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میــاد مولــود کعبـه ،علــی ابــن ابــی طالــب (علیـه اســام)
رب تمامــی دااگشنهیـان گرامــی مبـارک بـاد!
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ا صــا ح ا لگو ی مصــر ف و مصر ف
محصــو ال ت د ا خلي
نگا هــی گــذ ر ا به چر خه ســو خت هســته ا ی
نگا هــی فر هنگــی بــر تعطیــا ت نو ر و ز ی
اجر رسالت نبی اکرم (ص)
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اصالح الگوی مصرف و مصرف محصوالت داخلي:
راهبردی موثر در تحقق اقتصاد مقاومتي
دکتر میرسامان پیشوایی ،استادیار
دانشکده مهندسی صنایع
رهبــر معظــم انقــاب اســامي (مشــهد مقــدس « : )94/1/1نــگاه بــه بیــرون بــرای حــل مســائل اقتصــادی هیچــگاه بــه
نتیجــه نخواهــد رســید ،بنابرایــن بایــد همــواره بــه دنبــال اســتفاده از ظرفیــت هــای داخلــی کشــور بــود و اقتصــاد مقاومتــی
کــه مــورد اســتقبال هم ـهی صاحــب نظــران اقتصــادی قــرار گرفــت نیــز ،ناظــر بــر توانایــی هــا و ظرفیــت هــای درونــی
کشــور و ملــت اســت  . . .مهمتریــن هدفــی کــه امســال بایــد مــورد توجــه مســئوالن و مــردم قــرار بگیــرد ،اهتمــام ویــژه
بــرای تقویــت تولیــد داخلــی اســت  . . .ســوق دادن ســرمایه هــا بــه ســمت تولیــد و مصــرف محصــوالت داخلــی و پرهیــز
از اســراف از جملــه راهکارهــای تقویــت تولیــد داخــل اســت  . . .تحریــم تنهــا ابــزار دشــمن بــرای مقابلــه بــا ملــت ایــران
اســت ،بنابرایــن اگــر بــا تدبیــر صحیــح و بــا تکیــه بــر نیروهــای داخلــی ،برنامــه ریــزی و عمــل شــود ،تاثیــر تحریــم هــا
کاهــش خواهــد یافــت و ســپس بــی نتیجــه خواهنــد شــد .اگــر مســئوالن دولتــی و آحــاد مــردم و فعــاالن اقتصــادی همــت
کننــد و رســانه هــای عمومــی نیــز بــه کمــک بیاینــد ،خواهیــم دیــد کــه تحریــم هــا قــادر نخواهــد بــود ملــت ایــران را از
پیشــرفت بــاز بــدارد».

اقتصــاد مقاومتــي رويکــرد اصلــي کشــور
در حــوزه اقتصــاد بــرای فائــق آمــدن بــر
کارشــکنيهای دشــمنان و تحقــق رشــد
اقتصــادی پايــدار ميباشــد .اقتصــاد مقاومتــي
اقتصــادی مبتنــي بــر نقــش آفرينــي آحــاد
مــردم در عرصــه توليــد ارزش اقتصــادی،
نــوآوری و خلــق محصــوالت دانشبنيــان و
حرکــت از ســمت فــروش منابــع زيرزمينــي
بــه ســمت توليــد و فــروش محصــوالت بــا
ارزش افــزوده بــاال ميباشــد .رهبــری انقــاب
اســامي (مــد) در ســال جديــد راهبــرد تقويت

توليــد داخلــي را بــه عنــوان يــک راهبــرد موثر
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــي مــورد تاکيــد
قــرار دادنــد .يکــي از راهکارهــای کليــدی
جهــت تقويــت توليــد داخلــي اصــاح الگــوی
مصــرف و مصــرف محصــوالت داخلــي اســت.
اصــل کفــاف و قناعــت تــوده مــردم همــواره
در آموزههــای اقتصــادی اســام مــورد تاکيــد
بــوده اســت .مصرفگرايــى بــراى جامعــه
بــاى بزرگــى اســت .اســراف ،روزبــهروز
شــكافهاى طبقاتــى را بيشــتر و عميق¬تــر
مىكنــد .اســراف در جامعــه ،الزمــه

