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امروز وقت مناسبی برای مذاکرات با آمریکا نیست
نماینده تهران در مجلس گفت: مذاکرات با آمریکا در یک شرایطی جایز است و در 
شرایطی جایز نیست مثال امروز وقت مناسبی برای مذاکرات نیست. ما در موضع باال 

نیستیم و ممکن است عزت ما آسیب ببیند.
علی مطهری  گفت: در مس��اله صدور انقالب، از ابتدا در انقالب اسالمی این مطرح 

بود که نباید انقالب محدود شود بلکه باید صادر شود و ما معتقدیم تنها راه سعادت 
بشر اسالم است. وی در واکنش به انتقاد برخی دانشجویان نسبت به اظهارات وی مبنی 

بر انجام مذاکرات با دستور رهبر معظم انقالب گفت: چهار سال پیش ایشان فرمودند بروید 
مذاکره کنید. مطهری ادامه داد: طبیعتا مذاکرات در یک شرایطی جایز است و در شرایطی 
جایز نیست مثال امروز وقت مناسبی برای مذاکرات نیست. ما در موضع باال نیستیم و ممکن 
است عزت ما آسیب ببیند. باید قبول کنیم که با توجه به قدرت اقتصادی ما و آمریکا با تدبیر 

عمل کنیم.  فارس  

ملت ها با هوشیاری توطئه های آمریکا را خنثی کنند
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: ملت های منطقه باید با هوش��یاری و 

بیداری توطئه های آمریکا در منطقه را خنثی کنند.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، درباره مراسم ١٣ آبان، گفت: 
امروز چهلمین سالگرد تسخیر النه جاسوسی آمریکاست و طی این چهل سال و پیش 

از آن، آمریکا توطئه های زیادی علیه ملت ایران ترتیب داده است. استکبار جهانی به 
سرکردگی آمریکا از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی دائماً برای ایران مشکل و مسئله ایجاد 

کرده است. وی گفت: کار ملت ایران پاسخگویی به اقدامات آمریکا است و در طول چهل سال 
گذش��ته هم توطئه ها را خنثی کرده است.مصباحی مقدم درباره توطئه های اخیر آمریکا در 
منطقه نیز تصریح کرد: آمریکا به همراه همدستان خود در مقابله با نظام جمهوری و انقالب 
اسالمی در حال استفاده از تجربیات خود در منطقه غرب آسیاست و ملت های منطقه باید با 

هوشیاری و بیداری این توطئه ها را خنثی کنند.  باشگاه خبرنگاران

 آمریکا عدم پایبندی به تعهد را افتخار می داند
معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت با بیان اینکه آمریکا مانند یک چاقو کشی 
اس��ت که عدم پایبندی به تعهد را افتخار می داند، گفت: عده ای با ابزار حقوق 
بین الملل می خواستند به جنگ دشمن بروند که این اشتباه بود و باید با ابزار 

قدرت به جنگ دشمن می رفتند.
علی باقری معاون دبیر س��ابق ش��ورای عالی امنیت در ویژه برنامه ١٣ آبان بسیج 

دانش��جویی دانش��گاه تهران، گفت: یکی از اشتباهات اساسی جریان غیر انقالبی این 
اس��ت ک��ه موضوع مذاکره را خیلی س��اده تلق��ی می کند. وی ادام��ه داد: هدف آمریکا 
براندازی بوده ولی زورش نرس��ید و وقتی دید به نتیجه نمی رسد بحث مذاکره را پیش 
کش��ید.معاون دبیر س��ابق ش��ورای عالی امنیت، گفت: آمریکایی ها به خاطر فریبکاری 
ای که دارند پایبند هیچ توافقی نیس��تند، آمریکا مانند یک چاقو کش��ی اس��ت که عدم 

