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دانشگاه در جبهه - 118
اســتقالل و نفی ســلطه و 
وابســتگی، یکــی از ارکان مهم 
مکتب سیاســی امــام خمینی 
است و از محکمات و اصول ثابت 
اندیشــه  امام خمینی محسوب 
می شــود؛ چراکه به تعبیر رهبر 
فرزانه  انقالب، یکی از مالک های 
مهم در تشخیص بیانات اندیشه  
امام خمینی این اســت که این 
اصــول »بایــد در منابع مربوط 
به امــام موجود باشــد، آن هم 
به شکل مکرر، به شکل مستمر« 
و اســتقالل طلبی کــه یکی از 
اصــول هفت گانه ای اســت که 
ایشان به عنوان اندیشه و مکتب 
امام خمینی  از آن یاد کرده اند، 
اســت.  ویژگی ای  چنین  دارای 
با توجــه به این مهــم، در این 
مختصر، به تبیین اهمیت و نقش 
اصل استقالل در اندیشه  سیاسی 
امام خمینی، و در سراسر فرآیند 
مبارزاتی ایشان خواهیم پرداخت.
امام  ویــژه  تأکیــد   *
خمینی)ره( بر اصل استقالل

استقالل طلبی و نفی وابستگی 
و مقابله با اســتعمار و ســلطه  
خارجی در کنار مقابله با استبداد 
و ظلم داخلی به عنوان رکن دوم 
مبارزه، در طول انقالب اسالمی، 
بارها و بارها در بیانات امام راحل 
مورد تأکید ایشــان بوده است و 
ایشان بدون هیچ مبالغه و اغراقی، 
بیش از هزار بار در مواضع سیاسی 
سه دهه مبارزه و رهبری خویش 
)سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۸(، در 
سخنرانی های مختلف، مستقیماً 
به مسئله  استقالل به عنوان یکی 
از اصــول و آرمان هــای انقالب 
اسالمی و البته به عنوان یک نیاز 
اصلی برای سایر کشورهای جهان 

اسالم پرداخته اند.
حتی نگاهی سطحی و آماری 
بــه وصیت نامه  سیاســی/ الهی 
حضــرت امام نیز به خوبی مبین 
میزان اهمیت اســتقالل و عدم 
وابستگی مســلمین در اندیشه  
ایشان است. واژه  استقالل، سیزده 
بار در وصیت نامه  امام خمینی به 
کار رفته اســت و این مفهوم و 
زیرمجموعه هــای آن نزدیک به 
چهل بار در وصیت نامه  حضرت 
امــام مورد توجــه و تأکید قرار 
گرفته اســت. از جمله مفاهیم 
و تعابیــری کــه در ادبیات امام 
خمینی در تبیین استقالل مورد 
استفاده قرار گرفته است، می توان 
به خودکفایی، نفی وابســتگی، 
نفی ســلطه  غرب و شرق، نفی 
شــرق زدگی و غرب زدگی اشاره 

نمود.

اشــاره( ســاعت هشــت و 
پانزده دقیقه صبح ششــم اوت 
۱۹۴۵ میالدی، ســاعتی است 
که برای همیشه در تاریخ جهان 
ثبت و ماندگار شــد. درست در 
همین ساعت بود که هواپیمای 
آمریکایی، بمب اتمی معروف به 
»پســر کوچک« که در بردارنده  
۶۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۳۵ بود را 
از ارتفاع ۹۴۸۰ متری برسر مردم 
بی گناه هیروشــیما فرود آورد. 
بعضی منابع شمار کشته شدگان 
تا سال ۱۹۵۰ را به دلیل سرطان 
و یا تأثیرات بلندمدت این بمب 

۲۰۰ هزار نفر برآورد کرده اند.
در نهم اوت )آگوست( ۱۹۴۵ 
اما بمب دیگری معروف به »مرد 
چاق« که حــاوی ۱۰ کیلوگرم 
پلوتونیــوم ۲۳۹ بود و به مراتب 
از بمبی که در هیروشما استفاده 
شــده بود، بزرگتر بود، توســط 
نیروی هوایــی ارتش آمریکا، بر 
سر مردم شهر »ناکازاکی« فرود 
آمد و ده ها هزار تن از مردم این 
شهر نیز توســط ارتش آمریکا 

کشته شدند!
اگر چــه چنین اقدامی، یک 
»نسل کشــی واقعی« به معنای 
حقیقی کلمــه بود،   اما مقامات 
و فرماندهان آمریکایی،   نه تنها 
هیــچ گاه از ارتکاب چنین عمل 
فجیعی، ابراز پشــیمانی نکردند 
بلکه حتی به آن بالیدند و بعد از 
انجــام عملیات، بــه عوامل آن، 
مدال افتخار هــم دادند! »پاول 
تیبتز«، فرمانده و خلبان اصلی 
این عملیــات، تنهــا چند روز 
نوامبر  پیش از مرگــش در اول 
سال ۲۰۰۷ در سن ۹۲ سالگی 
گفت هرگز از کرده اش پشیمان 
نبوده و هر شــب سر راحت به 

