
2 مغالطه شالق و بهشت
قبل از سخن گفتن در رد گزاره »بگذاريم مردم راه بهشت را خودشان انتخاب 
كنند؛ نمي توان به زور و با ش��اق مردم را به بهش��ت هدايت كرد« ذكاوتي 
كوچك الزم است تا دريابيم سخن از نفي اين گزاره بايد به گونه اي صورت 
پذيرد كه هياهوي تبليغاتي برخي رسانه ها نتواند نقد ما را به معناي موافقت با 
به كارگيري زور و شاق براي هدايت انسان ها القا كند! از همين روست كه در 
قدم اول بايد نادرستي پيش فرض اين جمله را يادآور شد؛ پيش فرض غلطي 
كه بيان آن از مسير مغالطه اي معروف مي گذرد و در مقام رد استفاده از شاق 
براي هدايت انسان هاست؛ حال آنكه هيچ كس مدعي نشده كه براي هدايت 

انسان ها به سوي بهشت، مي توان از زور و شاق استفاده كرد.
 بنابراين سؤال اول اين نيست كه آيا مي توان انسان ها را با شاق به بهشت برد 
يا خير؛ بلكه سؤال اول آن اس��ت كه چه كسي مدعي شده مي توان با شاق 
مردم را به بهشت برد كه حال بتوان درباره درستي يا نادرستي آن قلم زد و 

سخن راند؟! 
مغالطه »پهلوان پنبه يا مرد پوش��الي« اينگونه اس��ت كه فرد در مواجهه با 
گزاره اي كه نمي خواهد آن را بپذيرد و استداللي هم در رد آن ندارد، مدعايي 
ساخته و پرداخته ذهن خود را به جاي مدعاي اصلي جا زده و رد مي كند. در 
يك مثال ساده از سيره پيامبر اسام )ص( و حضرت علي )ع( فهميده مي شود 
كه مطابق نظر اسام، حكومت اسامي در برابر دين مردم و سعادت اخروي 
آنان مسئول است؛ كس��ي كه اين نظر را قبول ندارد، به جاي بيان استدالل 
در رد آن، مدعاي »مي توان مردم را به زور به بهشت فرستاد« را به جاي اين 
موضع گرفته سپس آن را با قاطعيت رد مي كند؛ در حالي كه با تأييد سخن 
او و قبول اينكه نمي توان مردم را به زور به بهش��ت فرستاد، همچنان گزاره 
اول كه در مقام بيان مسئوليت و وظيفه حكومت اسامي در قبال دين مردم 
است، نفي نشده و درست خواهد بود. حتي اگر در مقام برانگيختن احساسات 
مخاطبين سراغ بزرگ نمايي موضوع و مشوه كردن نظام و استفاده از واژه هايي 
همچون »شاق« برويم، باز هم چيزي از مسئوليت حكومت اسامي و به تبع 

آن قوه مجريه در قبال دين مردم كم نمي كند!
در اين ميان مغالطه ديگري هم صورت پذيرفته و آن اينكه احتماالت موجود 
را صرفاً در دو احتمال خاصه و القا كنيم كه راهي جز اين دو مورد نيس��ت 
كه يا مردم خودشان راه بهش��ت را انتخاب كنند يا با شاق آنها را به بهشت 
بفرستيم و با رد يكي از احتماالت، تنها گزينه باقي مانده را درست تلقي كنيم. 
حال آنكه اينجا گزينه سومي نيز هست و آن اينكه حكومت اسامي نه مردم 
را به حال خويش رها كند و نه با شاق آنان را به بهشت بفرستد، بلكه براي 
رسيدن مردم به سعادت اخروي زمينه سازي كرده و فرهنگ سازي و آموزش 
الزم را مطابق وظيفه شرعي و قانوني خويش انجام دهد؛ مسئوليتي كه گويا 
برخي نمي خواهند آن را بپذيرند! حد مغالطه جمله مذكور آنقدر باال هست 
كه مي توان با كمي شوخ طبعي، يك عنوان به ليست مغالطه هاي موجود در 