پایبندی به تعهد را افتخار می داند.  فارس

ما با استکبار مخالفیم
چند ت��ا دولت مس��تکبر و دولت زورگو ب��ا جمهوری 
اس��المی مخالفن��د؛ اما جامعه ی جهان��ی به هیچ وجه 
با جمهوری اس��المی مخالف نیست. جامعه ی جهانی، 
یعنی ملتها. جامعه ی جهانی، یعنی بسیاری از دولتهائی 
که خودش��ان هم از این مس��تکبرین ناراضیاند؛ اگرچه 
اغلب جرأت نمیکنند ای��ن نارضائی را اظهار کنند، اما 
ما میدانیم ناراضیان��د. در گفتگوها، در اظهارات، کاماًل 
واضح اس��ت، به ما هم میگوین��د؛ ولی جرأت نمیکنند 
اعتراض کنند، میترسند. ما نمیترسیم. ما همان حرفی 
را که در دل ماس��ت - که میدانیم در دل ملتهاس��ت و 
در دل بس��یاری از دولتها هم هست - صریح میگوئیم. 
ما با اس��تکبار مخالفیم، ما با نظام سلطه مخالفیم، ما با 
تس��لط چند کشور بر سرنوشت عالم بشدت مخالفیم و 
با آن مبارزه میکنیم و نمیگذاریم اینها با سرنوشت دنیا 
بازی کنند. البته پیداست؛ آن دولتها هم با ما مخالفند. 
آن وقت س��ر قضیه ی هسته ای بهانه گیری میکنند، به 
نام حقوق بش��ر بهانه گیری میکنند، به نام دموکراسی 
بهانه گی��ری میکنند؛ همه هم در دنیا میدانند که اینها 

دروغ میگویند، میدانند که اینها ریاکاری میکنند.
 حاال باز مأمورش��ان را فرستاده اند اینجا، اطراف خلیج 
فارس بگردند و باز همان دروغها و حرفهای بیربطشان 
را علیه جمهوری اسالمی تکرار کنند: ایران دنبال بمب 
هس��ته ای است! کی حرف شما را باور میکند؟ کی باور 
میکند که ش��ما به منافع و مصالح ملتهای این منطقه 
میاندیشید؟ ش��مائی که ملتهای این منطقه را تا آنجا 
که توانس��تید و به ش��ما اجازه داده شده است، در زیر 
پای مناف��ع نامش��روِع خودتان لگدمال کردید. ش��ما 
جنگ طلبید، شما به عراق حمله کردید، شما افغانستان 
را نابود کردید، شما به جان پاکستان افتادید و هر جای 
دیگ��ر هم که امکان پیدا کنید، همین جنایات را تکرار 
خواهید کرد. آن وقت میآئید راجع به جمهوری اسالمی 
حرف میزنید؟ همه ی ملتهای منطقه می دانند، بسیاری 
از دولته��ای ای��ن منطقه میدانند؛ جمهوری اس��المی 
طرفدار صلح است، طرفدار برادری است، طرفدار عزت 
کشورهای این منطقه اس��ت، طرفدار عزت کشورهای 
اسالمی اس��ت. راه افتادند مثل دوره گردها! حرکتشان 
هم از روی انفعال اس��ت. س��ی س��ال اس��ت که علیه 
جمهوری اسالمی دارند توطئه میکنند، و سی سال هم 

هست که دارند شکست میخورند. 
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مخاطب شمایید

همایش آپارتاید علمی صلح، عدالت و امنیت جهانی 
یک ش��نبه ١9 آبان ماه برگزار می ش��ود. به همین 
مناس��بت دکتر علی خن��دق آبادی عضو ش��ورای 
راهبردی مجمع جهانی صلح اس��المی در یادداشتی 
تحت عنوان آپارتاید علمی یا براده داری نوین آورده 

است:  
حدود ده س��ال قبل مقام معظ��م رهبری در تبیین 
اقتدار علمی، روایتی را از امام علی علیه الس��الم به 
این مضمون نقل فرمودند: »العلم سلطان من وجده 
صال و من لم یجده صیل علیه«. »علم اقتدار است. 
هر کس این قدرت را به چنگ آورد می تواند تحکم 
کند می تواند غلبه پیدا کند هر کس��ی این اقتدار را 
به دس��ت نیاورد، صیل علیه ب��ر او غلبه پیدا خواهد 
ش��د، دیگران ب��ر او قهر و غلبه پی��دا می کنند به او 
تحکم می کنند«.  انسان با داشته های خود پیشرفت 
می کند. و با همان بر دیگران س��لطه پیدا می کند، 