بالین می گذاشته است!
ایــن البته اولیــن و آخرین 
آمریکا  ارتش  بی رحمانه   کشتار 
نبود. تنها از سال ۲۰۰۰ به بعد 
جنگ طلبانه   سیاســت های  که 
آمریــکا در منطقه  غرب آســیا 
آغاز شد، صدها هزار نفر کشته 
و زخمی شده اند. به همین علت 
رهبر انقــالب در دیدار جمعی 
از معلمان و فرهنگیان سراســر 
کشــور فرمودند: »امروز آبروی 
این ها ]آمریکایی ها[ در دنیا هم 
رفته است. آمریکایی ها از همین 
حرکِت غیرقابــل توجیه و این 
جنایت عظیم ]حمله  سعودی به 

سرانجام محمد فرهادی 
اولین نشست خبری خود را 
برگزار کرد، نشستی که وزیر 
علوم، اظهارات مهمی درباره 
پرونده بورسیه ها مطرح کرد.
وزیــر علــوم در ایــن 
نشست به جزئیات ماجرای 
دانشــجویان بورسیه اشاره 
کرد، و درباره ظلمی که به 
این دانشجویان شده است، 
گفت: ما نیز معتقدیم باید با 
افرادی که به حیثیت افراد 
و  بورسیه آسیب رسانده اند 
در حق آنهــا ظلم کرده اند، 

برخورد شود.
اما فرهادی در قسمتی از 
این نشست در پاسخ به سوال 
کســانی  درباره  خبرنگاری 
که این اسامی را در اختیار 
رسانه ها قرار داده اند، اظهار 
داشت: کسی که ظلم کرده 
و اسامی را در اختیار رسانه ها 
قرار داده است باید پاسخگو 
باشــد ما نیز طرفــدار این 
موضوع هستیم که هر کس 
ظلم کــرده، خالف مرتکب 
شده و حیثیت مردم را برده 
اســت، بنابراین باید با این 

افراد برخورد شود.
مســئله ۳۰۰۰  طــرح 
بورسیه اوایل خردادماه سال 
۹۳ و از سوی مدیر سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم 
کلیــد خــورد. صدیقی آن 
زمان مدعی شد که ۳۰۰۰ 
بورسیه غیرقانونی در دولت 
قبل اتفاق افتاده است. این 
مســئله به ســرعت در آن 
زمــان به خــط اول خبری 
رســانه های اصالح طلب و 
حامــی دولت مبدل شــد، 
بطوری که  این مســئله تا 
جایی ادامه یافت که یک روز 
بعد از سخنان وی، تعدادی 
از روزنامه های تندروی حامی 
دولت با انتخــاب تیترهای 
مشابه و تاکید بر غیرقانونی 
بودن تمامی سه هزار نفری 
وزارت  بورسیه  مشمول  که 
کردند  بوده اند، تالش  علوم 
تا با توســل به تعداد اندک 
غیرقانونی  بطور  که  نفراتی 
مجوز بورســیه تحصیلی را 
دریافــت کرده انــد، تمامی 
۳۰۰۰ نفر از افراد را شامل 
این تخلفات نشــان داده و 

مجاهد شــهید حسین خوشنویسان در سال ۱۳۳۴ به دنیا آمد. 
حسین دوران دبستان و راهنمایي را در مدارس جنوب تهران گذراند 
سپس براي دوران متوسطه وارد  دبیرستان کمال شد و از آن هنگام 
تحت تأثیر معلمان خود از جمله شــهید رجایي، دکتر بهایي، دکتر 

بازرگان مطالعه و مبارزه خود را علیه رژیم استبداد آغاز نمود.
شهید خوشنویسان در ورود به دانشکده فني دانشگاه تهران دست 
از مبارزات خود برنداشت و با دانشجویان مجاهد دانشکده مبارزه را 
علني تر کرد و با دقت و زیرکي مزدوران نتوانســتند وي را شناسایي 
کنند .در ســال ۵۶ بعلت پخش اعالمیه مدتي بــه زندان افتاد اما, 
تالش دوستان و آشنایان و زیرکي خود را از زندان گلپایگان آزاد شد.

او در خروش پرشــور ملــت در ۲۲ بهمن عاقالنه کار مي کرد و 
پس از انقالب نیز از حرکت خویش بازنایستاد .حسین پس از پیروزي 
انقالب به سازندگي در تهران پرداخت و مدارس زیادي به مهندسي 
وي ســاخته شــد اما روح تالشــگر وي آرام نمي گرفت و با وجود 
تالش زیاد باز قانع نبود تا سرانجام از طرف جهادسازندگي به استان 
سیستان و بلوچستان رفت و در آنجا یکسال فعاالنه کار کرد .عشق 
او به امام)ره( و دقت او در سخنان ولی فقیه به قدري بود که همواره 
مي گفت »به سخنان امام گوش کنید و به اوامرش عمل نمائید« این 
همیشه دعاي او بود که با تمامي وجود مي گفت: »خدایا مرا لحظه 

اي پس از امام)ره( باقي مگذار«.
حسین با شروع جنگ تحمیلي تالش بسیاري در فرستادن مهمات 
به جبهه کرد و در حمالتي نیز شرکت داشت و سرانجام در ۱۶ دي 
ماه ۱۳۵۹ در کربالي هویزه با ده ها مجاهد تالشــگر، شهد شیرین 

شهادت را نوشید.