علم منطق اضافه كرد و آن را مغالطه »شاق و بهشت« ناميد!
و اما بعد؛ براي اثبات مسئوليت قوه مجريه در قبال دين مردم مي توان دو دسته 
استدالل داش��ت؛ ديني، قانوني و البته اين هر دو دسته نمي تواند جدا از هم 
باشد. چه آنكه قانون جمهوري اسامي بر مبناي دين نگاشته شده است.  در 
مقام دليل ديني، يكي بودن رهبري ديني و سياسي مردم در حكومت هايي كه 
پيامبر و اميرالمومنين تشكيل دادند و حتي تاش براي تشكيل حكومت ديني 
نشان از آن دارد كه بسياري از قوانين اجتماعي اسام جز با تشكيل حكومت 
اجرايي نخواهد شد و اگر قرار بود همه امور به دست مردم باشد، ديگر چه نياز 
به تشكيل حكومت اسامي؟! گفتار و رفتار پيامبر و امام علي عليهماالسام نيز 
نشان از آن دارد كه آنان خود را در قبال آخرت مردم مسئول مي دانستند و در 
كوچك ترين فرصتي كه دست مي داد، قوالً يا عماً آنان را امر به معروف و نهي 
از منكر و حتي مجازات مي كردند.  فراتر از آن، پيامبر اسام در قسمتي از نامه 
معروف شان به عمرو بن حزم فرستاده خويش در يمن هنگامي كه او را به يمن 
مي فرستد، فرمان مي دهد كه. . . مردم را بشارت نيك دهد و به نيكي وادارد و 
كسان را قرآن و فقه دين آموزد و از بدي بازدارد و هيچ ناپاك به قرآن دست نزند 
و حقوق و تكاليف مردم را به آنها بگويد، يعني از اموري كه به سود و زيان آنان 
است آگاه سازد و در كار حق با مردم مدارا كند و در كار ظلم با آنها خشونت كند 
كه خداي عّزوجّل از ظلم بيزار است و از آن منع كرده و فرموده: لعنت خدا بر 
گروه ستمگران باد! بايد كه مردم را مژده بهشت دهد تا عمل بهشتيان كنند و 
از جهنم بترساند تا عمل جهنميان نكنند و مردمداري كند تا در كار دين بينا و 
دانا شوند و آداب و سنت و واجبات حج به كسان آموزد و اوامر خدا را درباره حج 
اكبر )تمتع( و حج اصغر )عمره( بگويد و نگذارد كسي در يك جامه كوچك نماز 
كند، مگر جامه فراخ باشد كه گوشه هاي آن را بر دوش خويش افكند و نگذارد 
كه كس در يك جامه باشد كه عورت او نمايان باشد و نگذارد كسي موي دراز 
خويش را ببافد و از پشت سر بياويزد و تا پايان نامه، حضرت محمد صلي اهلل 
عليه و آله آموزش و درخواست از مردم براي انجام احكام متعدد اسام )نماز و 
وحدت و وضو و خمس و. . . ( را به فرستاده خود فرمان مي دهد. اين فرمان يعني 
وظيفه اي كه نماينده حاكم اسامي در قبال دين مردم دارد و نمي تواند آنها را 
به حال خويش رها كند تا خود راه بهشت را انتخاب كنند، بلكه موظف به تعليم 

آنان و زمينه سازي براي اتخاذ تصميم درست است.  
از منظر ديني حكومت به خودي خود داراي ارزش نيست و امام علي آن را 
حتي از آب عطسه بزي بي ارزش تر مي دانند؛ در تعبيري ديگر ايشان حكومت 

را از لنگه كفش كهنه اي بي ارزش تر عنوان مي كنند. 
حكومت و حكومتداري تنها به عن��وان و در حد ابزار اج��راي احكام ارزش 
مي يابد؛ هر اندازه موفقيت در اجراي احكام اس��ام بيشتر باشد، آن دولت و 
حكومت با ارزش تر خواهند بود، وگرنه تاش صرف جهت تأمين صرف دنياي 
مردم را حكومت هاي غيراس��امي هم مي توانند انجام دهند. در حكومت 
اسامي حتي برطرف كردن فقر نيز به خودي خود اصالت ندارد؛ بلكه تابعي 
از تأمين س��عادت اخروي مردم اس��ت و چون فقر مانع رسيدن به سعادت 
اخروي است، تاش در جهت رفع آن و تأمين معيشت مردم وظيفه حكومت 
برشمرده شده است و قس عليهذا.  هدفى كه اميرالمؤمنين نسبت به مردم، 
در دوران حكومت داشته نيز رساندن مردم به بهشت است؛ ايشان )خطبه 
156( مي فرمايد: »َفاِن اََطعُتمونى َفاِنّى حاِمُلكم اِن شاَء اهللُ َعلى  َسبيِل الَجنَّه؛ 
ٍه َش��ديَدٍه َو َمذاَقٍه َمريره؛ اگر از من پيروى كنيد- چنانچه  َو اِن كاَن ذا َمَشقَّ
خدا بخواهد- شما را به بهشت خواهم برد گرچه راهى است دشوار و همراه با 
تلخى.« اين هدف امام علي عليه السام است كه در قالب حكومت مردم را به 
بهشت برساند.  در بعد قانوني نيز، اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسامي  
را   بر پايه  ايمان  به  مواردي بيان مي كند كه مورد سوم آن چنين است: ». . . 
3 - معاد و نقش  سازنده  آن  در سير تكاملي  انسان  به  سوي  خدا. . . « و در اصل 
سوم مي گويد: »دولت  جمهوري اسامي  ايران  موظف  است  براي  نيل  به  اهداف  
مذكور در اصل  دوم ، همه  امكانات  خود را براي  امور زير به  كار برد:1       - ايجاد 
محيط مساعد براي  رشد فضايل  اخاقي  بر اساس  ايمان  و تقوي  و مبارزه  با 