اشــرافيگرى و تقســيم نابرابــر ثــروت و مايــه
تضييــع امــوال عمومــى و نعمــت الهــى اســت.
از ســویی دیگــر دشــمنان از طریــق صــدور
انــواع کاالهــای مصرفــی تجمالتــی و پــرزرق و
بــرق بــا عالمتهــا و نوشــتههای فریبنــده،
عــاوه بــر وارد کــردن ضربــات مهلــک بــر
پیکــر اقتصــاد ملــی ،عقایــد ،باورهــا و فرهنــگ
مــا را در دســت گرفتــه و بــه ســمت دلخــواه
خــود کــه همــان اســتثمار اســت ،هدایــت
میکننــد .در نظــام اقتصــادی اســام هــم
ـد شــرعى در
ـد طبيعــى (تكوينــى) و هــم حـ ّ
حـ ّ
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همــه نيازمنديهــای مــادی انســان از جملــه
ـد ميانــه تعيين
خــوراک ،پوشــاک و مســکن حـ ّ
شــده اســت؛ يعنــى مناســب اســت انســان بــه
انــدازه نيــاز خــود در اختيــار داشــته باشــد نــه
كمتــر تــا فقيــر و بدبخــت شــود و نــه بيشــتر
تــا بــه صــورت انســانى مســرف و مصرفــى
درآيــد .مــوالى متقيــان اميرالمؤمنيــن (ع)
در ايــن خصــوص ميفرماينــد« :هــر كوتاهــى
بــراى انســان مايــه زيان اســت و هر زيــادهروى
ســبب فســاد و تباهــى اوســت » .بنابرایــن در
هــر چیــزی نــه افــراط و نــه تفريــط درســت
حــد مناســب بــراى جامعــه انســانى
اســت.
ّ
حــد اعتــدال خواهــد بــود و هميــن
همــان
ّ
مقــدار اســت كــه بايــد در اختيــار همــگان
باشــد ،تــا در جامعــه نــه نيازمنــد بدبخــت
مشــاهده شــود و نــه متن ّعــم طغیان¬گــر.
چشــم¬انداز آرمانــی جامعــه اســامی آن
اســت کــه وضعیــت اقتصــادی چنــان باشــد
كــه در درون تــودهی مــردم حتــى يــك
نفــر هــم وجــود نداشــته باشــد کــه از پــس
هزينــه زندگــى خــود بــر نیایــد ،چنــان كــه
مولــی الکونيــن اميرالمؤمنيــن (ع) در توصيــف
حاكميــت اســامى فرمــوده اســت« :در ميــان
ّ
شــما يــك تــن بــه هــم نرســد كــه هزينــه
زندگــى نداشــته باشــد » .جامعــه بــه ايــن
ـد شايســته نمی¬رســد مگــر بــا محدوديّــت
حـ ّ

مصــرف و بهرهمنــدی متعــادل از نعمتهــاى
الهــى .پــس اســام بــه هيــچ انســانى اجــازه
نمىدهــد كــه از ايــن حــد در اثــر اســراف
و مصرفگرايــى تجــاوز كنــد و از ســويى ديگــر
كســانى در آتــش فقــر و نــادارى بســوزند.
قناعــت در مصــرف موجــب عـ ّزت و ســربلندي
فــرد و جامعــه اســت؛ چنانكــه پيامبــر اكــرم
(ص) ميفرمايــد« :كســي كــه بــه آنچــه
خــدا روزي وي كــرده اســت قانــع باشــد ،از
بينيازتريــن مــردم اســت » .همچنيــن امــام
باقــر (ع) می¬فرماینــد ...« :اســراف عبــارت
اســت از انفــاق كــردن در معصيــت و در غيــر
مــورد؛ «لــم يقتــروا» ،يعنــى در دادن حــقّ
خــداى بــزرگ و حــق مــردم بخـل نورزيدنــد و
ـن ذلِـ َ
ـك َقوامـاً» ،قــوام بــه معنــى
در
«كان ب َ ْيـ َ
َ
عــدل اســت و انفــاق كــردن در آنچــه خــدا
بــه آن امــر فرمــوده اســت » .امــام باقــر (ع)
بــه فرزندشــان امــام صــادق «(ع) فرمودنــد:
«پســرم ،بــر تــو بــاد بــه انجــام دادن يــك كار
نيــك كــه در ميــان دو كار بــد قــرار دارد و
چــون آن كار نيــك را انجــام دهــى آن بدهــا
را محــو مىكنــد  ...چنــان كــه خــداى متعــال
ـن إِذا أَن ْ َف ُقــوا ل َ ْم يُ ْسـ ِر ُفوا
فرمــوده اســتَ « :و الَّذِيـ َ
ـيئة
ـ
وس
ـد
ـ
ب
كار
ـرفوا»
ـ
ـروا» ،كــه «أس
َو لَـ ْ
ّ
ـم يَ ْق ُتـ ُ
اســت و «أقتــروا» بــه معنــای تنگگيــرى در
ـن ذلِـ َ
ـك َقوامـاً»
خــرج نيــز كار بــد َو
«كان ب َ ْيـ َ
َ