دانشجوی 
شهید

حسین 
خوشنویسان »استقالل« 

اصل تحریف ناپذیر
 مکتب امام)ره(

* استمرار استقالل طلبی، 
امام  نقطــه  آغازین قیــام 

خمینی)ره(
رهبر نهضت اسالمی ایران، در 
دوران مبارزه با رژیم پهلوی، یکی 
از عوامــل و دالیل مهم مخالفت 
خود با آن رژیم را وابستگی شاه به 
ابرقدرت ها و اربابان خارجی خود 
عنوان می کردند و خواستار پایان 
دادن به رابطه  ذلت بار رژیم پهلوی 
با ابرقدرت ها و دولت های زورگو 
و زیاده خــواه و بازگرداندن عزت 
و مجد اســالمی به کشور بودند. 
استقالل و  امام صراحتاً  حضرت 
آزادی را از آرمان های اساســی و 
اولیه  قیام از همان قیام ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ معرفــی می کنند و آغاز 
مقابله  آمریکا با انقالب را به همین 
ریشه  نفی سلطه و استقالل طلبی 
بازمی گردانند. ایشان می فرمایند: 
»وقتی که فریاد اســالم خواهی 
مردم کشــور مــا در ۱۵ خرداد 
به گوش آمریکا رســید و وقتی 
که بــرای اولین بار غرور آمریکا و 
اقتــدار و ابرقدرتی او در اعتراض 
ایران  به مصونیت کارگرانش در 
شکســته شــد و آمریکا متوجه 
اقتدار و رهبری علما و روحانیت 
اسالم و عزم جزم و اراده  پوالدین 
ملت ایران برای کســب آزادی و 
استقالل و رسیدن به نظام عدل 
نوکر بی اراده  به  اسالمی گردید، 
و وطن فــروش و فرومایــه  خود، 
که  داد  دســتور  محمدرضاخان 
صدای اســالم خواهی ملت ما را 
خاموش کند و از او پیمان گرفت 
تا همه  افرادی که در برابر آمریکا 

قد علم کرده اند را نابود کند.«
قیام،  ابتدای  از همان  ایشان 
یکی از علل اصلی مقابله  شــاه با 
علما و روحانیون انقالبی و مردم 
را وابســتگی رژیم به غرب و در 
مقابل، تالش انقالبیون برای قطع 
ســلطه  اجانب و تحقق استقالل 
ایران می دانند و در همان ابتدای 
سرکوب مردم و علما توسط رژیم 
شاه، صراحتاً می فرمایند: »اراذل 
 و اوبــاش را تحریک می کنند که 
به علما و روحانیون اهانت کنند 
... با ما معامله  بردگان قرون وسطا 
می کنند. به خدای متعال، من این 
زندگی را نمی خواهم. إِنّی اَل اَری 
الَمْوَت إاِّل َســعادًة َو اَل الَحیاَة َمَع 
الِِمیَن إاِّل بََرماً. کاش مأمورین  الظَّ
بیاینــد و مرا بگیرنــد تا تکلیف 
نداشــته باشم. فقط جرم علمای 
اسالم و سایر مسلمین آن است 
که دفاع از قرآن و ناموس اسالم 
و استقالل مملکت می نمایند و با 

استعمار مخالفت دارند.«

* مقابله با کاپیتوالسیون، نماد 
استقالل طلبی امام خمینی)ره(

از مهم تریــن مصادیق  یکی 
مبــارزه  امام خمینی با ســلطه  
بیگانگان، مبارزه با الیحه  ننگین 
و استعماری کاپیتوالسیون بود که 
براساس آن، به مستشاران و تبعه  
آمریکایی، مصونیت قضایی داده 
می شــد و پای آمریکا را به امور 
داخلی ایــران باز می کرد و عزت 
و اســتقالل کشور را، که پیش از 
آن نیز دستخوش تعرض مستمر 
بیگانگان بود، به کلی نابود می کرد.
ین  تشــین تر آ ز  ا یکــی 
سخنرانی های امام خمینی علیه 
رژیم شــاه، در آبان ماه ۱۳۴۳ در 
این قــرارداد منافی  به  اعتراض 
استقالل رژیم شاه با آمریکا بود؛ 
سخنرانی تاریخی امام که نتیجه  
آن فشار آمریکا به شاه بود و نهایتاً 

موجب تبعید امام به ترکیه شد.
امام در این سخنرانی کوبنده، 
پس از شروع سخن با آیه  استرجاع 
)انــا هلل و انــا الیــه راجعون( به 
ننگین  قــرارداد  اثــرات  بیــان 
پایمال شدن  و  کاپیتوالســیون 
عزت و عظمت ملت ایران اشاره 
کردند و فرمودنــد: »من تأثرات 
قلبی خــودم را نمی توانم اظهار 
کنم. قلب من در فشار است. این 
چند روزی که مسائل اخیر ایران 
را شنیده ام، خوابم کم شده است 
]گریه  حضار[. ناراحت هســتم. 
قلبم در فشار است. با تأثرات قلبی 
روزشماری می کنم که چه وقت 
مرگ پیش بیاید ]گریه  شــدید 
حضار[. ایران دیگر عید ندارد. عید 
ایران را عــزا کرده اند. عزا کردند 
و چراغانی کردنــد. عزا کردند و 
دســته جمعی رقصیدنــد ]گریه  
حضار[. ما را فروختند، استقالل 
ما را فروختند، و باز هم چراغانی 
کردنــد، پایکوبی کردند. اگر من 
به جای این ها بودم، این چراغانی ها 
را منع می کردم، می گفتم بیرق 
ســیاه باالی ســر بازارها بزنند 
]گریه  حضار[، باالی سر خانه ها 
بزنند، چادر سیاه باال ببرند. عزت 
ما پایکوب شــد. عظمت ایران از 
بین رفت. عظمــت ارتش ایران 
را پایکــوب کردنــد ... ما را جزو 
دول مستعمره حساب کرد. ملت 
مسلم ایران را پست تر از وحشی ها 
در دنیا معرفی کرد، در ازای وام 
دویست میلیون که سیصد میلیون 
دالر پس بدهند! ما با این مصیبت 
چه بکنیــم؟ روحانیــون با این 
مطالب چــه بکنند؟ به کجا پناه 
ببرند؟ عرض خودشان را به چه 