كليه  مظاهر فساد و تباهي . « و الي آخر. 
گرچه دولت در اين اصل نه معادل قوه مجريه، بلكه منظور از آن كل حكومت 
اسامي باشد، قوه مجريه نيز زيرمجموعه اي از آن خواهد بود و با اين حساب 
آيا نفي مسئوليت دولت در قبال دين و سعادت اخروي مردم، كامي خاف 
اصول قانون اساسي و ش��انه خالي كردن از بار مس��ئوليت قانوني خويش 
نخواهد بود؟ شايد هم شبهه اين باش��د كه برخي، »حكومت دينداران« را 
عوض از حكومت ديني گرفته اند كه خود بحث مفصلي است كه قبًا توسط 
نهضت آزادي طرح شد.  از سويي قوه مجريه، مجري قانون اساسي است و بايد 
سياست هاي كلي نظام را مطابق قانون اساسي جمهوري اسامي از رهبري 
اخذ و اجرا كند، نه آنكه براي نظام سياست هاي كلي و حتي مغاير با قانون 
اساسي تعريف كند! به نظر مي رسد برخي تئوري پردازي ها در دولت هاي 
گذشته و كنوني ناشي از بزرگ نمايي نقش مجري در حوزه سياستگذار بوده 
است. حال آنكه سياست هاي كلي نظام در حيطه رهبري است و رئيس دولت 

صرفاً مجري آن خواهد بود.  
و كام را با عباراتي از شهيد سيد مرتضي آويني به پايان بريم كه: »بزرگ ترين 
مانع در برابر الابالي گري و ليبراليس��م مرگ آگاهي اس��ت كه بايد به شيوه 
كبك ها بر آن غلبه كرد. چون راه ديگري ندارد؛ يعني براي آنكه حقيقت از ما 

غافل شود راهي نيست جز آنكه ما خود را به غفلت بزنيم.«

يك تحليلگر امريكايي:

 ۵ ثانيه نطق رهبر ايران از ۵ ساعت
چرنديات سياستمداران غربي صادقانه تر است

تحليلگ�ر امريكاي�ي و مس�ئول پاي�گاه »وترنزت�ودي« بع�د از 
ديدار ب�ا مقام معظ�م رهب�ري در اي�ران تأكيد ك�رد حقايقي در 
پن�ج ثاني�ه س�خنان آي�ت اهلل خامن�ه اي وج�ود دارد ك�ه در 
نيس�ت.  غرب�ي  سياس�تمداران  چرندي�ات  س�اعت  پن�ج 
»كوين بارت«، تحليلگر و كارش��ناس امريكايي ك��ه چندي پيش 
براي بررسي افول هژموني امريكا به ايران سفر كرده بود در مقاله اي 
در وترنزتودي نوش��ت: رهبر عالي ايران آي��ت اهلل »علي خامنه اي« 
در س��خنراني با حضور »حس��ن روحاني« رئيس جمه��ور كنوني و 
»رفسنجاني« رئيس جمهور اسبق ايران و همچنين جمعي از سفراي 
سراسر جهان از جمله عربستان سعودي، اعام كرد كه اغلب معضات 

مربوط به خاورميانه و جهان از طريق عقل و منطق قابل رفع است.
وي ادامه داد: رهبر بسيار سياسي و مذهبي ايران با استناد به قرآن كه 
افراد را ترغيب مي كند تا از توانايي خدادادي عقل خود استفاده كنند، 
از مخاطبان خود خواست تا از خشونت و افراط گرايي بپرهيزند. بارت 
تأكيد كرد كه رهبر ايران تصريح كرد كه اكثر خشونت ها به نام اسام 
در جهان امروز از جمله حمات و آدم رباي��ي بوكوحرام در نيجريه، 

بخشي از كمپين جدايي و تسخير عليه جهان اسام است.
 اين تحليلگ��ر امريكايي اينگون��ه ادامه داد: گرچه آق��اي خامنه اي 
مستقيماً صهيونيسم و حمات تحت پرچم دروغين همچون حمله 
11 سپتامبر را مورد اشاره قرار نداد، اما به توطئه و دسيسه عليه اسام 
و خاورميانه اشاره كرد و گفت: جهان اسام مي بايست دشمن واقعي 
خود را بشناسد. بارت به اظهارات رهبر معظم انقاب اسامي ايران 
اشاره كرد و گفت: وي تصريح كرد كه خاورميانه و كشورهاي مسلمان 
بايد يك جبهه متحد عليه آنهايي تش��كيل دهند كه براي تسلط به 
منطقه از طريق تفرقه قومي و نژادي توطئه مي كنند)اشاره به طرح 
اسرائيل براي تقس��يم خاورميانه به كشورهاي ضعيف و كوچك كه 

توان ايستادگي در برابر اسرائيل را نداشته باشند.(
اين تحليلگر امريكايي و مسئول پايگاه اينترنتي وترنزتودي در مقاله 
خود ادامه داد كه آيت اهلل خامنه اي با اشاره به كمپين صهيونيست ها 
براي كوچك ش��مردن فرهنگ هاي س��نتي، عليه ترويج گرايشات 
جنسي عمومي در رسانه هاي جمعي انتقاد كرد. بارت گفت: آيت اهلل 
خامنه اي همچنين رس��انه هاي غربي تحت سلطه صهيونيست ها را 
به گس��ترش اسام هراسي و ايران هراس��ي محكوم كرد. )فيلم هايي 
چون آرگو و 3۰۰ به طرز گس��ترده اي تبليغ صهيونيس��تي در ايران 