بــه معنــای رعايــت حــد ميانــه و اعتــدال ،كار
نيــك و حســنه اســت ميــان آن دو ،پــس تــو
همــواره ايــن كار نيــك را انجــام ده » .امــام
ـد وســط
صــادق (ع) می¬فرماینــد« :قــوام حـ ّ
و ميانــه اســت ».
در پارادايــم اقتصــادی غــرب مصــرف متنــوع
و بيشــتر محــرک توليــد و رشــد اقتصــادی
شــناخته ميشــود طــوری کــه يکــي از
اهــداف شــرکتهای اقتصــادی چنــد مليتــي
دامــن زدن بــه مصــرف بيشــتر و متنــوع از
طريــق تبليغــات و ايجــاد مــد شــده اســت.
بنابــر گــزارش وزارت کشــاورزی آمريــکا
ســاالنه در ايــن کشــور  96بیلیــون پونــد مــواد
غذایــی دور ریختــه می¬شــود .ايــن نــوع از
رشــد اقتصــادی پايــدار نبــوده و بــا آموزههــای
اســامي ســازگاری نــدارد .حضــرت آیــت¬اهلل
خامنــه¬ای در ایــن خصــوص می¬فرماینــد
(بیانــات در اجتمــاع زائــران و مجــاوران حــرم
مطهــر رضــوی « :)86/1/1 ،توليــد ثــروت
از نظــر اســامى بىمانــع اســت  . . .ثــروت
را توليــد كننــد ،منتهــا در كنــارش اســراف
نباشــد .اســام بــه مــا مىگويــد ثــروت توليــد
كنيــد ،امــا اســراف نكنيــد .مصرفگرايــى
افراطــى مــورد قبــول اســام نيســت .آنچــه
كــه از توليــد ثــروت بــه دســت مىآوريــد،
بــاز همــان را وســيلهاى بــراى توليــد ثــروت
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ديگــر بكنيــد .مــال را نــه بــه صــورت راكــد و
نــازا دربياوريــد  -كــه در اســام اســمش كنــز
كــردن اســت  -نــه بــه صــورت ولخرجــى و
ولنــگارى در مصــرف مــال ،آن را صــرف در
چيزهــاى غيــر الزم زندگــى كنيــد؛ امــا بــا
توجــه بــه اينهــا ،ثــروت را بــراى خودتــان
توليــد كنيــد .ثــروت آحــاد مــردم ،ثــروت
عمــوم كشــور اســت؛ همــه از آن ســود
مىبرنــد».
يکــي از نقشـههای دشــمن در وابســته کــردن
بيشــتر ملتهــای انقالبــي نظيــر ايــران
دامــن زدن بــه مصرفگرايــي محصــوالت
خارجــي ميباشــد .دشــمن ســعي دارد ابتــدا
مصرفگرايــي را دامــن زده و ســپس بــا
شــرطي کــردن پاســخ بــه تقاضــا وابســتگي
بيشــتر ملــت مــا و عقبنشــيني از اهــداف
ضــد امپراليســتي نظــام جمهــوری اســامي را
حاصــل کنــد .رهبــر معظــم انقــاب اســامي
در ايــن خصــوص ميفرماينــد (خطبــههــاى
نمــاز عيــد ســعيد فطــر« :)86/7/21 -مــا
مــردم مســرفى هســتيم؛ مــا اســراف ميكنيــم؛
اســراف در آب ،اســراف در نــان ،اســراف در
وســائل گوناگــون و تنقــات ،اســراف در بنزين.

كشــورى كــه توليــد كننــدهى نفت اســت ،وارد
كننــدهى فــرآوردهى نفــت  -بنزيــن  -اســت!
ايــن تعجـبآور نيســت؟! هــر ســال ميلياردهــا
بدهيــم بنزيــن وارد كنيــم يــا چيزهــاى
ديگــرى وارد كنيــم بــراى اينكــه بخشــى
از جمعيــت و ملــت مــا دلشــان ميخواهــد
ريخــت و پــاش كننــد! ايــن درســت اســت؟!
مــا ملــت ،بــه عنــوان يــك عيــب ملــى بــه اين
نــگاه كنيــم  . . .اينكــه مىبينيــد بعضــى از
فضولهــاى خارجــى ،دولتهــاى خارجــى ،دائم و
دمبهســاعت ،چنديــن ســال اســت كــه ملــت
مــا را تهديــد ميكننــد كــه تحريــم ميكنيــم،
تحريــم ميكنيــم ،تحريــم ميكنيــم  -بارهــا
هــم تحريــم كردهانــد  -بــه خاطــر ايــن اســت
كــه چشــم اميدشــان بــه هميــن خصوصيــت
منفــى ماســت .مــا اگــر آدمهــاى اهــل اســراف
و ولنــگارى در خــرج باشــيم ،ممكــن اســت
تحريــم بــراى آدم مســرف و ولنــگار ســخت
تمــام بشــود؛ امــا ملتــى كــه نــه ،حســاب
كار خــودش را دارد ،حســاب دخــل و خــرج
خــود را دارد ،حســاب مصلحــت خــود را دارد،
زيــادهروى نميكنــد ،اســراف نميكنــد .خــوب،
تحريــم كننــد .بــر يــك چنيــن ملتــى از

