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منزل چهل و ششم

کدخدا هم
به خدای واحد
محتاج است!
چنان برخی در آشوب و اضطراباند که گویی کلید
حل مشکالت اقتصادی ملت ما ،فقط در دستان
محتاج
کدخداست ،غافل از آنکه ،همان کدخدا هم،
ِ
خدای واحدی است که روزیِ مسلمان و کافر در ید
قدرت اوست و از نیات شوم دنیاخواهان هم بیشتر خبر
دارد ،ولی انگار قرار است که عدهای دست به دامان
پستترین موجودات روی کره زمین بشوند تا مگر
نسخه شفابخشی به ایشان عطا نماید .آن کسی که نگاه
جاذبهگرای دروغین و حیلهگر غرب را به نگاه توحیدی
و خدامحوری ترجیح میدهد ،باید هم از تحریم بترسد
و خود را متکی به تصمیمات جهانی شوم آنها بداند!
و چه کوتهفکران ضعیفی هستند که نمیخواهند
حتی مهمترین رویدادهای سیاست خارجی را از بُعد
خدامحوری بنگرند  .
اگر نگاه خدامحوری به جای کدخدامحوری را در اقتصاد
مقاومتی ،امور فرهنگی ،سیاست خارجی و ...حفظ
کردیم ،با تکیه بر الوهیت و یگانگی و همهکارهبودن
خدا ،روحیه ما در مقابل دشمن مقاومتر خواهد شد
و دقیقاً به خاطر همین عدم روحیه خودباوری و
خدامحوری است که باعث پدیدآمدن عقبنشینیهایی
است که دشمنان بینالمللی ما را پرروتر از قبل کرده
و به آنها اجازه داده تا دستاوردهای هستهایمان -یا
خدای ناکرده ،فعالیتهای نظامیمان -با پیروی از رفتار
و عرف بینالمللی طبق نظر خودشان ،هماهنگ و اقدام
شود .اگر اینطور بشود ،پس قاعده نفی سبیل را چه
کار کنیم که به هیچ مسلمانی اجازه نمیدهد در راه
پیشرفت خود ،کافری مانع وی بشود؟ دستور خداوند
در مورد این آیه «و أعدوا لهم مااستطعتم من قوه» چه
میشود؟ مگر قیدی در این آیه آورده شده که اگر هر
موقع دشمن خواست ،باید با آنها همکاری کنید؟ مگر
این آیه «و لن ترضی عنک الیهود و ال النصاری حتی
تتبع ملتهم» را آقایان مطالعه نکردهاند؟ مگر این قرآن،
بدون فه ِم درست نازل شده که برخی،
خواندن
برای
ِ
ِ
اسناد بینالمللی را ُمو به ُمو حفظ هستند ،ولی اگر
بگویی یک آیه از قرآن را سندی بر اعمال و سیاستهای
خود بدانند!
خدا رحمت کند سید شهیدان اهل قلم را که میگفت:
مبارزه آینده ما ،مصاف با اسالم آمریکایی است .آنها
میخواهند نمازمان ،زکاتمان ،خمسمان و ...را سر
جای خود و البته در اول وقت که فضیلت بیشتری هم
دارد! انجام بدهیم ،ولی کاری به کار سیاست ،اقتصاد،
امور مالی و احکام حکومتی و قواعد بینالمللی نداشته
محض والیتِ
شیطان رجیم بمانیم،
مطیع
باشیم و تنها
ِ
ِ
ِ
تا قیام قیامت!

کوخ نشین از کدخدا نمیترسد!
کوخ خمینی

کدخــدا تــوی کاخ ســفیدش نشســته و بســاط
بــازی کاخ نشــینها را فراهــم میکنــد.
آغوشــش را هــم بــاز کــرده تــا روز بــه روز بــه
تعــداد کاخ نشــینها اضافــه شــود .قانــون بــازی
کاخ نشــینها ثابــت اســت ،عــزت و شــرف را
بایــد دم کاخ چــال کنــی تــا راهــت بدهنــد .هــر
چیــزی هــم کــه نشــان از اســتقالل و هویــت تــو
باشــد بــازی کاخ نشــینیات را بــه هــم میزنــد.
اینجــا صحبــت کــردن از مســتضعفان بدتریــن
حرفهاســت .بایــد چشــم و گوشــت را روی ظلــم
کاخ نشــینها ببنــدی و مــدام بــه آنهــا لبخنــد
بزنــی .حــرف اضافــی هــم ممنــوع ،اینهــا قانــون
بــازی اســت ،میفهمــی؟ بایــد کاخنشــین شــوی
تــا تــو را آدم حســاب کننــد .کــوخ نشــینها و
مظلومیــن اینجــا جایگاهــی ندارنــد.