مملکتی برسانند؟«

حضرت امام در این سخنرانی، 
پذیرش ذلت وابســتگی و چوب 
حراج زدن به اســتقالل مملکت 
آمریکا  اقتصادی  به خاطر کمک 
به رژیم شــاه را به شدت تقبیح 
می کنــد و دولت و مجلس رژیم 
شاه را، که خالف اراده  ملت ایران 

عمل کرده اســت، بی ارتباط به 
ملت می داند و می فرماید: »سایر 
ممالک خیال می کنند که ملت 
ایران است؛ این ملت ایران است 
که این قدر خودش را پست کرده 
است. نمی دانند این دولت ایران 
اســت. این مجلس ایران است. 
این مجلسی است که ارتباط به 

ملت ندارد.«
* نفی وابستگی به شرق و 

غرب در طول نهضت
در جریان نهضت شکوهمند 
اسالمی، مردم ایران و نیز حضرت 

امام در جایــگاه رهبری نهضت، 
همــواره بر عدم وابســتگی قیام 
مردمی ملت ایران به ابرقدرت های 
شرق و غرب تأکید می نمودند. این 
امر در مقطعی کــه تصور غالب 
بر محــال بودن وقوع انقالب های 
اجتماعی بزرگ بدون یاری جستن 

از دو بلوک شرق و غرب )آمریکا و 
شوروی( بود، با مخالفت بسیاری 
از مبارزان کمونیســت و ملی گرا 
روبه رو شــد؛ چراکه آنها معتقد 
بودند غلبه بر نظام مسلح پهلوی 
با دســت خالی و بدون حمایت 
حامیان خارجی امکان پذیر نیست. 
امــا این مســئله ذره ای از اتکال 
امام خمینی به خداوند و اعتماد 
به قــدرت درونی ملت در مقابله 
با ابرقدرت ها نکاســت؛ به گونه ای 
که در سخت ترین شرایط مبارزه 
نیز ایشــان به انتقــاد از عملکرد 

ابرقدرت ها در دفاع از رژیم ظالم 
پهلوی و تجهیز وی به سالح هایی 
اسالمی  نهضت  جهت ســرکوب 
پرداخته و صراحتاً از عدم وابستگی 
نظام سیاســی آینده  ایران به دو 
به اصطالح ابرقدرت شرق و غرب 
خبر می دادند. ایشان می فرمودند: 

»تمــام انقالباتی که واقع شــده 
است، یک وابســتگی به شرق و 
غرب داشــته است... لکن انقالب 
ایران، انقالب غیروابسته است ... 
نظیر انقالباتی که در طول تاریخ 
به دست انبیا انجام می گرفت که 
وابســتگی در کار نبــود، ااّل یک 
وابستگی و آن وابستگی به مبدأ 
وحی و وابستگی به خدای تبارک 

 وتعالی.«
* تداوم اصل اســتقالل

 پس از پیروزی انقالب
همان گونه که شــکل گیری 

انقالب اســالمی بر نفی استبداد 
داخلــی و ایجــاد آزادی و نفی 
ســلطه و اســتعمار خارجی و 
ایجاد اســتقالل استوار بود، پس 
از پیروزی انقالب اســالمی نیز 
همــواره نفی دخالت بیگانگان و 
حفظ اســتقالل کشور و تحقق 
شعار »نه شرقی، نه غربی« مورد 
توجه امام خمینی  قرار داشــت. 
لذا ایشان در پیام چهارده  ماده ای 
خویــش در هنگام بازگشــت از 
تهران به قم پس از استقرار دولت 
موقت، متذکر می شوند که »ملت 
شجاع باید توجه داشته باشد که 
گرچه استبداد داخلی فرو ریخت 
و مردم آزادی را لمس کرده اند، 
استعمار  ریشــه های  هنوز  ولی 
آمریکا، شــوروی، انگلســتان و 
صهیونیسم و سایر دول چپاولگر 
از این مرز و بوم کاماًل قطع نشده 
است. باید همه بدون کوچک ترین 
توقــف و رکودی در از بین بردن 
نفــوذ کشــورهای اجنبی با هم 
متحد شــویم. باید توجه داشت 
که شــاه، این مملکت را چنان 
در دســت اجانب قرار داده است 
که باید سالیان دراز با عوارضش 
مبــارزه کرد و مــا اگر بخواهیم 
استقالل حقیقی به دست آوریم، 
باید ســعی کنیم تمامی اشکال 
نفوذ آمریکا، چه اقتصادی و چه 
نظامی، چه سیاسی و فرهنگی، 
را از بین ببریــم و من امیدوارم 
که ملت ایران به این مهم هرچه 

