هــای
شــبکها ی مجــازی برطبــل جشــن ملــی ایرانیــان بــه مناســبت
بزرگداشــت روز جهانــی کــوروش کبیــر کــه در تقویمهــای جهانــی
هــم ثبــت گردیــده اســت میکوبند...بــرای کســی کــه چنــدی اســت
حضــور فعالــی در برخــی شــبکه هــای اجتماعــی داشــته و کمابیــش
بــا برخــی کارکردهــای ایــن فضــا آشناســت اولیــن گام در ایــن رابطــه
ارزیابــی اصــل موضــوع و واقعیــت ســنجی بــود « 7آبــان روز جهانــی
کــوروش کبیــر پایــه گــذار راســتی و درســتی در دنیــا» 7« ،آبــان
آنــان کــه دل در گــرو ایــران دارنــد درپاســارگاد ســخن کــوروش را
فریــاد خواهنــد زد» 7« .آبــان روز جهانــی کــوروش و روز پــدر ایرانیان
خواهیــم آمــد» و ...بالفاصلــه بــا نــگاه بــه دو تقویــم جهانــی مییشــود
فهمیــد برخــاف تبلیغــات ،چنیــن روزی روز جهانــی کــوروش
نیســت و و نــه در تقویــم یونســکو و نــه در تقویــم ســازمان
ملــل روزی بــا ایــن عنــوان ثبــت نشــده است،واساســا هیــچ
یــک از روزهــای جهانــی بــه نــام شــخص خاصــی نامگــذاری نشــده
انــد.
البتــه ایــن روز نبایــد بــی مناســبت هــم باشــد چــرا کــه جاعــان ایــن
روز میتوانســتند هرکــدام از  364روز دیگــر رابــه دروغ بــه روزجهانــی
کــوروش منتســب کننــد امــا چــرا  7آبــان مصــادف بــا  29اکتبــر؟
بــا توجــه بــه روایــت مورخانــی کــه سرنوشــت کــوروش را روایــت
کــرده انــد وی در  7آبانمــاه پــس از آنکــه ســپاهیانش توانســه بودنــد
ثروتمندتریــن شــهر غــرب آســیا یعنــی بابــل را تصــرف کننــد وارد
ایــن شــهر شــد.او پــس آن بــه یهودیــان اجــازه بازگشــت بــه اورشــلیم
را داد و آنهــارا برخــاف حاکــم پیشــین بابــل گرامــی داشــت ...امــا
ایــن ســوال را میتــوان از جاعــان  7آبــان پرســید اگــر نیــاز اســت
روزی بــه عنــوان روز کــورش کبیــر ثبــت شــود(البته بــا اجــازه
ســایر شــاهان تاریــخ ایــن ســرزمین) چــرا روز فتــح بابــل؟ چــرا روز
تاجگــذاری کــوروش نــه؟ چــرا روز وفــات وی نــه؟ و یــا چــرا روزتولــد
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اخیــرا تمــام ملــت ایــران و کشــورهای جهــان شــاهد
هتاکیهــای رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا در مــورد کشــور
ایــران و نقــض علنــی برجــام بودنــد .کمــا اینکــه قبــل از ایــن
نیــز اوبامــا بــا سیاس ـتهای تحریمــی کــه دنبــال کــرده بــود
ایــن تعهــد را بــه طــور قاطــع نقــض کــرده بــود ،ســخنان اخیــر
ترامــپ نیــز دنبالــه روی از همــان هــدف و عملکــرد رئیــس
جمهــور ســابق میباشــد .ولــی در کنــار ایــن هیاهوهــای
توخالــی شــاهد ماجــرای دیگــری بودیــم کــه کمکــم خــود را
نشــان مـیداد .در ایــن قضایــا دیــده میشــود کــه کشــورهای
اروپایــی نســبت بــه ادعاهــای ترامــپ اعــام مخالفــت کردنــد
و نارضایتیشــان را بــا زبــان و اطالعیههایــی اعــام کردنــد.
بــرای درک بهتــر چرایــی ایــن موضــوع نگاهــی بــه گذشــته
میکنیــم...