تحريــم ضــررى وارد نميشــود.».
اصــاح الگــوی مصــرف در بخشهــای
مختلــف بــه خصــوص مــواردی ماننــد ســبد
اقــام غذايــي اصلــي جامعــه و ســبد مصــرف
انــرژی کــه بايســت بــا در نظــر گرفتــن
سيســتم توليــد آنهــا اصــاح شــود از جملــه
مهمتريــن اقداماتــي اســت کــه در ايــن
بخــش متصــور ميباشــد .همچنيــن افزايــش
بهــرهوری توليــد و مصــرف در بخشهــای
مختلــف بــه خصــوص آب و انــرژی ميتوانــد
نقــش موثــری در بهبــود عملکــرد در ايــن
حــوزه باشــد.
يکــي از بهانههــای عمومــي بــرای عــدم
مصــرف کاالی داخلــي کيفيــت پايينتــر
آنهــا نســبت بــه کاالهــای خارجــي اســت.
امــا بايــد دقــت کــرد کــه دســتيابي بــه
کيفيــت بــاال مســتلزم تدريــج زمانــي و کســب
تجربــه و همچنيــن پشــتوانه مالــي مناســب
اســت .لــذا ارتبــاط بيــن مصــرف کاالی
داخلــي و افزايــش کيفيــت آن در يــک حلقــه
بســته تقويــت شــونده تفســير ميشــود کــه
بــه مــرور زمــان ايــن دو يکديگــر را تقويــت
کــرده و منجــر بــه شــکوفايي اقتصــاد ملــي
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ميشــود .در کشــور مــا دولــت خــود از
بزرگتريــن مصرفکننــدگان ميباشــد؛ لــذا
ايجــاد انضبــاط در نظــام مصــرف دولــت
ميتوانــد نقــش مهمــي در ايــن خصــوص
ايفــا کنــد .بــه هميــن دليــل رهبــر معظــم
انقــاب اســامي در ديــدار ديــدار رئيــس
جمهــور و اعضــاى هيــأت دولــت در ســال 86
فرمودنــد« :در تأميــن نيــاز دســتگاهها بايــد
بــه توليــدات داخلــى تكيــه شــود و از خريــد
و اســتفاده از كاالهــاى خارجــى كــه مشــابه
آن در داخــل وجــود دارد بشــدت خــوددارى
گــردد».
امــا مهمتريــن راه مبــارزه بــا مصرف¬گرايــي
و جلوگيــری از وابســتگي بــه توليــدات
بيگانــگان چيســت؟ بــرای يافتــن پاســخ
ايــن ســوال بــه وصيت¬نامــه بنيان¬گــذار
جمهــوری اســامي ايــران حضــرت امــام
خمينــي مراجعــه مي¬کنيــم جايــي کــه آن
پيــر فرزانــه آخريــن و مهمتريــن توصيــه-
هــای خــود خطــاب بــه امــت اســامي را بيــان
کرده¬انــد .امــام خمينــي (ره) دربــاره وظيفــه
جوانــان و دولت¬هــا در مبــارزه بــا فرهنــگ
مصرف¬گرايــي و بخصــوص پرهيــز از مصــرف

کاالهــای خارجــي در وصيت¬نامــه تاريخــي
خــود مي¬فرماينــد.
«بــر دولتهــا و همــه دســتاندركاران
اســت ،چــه در نســل حاضــر و چــه در
نســلهاي آينــده ،كــه از متخصصيــن خــود
قدردانــي كننــد و آنــان را بــا كمكهــاي
مــادي و معنــوي تشــويق بــه كار نماينــد؛ و
از ورود كاالهــاي مصرفســاز و خانهبرانــداز
جلوگيــري نماينــد؛ و بــه آنچــه دارنــد بســازند
تــا خــود همهچيــز بســازند و از جوانــان،
دختــران و پســران ،ميخواهــم كــه اســتقالل
و آزادي و ارزشهــاي انســاني را ،ولــو بــا
تحمــل زحمــت و رنــج ،فــداي تجمــات و
عشــرتها و بيبندوباريهــا و حضــور در
مراكــز فحشــا ،كــه از طــرف غــرب و عمــال
بيوطــن بــه شــما عرضــه ميشــود ،نكننــد»
(وصيتنامــه موضوعــي امــام خمينــي(ره)،
تهــران ،مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار امــام
خمينــي(ره) ،1377 ،ص.)31 -30
«وصيــت مشــفقانه ميكنــم كــه از اســام،
كــه يگانــه اســتقالل و آزاديخواهــي اســت
و خداونــد متعــال همــه را بــا نــور هدايــت
آن بــه مقــام واالي انســاني دعــوت ميكنــد،