کاخ خمینی

آفتــاب کــه بتابــد بایــد بــروی پشــت ســتونهای
ســنگی ایــن کاخ تــا نــور اذیتــت نکنــد .نزدیــک
تابســتان اســت و آفتــاب تنــد تهــران .اصــا ایــن
ســتونهای ســنگی ســترگ را بــرای همیــن
ســاختهاند کــه ســایه بشــود بــاالی ســرت.
ســایه بشــود و تــو درودهــای بیشــمارت را روانــه
امــام کنــی .امامــی کــه میخواهنــد عظمتــش
را از پشــت ایــن ســنگها بــه تــو نشــان بدهنــد.
از پشــت ایــن صحنهــای مجلــل و رواقهــای
اشــرافی و ســنگ قبــر یــک تکــه کــه دهــان
کجــی خانــدان امــام بــه همــه مســتضعفانی
اســت کــه امــام ،عاشــقانه آغوشــش را برایشــان
بــاز کــرده بــود .میخواهنــد بــه تــو بقبوالننــد
کــه امــام واقعــی را بایــد تــوی همیــن کاخ پیــدا
کنــی.

امــام ایــن کاخ ،بــه گمانــم صبحهــا بعــد از
نــوش جــان کــردن آب میوههــای صبحگاهــی،
بــا هلیکوپتــر عــازم ســدهای اطــراف تهــران
میشــد تــا وقــت ورزش صبحگاهــیاش را بــه
جتاســکی کــردن بگذرانــد و برایــش اخبــار
شــبکههای بیگانــه را بخواننــد .امامــی کــه
هــر روز مقیــد اســت از کاخــش بــا کاخ ســفید
تمــاس بگیــرد تــا از بــازی گلــف پشــت کاخ
ســفید بشــنود و بــه کدخــدا عــرض ارادتــی
بکنــد و قــرار ســکوت بعــدی در قبــال جنایــات
کدخــدا را بگــذارد .احتمــاال غروبهــا هــم از

بیــن امــام ایــن کاخ بــا
کدخــدا فاصلــهی چندانــی
نیســت .امــا بیــن امــام حســینیه
ســاده جمــاران بــا کدخداهــای دنیــا
بــه انــدازهی عــزت و شــرافت دنیــای
اســام فاصلــه اســت .امامــی کــه
جوابــش در برابــر زیادهخواهیهــای
مســتکبر یــک چیــز بــود:
«سیلی!»
تلویزیــون مــردم را تماشــا کنــد و در سرســرای
کاخــش نظارهگــر بــازی نوههایــش باشــد و
منتظــر باشــد تــا برایــش چــای و قهــوه بیاورنــد.
امامــی کــه پــای ثابــت بــازی کاخ نشینهاســت
و اهــل نشســت و برخاســت بــا کدخــدا.

ح اهلل
حسینیه آقا رو 

ســران کشــور پیــش امــام رفتهانــد .تــوی
حســینیهی ســادهی جمــاران .زیردریاییهــای
جنگــی آمریــکا بــرای تهدیــد بــه ســواحل
ایــران نزدیــک شــده و حــاال مســئوالن بــرای
شــنیدن دســتورات امــام آمدهانــد .حــرف امــام

آب ســردی بــود روی همــه «:بزنیدشــان! اگــر
آمدهایــد بــا مــن مشــورت کنیــد مــن بــه شــما
میگویــم بالفاصلــه کــه یکــی از آنهــا ســر از
آب بیــرون آورد دو تــا موشــک پشــت ســر هــم
بــدان شــلیک کنیــد و آن را متالشــی کنیــد».
همــه تعجــب کردنــد ،آقــای هاشــمی خطــرات
جبرانناپذیــر ایــن حرکــت را بــه امــام گوشــزد
میکنــد ،اینکــه بــا ایــن حرکــت اقــدام متقابــل
آمریــکا را در پــی دارد و اینهــا .دوبــاره از امــام
میپرســند« ایــن حــرف شــما جــدی بــود؟»
امــام دوبــاره محکــم پاســخ میدهــد« :اگــر
آمدهایــد بــا مــن مشــورت کنیــد نظــر مشــورتی
مــن همیــن بــود کــه عــرض شــد ».جمــع
مســئوالن امــا ظرفیــت قبــول ایــن نظــر را
نــدارد .امــام دوبــاره ســخن میگویــد« :خودتــان
هرچــه بنظرتــان رســید عمــل کنیــد»
جلســه کــه تمــام میشــود ،امــام آیــت اهلل
خامنــهای را صــدا میزنــد و میگویــد« :آقــای
خامن ـهای! نظــر مــن همیــن بــود کــه گفتــم و
مــن تردیــدی در ایــن نظــر نــدارم! ولــی حــرف
دیگــر هــم بــه شــما بزنــم آن ایــن اســت کــه در
مقابــل آمریکاییهــا و تهدیــدات آنهــا چــارهای
جــز ایــن نداریــد کــه تــو دهــان آمریکاییهــا
بزنیــد و جــواب آنهــا را بالفاصلــه ،محکــم و
دندانشــکن بدهیــد و در ایــن موضــوع تامــل
نکنیــد .اینهــا هیــچ غلطــی نمیتواننــد بکننــد،
بشــرطی کــه شــما محکــم برخــورد کنیــد و
جــواب آنهــا را بدهیــد».
بیــن امــام ایــن کاخ بــا کدخــدا فاصلــهی
چندانــی نیســت .امــا بیــن امــام حســینیه ســاده
جمــاران بــا کدخداهــای دنیــا بــه انــدازهی
عــزت و شــرافت دنیــای اســام فاصلــه اســت.
امامــی کــه جوابــش در برابــر زیادهخواهیهــای
مســتکبر یــک چیــز بــود« :ســیلی!»