آیــا کشــورهای اروپایــی مثــل آلمــان ،فرانســه ،انگلیــس کــه در
دوران جنــگ ایــران و عــراق و دوران قبــل از انقــاب بــه ایــران
بــه عنــوان کشــوری بــرای رســیدن بــه خواســتههای خــود از
هیــچ جنایتــی دریــغ نمیکردنــد و ایــران را از هرگونــه حــق
مالکیــت محــروم میکردنــد ،آیــا آلمــان کــه در جنــگ ایــران
و عــراق انــواع ســاحهای شــیمیایی و میکروبــی را علیه کشــور
مــا بــه عــراق میفروخــت ،آیــا انگلیــس ،نمونــه بــارز اســتکبار
کــه قبــل از انقــاب بــا مــردم کشــور مــا شــبیه پس ـتترین
حیوانــات رفتــار میکــرد و کشــور را آبســتن درگیریهــا و
ناامنیهــا کــرده بــود ،آیــا ســایه اســتکبار کــه بــا تعهدهــا و
قراردادهایــش ایــن کشــور را بــه قعــر عقبافتادگــی کشــاند،
آیــا اعــام مخالفــت ایــن مســتکبران از ترامــپ ایــن گمــان را
بــه ذهــن شــنونده نمـیآورد کــه بــازی جدیــدی با ســرکردگی
شــیطان بــزرگ را طراحــی کردهانــد.
اگــر بخواهیــم بــه بــازی آمریــکا و عملکــرد کشــورهای اروپایــی
نــگاه کنیــم میتــوان آن را شــامل چنــد مرحلــه دیــد .ترامــپ
اصــا دنبــال پــاره کــردن برجــام نیســت چــون برجــام بــه
نفــع اوســت .یــک) او بــا ســخنرانیها و هتاکیهایــش ســعی
بــر ایــن دارد کــه در گفتــار ادعــای نقــض برجــام را کنــد بــه
ایــن ترتیــب تیــم مذاکــره کننــده را هــم از بیــرون (بــا تهدیــد
بــه جنــگ) و هــم از درون(توســط مخالفــان برجــام) تحــت
فشــار قــرار داده و بــه ســتوه آورد و در کنــار آن از تحریمهــای
موشــکی هــم ســخن بگویــد .دو) کشــورهای اروپایــی بــا اعــام

مخالفــت نســبت بــه ادعاهــای ترامــپ (آن هــم فقــط در گفتــار نــه در
عملکــرد) اعتمــاد تیــم مذاکــره کننــده و مهمتــر از آن مــردم ایــران را
بدســت آورنــد و خــود را موافــق دولــت ایــران و منجــی برجــام نشــان
دهنــد .ســه) کشــورهای اروپایــی در کنــار حمایــت از ایــران در مســئله
برجــام در مســائل نظامــی مــا دخالــت کــرده و ایــران را در مســائلی
ماننــد داشــتن ســاحهای دفاعــی قــوی و دخالــت در منطقــه محکــوم
میکننــد ،در مرحلــه ســوم اروپــا در همــان مســیری حرکــت میکنــد
کــه هــدف آمریکاســت ولــی مرحلــه دوم بــه ظاهــر در خــاف ایــن
جهــت اســت .بــا اســتفاده از مرحلــه دوم و ایجــاد اعتمــاد پوشــالی در
مــردم و مرحلــه اول ،خســته کــردن تیــم مذاکــره کننــده و ترســاندن
مــردم بــا همــان بهانــه پــوچ ســایه جنــگ ،ایــن تصــور را بــه ذهنهــا
وارد میکنــد کــه راه جدیــد رهایــی از تحریمهــا بســتن برجــام جدیــد
موشــکی بــا اروپاســت و از آنجایــی کــه آمریــکا قبــا بــا هجمههــای
تبلیغاتــی خــود و شــبهه پراکنــی دربــاره قــدرت دفاعــی کشــور در
ذهــن بســیاری از مــردم ایــن تردیــد را بوجــود آورده اســت کــه عملکرد
ایــران در منطقــه کاری بیهــوده اســت ،در نتیجــه در ایــن بــازی از هــم
صدایــی داخلــی هــم میتوانــد کمــک بگیــرد و اهــداف خــود را دنبــال
کنــد ،چنانچــه چهــار ســال پیــش دیدیــم کــه ،هنــگام تاییــد برجــام
هســتهایی خیلیهــا بــر طبــل «اعتمــاد بــه آمریــکا و مذاکــره بــا او راه
حــل رفــع تحریمهاســت» میکوبیدنــد و مخالفــان آن را محکــوم بــه
نادانــی و عقــب افتادگــی و دلواپســی میکردنــد ،حــال دوبــاره همــان
بــازی را بــه همــان شــیوه ولــی در لبــاس اروپایــی قــرار اســت دنبــال
کننــد و تحریــم جدیــدی را بــه ایــران تحمیــل کننــد.