چنانچــه امــروز وفاداريــد ،در وفــاداري
اســتقامت كنيــد ،كــه شــما را و كشــور
و ملــت شــما را از ننــگ وابســتگيها و
پيوســتگيها بــه قدرتهايــي كــه شــما
را جــز بــراي بردگــي خويــش نميخواهنــد
و كشــور و ملــت عزيزتــان را عقبمانــده و
بــازار مصــرف و زيــر بــار ننگيــن ســتمپذيري
نگــه ميدارنــد ،نجــات ميدهــد؛ و زندگــي
انســاني شــرافتمندانه را ،ولــو بــا مشــكالت،
بــر زندگانــي ننگيــن اجانــب ،ولــو بــا رفــاه
حيوانــى ،ترجيــح دهيــد و بدانيــد مــادام كــه
در احتياجــات صنايــع پيشــرفته دســت خــود
را پيــش ديگــران دراز كنيــد و بــه دريوزگــي
عمــر را بگذرانيــد ،قــدرت ابتــكار و پيشــرفت
در اختراعــات در شــما شــكوفا نخواهــد شــد».
(وصيتنامــه موضوعــي امــام خمينــي(ره)،
تهــران ،مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار امــام
خمينــي(ره) ،1377 ،ص.)44
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نگاهی گذرا به چرخه
سوخت هسته ای

بــه رغــم بحــث هــاى فــراوان دربــاره برنامــه
هــاى اتمــى ايــران ،هنــوز بســيارى از افــكار
عمومــى ،بــا مقدمــات علمــى ایــن چرخــه
آشــنا نیســتند کــه در ایــن مجــال بــه
توضیحــی مختصــر در ایــن بــاره پرداختــه
میشــود.
اورانيــوم چيســت؟ چگونــه غنــى مــى
شــود؟ در كجــا بــه مصــرف توليــد بــرق
مــى رســد و چگونــه بــراى ســاختن بمــب
اتمــى آمــاده مــى شــود؟
اورانيــوم ســنگين تريــن عنصــر موجــود در
طبيعــت اســت .در مركــز ايــن عنصــر 92
پروتــون بــا بــار مثبــت و  143نوتــرون وجــود
دارد .يكــى از مهمتريــن خــواص اورانيــوم آن
اســت كــه بــه ســرعت تجزيــه و تبديــل بــه
عناصــر ديگــر مــى شــود .امــا اگــر عناصــر
تجزيــه شــده را وزن كنيــم ،مــى بينيــم كــه
وزن مجمــوع آن هــا از وزن اوليــه كمتــر
اســت .ايــن تفــاوت وزن ،ناشــى از توليــد
جرمــى اســت كــه بــر اســاس فرمــول معــروف
اينشــتاين انــرژى عظيمــى توليــد مــى كنــد
كــه انــرژى هســته اى اســت.
غنى سازى اورانيوم
بــراى اســتفاده از اجــرام انــرژى زا ،بايــد
اورانيــوم تجزيــه شــود .اورانيومــى كــه بــه

خوبــى تجزيــه مــى شــود ،اورانيــوم 235
اســت .امــا از هــر هــزار واحــد اورانيــوم موجود
در طبيعــت تنهــا هفــت واحــد اورانيــوم 235
اســت .بــه ايــن دليــل اســت كــه مــا بايــد
بتوانيــم اورانيــوم را غنــى كنيــم ،يعنــى
درصــد خلــوص آن را بــه وســيله دســتگاه
هــاى غنــى كننــده افزايــش بدهيــم .يكــى از
روشــهاى رايــج بــراى غنــى ســازى اســتفاده از
سانتريفوژهاســت.
ســانتريفوژ چيســت و چگونــه عمــل مــى
كنــد؟
ســانتريفوژ دســتگاه اســتوانهاى شــكلى اســت
كــه درســت مثــل توربيــن هواپيمــا پــره هائــى
در وســط آن وجــود دارد .ايــن پــره هــا در هــر
دقيقــه بيــش از صدهــزار چرخــش دارنــد .در
نتيجــه ايــن چرخــش ،اورانيــوم ســنگين روى
ديــواره آخــرى ســانتريفوژ قــرار مــى گيــرد
و اورانيــوم  235در كنــار آن مــى نشــيند.
بايــد هــزاران ســانتريفوژ در كنــار هــم قــرار
بگيرنــد تــا مــا بتوانيــم بــا كمــك مجموعــه
آنهــا اورانيــوم را غنــى كنيــم .يعنــى بــا يــك
يــا چنــد ســانتريفوژ نمــى تــوان اورانيــوم را
غنــى كــرد.
تفاوت رآكتورهاى آب سبك و سنگين
رآكتورهــاى آب ســبك بــا آب معمولــى