شاگردان رفوزه!

معيارهاي ارزيابي يک توافق:
 .1معيارهاي شکلي           
 .2معيارهاي محتوايي
معيارهاي شکلي
 .1ضمانــت اجــرا :وجــود ضمانــت قــوي بــراي وادار کــردن
طــرف مقابــل بــه انجــام تعهــدات خــود .ضمانــت اجــراي ،5+1
تحريمهــا و قطعنامــه هــاي شــوراي امنيــت اســت امــا ايــران
ضمانــت اجــراي موثــري نــدارد.
 .2بازگشــت پذيــري :امــکان بازگشــت بــه وضعيــت اوليــه در
صــورت نقــض طــرف مقابــل در کمتريــن زمــان و بــا کمتريــن
هزينــه وجــود داشــته باشــد کــه در فــردو ،نطنــز و آب
ســنگين اراک ايــن امــکان فراهــم نيســت .امــا  5+1بالفاصلــه
مــي توانــد تحريمهــاي تعليقــي را مجــددا اعمــال کنــد.
 .3تفســير ناپذيــري :جلوگيــري از شــانه خالــي کــردن طــرف
مقابــل از عمــل بــه تعهــدات خــود بــه خاطــر ابهــام کلمــات.
در تعهــدات  5+1همــه واژهــاي «مرتبــط بــا هســته اي»،
«اقتصــادي»« ،مالــي» و «ثانويــه» بــه لحــاظ حقوقــي مبهــم
و قابــل تفســير هســتند.
 .4وجــود ناظــر بــراي تعهــدات طرفيــن :ناظــر تعهــدات ايــران
آژانــس اســت امــا بــر تعهــدات  5+1نظارتــي وجــود نــدارد.
زيــرا شــوراي امنيــت در اختيــار  5+1اســت و نمــي توانــد
ناظــر تعهــدات خــود باشــد.

دودوتا چهارتایی از هر آنچه در توافق نهائی لوزان از دست خواهیم داد

معيارهاي محتوايي
هــر توافقــي ،داده و ســتانده اي دارد .داده و ســتانده طرفيــن
يکــي از شــش حالــت زيــر خواهــد بــود .کــه لــوزان حالــت
ششــم اســت .بديــن صــورت کــه ايــران ميــزان بيشــتري از
حقــوق خــود را بــا ميــزان کمتــري از حقــوق خــود معاوضــه
کــرده اســت .يعنــي در ازاي چشــم پوشــي از حقــوق هســته
اي خــود مــي توانــد از پــول نفــت مســدود شــده خــودش
اســتفاده کنــد ،کشــتيهاي خــودش را بــا پــول خــودش بيمــه
کنــد ،پتروشــيمي توليــد خــودش راصــادر کنــد.
.1ايــران حقــي از خــود را بدهــد و حقــي از  5+1بســتاند بديــن
شــکل کــه ارزش ســتانده بيــش از داده باشــد »»» .توافــق
پرســود
 .2ايــران حقــي از خــود را بدهــد و حقــي از  5+1بســتاند
بديــن شــکل کــه ارزش داده و ســتانده برابــر باشــد»»» .
توافــق منصفانــه
 .3ايــران حقــي از خــود را بدهــد و حقــي از  5+1بســتاند
بديــن شــکل کــه ارزش داده بيــش از ســتانده باشــد »»»
توافــق اســتعماري
 .4ايــران حقــي از خــود را بدهــد و حقــي از خــود را بســتاند بديــن
شــکل کــه ارزش ســتانده بيــش از داده باشــد »»» .بســيار اســتعماري
 .5ايــران حقــي از خــود را بدهــد و حقــي از خــود را بســتاند بديــن
شــکل کــه ارزش داده و ســتانده برابــر باشــد »»» .توافــق ظالمانــه
 .6ايــران حقــي از خــود را بدهــد و حقــي از خــود را بســتاند بديــن
شــکل کــه ارزش داده بيــش از ســتانده باشــد »»».بســيار ظالمانــه
داده هاي ايران:
 -1محدوديت شديد فعاليت هاي هسته اي
الف .غنيسازي
 .1ايــران حــق نــدارد هيــچ ســانتريفيوژ جديــدي بــراي حداقــل ده
ســال بســازد.
 .2کاهــش تعــداد ســانتريفيوژهاي ايــران از  ۱۹۰۰۰دســتگاه کنونــي
بــه حــدود  6000دســتگاه حداقــل بــراي ده ســال.
 .3تنهــا حــدود  5000دســتگاه از  6000دســتگاه باقيمانــده مــي
تواننــد بــراي يــک دوره حداقــل ده ســاله در نطنــز غنــي ســازي کننــد.
 .4هــزار دســتگاه باقيمانــده در فــردو نگهــداري خواهــد شــد کــه ايــران
حــق غنــي ســازي بــا آنهــا را نخواهــد داشــت.
 328 .5عــدد از هــزار ســانتريفيوژ موجــود در فــردو بــه صــورت خالــي
خواهــد چرخيــد و بقيــه خامــوش خواهــد بــود.
 13000 .6ســانتريفيوژ از  19000ســانتريفيوژ کنونــي بايــد بــه
همــراه زيرساختهايشــان جمــع آوري و در انبــاري زيــر نظــر آژانــس

مردی که گفت
کاخنشینی نخواستیم!
به بهانه احداث کاخ برای امامیکه

عاشق کوخ نشینها بود

 .2ممنوعيــت اســتفاده از ايــن چهــار نســل بــراي غنــي
ســازي حداقــل بــراي ده ســال.