آیــا میتــوان گفــت کشــورهای ســلطهگر اروپایــی بــا
ســالها ســابقه جنایــت و خونخــواری متحــول شــدهاند و
دایــهدار کشــور مــا در مســئله برجــام میباشــند؟

اســتکبار ســتیزی

خانم اکرم باقری
فارغ التحصیل رشته ریاضی
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شــاید نتــوان تعییــن کــرد کــه از چــه زمانــی و چــه ســالی جهانــی
کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم رنــگ اســتکبار را بــه خــود
دیــده اســت و روز بــه روز آن را لمــس کــرده و بــا ایــن خــود برتــر
بینــی دســت و پنجــه نــرم میکنــد ،اســتکباری کــه در هــر زمــان
خــود را بــه شــیوهای نشــان داده اســت .از کشــتن انســان هــای
بــی گنــاه گرفتــه تــا بــه تــاراج بــردن منابــع کشــورهای مختلــف
کــه همــه و همــه در جهــت تعییــن منفعــت گروهــی انجــام شــده
اســت کــه همیشــه خــود را برتــر و بهتــر از ســایر انســانها دیــده
و ایــن عقیــده را دارنــد کــه جهــان بایــد تحــت فرمــان آنهــا
باشــد ،همانهایــی کــه جنــگ هــای مختلــف را بــرای بــازار
اســلحه خودشــان در مناطــق مختلــف جهــان ایجــاد میکننــد،
آنهایــی کــه خــود را نــژاد برتــر مــی داننــد و ســایرین را بــی
ارزش ،همانهایــی کــه هیــچ وقــت بــه حــد و داشــتههای خــود
راضــی نبــوده و حقــوق همــه ملتهــا را بــرای خــود میداننــد
و البتــه خــود را هــم مدافــع حقــوق بشــر ،حقــوق بشــری کــه
تنهــا نامــی اســت و بــس .بارزتریــن مثالــی کــه بــرای ایــن واژه
مــی تــوان زد آمریــکا و اســراییل اســت .اســتکباری کــه ســال
هــای ســال اســت خــاور میانــه را بــه بازیچــه خــودش تبدیــل
کــرده اســت و ملــت هــای مســلمان از جملــه ایــران عزیزمــان را
تحــت فشــار هــای گوناگــون قــرار داده اســت 30 .عنــوان دخالــت
مســتقیم آمریــکا در کشــورهای مختلــف بــرای تغییــر دولتهــا
در کشــورهای مســتقل و آزادیخــواه طــی ســالهای اخیــر از
آمریــکا کشــوری منفــور در جهــان بــه وجــود آورده اســت .ایــن
کشــور بــا ســهم تولیــد  31درصــدی تســلیحات دنیــا بزرگتریــن
تولیــد کننــده و صــادر کننــده اســلحههای کشــتار اســت کــه
بــه تنهایــی نیــاز  90کشــور دنیــا در اســلحه را تامیــن میکنــد.
عملیــات گروههــای تروریســتی کــه تحــت حمایــت مســتقیم
آمریکاســت بــا کارنامهایــی حــدود  10هــزار عملیــات در دنیــا
مــردم بیگنــاه را بــه خــاک و خــون کشــیده اســت .گــروه داعــش
توســط آمریــکا بــه وجــود آمــد و بــا پرونــده ســیاه جنایات توســط
آنهــا پشــتیبانی میشــود .حمایــت بــی حــد و مــرز آمریــکا از

رژیــم کودککــش صهیونیســتی در کشــتار بیــش از  7هــزار نفــر
فلســطینی و  2000کــودک و  60هــزار نفــر مجــروح 800 ،هــزار
نفــر زندانــی نشــان از خباثــت آمریکاســت .امــروز در آمریــکا 25
میلیــون وبســایت مســتهجن ،نزدیــک بــه  300هــزار مــورد تجــاوز
بــا خشــونت جنســی بــه زنــان و بــه دنیــا آمــدن بیــش از یــک
ســوم موالیــد بــدون هویــت ذرهایــی از هویــت اســفبار اخالقــی
آمریکاســت.