زودتر برسد.«
این مســئله تا حدی اهمیت 
داشــت که ایشــان تسخیر النه  
جاسوســی را انقالبــی دیگــر 
دانســتند؛ چراکــه در انقــالب 
ســال ۱۳۵۷ رکــن اول یعنی 
نفی اســتبداد متبلــور گردید و 
در تسخیر النه  جاسوسی، رکن 
دوم یعنــی نفی ســلطه  آمریکا 
تبلــور و ظهور بیشــتری یافت. 
لذا بالفاصله پس از تسخیر النه  
جاسوسی فرمودند: »]در مسئله  
تسخیر النه  جاسوسی[، استقالل 
هست. االن این بساطی که آمریکا 
درآورده است و این هیاهویی که 
این شیطان بزرگ فریاد می زند 
و شیاطین را دور خودش جمع 
می کنــد، این برای این اســت 
که دســتش کوتاه شــده است. 
دســتش از ذخایر ما، از منافعی 
که در اینجا داشــت، کوتاه شده 
اســت و ترس ایــن را دارد که 
دیگر تا آخر، این کوتاهی باشد. 
از این جهت توطئه می کند و آن 
مرکزی هم که جوان های ما رفتند 
گرفتند )آن طور که اطالع دادند( 

مرکز جاسوســی و مرکز توطئه 
بوده است.«

اســتقالل بر مبنــای موازنه  
منفی یــا اصل »نه شــرقی، نه 
غربی« در ســخت ترین شرایط 
تحریم و فشار اقتصادی، ناشی از 
مقابله  آمریکا و غرب در سال های 
پس از تســخیر النه  جاسوسی و 
سال های سخت جنگ تحمیلی 
نیز ادامه داشت، در شرایط جنگ 
تحمیلی، گرایش ایران به شوروی 
و شرق می توانست باعث حمایت 
جدی مالی و نظامی شــوروی از 
ایران گــردد، اما حضرت امام بر 
مبنای این اصل ثابت، هیچ گاه به 
شوروی چراغ سبز نشان ندادند 
و در ماجــرای حمله  شــوروی 
به افغانســتان، در ســخت ترین 
شــرایط بحرانی ایــران به خاطر 
درگیری با کومله و دموکرات ها 
و تجزیه طلبان داخلی و درگیری 
با منافقین و آغاز تجاوز عراق به 
ایران، در حالی  که شوروی تمایل 
امام  ایران داشــت،  به همراهی 
خمینی در مقابل شوروی موضع 
گرفتند و فرمودند: »ما میل داریم 
]در[ افغانستان، که یک مملکت 
اسالمی اســت، مسائل اسالمی 
حل شود. دخالت شوروی در آنجا 
در ایران هم اثر خواهد گذاشت 
و ما از شــوروی می خواهیم در 
افغانستان دخالت نکند. باز تکرار 
می کنیم که ما خواســتار روابط 
دوستانه هســتیم. اینکه جوانان 
ما می گویند نه شرق و نه غرب، 
معنایش این است که هیچ کدام 
در ایران دخالت نکنند و این کاماًل 

بجا و بحق است.«
* توجه به اصل استقالل 
مهم تریــن و آخرین وصیت 

امام خمینی)ره(
از مجموع آنچــه در بیانات 
امام خمینی برداشــت می شود، 
مهم تریــن اصــل در سیاســت 
خارجی امام و در ارتباط با سایر 
کشورها، اصل حفظ استقالل و 
ارتباط بر مبنای احترام متقابل 
با کشــورهایی اســت که خوی 
ســلطه گری و اســتکبار ندارند. 
بارهــا می فرمودند که  ایشــان 
»در آینده، سیاســت خارجی ما 
بر مبنای اصل حفــظ آزادی و 
استقالل کشور و احترام متقابل 
خواهد بود. آنها با رعایت این اصل 

باید تصمیم بگیرند.«
ایشان رابطه با همه  کشورهای 
شــرق و غرب را بر مبنای اصل 
اســتقالل به عنوان اصل اساسی 
جمهوری  خارجــی  سیاســت 
اســالمی جایز می دانســتند و 

هرگونــه قــراردادی که موجب 
ســلطه  بیگانگان شود و رابطه با 
هر کشــوری که اصل استقالل 
جمهوری اسالمی را مورد خدشه 
قــرار دهــد، نمی پذیرفتند. لذا 
بارها می فرمودنــد: »روابط ما با 
اصل  براســاس  تمام خارجی ها 
احترام متقابــل خواهد بود. در 
این رابطه، نه به ظلمی تســلیم 
می شــویم و نه به کســی ظلم 
خواهیم کــرد و در زمینه  تمام 
قراردادهــا، ما براســاس مصالح 
اجتماعی  اقتصادی،  سیاســی، 
و فرهنگی ملــت خودمان عمل 

خواهیم کرد.«
در  اســاس،  همیــن  بــر 
وصیت نامه  سیاسی/ الهی ایشان، 
که مهم تریــن توصیه های رهبر 
انقالب اســالمی  و معمار کبیر 
به ملت ایران و مســئوالن آینده  
کشور اســت، ایشان می فرمایند 
که وظیفه  وزرای خارجه بســیار 
زیاد است: »وصیت  من  به  وزرای  
خارجه  در این  زمان  و زمان های  
بعد آن  است  که  مسئولیت  شما 