تلقي مي شود.(
به گفته آقاي خامنه اي، حمات آش��كار عليه اس��ام، تنها يك جنبه 
از توطئه گسترده تر عليه مس��لمانان و جهان اسام است و تمامي اين 
حمات به اسام، خاورميانه و فرهنگ سنتي و مذهب در سراسر جهان، 
تقريباً موانعي هستند كه در آينده بر آن غلبه خواهد شد و جمله خود را 

اينگونه پايان دادند بيداري اسامي غيرقابل توقف است.
بارت در پايان اينگونه نوشت: سال ها بود كه در يك سخنراني سياسي 
ش��ركت نكرده بودم اما حقايق��ي در پنج ثانيه از س��خنان آيت اهلل 
خامنه اي وجود داشت كه در پنج ساعت ياوه گويي هاي سياستمداران 
غربي وجود ندارد. رهبر عالي ايران واقعاً يك مرد راس��تگو است كه 
نگراني هاي واقعي ب��راي حقيقت و عدالت دارد و اين دليلي اس��ت 
كه رسانه هاي تحت سلطه صهيونيس��ت ها مي خواهند از ايران تنفر 

داشته باشيد. 

ديدار 37 فعال اصالح طلب با روحاني
روز 25  ارديبهش��ت ماه حدود 37 نف��ر از فعاالن 
اصاح طلب با حسن روحاني رئيس جمهور ديدار و 

گفت وگو كردند. 
در اين ديدار كه گفته مي شود برخي از فعاالن رسانه  اي اصاح طلب 
نيز حضور داشتند، درباره لزوم كمك هر چه بيشتر به دولت و حمايت 
از آن بحث و تبادل نظر شده است. البته انتقاداتي نيز در اين جلسه 
مطرح شده است. در همين زمينه يكي از افراد حاضر در اين جلسه به 
فارس گفت: محمد سامتي دبيركل حزب منحله مجاهدين، حسين 
كمالي دبيركل حزب كار، حميد انصاري قائم مقام مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار حضرت امام خميني)ره(،  محمد قوچاني سردبير نشريه 
صدا، جواد اطاعت عضو حزب اعتماد ملي و غامحسين كرباسچي 
دبيركل حزب كارگزاران از افراد حاضر در اين جلسه بودند كه هيچ 
يك حاضر به اظهارنظر درباره جزئيات اين جلسه نشدند. از سويي 
ديگر الياس حضرتي مديرمس��ئول روزنامه اعتم��اد مي گويد: »بنا 
نيس��ت هيچ كس درباره اين جلس��ه صحبت كند چراك��ه قرار بود 

رسانه اي نشود.«
با اين حال حسين مرعشي عضو بنياد باران و از مدعوين جلسه مشترك 
با رئيس جمهور،  با تأكيد بر اينكه اين ديدار بس��يار مفصل و مهم بود، 
گفته اس��ت: »در صورت نياز جزئيات اين ديدار از س��وي دفتر آقاي 
روحاني منتشر خواهد ش��د.« پيش از اين روحاني با برخي چهره هاي 

اصولگرا با محوريت بحث هاي روز و مسائل اقتصادي ديدار كرده بود. 

يك عضو گروهك منافقين اعدام شد
 سحرگاه ديروز يكي از افراد مرتبط با گروهك 

تروريستي منافقين اعدام شد. 
بنا به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دادستاني 
تهران، محكوم  عليه غامرضا خسروي سوادجاني نام دارد كه پيشتر به 
اتهام محاربه از طريق تاش مؤثر براي پيشبرد اهداف گروهك منافقين 
فعاليت كرده بود. ياد شده از سال 136۰ تا 1365 سابقه دستگيري و 
محكوميت قضايي در هواداري از جريان نفاق را داش��ت. وي در بهمن 
ماه س��ال 13۸6 بار ديگر به دليل ارتباط با اين گروهك تحت تعقيب 
قضايي قرار گرفته بود. از نامبرده در زمان دس��تگيري مقادير زيادي 
اسناد اعم از مكتوب و تصويري از مراكز مهم كش��ور از جمله مراكز و 
تاسيسات نظامي كشف گرديد و مشخص شد كه وي اين تصاوير را به 
همراه تصاوير و اسناد ديگري از وقايع كشور در اختيار گروهك يادشده 
و نيز رسانه هاي مرتبط با آن گروهك قرار داده است. نامبرده همچنين 
با ارائه كمك هاي مالي به گروهك ياد شده تاش كرده بود كه برخي 
افراد را به تشكيات منافقين وصل كند. در پي ارسال پرونده به دادگاه، 
جلسه رسيدگي به اتهامات وي با حضور وكيل مدافع متهم و نماينده 
دادستان در يكي از شعب دادگاه انقاب اسامي تهران برگزار شد كه 
دادگاه پس از رس��يدگي وي را به اعدام محكوم كرد و حكم صادره نيز 
از سوي يكي از شعب ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت. پس از 
اباغ حكم صادره تقاضاي اعمال ماده 1۸ اصاحي نيز صورت گرفت كه 