كار مــى كننــد .هيــدروژن آب معمولــى از
يــك پروتــون تشــكيل شــده اســت ،امــا
در هيــدروژن آب ســنگين يــك پروتــون و
يــك نوتــرون وجــود دارد .بــراى اســتفاده از
رآكتورهــاى آب ســبك ،بــه اورانيــوم غنــى
شــده نيــاز داريــم ،امــا در رآكتــور آب ســنگين
از اورانيــوم معمولــى مــى شــود اســتفاده كــرد.
بــه ايــن ترتيــب ،در عمــل اســتفاده از رآكتــور
آب ســنگين ،كــه دولــت ايــران هــم در پــى آن
اســت ،نتيجــه اى شــبيه همــان غنــى ســازى
اورانيــوم را خواهــد داشــت.
پلوتونيوم چيست؟
پلوتونيــوم در طبيعــت وجــود نــدارد ،امــا
اگــر مــا يــك نيــروگاه بــرق اتمــى را بــه كار
بياندازيــم و ســى روز پــس از آغــاز كار آن
ســوختش را بيــرون بياوريــم ،مــى توانيــم
مقــدار زيــادى پلوتونيــوم  235از آن جــدا
كنيــم و ايــن پلوتونيــوم آنقــدر غنــى اســت
كــه مــى تــوان مســتقيما از آن بمــب اتمــى
درســت كــرد.
عمليــات مربــوط بــه توليــد گاز اورانيــوم در
ايــران
ايــن عمليــات بــه زبــان ســاده از ســه مرحلــه
تشــكيل شــده اســت .الــف) مرحلــه ى
اســتخراج ســنگ اورانيــوم خــام در ســاغند
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ب) مرحلــه ى تبديــل ســنگ اورانيــوم خــام
بــه كيــك زرد در اردكان ج) مرحلــه ى تبديــل
كيــك زرد بــه گاز هگــزا فلورايــد اورانيــوم در
اصفهــان.
الــف) مرحلــه ى اســتخراج ســنگ اورانيــوم
خــام ( )Uranium Coreاورانيــوم برخــاف
تصــور عــوام ،چنــدان فلــز كميابــى نيســت.
اگــر فلــز اورانيــوم را بــا فلــز نقــره مقايســه
كنيــم ،ذخايــر اورانيــوم ،چهــل برابــر فــراوان
تــر از ذخايــر نقــره اســت .مهــم تريــن معــدن
اورانيــوم در ايــران ،معــدن ســاغند اســت كــه
دويســت كيلومتــرى شــهر يــزد ،قــرار دارد.
مســاحت ايــن معــدن حــدود  150كيلومتــر
مربــع و ظرفيــت آن حــدود پنــج هــزار تــن
اســت .از نظــر فنــى ،معــدن ســاغند از دو
بخــش درســت شــده اســت :يكــى «ســاغند
 »1كــه در عمــق شــانزده متــرى از ســطح
زميــن قــرار دارد و داراى  750تــن ســنگ
اورانيــوم اســت .ديگــرى «ســاغند  »2كــه
در عمــق هفتــاد متــرى از ســطح زميــن
قــرار دارد و داراى چهــار هــزار و دويســت
و پنجــاه تــن ســنگ اورانيــوم مــى باشــد.
اســتخراج از ايــن معــدن دشــوارتر اســت،
زيــر بايــد هفتــاد متــر زميــن را بكننــد تــا بــه
آن برســند .در حــا لــي كــه در «ســاغند ،»1
كافــى اســت حــدود شــانزده متــر نقــب بزننــد
تــا بــه ســنگ اورانيــوم برســند .اورانيــوم در
معــدن ســاغند ،هرگــز بــه صــورت خالــص
يافــت نمــى شــود ،بلكــه بــه صــورت اكســيد
اورانيــوم مخلــوط بــا ســاير مــواد شــيميايى
در داخــل ســنگ هــاى معدنــى وجــود دارد.
اكســيد اورانيــوم ()UO2از نظــر شــيميايى از
يــك ملكــول اورانيــوم و دو ملكــول اكســيژن
درســت شــده اســت .ســنگ اورانيــوم خــام
بــه رنــگ ســياه متمايــل بــه قهــوه اى اســت
كــه جــاى فلــزى نــدارد و مــات و كــدر مــى
باشــد .اگــر در بيابــان هــاى يــزد بــه چنيــن
ســنگى برخــورد كرديــد ،بــه آن دســت نزنيــد
چــون ايــن ســنگ از خــود تششــعات اتمــى
ســاطع مــى كنــد و بــراى ســامت شــما
خطرنــاك اســت .ايــران بــراى راه انــدازى
معــدن ســاغند ازكارشناســان كشــورهاى
آرژانتيــن ،آلمــان ،چكســلواكى ،مجارســتان،و
روســيه اســتفاده كــرده اســت .امــا مهمتريــن
نقــش را چينــى هــا مخصوصــا پنجــاه نفــر از
كارشناســان موسســه ى تحقيقاتــى اســتخراج
اورانيــوم در پكــن ،ايفــا كــرده انــد .در حــال
حاضــر حــدود  20پژوهشــگر و  80مهنــدس
ايرانــى در معــدن ســاغند كار مــى كننــد كــه
قــرار بــوده تعــداد آنهــا بــه  235نفــر برســد،
امــا بــا ماجراهــاى اخيــر ،بيشــتر مهندســان