بسیار زیاد است، چه  در اصالح  و 
تحول  وزارتخانه  و سفارتخانه ها؛ 
و چه  در سیاست خارجی حفظ 
استقالل و منافع کشور و روابط 
حســنه با دولت هایــی که قصد 
دخالت در امور کشور ما را ندارند. 
و از هر امری که شائبه  وابستگی با 
همه  ابعادی که دارد به طور قاطع 
احتراز نماییــد و باید بدانید که 
وابستگی در بعض امور هر چند 
ممکن اســت ظاهر فریبنده ای 
داشته باشد یا منفعت و فایده ای 
در حال داشــته باشــد، لکن در 
نتیجه، ریشه  کشور را به تباهی 

خواهد کشید.«
روشن اســت که وصیت نامه  
امام خمینی در جایگاه ولی فقیه 
و رهبــر و معمــار کبیر انقالب 
اســالمی، موعظه  صرف نیست، 
بلکه اوامر حکومتی ایشان است. 
لذا این وصیت، وظیفه  شرعی و 
الهی مسئوالن وزارت خارجه را 
در همه  دوران ها روشن می نماید.
* دکتر علی جعفری
مدرس دانشگاه

همه  جنایات آمریکا
از هیروشیما تا یمن

می کنند.  پشتیبانی  دارند  یمن[ 
از این بی آبرویی بیشــتر؟ آمریکا 
امروز در نظــر ملت های منطقه، 

هیچ آبرویی ندارد.«
در این یادداشــت سعی شده 
است برخی از مصادیق بی اعتباری 
و  آمریکایی هــا  بی آبرویــی  و 
شکست های پی درپی این کشور 
در عرصه  بین الملل مورد بررسی 

قرار گیرد:
 هنگامی که جرج واکر بوش 
در حــال ترک کاخ ســفید بود، 
میزان محبوبیت سیاست خارجی 
وی در ترکیه از نزدیک به ســی 
درصد اوایل ریاســت وی، به نُه 
درصد کاهش یافته بود. پس از او، 
با وجود آنکه اوباما با شعار تغییر 
وارد کاخ ســفید شــد و امید به 
تغییر را در کشورهای غرب آسیا 
به وجود آورد، با گذشت چند سال 
و با انجام نظرسنجی ها، مشخص 
شــد که نگرش مردم این منطقه 
کمــاکان توأم با »عدم اعتماد« و 
»بدبینی« نســبت به این کشور 
است. حتی مردم برخی کشورها 
با گذشت چند ماه متوجه شدند 
که اوبامــا به وعده های انتخاباتی 
خود پایبند نیســت و تفاوتی با 
بوش نمی کنــد و اگر تفاوتی هم 
وجود دارد، صرفا در حد گفتار و 
نوع ادبیات وی است. منش اوباما 
»نظامی گری«  مانند خلفش  نیز 
بود و به همین دلیل، نیروهایش 
در افغانستان را افزایش داد و در 
عراق نیز کماکان سیاست مداخله 

را در پیش گرفت.
از همیــن روی، نگرش مردم 
به سیاست های  نســبت  منطقه 
آمریــکا در دوران اوبامــا تفاوت 
چندانی نسبت به پیش از او ندارد. 
در دوره  سه ساله  ظهور بیداری 
بیداری  اتفاقات  مرور  اســالمی، 
اوج گیری  نشــان دهنده   اسالمی 
نفــرت از آمریکایی هــا به دالیل 
متفاوت بوده اســت که از جمله  
این عوامل می تــوان به حمایت 
آمریکا از دولت های ســرکوب گر 
و دیکتاتــور، و عــدم تطابق بین 
گفتار و کردار آمریکایی ها اشاره 

کــرد. ایــن موج که با تســخیر 
ســفارت رژیم صهیونیســتی در 
مصر توسط جوانان انقالبی شروع 
شــد و به صورت دومینویی، باقی 
ســفارت های این رژیم و آمریکا 
در کشــورهای اســالمی را نیز 
در بــر گرفت، نشــان دهنده  اوج 
نفرت مــردم منطقــه از آمریکا 
بــود. موضوعــی که حتــی در 
کشــورهایی که در آن ها بیداری 
اسالمی شکل و ســامان نگرفته 
بود نیز توســط مردم ادامه پیدا 
کرد و به این ترتیب، پاکســتان، 
افغانستان، ترکیه، عراق و... شاهد 
شکل گیری موج اعتراضات علیه 
آمریــکا بودند. بیهــوده نبود که 
روزنامه  صهیونیستی »هاآرتص« 
در آن بحبوحــه به قلــم باراک 
راوید، تحت عنوان »بهار عربی و 
خواب زمستانی اسرائیل« نوشت: 
»واکنش اســرائیل به بهار عربی، 
شکل خواب زمســتانی به خود 
گرفته است؛ مثل خرس قطبی، 
اسرائیل به غار خود عقب نشینی 

کرده است، به درون خود گرفتار 
شده و منتظر اســت تا خشم ها 
منتقل شود.«این همان »مصیبت 
بزرگــی« بود کــه از نظر رابرت 
فیسک، برای اســرائیل به وجود 