نگهــداري شــوند.
 .7ايــران موظــف اســت ســطح غنــي ســازي خــود را حداقــل بــه مــدت
 ۱۵ســال بــه  %3.67کاهــش دهــد.
1
 .8غنــي ســازي پنــج درصــد يــا بيســت درصــد يــا باالتــر از آن بــراي
حداقــل  15ســال ممنــوع اســت.
 .9کاهــش ذخايــر اورانيــوم از ده تــن فعلــي بــه ســيصد کيلوگــرم
حدقــل بــراي  15ســال.
  .10ممنوعيــت ســاخت هــر گونــه تاسياســت جديــد غنــي ســازي
حداقــل بــراي  15ســال.
 .11ممنوعيت ساخت سانتريفيوژ حداقل براي ده سال.
ب .فردو
 .1از  3000ســانتريفيوژ موجــود در فــردو  2000تــاي آن بــه همــراه
زيرساختهايشــان جمــع و در انبــاري زيــر نظــر آژانــس نگهــداري
خواهــد شــد.
 .2تبديــل ســايت فــردو از يــک مرکــز غنــي ســازي بــه يــک مرکــز
تحقيقاتــي.
 .3ممنوعيت غني سازي در فردو براي حداقل  15سال.
 .4ممنوعيــت تحقيــق و توســعه مرتبــط بــا غنــي ســازي در فــردو
بــراي حداقــل  15ســال.
 .5ممنوعيت ورود مواد راديواکتيو به فردو براي حداقل  15سال.
ج .تحقيق و توسعه
 .1محدود شدن تحقيق و توسعه حداقل براي ده سال.
 .1خبــر رســیده بــود میخواهنــد جمــاران را تعمیــر کننــد ،بــا
واســطه گفتــه بــود الزم نیســت ،کار را شــروع کردنــد ،امــام پیغــام
داد :اگــر میخواهیــد اینجــا را تعمیــر کنیــد ،بگذاریــد بــرای
وقتــی کــه مــن از دنیــا رفتــم.
حــاال  26ســال اســت کــه امــام از دنیــا رفتــه .امــام را کاخ نشــین
کردهانــد .همــان امامیکــه میگفــت« :آن روزى كــه زرق و
بــرق دنيــا پيــدا بشــود و شــيطان در بيــن مــا راه پيــدا كنــد
و راهنمــاى مــا شــيطان باشــد ،آن روز اســت كــه ابرقدرتهــا
مىتواننــد در مــا تأثيــر كننــد و كشــور مــا را بــه تباهــى بكشــند.
هميشــه ايــن كشــور بــه واســطه ايــن كاخنشــينها تباهــى داشــته
اس ـت» . 1امامیکــه دلــش از کاخ نشــینها پــر بــود« :مــن شــما
طبقــه گودنشــينان را از آن كاخنشــينان باالتــر مىدانــم؛ اگــر

د  .راکتور آب سنگين اراک و بازفرآوري
 .1الــزام ايــران بــه بازســازي و بــاز طراحــي راکتــور اراک
بــه گونــه اي کــه تــوان توليــد پلوتونيــوم تســليحاتي
نداشــته باشــد.
 .2الــزام ايــران بــه خــارج کــردن ســوخت مصرفــي از
کشــور در طــول عمــر راکتــور.
 .3ســلب شــدن حــق بازفــراوري بــه صــورت ابــدي از
ايــران.
 .4الــزام ايــران بــه نابــود کــردن يــا خــارج کــردن قلــب
راکتــور فعلــي از کشــور.
 .5ممنوعيــت انباشــت آب ســنگين و لــزوم صــادر
کــردن آب ســنگين اضافــه بــر نيــاز اراک بــراي حداقــل
 15ســال.
 .6ممنوعيــت ســاخت هــر گونــه راکتــور آب ســنگين
جديــد حداقــل بــراي  15ســال.