قدرت معامله دارد، فرماندهی می کند و..... 
علم اصل��ی ترین و کامل ترین دارایی انس��ان ها در 
طول تاریخ بوده اس��ت. خونخوار ترین اقوام آنجا که 
ذره ای درایت به خرج داده اند، با علما و دانشمندان 
در بین اقوامی که به آنها حمله کرده اند، مماش��ات 
ک��رده و ضمن اینکه تالش کرده اند از خروج آنها از 
حیطه قدرت خود جلوگیری نمایند در بس��یاری از 
موارد از قدرت علم و اندیشه آنها استفاده کرده اند. 
این نحوه تعامل با اندیشمندان و گرامی داشتن مقام 
علمی ایشان در خصوص کسانی مانند ابو علی سینا 
و یا خواجه نصیر الدین طوسی گزارش شده است. 

مفهوم آپارتاید غالبا در خصوص تبعیض نژادی بین 
س��یاه و س��فید مطرح بوده اس��ت. ولیکن با اندکی 
تامل اثرات این مفهوم ظالمانه را در تاریخ مناسبات 
فرهنگ��ی – اجتماع��ی غ��رب )به معن��ای عام آن( 
خصوصا پس از دوران رنسانس با دولت های ضعیف 
می توان مش��اهده کرد.  در واق��ع آپارتاید حتی در 
ش��کل تبعیض ن��ژادی هم رویکردی تف��وق طلبانه 
در حوزه علم��ی دارد. حال این رویکرد گاه ش��کل 
تفوق نژاد برتر بعنوان انس��ان به نژاد ضعیف بعنوان 

حیوان )مانند دوران برده داری( داش��ته و گاه شکل 
تفوق اندیشه و فکر جامعه استعمار کننده به جامعه 

استعمار شونده داشته است. 
اس��الم در به رسمیت ش��ناختن حقوق انسان ها به 
ش��کل عام بی نظیر اس��ت. از صدر اسالم مراودات 
علمی بین امت اس��المی و دیگر جوامع بدون حد و 
مرز ترویج شده است. از آن زمان که آثار علمی غیر 
مسلمانان به دلیل توفیقات آنها نسبت به مسلمانان 
به س��وی سرزمین های اسالمی سرازیر شد تا زمانی 
ک��ه نهضت ترجمه آث��ار علمی نض��ج گرفت و علم 
در س��رزمین های اس��المی شکوفا ش��د، و تا بعدها 
که تالیف��ات علمی اندیش��مندان اس��المی مبنای 
تدریس در پژوهش��کده های غرب��ی گردید این باور 
در تعامالت، رفتار و رویکرد های مس��لمانان مشهود 
بوده اس��ت. ولیکن با مروری کوت��اه بر نحوه تعامل 
دول غربی با ملت های مس��تضعف، تنها در چند صد 
سال گذشته از زمانی که ظرفیت های سرزمین های 
غرب آس��یا کش��ف گردید و آنها ب��ه طمع تصاحب 
سرمایه ها به این منطقه متوجه شدند،  این حقیقت 
تلخ و مشمئز کننده روشن می شود که آن ها اجازه 
اندیش��یدن و آگاهی یافتن را نم��ی دادند. حتی در 
مواردی که مردم همین سرزمین ها برای تحصیل به 
خارج م��ی رفتند، آنها اجازه ورود در حوزه هایی که 
امکان دس��ت یابی به یافته های نوین وجود دارد را 
به دانشجویان خارجی نمی دادند. چنین تفکری در 
رابط��ه با تجهیزات فنی، صنعتی و نظامی نیز وجود 
داش��ت که اجازه دس��ت یابی به فناوری تجهیزات 
وارداتی به کس��ی داده نمی ش��د و مستشاران خود 

آنها باید امور فنی را عهده دار می شدند. 
با توجه به این حقیق��ت تلخ و البته بدیهی، چگونه 
م��ی توان تصور ک��رد دوران تبعیض بین نژادها و یا 
حت��ی جوامع پایان یافته اس��ت؟ چگون��ه می توان 
گفت که اصوال حقوق بش��ر، صلح عادالنه و کرامت 
انس��انی در دنیا همگانی ش��ده اس��ت؟ بیان منقول 
از امی��ر کالم مولی الموحدی��ن امیرالمومنین علیه 
الس��الم در صدر یادداشت اش��اره ای معجز گونه به 