با رد اين تقاضا، حكم به موقع اجرا گذارده شد. 
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امام هيچ گاه با جبهه استكبار كنار نيامد
بنيانگذار انقالب استقالل نظام را در تكيه به ملت جست وجو مي كرد

»اس�تكبار س�تيزي«... اين يكي از كليدي ترين 
واژه هاي�ي ب�ود ك�ه تحول�ي ب�زرگ در مس�ير 
انقالب اس�المي ايجاد كرد. تحولي ك�ه در ادامه 
به عنوان دكتري�ن اصلي جمهوري اس�المي در 
تعامل و ارتباط با كش�ورها بود و باعث جلب نظر 
و دلبستگي بس�ياري از مس�تضعفين به انقالب 
اس�المي ايران ش�د. اين راهب�رد در ادامه باعث 
تولد يك�ي از ش�عارهاي اصلي انقالب نيز ش�د؛ 
»نه ش�رقي، نه غربي، جمهوري اسالمي« همين 
ش�عار بود ك�ه از دل راهب�رد استكبارس�تيزي 
انقالب اسالمي برخاس�ت و زمينه ساز استقالل 
اقتص�ادي، سياس�ي و اجتماع�ي اي�ران ش�د. 

  ادبيات ديني در كالم امام خميني )ره( 
استكبارس��تيزي اگرچه براي نخستين بار به عنوان 
يك راهبرد در كام امام خميني)ره( متجلي ش��د و 
ايش��ان وظيفه تئوريزه كردن آن را به عهده گرفت 
اما بايد اين واقعيت را درك كرد كه اين موضوع يك 
سياست برخاس��ته از قرآن و تعليمات ديني است و 
البته مشخصه بارز انديشه سياسي امام خميني  )ره( 
تاش براي وارد كردن همين واژه ها و مفاهيم قرآني و 
اسامي در ادبيات سياسي مسئوالن و دولتمردان نظام 
اسامي بود. واژه »استكبار« نيز كه در ادبيات سياسي 
انقاب اسامي به طور مكرر به بهره برداري مي رسد 
از تعاليم قرآن كريم مايه مي گيرد. اين واژه كه مفهوم 
آن اظهار علو و برتري در زمي��ن و بر ديگران بزرگي 
فروختن و خود را قاهر و مسلط دانستن است، در آيات 
مختلف قرآني و براي نمايان��دن ماهيت قدرت هاي 
استكباري در هر عصر و زمان و معرفي خصال و صفات 

و روحيات و عملكرد هايشان مطرح مي شود. 
  سال 43 آغاز راهبرد استكبارستيزي 

اما شايد بسياري موضوع استكبارستيزي را، راهبردي 
براي روزهاي پس از انقاب اسامي و آغاز دشمني 

غرب و ش��رق با ايران بدانند، اما واقعيت آن است كه 
نخس��تين جرقه هاي اين راهبرد به س��ال 1343 و 
همزمان با اعتراض امام خميني ب��ه تصويب قانون 
كاپيتوالس��يون در ايران باز مي گردد؛ جايي كه امام 
خميني با سخنراني افشاگرانه خود نه فقط زمينه ساز 
ش��كل گيري انقابي بزرگ در س��ال 57 شد، بلكه 
جرقه هاي نخس��تين راهبرد استكبارستيزي را در 
ميان مردم اي��ران زد. ماجرا از آن قرار ب��ود كه امام 
كه از حضور مستشاران نظامى و امنيتى امريكايى، 
انگليسى و اس��رائيلى و عملكرد زيانبار و اسارت آور 
آنها در كشور آگاهى داشت، چند روز پس از تصويب 
اليحه كاپيتوالس��يون براى نظامي��ان امريكايى در 
مجلس شوراى ملى )21 مهر 1343( از ماجرا اطاع 
يافت و با مطالعه متن ص��ورت مذاكرات مجلس، به 
جزئيات آن  آگاه شد. ايشان بافاصله مراجع و علماى 
قم را به تشكيل جلس��ه هفتگى فرا خواند و با ارسال 
تلگرام و پيك هايى علماى ساير شهرها را در جريان 
امر قرار داد. سپس اعام داشت كه در روز 2۰ جمادى 
الثانى )برابر با 4 آبان( در منزل خود سخنرانى خواهد 
كرد. صبح آن روز امام خمينى در حالى كه بسيار بر 
افروخته و خشمگين به نظر مى رسيد در حضور هزاران 
نفر از مردم قم و تهران كه از ساعاتى پيش در منزل 
و كوچه هاى اطراف منزل ام��ام اجتماع كرده بودند 
بيانات تاريخى خود را ايراد كرد. امام سخنان خود را 
پس از نام خدا با آيه استرجاع )انا هلل و انا اليه راجعون( 
شروع كرد كه نشان دهنده مصيبت بزرگى بود كه بر 
اسام و مسلمين وارد آمده است. همچنين تأثر قلبى 
خود را از اين مصيبت ابراز داشت و اعام عزاى عمومى 
كرد. شايد همين سخنراني استكبار س��تيزانه امام 
خميني)ره( بود كه باعث وحشت امريكا در خصوص 
از بين رفتن منابع و منافعش در ايران شد و در ادامه 

باعث آن شد كه امام خميني از ايران تبعيد شود. 