 -2نظارت و بازرسي هاي گسترده
 .1الــزام ايــران بــه فراهــم کــردن دسترســي منظــم
آژانــس بــه کليــه تاسيســات هســته اي.
 .2الــزام ايــران بــه امضــاء و تصويــب پروتــکل الحاقــي و
عمــل بــه مفــاد آن.
 .3اجــازه آژانــس بــراي اســتفاده از پيشــرفته تريــن
فنــاوري هــاي نظارتــي بــه منظــور نظــارت و بازرســي از
تاسيســات هســته اي ،از جملــه نصــب دوربيــن بيســت و
چهــار ســاعته در تاسيســات هســته اي ايــران.
 .4اجــازه آژانــس بــراي بازرســي از کليــه معــادن و
کارخانــه هــاي اورانيــوم.
 .5اجــازه آژانــس بــراي بازرســي از مراکــز ســاخت
روتورهــاي ســانتريفيوژ.
 .6اجــازه آژانــس بــراي نظــارت مســتمر بــر
ســانتريفيوژهاي جمــع آوري شــده از نطنــز و فــردو.
 .7محــدود شــدن زنجيــره واردات و صــادرات فــن آوري
هــاي هســته اي و مــواد بــا کاربردهــاي دوگانــه بــه يــک
کانــال انحصــاري زيــر نظــر آژانــس.
 .8اجــازه بازرســي از تاسيســات غيــر هســته اي از جملــه
تاسيســات نظامــي بــر اســاس پروتــکل الحاقــي در هــر
نقطــه از خــاک کشــور.
 .9ملــزم بــودن ايــران بــه پاســخگويي در خصــوص
فعاليــت هــاي مخفيانــه يــا تاسيســات مشــکوک در هــر
نقطــه از خــاک کشــور.
 .10ملــزم بــودن ايــران بــه روشــن کــردن وضعيــت حــال و گذشــته
برنامــه هســته اي خــود.
 . 11الــزام ايــران بــه همــکاري بــا آژانــس بــراي مشــخص شــدن جنبــه
هــاي احتمالــي نظامــي برنامه هســته اي.
ستانده هاي ايران:
 .1تحريمها
 .1پــس از تاييــد آژانــس مبنــي بــر ايــن کــه ايــران بــه تعهــدات
کليــدي هســته اي خــود عمــل کــرده اســت اتحاديــه اروپــا تحريمهــاي
اقتصــادي و مالــي مرتبــط بــا هســته اي را تعليــق خواهــد کــرد.
 .2پــس از تاييــد آژانــس مبنــي بــر ايــن کــه ايــران بــه تعهــدات
کليــدي هســته اي خــود عمــل کــرده اســت امريــکا تحريمهــاي ثانويــه
اقتصــادي و مالــي مرتبــط بــا هســته اي را تعليــق خواهــد کــرد.
تبصــره :تحريمهايــي کــه بــه خاطــر حمايــت ايــران از تروريســم يــا
نقــض حقــوق بشــر وضــع شــده انــد هماننــد گذشــته باقــي خواهــد
مانــد.
 .3در قالــب يــک قطعنامــه جديــد تحريمهــاي هســته اي قطعنامــه
هــاي مرتبــط بــا هســته اي لغــو و تحريمهــاي غيــر هســته اي آن
قطعنامــه هــا مجــددا عليــه ايــران اعمــال خواهــد شــد.
* بــرای اطالعــات بیشــتر بــه  hastei.blog.irمراجعــه
نمائیــد.
آنهــا اليــق ايــن باشــند كــه بــا شــما مقايســه بشــوند .يــك مــوى 
شــما بــر همــه آن كاخنشــينها و آنهايــى كــه در ايــن انقــاب
هيــچ فعاليتــى نداشــتند ،بلكــه كارشــكنى هــم تــا آن انــدازه كــه
مىتوانســتند مىكردنــد و اآلن هــم هــر مقــدار كــه بتواننــد
2
مىكننــد ،ترجيــح دارد»
امــام کاخ نشــینی نمیخواســت ،اصــا امــام نیــازی بــه کاخ
نشــینی نداشــت .امــام همــان بــاوری بــود کــه مســتضعفین و
دردکشــیدهها را بــه میــدان آورد تــا جــان دهنــد ولــی آرمــان
نــه! امــام ضعیــف نبــود کــه نیــازی بــه ســاختمان و دســتگاه و کاخ
داشــته باشــد]« :مســتضعفین[ ثابــت کردنــد کــه کاخنشــینها
هســتند کــه ضعیفنــد و پوســیدهاند و بــراى ایــن ملــت هیــچ کارى 
نکردهانــد و نخواهنــد کــرد 3».امــام چشــمش را بــه کوخنشــینها