معــدن ســاغند ،از كار بيــكار خواهنــد شــد و
ميليــون هــا دالرى كــه بــراى راه انــدازى ايــن
معــدن و تربيــت كادر فنــى آن خــرج شــده
اســت ،بــر بــاد خواهــد رفــت .ب) مرحلــه ى
تبديــل ســنگ خــام اورانيــوم بــه كيــك زرد
( )Yellow Cakeكارخانــه توليــد كيــك زرد
اردكان ،در ســال  1992ميــادى تاســيس
شــد .در ايــن كارخانــه ،ابتــدا ســنگ اورانيــوم
خــام را آســياب مــى كننــد و بــه صــورت پودر
در مــى آورنــد .ســپس بــه ايــن پودر،اســيد
ســولفوريك اضافــه مــى كننــد .بــر اثــر ايــن

قــرار دارد ،امــا معــدن اردكان در نزديكــى
شــهر و در فاصــه ى  35كيلومتــرى اردكان
قــرار دارد .نزديكــى معــدن بــه كارخانــه دو
مزيــت عمــده دارد :يكــى آن كــه در هزينــه
ى حمــل و نقــل ســنگ معــدن صرفــه جويــى
مــى شــود و ديگــر آن كــه آســان تــر مــى
تــوان بــراى كادر فنــى و خدماتــى خانــه هــاى
ســازمانى ســاخت .بــه هميــن علــت ،بــه نظــر
مــى رســد كــه از چنــد ســال پيــش ،عمليــات
اســتخراج اورانيــوم از معــدن اردكان نيــز آغــاز
شــده اســت .ج) مرحلــه تبديــل كيــك زرد بــه

فعــل و انفعــال ،اكســيد اورانيــوم موجــود در
پــودر اورانيــوم بــا اســيد ســولفوريك تركيــب
مــى شــود و بــه صــورت ســولفات اورانيــل در
مــى آيــد بــه ايــن ســولفات اورانيــل ،حــال
هــاى مخصوصــى اضافــه مــى كننــد تــا ســر
انجــام آن را بــه مــاده اى بــه نــام كيــك زرد
()U3O8تبديــل مــى نماينــد .ايــن مــاده از
نظــر شــيميايى از ســه ملكــول اورانيــوم و
هشــت ملكــول اكســيژن درســت شــده اســت.
از ايــن كيــك زرد بــراى توليــد گاز هگــزا
فلورايــد اورانيــوم در اصفهــان اســتفاده مــى
شــود .اردكان عــاوه بــر كارخانــه ى توليــد
كيــك زرد ،دارى معــادن اورانيــوم نيــز مــى
باشــد .معــدن ســاغند در وســط بيابــان و در
فاصلــه ى دويســت كيلومتــرى شــهر يــزد