  ادامه راهبرد اس�تكبار س�تيزي در جريان 
انقالب 

امام خمين��ي در طول مب��ارزات انقاب��ي خود كه 
زمينه س��از ش��كل گيري جمهوري اس��امي شد، 
همچنان محور اصلي مبارزات را بر استكبارستيزي 
قرار دادند. امام خميني با فرياد برآوردن آنكه »همه 
بدبختي ما از امريكاس��ت« از خ��وي تجاوزطلبي و 
ضرورت مبارزه و عدم رابطه با استكبار سخن گفت. 
ايشان در اوج روزهاي انقاب و درست در زماني كه 
تهديدات جدي از سوي اياالت متحده متوجه نهضت 
مردم ايران شده بود،  در پاسخ به توهين هاي كارتر، 
رئيس جمهور وقت اياالت متحده فرمودند: »ثباْت 
تابِع قدرتمندي و استقال اس��ت؛ و ما قدرتمندي 
مي خواهيم و استقال. قدرتمندي به اين است كه 
نظاممان را از گرفتاري اي ك��ه امريكا برايش پيش 
آورده نجات بدهي��م و يك نظام متكي ب��ر ملْت ما 
ايجاد بكنيم نه ي��ك نظاِم متكي بر مستش��ارهاي 
امريكا و استقالمان را هم حفظ بكنيم و يك مملكت 
مستقل باشيم نه يك مملكتي كه همه چيز آن در 
دست ديگران است؛ تا به واسطۀ اين، ثبات پيدا بكند 

مملكت ما. وقتي ثبات پيدا كرد نه ش��ما حق داريد 
كه نفت اينجا را مجان��ي و بلكه بدتر از مجاني ببريد 
� بدتر از مجاني، براي اينكه نف��ت را مي برند پايگاه 
براي خودشان درست مي كنند! اين مصيبت است 
خدا مي داند ب��راي يك مملكتي كه نف��ت را ببرند، 
آن وقت با اس��م اينكه م��ا مي خواهيم يك مملكت 
قدرتمند باشيم در ازايش اسلحه 1۸ بيليون دالري 
را بخرند و بياورند در ايران پايگاه براي آقاي كارتر يا 
امريكا درس��ت بكنند! خوب، ملت ايران مي خواهد 
اين نباش��د. مي خواهد پيوس��ته به ديگران نباشد؛ 
مستقل باشد. يك مملكت مستقل نمي گذارد يك 
همچو چيزي بشود.« شايد همين ايستادگي عظيم 
امام و مردم در مقابل جبهه اس��تكبار باعث شد كه 
استكبارس��تيزي در اصول قانون اساسي جايگاهي 
ويژه پيدا كند و حتي در اصل 152 قانون به صراحت 
عنوان شود كه »سياست خارجي جمهوري اسامي 
ايران برپايه نفي هرگونه سلطه خارجي، سلطه پذيري، 
حفظ استقال همه جانبه، دفاع از حقوق مسلمانان، 
حمايت از نهضت هاي آزادي بخش و اسامي، عدم 
تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز 

متقابل با دولت هاي غيرمحارب استوار است. 
  استكبار ستيزي پس از انقالب

اما با پيروزي انقاب اس��امي و قطع ش��دن منافع 
قدرت هاي استكباري از كشور،  عناد و دشمني آنان 
با ملت ايران بيش از پيش نمايان ش��د. تحريم هاي 
شديد اقتصادي، آغاز جنگ عليه جمهوري اسامي 
و هدف قرار دادن منافع اي��ران همه حاصل همين 
استكبارستيزي بنيانگذار جمهوري اسامي بود كه 
با هدف به زانو در آوردن انقاب نوپاي ايران طراحي 
و اجرا ش��د. اما به رغم باال رفتن تهديدها، تحريم ها 
و فشارها كه مي توانست بزرگ ترين نظام هاي دنيا 
را نيز به زان��و در بياورد، اما خمين��ي كبير هيچ گاه 
حاضر به تغيير رويكرد خود و كن��ار آمدن با جبهه 