تکیه بر باد!
بامذاکراتیکهزیرشبحتهدیدباشد
موافقنیستم/رهبرانقالب

پاسخ زبان درازیها
در دستان تو است

بــه رویشــان خندیدیــم امــا بــاز هــم همچــون ســگی پلیــد زبــان درازی
کردنــد ،کوتــاه آمدیــم  امــا بیشــتر از قبــل دســت انــدازی کردنــد.
شــاید بهانههــای خوبــی را بــه دستشــان دادهایــم کــه اینقــدر بــا
زبــان تهدیــد ســخن میگوینــد .شــاید نشــانههایی ،آنــان را خوشــبین
کــرده کــه اینقــدر وقیحانــه ســخن از ادامــه تحریمهــا میگوینــد.
مــا همیشــه دنبــال مقصــر هســتیم؛ امــا غافــل از
آنکــه چگونــه میتوانیــم بــه ســهم خــود در جریــان
ایســتادگی در   برابــر زورگویــان نقشــی داشــته باشــیم.
امــروز بــا زبــان شــعار ،نمیتــوان زبــان تهدیــد امریکائیهــا را درآورد.
اگــر هرکــدام یــک از مــا ســهم کوچکــی در افزایــش تولیــد ملــی و نگاه
بــه درون کشــور داشــته باشــد ،آنــگاه تحریــم ماننــد پتکــی بر ســر ملت
ایــران محســوب نمیشــود ،بلکه آنگاه بــا عمل و حمایت خــود از کاالی
داخلــی ،زبــان تحریــم را میتوانیــم از دهــان پلیــد امریکائیهــا درآوریم.
دوختــه بــود« :کــوخ نشــينها هســتند كــه مئونــه ايــن مملكــت
و ســرمايه ايــن مملكتانــد؛ نــه آن كاخنشــينها .خداونــد ايــن
4
كوخنشــينها را بــراى مــا حفــظ كنــد».
 .2بــرای امامیکــه عاشــق کــوخ نشــینها بــود کاخ ســاختهاند.
بعــد از ســاخت و ســازی کــه ســالها تحــت نظــر آســتان مقــدس
امــام خمینــی و خانــواده ایشــان بــه رونــد کنــد و فرسایشــی خــود
ادامــه مــیداد .بــه نظــر میرســد مســئوالن ســاخت ایــن مرقــد
دنبــال نشــان دادن عظمــت امــام در پــس عظمــت منارههــا
و ســاختمان مرقــد بودهانــد .نگاهــی ســخیف کــه توهیــن بــه
ارزشهــای فکــری و آرمانهــای امــام خمینــی اســت .امامیکــه
دنیــای کفــر را از حســینیهی ســاده جمــاران بــه لــرزه درآورد و بــا
صداقــت و ایمانــش تــا عمــق روســتاهای ایــران و تــا دل محرومــان

مــا گــره مشــکالت را در رفتــن و آمــدن بــه آن طــرف آب
دیدهایــم ،غافــل از آن کــه ایــن گــره بــه جــز دســت پینــه
بســته مــردان زحمتکــش همیــن آب و خــاک بــاز نخواهــد شــد!
امــا هرکــدام از مــا در حــق ایــن دســتان پینــه بســته جفــا
کردهایــم آنگاه کــه   پــول و ســرمایه ملــی را از دهــان
کارگــر ایرانــی بــه جیــب ســرمایهدارن خارجــی ریختهایــم.

ایــن   همــان نکتــهای اســت کــه بارهــا رهبــری معظــم
تاکیــد کــرده اســت امــا کجاســت آن گــوش شــنوا!
«بنــده عقیــدهام ایــن اســت کــه اگــر مــا توانســتیم تولیــد را در داخــل
تقویــت کنیــم ،اگــر توانســتیم از ظرفیتهــای داخلــی بــه معنــای
حقیقــی کلمــه اســتفاده کنیــم ،حـ ّ
ـل مســائل بیرونــی آســان خواهــد
ّ
حــل مســئلهی هســتهای آســان خواهــد شــد)1394/3/6( ».
شــد؛

سرتاســر جهــان نفــوذ کــرد .ســاخت و ســاز حــرم و اشــرافیت و
تجمــل آن آنقــدر از امــام خمینــی دور اســت کــه ایــن ســوال را بــه
وجــود مـیآورد کــه اوال بــر چــه مبنایــی و بــر کــدام منطقــی ایــن
خــرج عظیــم بــرای مرقــد ایــن رهبــر ســاده زیســت انجــام شــده؟
ایجــاد امکانــات رفاهــی بــرای خیــل زائرانــی کــه در طــول ســال
و مخصوصــا در ایــام نیمــه خــرداد بــه ایــن مــکان میآینــد چــه
نســبتی بــا ســتونهای اشــرافی و هتلهــا و بازارهــا و فضاهــای
پرخــرج دارد؟  ثانیــا ایــن کاخ کــدام امــام را بــه مــردم معرفــی
میکنــد؟ ایــن امــام بیشــتر بــه امــام خــود ســاخته خانــدان
امــام کــه هــر روز از مســتضعفین و پابرهنــه هــا و اصحــاب واقعــی
انقــاب دورتــر و دورتــر میشــود میمانــد ،تــا امــام انقالبــی
حامیمســتضعفین عالــم.