آمده بود.
غالب نظریه پردازان آمریکایی، 
کشور خویش را هژمون عرصه  
بین الملل قلمــداد می کنند. از 
منظر این نظریه پردازان، هژمونی 
هم محیــط بین الملل را بدون 
شکست مدیریت می کند و هم 
مدیریتش بــا رضایت دولت ها 
و ملت هایی مواجه می  شود که 
ایــن »هژمونی« بر آن ها اعمال 
می شود. اما نگاهی به اقداماتی 
کــه آمریکایی ها به خصوص در 
پنج ســال اخیر انجام داده اند، 
مؤید نقض هر دوی این ادعاها 
است چرا که سیاست های آمریکا 
در افغانســتان، ســوریه، عراق 
و لیبی با شکســت مواجه شد 
و مدیریــت این کشــور نیز با 
»رضایت مردم و دولت ها« همراه 

نبوده است.
در این بیــن، یمن آخرین 
عرصــه  نمایــش اســتراتژی 
آمریکاست. تجاوز عربستان به 
یمن، یکــی از آخرین اقدامات 
نامشروع آمریکا و متحدانش در 
جهان است. هرچند آمریکایی ها 
در این جنگ مستقیماً دخالت 
نکرده اند، امــا بالفاصله بعد از 
شــروع جنگ، کاخ ســفید از 
مشــارکت خود در تجاوزگری 
ارتش ســعودی به یمن پرده 
برداشت و اعالم کرد: واشنگتن 
در عملیات یمــن، کمک های 
لجســتیکی و اطالعاتــی ارائه 

خواهد داد.
بــه دلیل عاریــه ای بودن 
تهاجمی  و  سیاســت خارجی 
عربستان در محیط بین الملل از 
سیاست های آمریکا، این فاجعه 
با نام آمریکایی ها تمام خواهد 
شــد؛ هرچند که عربســتان و 
آمریکا در رســیدن به اهداف 
خود در این کشور ناکام بوده اند 
و حتی کارشناســان آمریکایی 
نیــز از آن به عنوان مصداقی از 
بی آبرویی آمریکا یاد می کنند. 
برای نمونه، دانیل الریسون در 
مطلبی با عنوان »جنگ در یمن 
بدتــر را انتخاب می کند« بیان 
می دارد: جنــگ علیه یمن از 
آغاز، مداخله ای ننگین و توأم با 
بی آبرویی بوده و ممکن است که 

حتی وحشتناک تر شود.
وی همچنیــن در مقالــه  
برای جنگ  »پوچی حمایــت 
در برابر یمــن«، بیان می دارد: 
»در طول دهه  گذشته، ایاالت 
متحــده دو دولــت را به نفع 
گروه هــای جهادی ســرنگون 
کرده است و انجام همین کار را 
در سوریه در نظر گرفته است. 
در هــر مورد، ایاالت متحده به 
بی ثباتی منطقــه کمک کرده 
اســت... ایاالت متحده در یمن 
در حمله به گروهی اصرار دارد 
که آن گروه مخالف القاعده در 
آن محل است. هیچ یک از این 
جنگ ها، آمریــکا یا منطقه را 
امن تر از گذشته نساخته است. 
در مقابل، این جنگ ها خشونت 
و تحول بیشتری را در منطقه 

ایجاد کرده اند.«
رضا رحمتی
دانشجوی دکتری روابط 
بین الملل

نفر، بورس ۸۴۰نفر لغو شــد؛ 
تاکنون  نیزکــه  ۱۲۴۱نفــر 
پذیرشی از دانشگاه ها نگرفته 
اند،تا ۱۵بهمن فرصت تعیین 
وضعیت دارند وگرنه لغو بورس 
می شوند. دیگر اینکه  از میان 
این ۸۴۰نفر تنها ۳۶نفر به قطع 
تحصیل و بازگرداندن هزینه و 
مابقی به ادامه تحصیل باهزینه 

شخصی محکوم شدند.
روزنامــه کیهــان، فردای 
انتشــار اطالعیه وزارت علوم 
تیتر زد »کوه بورسیه ها موش 
زایید«. این تیتر به خاطر این 
بود که علی رغم فضاسازی های 
چندین ماهه رسانه های حامی 
دولت و خود رئیس جمهور که 
یکبار گفته بود:» بورسیه و ما 
ادراک مالبورســیه« تنها ۳۶ 
نفــر از ۳۷۷۲ نفر از تحصیل 

غزالی این اسامی را از مدیران 
دولت قبلی دریافت کرده است!

همین مسئله کافی بود که 
نامبرده اطالعات بیشــتری را 
درباره منبع درز این اســامی 
اعالم کند، ولی بالفاصله و بعد از 
اظهارات صدیقی در فیسبوک 
آقای دکتر  خود می نویســد: 
دانشــجویی  معاون  صدیقی، 
وزارت علــوم لطف فرمودند و 
بنده را به برخــورد قضایی و 
لذا  تهدیــد کرده اند،  امنیتی 
بجاســت چند جمله خدمت 

ایشان عرض کنیم.
»علی-غ« که سابقه سردبی 
ری و مدیرمسئولی سایت هایی 
چون آینــده و بازتاب را دارد 
ادامه می دهد: این اســت که 
بعد از مشــاهده سخنان شما 
انگشت به حیرت مانده ایم که 