امــام خمینــی(ره) فرمودنــد« :شــما اگــر رفرانــدوم کنیــد بیــن
ملتهــای دنیــا ،کــه امــروز وحشــی تریــن رژیمهــا کــدام اســت؟
مــن گمانــم ایــن اســت کــه بیــن ملتهــا اگــر اتفــاق آراء نباشــد،
اکثریــت آراء قاطــع هســت کــه آمریــکا» ،انقــاب مــا همــواره از
همــان زمــان شــروع جرقههایــش بــه ایســتادن در برابــر اســتکبار
جهانــی و دفــاع از حقــوق ملــت و جلوگیــری از نفــوذ و دخالــت
ســایرین در امــور داخلــی کشــورمان تاکیــد داشــته اســت .اســام
و انقــاب مــا تنهــا را حفــظ حقــوق و اســتقالل ملــت هــا را تقابــل
و ایســتادگی در برابــر اســتکبار میدانــد و نــه راهــی دیگــر .اگــر
چــه در ایــن چنــد ســال هســتند دولــت مردانــی کــه محکــم تــر
بــر طبــل ســازش بــا اســتکبار مــی کوبنــد و تنهــا راه بــرون رفــت
از مشــکالت را ورود بــه همــان دهکــده جهانــی میداننــد کــه آن
هــم در ســایه ســازش بــا اســتکبار بــه دســت خواهــد آمــد .مــا
نتیجــه ســازش بــا اســتکبار را در برجــام دیدیــم کــه جــز توافقــی
پــوچ و بــدون نتیجــه ،دســت آورد دیگــری را بــرای کشــور مــا بــه
همــراه نداشــته اســت ،و شــاید تازهتریــن نمــودش هــم ســخنرانی
اخیــر ترامــپ باشــد کــه عــدم تعهــد آمریــکا ایــن شــیطان بــزرگ
بــه برجــام را نشــان داد .و امــا ســوال اساســی اینجاســت  :کــه آیــا
واقعــا ســازش بــا اســتکبار معنــا دارد؟ آیــا ســازش بــا روح و بطــن
اســتکبار هــم خوانــی دارد؟ آیــا اســتکبار ســازش را مــی پذیــرد؟
اگــر هــم بپذیــرد آیــا معنــای ســازش از نظــر مــا بــا معنــای آن از
نظــر اســتکبار یکــی اســت؟ واضــح و روشــن اســت کــه معنــای
ســازش از نظــر اســتکبار ایــن اســت کــه یــک ملــت تمــام اســتقالل
و هویتــش و قدرتــش را بدهــد و همیــن اســت کــه اســتکبار را
ســازش ناپذیــر میکنــد چــرا کــه بــه حــد خاصــی قانــع نیســت.
و تجربــه تلــخ برجــام ایــن تفــاوت در معنــا را و البتــه خوشــبینی
افراطــی بــه آمریــکا را بــه ملــت ایــران نشــان داد...اســتکبار ســازش
پذیــر نیســت....

دشــمن را بشناســید ،یکــی از خطراتــی کــه هــر ملّتــی را تهدیــد میکنــد ایــن
اســت کــه دشــمنِ خــودش را نشناســد ،دشــمنِ خــودش را دشــمن ندانــد؛ یــا
دوســت بدانــد یــا بیطــرف بدانــد؛ ایــن خطــر خیلــی بزرگ ـی اســت .ایــن
خوابرفتگــی اســت .هــم دشــمن را بشناســید ،هــم روشــهای دشــمنیاش را
بشناســید؛ ببینیــد چهجــوری دشــمنی میکنــد .دچــار غفلــت نشــویم؛ اگــر
غفلــت کردیــم ،غــارت خواهیــم شــد؛ اگــر غفلــت کردیــم ،شــبیخون بــه مــا
زده خواهــد شــد؛ غفلــت نکنیــم( .ســید علــی خامنهایــی )96/7/26
در ایــن مختــر بــه اندکــی از خصامنــه تریــن اقدامــات دولــت آمریــکا علیــه
ملــت ایـران ،از قبــل و بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی اشــاره مــی شــود:
قبــل از انقــاب اســامی ،ایـران هــر روز محلــی بـرای جــوالن و یاغیگریهــای
یکــی از کشــورهای مســتکرب ماننــد انگلیــس ،آملــان ،روســیه و آمریــکا بــود،
مــردم مــا زیــر چکمههــای ایــن مســتکربان زندگــی میکردنــد و حقــی
ب ـرای تصمیمگیــری در برابــر مســائل کشــور خــود نداشــتند ،ایــن کشــورها
جــز عقــب افتادگــی چیــزی ب ـرای مــردم مــا بــه ارمغــان نیــاورد .از جملــه
وقیحتریــن جنایــات اســتکبار قبــل از انقــاب اســامی الیحــه کاپیتوالســیون
بــود کــه بــر مبنــای آن عــزت و رشف مــردم مــا را از بیــن بــرد ،ایــن الیحــه
معــادل همت ـرازی ســگ یــک آمریکایــی بــا شــاه ای ـران بــود چــه رســد بــه
دیگــر مســوالن و مــردم.