استكبار نبود. 
  پيشرفت در پس استكبار ستيزي

حال وج��ود همين دش��مني ها و ت��داوم راهبرد 
استكبار ستيزي توس��ط جمهوري اسامي ايران، 
باعث شده قوه خاقيت و ابتكار در ميان آحاد ملت 
به عنوان يك باور عمومي نهادينه شود و ايران را نه 
فقط به عنوان يك قدرت منطقه اي، بلكه به عنوان 
يك قدرت جهاني در بس��ياري از عرصه ها به دنيا 
معرفي كند. قدرتي كه هر روز هژموني خود را به دنيا 
ديكته مي كند و الگويي موفق براي ديگر كشورهاي 
مورد ستم قدرت هاي استكباري مبدل شده است.  
پيشرفت هاي بزرگ و شگرف در عرصه هاي نظامي، 
تكنولوژي هاي نوين نظير هسته اي، تراريخته، نانو، 
سلول هاي بنيادين و علوم پايه همگي حاصل همين 
ايستادگي و خودباوري منبعث از تفكرات بنيانگذار 
كبير انقاب اسامي در برابر قدرت هاي استكباري 
است كه امروز ثمره آن نه فقط براي مردم ايران، بلكه 
براي ديگر كشورها نيز قابل احصا و پايش است. اين 
در حالي است كه در رژيم گذشته به رغم نزديكي 
بيش از حد سردمداران آن به قدرت هاي استكباري، 
كمترين پيش��رفت تكنولوژيكي در كشور صورت 
نمي گرفت و علوم مختلف تنها در انحصار باشگاه 
قدرت هاي استعماري قرار داشت كه هيچ گاه اجازه 

تسري آن را به ديگر ملل را نمي دادند. 

و  ب�زرگ  پيش�رفت هاي 
عرصه ه�اي  در  ش�گرف 
نظامي، تكنولوژي هاي نوين 
نظير هس�ته اي، تراريخته، 
نان�و، س�لول هاي بنيادين و 
عل�وم پاي�ه همگ�ي حاصل 
ايس�تادگي و خودب�اوري 
منبعث از تفكرات بنيانگذار 
كبير انقالب اسالمي در برابر 
قدرت هاي استكباري است

ناطق نوري: دافعه دولتمردان بيش از جاذبه آنان است

امير كويت به ايران آمد  

روحاني: جنوب  ايران آماده سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي  كويت است

عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ب�ا 
تأكي�د ب�ر اينكه مي�زان مق�ام معظ�م رهبري 
اس�ت، گفت: مس�ئوالن حركت خ�ود را بايد بر 
معياره�اي مقام معظ�م رهبري تنظي�م كنند و 
مراقب باش�ند كه نه فرات�ر از او ق�دم بردارند و 
نه عقب ت�ر از او چراك�ه در اين ص�ورت يا جزء 
خوارج خواهند شد يا از قافله عقب خواهند ماند. 
به گزارش رسا، حجت االسام علي اكبر ناطق نوري، 
در ديدار با نماينده ولي فقيه در خوزستان، در پاسخ 
به س��ؤالي پيرامون داليل عدم موضع گيري وي در 
مسائل سياس��ي و نقد رويكرد دولت يازدهم، بيان 
داشت: پاسخ من نسبت به اين س��ؤال همان پاسخ 
مرحوم فلسفي است كه بيان كرده بودند »در دوران 
قبل از انقاب، حمله به دولت به سود اسام و به ضرر 
امريكا بود اما امروز حمله به دولت به سود امريكا و به 

ضرر اسام است«.  ناطق نوري، انتقاد به وضع كنوني 
كشور را سبب بهانه دادن به امريكا و تضعيف اسام 
دانس��ت و گفت: چرا با انتقاد از دولت آب به آسياب 
دش��من مي ريزيم؟! اگ��ر مس��ائلي در درون وجود 
دارد، بايد در محافل داخلي بيان كرد و ديگر نياز به 
مطرح كردن آنها روي منبر و در رسانه هاي گروهي و 
اجتماعي نيست. وي با بيان اينكه من همواره قاطعانه 
و صريح س��خن گفته ام، افزود: من ترس��ي از كسي 
ندارم و اگر نقطه ضعفي باشد، با صراحت اعام موضع 
كرده و نقد خود را بيان مي كنم اما علت سكوت فعلي 
من مصلحتي است كه در راستاي تقويت نظام قائل 
به آن شدم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 
پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه »شما چندين سال 
قبل به عنوان ليدر جري��ان اصولگرايي بوديد! حال 
چه اتفاقي روي داده كه از اين جريان خارج ش��ده و 

وارد اصاحات شديد؟«، بيان داشت: اساساً من روش 
راديكالي دو جريان اصاحات و اصولگرايي را به هيچ 
وجه قبول نداشته و مخالف اين گونه حركات هستم. 
وي در ادامه با بيان اينك��ه من در اصول، اصولگرايي 
معتدل هستم، گفت: درس��ت است كه من اصولگرا 
هس��تم اما اصولگرايي به معناي تن��دروي و انجام 
اقدام هاي راديكال��ي را به هيچ وجه قب��ول ندارم و 
مخالف سرس��خت تندروي هس��تم.  ناطق نوري با 
تأكيد بر اينكه تندروهاي جريان اصاحات به انقاب 
ضربه زدند، اظهار داش��ت: همانگونه كه من معتقد 
هستم تندروي هاي جريان اصاحات به انقاب ضربه 
زد، تندروي هاي اصولگرايان نيز به انقاب ضربه زد. 
عضو جامع��ه روحانيت مبارز، اقدام ه��اي راديكالي 
دولتي ها را اش��تباه دانس��ت و گفت: اينكه گروهي 
س��ركار بيايد و گروهي ديگر را حذف كند، مملكت 

جايي نخواهد رسيد، چراكه در اين صورت نظام تنها 
با 5۰ درصد ظرفيت خود به كار ادامه مي دهد و بايد 
اين روش اصاح شود. وي با اشاره به شيوه مديريتي 
شهيد بهشتي، تصريح كرد: شهيد بهشتي معتقد بود 
كه »جاذبه بايد بي نهايت باشد و دافعه نيز در در حد 
ضرورت«، اما متأسفانه امروز ش��يوه دولتمردان ما 

بالعكس شده است. 