هــم نگاه می کردیــد متوجه 
اتفاقی  می شدید که برای هر 
انگیزه ای الزم اســت و قطعاً 
دولــت قبل انگیــزه ای برای 
افشای بورسیه هایی که توسط 
خودش داده شده است ندارد 
و البتــه اگر کمی به ســوابق 
بنده هــم توجــه می کردید 
درمی یافتید که بنده چند ماه 
آخر دولت گذشته را بر خالف 
شما ساحل نشین ها در زندان 
و سلول انفرادی سپری کردم 
و اساســاً ارتباطی با دولتیان 
پیشین نداشتم که بخواهم از 
آنها سندی بگیرم. حال بگذریم 
از این ادعای شما که فرمودید 
اطالعات قدیمی است و ما باز 
انگشت به دهان ماندیم که مگر 
قرار است لیست بورسیه هایی 
که سال ۹۱ پذیرفته شده اند 

جدید باشد!
اضافــه  پایــان  در  وی 
می کند: جناب آقای صدیقی 
شما خوب به خاطر دارید که 
در زمانی کــه آقای توفیقی 
سرپرست وزارت علوم بودند 
و هنوز آقای فرجی دانا برای 
وزارت معرفی نشــده بودند 
در آن اتاق گوشــه ای طبقه 
۱۳ شــهرک غرب چه کسی 
این اسناد و اسامی را به بنده 
داد و در این مدت چه کسی 
برای انتشــارش مدام تماس 
می گرفت و پیغام می داد و ما 
هم بنا به صالحدید و شرایط، 
تحریک محرکان نشدیم و اگر 
اکنون هم فکر می کنید که ما 
ابزار شده ایم و شما ضربه خود 
را به جریانی زده اید و اکنون 
در پی زد و بند با همان جریان 
هستید و برای حذف نامتان 
از آن لیست مورد نظر مجلس 
به دنبــال خوش خدمتی به 
آن جریان هستید سخت در 
اشــتباهید که نه تحریکات 
و نــه تهدیدهایی که در این 
چنــد روزه از جانب شــما و 
در  سکوت  برای  اطرافیانتان 
برخــی موارد روانه ما شــده 
در  تاثیری  کوچکترین  است 
اقدام ما نداشته و صرفاً بنا به 
در خطــر دیدن آینده علمی 
کشور این اقدام را انجام دادیم 
و تا آخر هم ادامه خواهیم داد 
بازنده این بد اخالقی  و قطعاً 

شما خواهید بود. 
به هر حال این روزها هم 
۳۷۳۶ نفــر باقیمانده تحت 
عناوین مختلف، به قوه قضاییه، 
سازمان بازرسی، دیوان عدالت 
اداری و وزارت علوم و مجلس 
نامه نگاری می کنند تا بتوانند 
هتک آبرویی را که طی یک 
سال و نیم جنگ روانی علیه 
آنان، امنیت تحصیلی و آینده 
آموزشی شــان شــده است، 

بازیابند.
بدون شک اظهارات اخیر 
دکتــر فرهادی می تواند فتح 
بابی باشــد بــرای برخورد با 
کســانی که با آبــروی این 
کرده اند،  بازی  دانشــجویان 
مســئله ای که اخیرا با ورود 
قوه قضائیه به این پرونده رنگ 

تازه ای پیدا کرده است.
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این پیــام را مخابره کنند که 
»هر کســی که در دولت قبل 
اتخاذ کرده  تحصیلی  بورسیه 
اســت، بطور غیرقانونی و به 
خاطر رانت های مختلف موفق 

به این کار شده است.«
این عملیات روانی بر روی 
دانشــجویان ادامه داشت که 
در همــان روزها  وزارت علوم 
بــا صدور اطالعیــه ای ضمن 
ابــراز گالیه از موج ســواری 
در  تندرو  رسانه های  گسترده 
این باره، اعالم تاسف کرده و به 
صورت تلویحی از دانشجویانی 
که به صورت قانونی بورســیه 
شــده بودند عذرخواهی کرده 
اســت. در این اطالعیه تاکید 
شده بود که از مجموع ۳۷۷۲ 

بازماندند و بورســیه شان لغو 
شد.

سر نخ لیست منتشر شده 
۳۰۰۰ بورســیه را می تــوان 
»علــی-غ« دید، وی ســال 
گذشته و در بحبوحه استیضاح 
رضا فرجی دانا با انتشار لیست 
دانشــجویان بورســیه باعث 
بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
شد و شایعه ۳۰۰۰ بورسیه را 
تقویت کرد. چند روز بعد این 
ماجرا بــود که مدیران وزارت 
علوم نســبت به وی واکنش 
نشــان دادند. صدیقی، معاون 
وزیر علوم پس از انتشــار این 
لیســت آن را مصــداق اقدام 
علیه امنیت ملی مطرح کرد، 
و در مصاحبه ای اعالم می کند، 

آخر این ادعای شما چه معنایی 
دارد که: »ظاهرا اطالعاتی که 
منتشر شــده در روزهای آخر 
دوره مسئولیت قبلی از سیستم 
بیرون رفته است، و منشاء این 
بی اخالقی ها از ســوی افرادی 
اســت که ارتباطاتی با عناصر 
سیستم قبلی داشته اند و این 
کرده اند.!!  منتشر  را  اطالعات 
و مگر می شــود عقل سلیمی 
قبول کند که این اطالعات را 
سیستم قبلی! به ما داده است! 
برای چه؟! برای افشاگری علیه 

خودش؟!«
وی در ادامــه می گویــد: 
جنــاب آقای دکتر اگر شــما 
فــردی تحصیلکــرده نبودید 
و فقــط فیلم هــای پلیســی 