کودتــای  28مــرداد ،کشــتار و قتــل دانشــجویان جلــوی رس در دانشــگاه تهـران،
عهدنامــه ننگیــن ترکمــن چــای از دیگــر منونههــای ســایه اســتکبار بــر کشــور
مــا بــوده اســت.
پدیــده انقــاب اســامی قــدرت مداخلــه مســتقیم آمریــکا و انگلیــس و
کشــورهای وابســته بــه آن را در مســائل سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی کشــور
مــا کاهــش داد ولــی دشــمن از اقتــدار مــا ،از حرکــت مــا و از بــه قــدرت
رســیدن کشــور مــا در منطقــه بــه شــدت نگــران بــود ،قــدرت بایــد فقــط
در اختیــار او باشــد و از بــزرگ شــدن یــک کشــور مخالــف او بــه شــدت
عصبانــی بــود .از بیــن ایــن دشــمنان کشــوری کــه بیشــر از همــه کمــر همــت
بســته کــه مانــع پیرشفــت ای ـران شــود ،آمریــکا بــود .تحریــم کردنــد ،توطئــه
کردنــد و درشــت خویــی کردنــد .در ســال  1359ع ـراق را تحریــک بــه آغــاز
جنــگ تحمیلــی علیــه ای ـران کردنــد و نــه تنهــا آمریــکا بلکــه متــام دســت
نشــاندههایش از همــه لحــاظ ،کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه کمــک از
طریــق اع ـزام نیــروی انســانی ،نیــروی دفاعــی ،تحریــم همــه جانبــه ای ـران
اشــاره کــرد ،عـراق را در جنــگ حامیــت کردنــد و از کوچکرتیــن حامیتــی بـرای
بــه زانــو درآوردن کشــور مــا مضایقــه نکردنــد ،از جملــه وحشــیانهترین آن
مجهــز ســاخنت ع ـراق بــه ســاحهای شــیمیایی و میکروبــی بــود کــه هنــوز
بســیاری از مــردم و رزمنــدگان مــا از آثــار آن رنــج میبرنــد.
در هــان دوران جنــگ آمریــکا توطئــه حامیــت از تحــرکات تجزیــه طلبانــه
در آذربایجــان ،خوزســتان ،کردســتان و  ...را بــه منظــور کوچــک کــردن اراضــی
و قــدرت ایـران دنبــال کــرد.
در متــام دوران بعــد از انقــاب در متــام مســائل سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی
و ....مداخلــه و نفــوذ کردنــد از جملــه آن میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
مامنعــت از اجــرای قــرارداد احــداث نیــروگاه امتــی بوشــهر میــان ایــران و
آملــان ،تصویــب بودجــه در کنگــره آمریــکا ب ـرای رسنگــون کــردن جمهــوری
اســامی ای ـران در ســال  ،۱۳۷۷نفــوذ در مراکــز دانشــگاهی ،دانشــجویان و
اســاتید از طریــق شــبکه جهانــی روشــنفکران وابســته ،برنامــه ریــزی ب ـرای
حــذف اســامیت از جمهوریــت و جداکــردن دیــن از سیاســت ،اتهــام محــور
رشارت بــه ایـران ،تــاش فزاینــده بـرای محــروم ســاخنت ملــت ایـران از دانــش
صلــح آمیــز هســته ای ،مشــارکت در تــرور دانشــمندان هســتهاى ایـران .امــا
چــون نتوانســتند بــا جنــگ ســخت کشــور را بــه تزلــزل بکشــند بــا روی آوردن
بــه جنــگ نــرم ماننــد هجمههــای وســیع رســانهایی ،طــرح وســیع شــبهات
سیاســی ،اقتصــادی ،نظامــی ،فرهنگــی بــه منظــور تضعیــف روحیــه مــردم و
مخالــف کــردن آنهــا بــا مبانــی کشــور ،طــرح نقشـههای اســام ســتیزی ،اعــال
فشــارهای اقتصــادی و سیاســی ،حامیــت گروههــای داخلــی موافقشــان و....
ســعی بــر نفــوذ و توطئــه علیــه کشــور ایـران را داشــتند.
تردیــدی نیســت کــه اقدامــات خصامنــه دولــت آمریــکا در ایـران بــه مراتــب
بیشــر از آن چیــزی اســت کــه ذکــر گردیــد و رفتــار اخیــر دولــت آمریــکا در
قبالــل برجــام بــه اثبــات رســانید کــه اســتکبار متــام نشــدنی اســت...