    نگاه

    دولت

كبري آسوپار

جعفر تكبيري
      گزارش يك

رئيس جمه�وري اس�المي اي�ران و امي�ر كوي�ت در مالق�ات 
هيئت ه�اي عالي رتب�ه دو كش�ور، بر ض�رورت توس�عه، تقويت 
و تعمي�ق هم�ه جانب�ه رواب�ط اي�ران و كوي�ت تأكي�د كردن�د. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني رياست جمهوري، حسن روحاني عصر 
ديروز در ديدار شيخ صباح االحمد الجابر الصباح، امير كويت، با اشاره به 
اشتراكات تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي دو ملت بزرگ ايران و كويت، 
درايت و فعاليت مسئوالن دو كش��ور را در نزديكي روابط ايران و كويت 
بسيار تاثير گذار دانس��ت و تصريح كرد:بي ترديد س��فر امير كويت به 
تهران نقطه عطفي در تعميق روابط دو كش��ور دوس��ت و برادر خواهد 
بود.  رئيس جمهوري با بيان اينكه ظرفيت هاي فراواني در مسير توسعه 
روابط اقتصادي ميان دو كشور وجود دارد، گفت: متأسفانه در حال حاضر 
س��طح روابط اقتصادي ايران و كويت در شأن دو ملت بزرگ و همسايه 
نيست.  روحاني به برنامه دولت براي ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري 
در ايران اش��اره و تصريح كرد: در مناطق جنوبي اي��ران از جمله آبادان 

و خرمش��هر كه در نزديكي كويت قرار دارند، زمينه ه��اي فراواني براي 
سرمايه گذاري هاي كارآفرينان و س��رمايه گذاران كويتي اعم از دولتي 
و بخش خصوصي فراهم ش��ده اس��ت.  رئيس جمهوري افراطي گري و 
خش��ونت را از جمله عوامل مهم بي ثباتي و وجود مشكات امنيتي در 
منطقه برشمرد و خاطر نشان كرد: همه بايد دست به دست هم بدهيم 
و با افراط و تروريسم مبارزه و در جهت تقويت وحدت امت اسامي در 
منطقه تاش كنيم.  رئيس جمهوري ضمن ابراز نگراني جدي جمهوري 
اسامي ايران از معضل تروريسم در منطقه، گفت: معتقديم همه كشورها 
بايد در مسير مبارزه و ايس��تادگي در برابر تروريسم دست به دست هم 
داده و تاش كنند و در اين راس��تا ايران وظيفه ديني و منطقه اي خود 
مي داند به هر كش��وري كه مصمم به مبارزه با تروريست ها باشد كمك 
كرده تا بتوانيم اين گروهك هاي تروريستي را منزوي كنيم و از بين ببريم.  
شيخ صباح االحمد الجابر الصباح، امير كويت نيز در اين ديدار با تأكيد بر 
ضرورت توسعه و تقويت روابط دو كشور به ويژه در زمينه همكاري هاي 

اقتصادي، توسعه مناسبات ايران و كويت را نيازمند برنامه ريزي مشخص 
و تعامل مسئوالن دو كشور دانست و تصريح كرد: با هيئتي بلند پايه از 
مقامات كويتي به ايران آمده ايم كه همه آنها مشتاق به توسعه مناسبات 
ميان ايران و كويت هستند.  وي با تأكيد بر اينكه هيچ ترديدي نسبت 
به گسترش همكاري ها ميان ايران و كويت نداريم، گفت: سفر به ايران 
تا زماني كه توافق ميان مسئوالن دو كش��ور تحقق پيدا نكند به پايان 
نخواهد رسيد و ما با اين نيت به ايران سفر كرده ايم كه مسئوالن دو كشور 
در زمينه گسترش مناسبات و همكاري ها با يكديگر به توافق برسند. در 
اين مراسم شش سند همكاري در بخش هاي مختلف به امضاي وزرا و 
مقام هاي عالي رتبه دو كشور رس��يد.  موافقت نامه حمل و نقل هوايي، 
موافقت نامه همكاري ه��اي گمركي، موافقت نامه امنيتي، يادداش��ت 
تفاهم همكاري هاي ورزشي، يادداشت تفاهم همكاري هاي گردشگري 
و يادداشت تفاهم همكاري هاي زيست محيطي، شش سندي بود كه در 

اين مراسم به امضاي مقام هاي بلند پايه ايران و كويت رسيد. 