خبــر رســیده بایــد شــاهد کاخــی باشــیم کــه فرزنــدان و اصحــاب
امــام برایــش ســاخته انــد .کاخــی کــه روزهاســت درصحیفــهی
بیســت ویــک جلــدی امــام دنبــال ذرهای رضایــت از چنیــن کاری
میگــردم ،امــا دریــغ از صحبتــی ،جملــه ای ،کلمــه ای...
یاران آن به برج نشینی رسیدهاند
مردی که گفت کاخ نشینی نخواستیم
پینوشت:
 -1صحیفه امام ،جلد  ،17صفحه 377
 -2صحیفه امام ،جلد ،14صفحه 261
 -3صحیفه امام ،جلد ،14صفحه 261
 -4صحیفه امام ،جلد  ،10صفحه 415

 .1اگــر بخواهــی خــط امــام را و اصــول قطعــی اندیشــه حضــرت
روحاهلل را بدانــی ،بــی آنکــه گــوش بــه خاطــرات پــوچ عــدهای
معلومالحــال بســپاری ،تنهــا کار ،مراجعــه بــه نــص بیانــات
حضرتــش اســت و از آن میــان ،ســخنان پایــان عمــر ایشــان در
جلدهــای  20و « 21صحیفــه امــام» ،کــه خوانــدن مکــررش چــه
بســا واجــب باشــد...
 .2آنچــه مــا را در دامــان غــرب انداخــت بیاعتنایــی بــه مــردم
بــود .شــاید اگــر بــه تــوان مردممــان و بــه داشــتههای خودمــان
ایمــان داشــتیم ،دســتمان را در مقابــل کدخــدا دراز نمیکردیــم!
 .3امــا شــاید علــت را بایــد در جــای دیگــر جســتجو کــرد .انــگار
بایــد از بنــد نفــس رهــا شــوی تــا چشــمت و دلــت دنبــال بیگانــگان
نباشــد!
« تمــام وابســتگيها منشــأش وابســتگياي اســت كــه
انســان بــه خــودش دارد ...اگــر انســان از ايــن وابســتگي
وارســته شــد ،آزاد شــد از ايــن ،ايــن ديگــر آزاد اســت،
ايــن ديگــر از كســي نميترســد؛ همــه قدرتهــاي عالــم
جمــع بشــوند ،ايــن نميترســد؛ بــراي اينكــه آخــرش
ايــن اســت كــه مــن از بيــن مـيروم ،ديگــر باالتــر از ايــن
كــه نيســت»( .جلــد  -16ص)453
 .4امــروز چشــمان همــه مســتضعفان عالــم بــه مذاکــرات ایــران
دوختــه شــده! بــا ایــن نــگاه ،نــه تنهــا منافــع جناحــی ،بلکــه
منافــع مــادی زودگــذر هــم یعنــی کشــک! یعنــی چشــم داشــتن
بــه برداشــته شــدن چنــد تحریــم و گشــایش خیالــی اقتصــاد هــم
میشــود کشــک!
« اگــر خــداي نخواســته ،ايــن جنــگ بــه پيــروزي نرســد
و شكســتي پيــش آيــد ،خيــال نكنيــد كــه ايــن شكســت
بــراي ايــران اســت ،بلكــه بــراي همــه مســتضعفان جهــان
واقــع مــي شــود .اآلن چشــمهاي همــه مــردم دنيــا بــه
ايــران دوختــه شــده كــه در جنــگ (بخوانیــد :مذاکــرات
هســتهای!) چــه میكنــد»( .جلــد  -18ص)43
 « .5مــا اعــام مىكنيــم كــه جمهــورى اســامى ايــران
بــراى هميشــه حامــى و پناهــگاه مســلمانان آزاده جهــان
اســت .و كشــور ايــران بــه عنــوان يــك دژ نظامــى و
آســيبناپذير ،نيــاز ســربازان اســام را تأميــن و آنــان
را بــه مبانــى عقيدتــى و تربيتــى اســام و همچنيــن بــه
اصــول و روشهــاى مبــارزه عليــ ه نظامهــاى كفــر و
شــرك آشــنا مىســازد»(.جلد  -21ص)91
اینکــه چــه بالیــی بــر ســر مظلومــان عالــم میآیــد ،از یمــن
گرفتــه تــا فلســطین و میانمــار ،و از عــراق و ســوریه گرفتــه تــا
بالتیمــور در قلــب آمریــکا ،بــه کنــار؛ حمایــت پیشکــش! ایــن
کــه وادادگیمــان ،مقاومــت رزمنــدگان صــف مبــارزه بــا آمریــکا
و اســتکبار را سســت کنــد ،پیشــکش! کاش الاقــل بعــد از دو ســال
صــرف دیپلماســی جمهوری اســامی ایــران! (یعنــی امالقــرای جهان
اســام ،نــه یــک کشــور معمولــی در حاشــیه نقشــه جغرافیایــی!)
پیــچ و مهرههــای صنعــت هســتهایمان (همانهــا کــه «اوبامــا»
قــول بــه بازکردنــش را داده بــود) برایمــان باقــی بمانــد!
 .6هســتهای هــم بــه کنــار! کاش در عــوض نچرخیــدن چــرخ
ســانتریفیوژها و چــرخ کارخانههایمــان ،چــرخ شــرافت و عــزت و
غیرتمــان بچرخــد!
« شــكم و نــان و آب ميــزان نيســت ،عمــده شــرافت
انســاني اســت ،و شــرافت بــه ايــن نيســت كــه انســان
دســتش را روي ســينه بگــذارد تــا چنــد شــاهي(بخوانید:
همــان چندرغــاز پولهــای بلوکــه شــده خودمــان!) بــه
او بدهنــد .بلكــه شــرافت انســاني بــه ايــن اســت كــه در
مقابــل زور (بخوانیــد :خواســتههای بیپایــان غربیهــا؛
بازرســیها ،تختــه کــردن درب تأسیســات هســتهای و)...
بايســتند .و جوانــان مــا ايســتادند( ...جلــد  -18ص)132