همین توان اس��ت. که علم سلطه و قدرت می آورد. 
اگ��ر آن را یافت��ی قدرت مند می ش��وی و اال بر تو 

سلطه پیدا می کنند. 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از زمانی قدرت 
مقاوم��ت در برابر زورگویی ها و تجاوزات دش��منان 
را یاف��ت ک��ه علم را اوال بومی کرد ب��ه این معنا که 
منطبق ب��ر نیازها، کاربرده��ا و ویژگی های مختلف 
خود به دس��تاوردهای علمی رس��ید و ثانیا از آن در 
راستای رفع نیازهای مختلف از پزشکی تا علوم پایه 
تا ابزار و تجهیزات اس��تفاده نمود. چنین نگاهی به 
علم ی��ک ملت را در براب��ر زورگویی های متجاوزان 
رویی��ن تن می نماید. چه اینک��ه اگر نیازمند بودی 
قیمت رفع آن نیاز دیگر در دس��تان تو نیست، بلکه 
هر آنچه می خواهند باید تقدیم کنی، حتی شرافت 
و غرور و انس��انیت خود را بای��د بدهی. ملت و نظام 
ما با تاس��ی بر همی��ن آموزه و تلفی��ق آن با ایمان 
ب��ه قدرت الیزال الهی، اکنون می تواند س��رافراز در 
همه عرصه ها س��ربلند و موفق باشد. توفیقات جبهه 
مقاومت در کارزار با قدرت های مس��تکبر ناش��ی از 
انتقال توان علمی ما به دیگر ملت های این جبهه در 

یمن، عراق، سوریه و ... می باشد.

صلح، عدال��ت و امنیت جهانی اکنون عمدتا در گرو 
همین آپارتاید علمی می باشد. قدرت های برتر با اتکا 
ب��ه دانش، ثروت های زیر زمین��ی و منابع ملت های 
ضعی��ف را به ثمن بخس خری��ده و پس از فرآوری 
و صنای��ع تبدیلی به مبلغی گزاف به خودش��ان می 
فروشند و در این راستا هر آنچه می خواهند به دیگر 
ملت ها دیکته می کنند. سیاس��ت خبیثانه تحریم ها 
برگرفته از همین رویکرد اس��ت. فاجعه آن جا عمق 
پی��دا می کند که مفاهیم صلح، عدالت و امنیت نیز 
ب��ا بهره مندی از همین برتری، بازتعریف جعلی می 
ش��وند و انس��ان های مظلوم متحیر و سرگردان، هم 
غارت می ش��وند و هم انگ تروریس��ت به آنها زده 

می شود. 
انس��ان ها در سخت ترین ش��رایط، مادامی که متاثر 
از ارزش های انس��انی خود باشند، قدرت مقاومت در 
براب��ر نابرابری ها و ظلم و س��تم ها را دارد، آنچه که 
ما آگاهان و اس��تقامت کنندگان در برابر مستکبران 
باید بعنوان وظیفه احس��اس کنیم، توجه دادن همه 
مردم به کرامت ه��ا، ارزش ها، حق��وق، توانمندی و 
خود باوری اس��ت تا در پرتو آن بتوان بساط ظلم و 

ستم را از صفحه روزگار برچید. والسالم   

آپارتاید علمی یا برده داری نوین
دکتر علی خندق آبادی

عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسالمی 

صلح، عدالت و امنیت 
جهانی اکنون عمدتا در 

گرو همین آپارتاید علمی 
می باشد. قدرت های 
برتر با اتکا به دانش، 

ثروت های زیر زمینی و 
منابع ملت های ضعیف 
را به ثمن بخس خریده 

و پس از فرآوری و صنایع 
تبدیلی به مبلغی گزاف 

به خودشان می فروشند 
و در این راستا هر آنچه 

می خواهند به دیگر 
ملت ها دیکته می کنند. 

سیاست خبیثانه تحریم ها 
برگرفته از همین رویکرد 

است. فاجعه آن جا عمق 
پیدا می کند که مفاهیم 
صلح، عدالت و امنیت 

نیز با بهره مندی از همین 
برتری، بازتعریف جعلی 
می شوند و انسان های 

مظلوم متحیر و سرگردان، 
هم غارت می شوند و هم 
انگ تروریست به آنها زده 

می شود.  