دیپلماسی خمینی

حضرت روح اهلل امروز چگونه با دنیا تعامل میکند؟!
 .7کاش سرنوشــت منافــع و عــزت ملیمــان یــک «بــازی» نبــود!
و کاش اگــر «بــازی» هــم بــود ،بــرد -بــردش میشــد ایــن :یــا
شــهادت ،یــا پیــروزی!
« راهــى جــز مبــارزه نمانــده اســت ،و بايــد چنــگ و دندان
ابرقدرتهــا و خصوصــا امريــكا را شكســت ،و الزامــا يكــى
از دو راه را انتخــاب نمــود :يــا شــهادت .يــا پيــروزى .كــه
در مكتــب مــا هــر دوى آنهــا پيــروزى اســت»(.جلد-21
ص)83
 .8چــه میخواســتیم ،چــه گفتنــد؟! بــا دوســتان مــروت ،بــا
دشــمنان مــدارا!!
« مــا مىگوييــم تــا شــرك و كفــر هســت ،مبــارزه هســت.
و تــا مبــارزه هســت ،مــا هســتيم .مــا بــر ســر شــهر و
مملكــت بــا كســى دعــوا نداريــم .مــا تصميــم داريــم
پرچــم «الالـهاالاهلل» را بــر قلــل رفيــع كرامــت و بزرگــوارى
بــه اهتــزاز درآوريم»(.جلــد -21ص)88
 .9آنهــا کــه «آرمان»شــان توهــم دوســتی بــا گرگهــا اســت،
حــزباهلل را بــه «آرماننگــری غیرواقعــی» متهــم میکننــد! حــال
آنکــه اتفاقــا «واقعیبینــی» را بایــد از امــام آموخــت .حضــرت
روحاهلل انــگار از ســالها قبــل نتیجــه مذاکــرات را پیشبینــی
کــرده اســت...
« نكتــه مهمــى كــه همــه مــا بايد بــه آن توجــه كنيــم و آن
را اصــل و اســاس سياســت خــود بــا بيگانــگان قــرار دهيــم
ـى و تــا
ايــن اســت كــه دشــمنان مــا و جهانخــواران تــا كـ ْ
كجــا مــا را تحمــل مىكننــد و تــا چــه مــرزى اســتقالل و

بــرای دریافــت و اطــاع از
محتواهــا و برنامــه هــای مــا
بــا شــماره 09104491568
تمــاس حاصــل فرمائیــد

عکس نوشت
وزیر کشور :وزارت کشور از
تجمعات هستهای جلوگیری میکند.

جنبش همگانی مطالبه احقاق حقوق ملی و اعرتاض به
روند ذلتبار مذاکرات هستهای
با ما در ارتباط باشید:
Heyhat.Info
shabahe_tahdid
09104491568

آزادى مــا را قبــول دارنــد .بــه يقيــن آنــان مــرزى
جــز عــدول از همــه هويتهــا و ارزشهــاى معنــوى و
الهىمــان نمىشناســند ...آرى ،اگــر ملــت ايــران از همــه
اصــول و موازيــن اســامى و انقالبــى خــود عــدول كنــد و
خانــه عــزت و اعتبــار پيامبــر و ائمــه معصوميــن -عليهــم
الســام -را بــا دس ـتهاى خــود ويــران نمايــد ،آن وقــت
ممكــن اســت جهانخــواران او را بــه عنــوان يــك ملــت
ضعيــف و فقيــر و بىفرهنــگ بــه رســميت بشناســند؛
ولــى در همــان حــدى كــه آنهــا آقــا باشــند مــا نوكــر،
ـى و ق ّيــم
آنهــا ابرقــدرت باشــند مــا ضعيــف؛ آنهــا ولـ ّ
باشــند مــا جيرهخــوار و حافــظ منافــع آنهــا؛ نــه يــك
ايــران بــا هويــت ايرانــى -اســامى(.جلد -21ص)90
 .10خــدا را شــکر کــه امــروز حضــرت روحاهلل در میــان مــا نیســت!
گویــی امــروز «هیهــات» را از «نجــوای» حضــرت ســیدعلی بایــد
شــنید ،آن زمــان کــه فرمــود« :مــن اجــازه نمیدهــم»...
« كســى تصــور نكنــد كــه مــا راه ســازش بــا جهانخــواران
را نمىدانيــم .ولــى هيهــات كــه خادمــان اســام بــه ملــت
خــود خيانــت كننــد!  ...اگــر بندبنــد اســتخوانهايمان را
جــدا ســازند ،اگــر ســرمان را بــاالى دار برنــد ،اگــر زنــده
زنــده در شــعلههاى آتشمــان بســوزانند ،اگــر زن و
فرزنــدان و هســتىمان را در جلــوى ديدگانمــان بــه
اســارت و غــارت برنــد ،هرگــز اماننامــه كفــر و شــرك را
امضــا نمىكنيم(».جلــد  -21ص)98
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