گاز هگــزا فلورايــد اورانيــوم در كارخانــه ى
توليــد گاز اورانيــوم در اصفهــان ،ابتــدا كيــك
زرد را در اســيد نيتريــك حــل مــى كننــد.
بــر اثــر ايــن عمــل ،مــاده اى بــه نــام نيتــرات
اورانيــوم  2)NO3(UO2توليــد مــى شــود.
پــس از جــدا كــردن نيتــرات از ايــن مــاده،
اكســيد خالــص اورانيــوم ( )UO2بــه دســت
مــى آيــد .بــه ايــن اكســيد خالــص اورانيــوم
مــاده اى بــه نــام هيــدروژن فلورايــد اضافــه
مــى كننــد .بــر اثــر ايــن عمــل ،اورانيــوم بــا
فلورايــد تركيــب مــى شــود و مــاده اى بــه
نــام اورانيــوم تتــرا فلورايــد توليــد مــى گــردد
در ســال  1998ميــادى مذاكــرات محرمانــه
اى بيــن مقامــات ايــران و چيــن بــراى خريــد
صــد هــا تــن مــاده ى هيــدروزن فلورايــد براى
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اســتفاده در مركــز تحقيقــات اتمــى اصفهــان
انجــام شــد كــه از سرنوشــت و نتيجــه ى
آن اطالعــى در دســت نيســت .ســرانجام
بــه گاز اورانيــوم تتــرا فلورايــد ،گاز فلورايــن
( )F2اضافــه مــى كننــد .بــر اثــر ايــن فعــل و
انفعــال ،گاز هگــزا فلورايــد اورانيــوم توليــد مي
شــود .ايــن گازهگــزا فلورايــد اورانيــوم همــان
گازي اســت کــه بــراي عمليــات نيــروگاه نطنر
مــورد نيــاز اســت .بنابرايــن أن را از اصفهــان
بــه نطنــز مــى فرســتند تــا در طبلــه هــاى
چرخــان آن جــا ،غنــى شــود .بــا توجــه
بــه مطالــب بــاال ،مشــاهده مــي شــود کــه
دولــت ايــران بــراي غنــي کــردن اورانيــوم در
نطنــز ،نقشــه ي گســترده اي کشــيده اســت
و مقدمــات کار را بــه خوبــي فراهــم کــرده
اســت .يعنــي ابتــدا ســنگ اورانيــوم خــام را
ازمعــدن ســاغند اســتخراج مــي کنــد .ســپس
ســنگ اورانيــوم خــام را در اردكان بــه كيــك
زرد تبديــل مــي کنــد .آن گاه ،كيــك زرد را
در اصفهــان بــه گاز هگــزا فلورايــد اورانيــوم
تبديــل مــي کنــد .و ســرانجام ،گاز هگــزا
فلورايــد اورانيــوم را در نطنــز غنــى مــي کنــد
ايــن گاز اورانيــوم غنــى شــده را مــي تــوان بــه
اورانيــوم جامــد تبديــل کــرد .بــه ايــن ترتيــب
کــه پــس از آنكــه گاز اورانيــوم در نيــروگاه
نطنــز غنــى شــد ،آن را بــه آزمايشــگاه جابــر
بــن حيــان در مركــز تحقيقــات اتمــى تهــران
مــى فرســتند .در ايــن آزمايشــگاه ،گاز غنــى
شــده ى هگزافلورايــد اورانيــوم را بــا كلســيم
مخلــوط مــى كننــد .در اثــر ايــن عمــل ،فلــز
اورانيــوم بــه وجــود مــى آيــد كــه بــه آن
اصطالحــا ميلــه ى اورانيــوم مــى گوينــد اگــر
غلظــت اورانيــوم نيمــه ســنگين يــا «»U235
در ميلــه ى اورانيــوم حــدود پنــج در صــد
باشــد مــى تــوان از آن بــر عنــوان ســوخت
در نيــروگاه اتمــى بوشــهر اســتفاده كــرد .امــا
اگــر غلظــت اورانيــوم نيمــه ســنگين در ميلــه
ى اورانيــوم حــدود نــود در صــد باشــد مــى
تــوان بــا آن بمــب اتــم ســاخت.

تشــریح مصادیق نقض
خطوط قرمز نظام
در توافق لوزان

دکرت محمد سلیامنی  -عضو هیئت علمی دانشکده برق و
مناینده محرتم مجلس شورای اسالمی

تاکنــون مجلــس عملکــرد کــم رنــگ و بــی
رمقــی داشــته اســت و قابــل قبــول نیســت.
بایــد از ســریال گزارشــات یکطرفــه در صحــن
غیرعلنــی فراتــر رفــت .نبایــد مجلســیان را از
عــدم انتخــاب در دوره بعــد بترســانند ،ایــن
حربــه کهنــه شــده .در ایــن مــورد ملــی
مجلــس نبایــد بگــذارد بــا فحــش و تهمــت و
توهیــن خفقــان ایجــاد گــردد .مجلــس بایــد
همــه را وادار بــه ارائــه گــزارش مســتند و
پاســخ مســتدل بــه ابهامــات و ارائــه راه کار
کنــد .ســکوت و انفعــال و سیاســی کاری و
بــی تفاوتــی ماهیت ـاً خودکشــی اســت .ملــت
انســانهای شــجاع و مؤمــن بــه آرمانهــای امــام
و رهبــری و انقــاب را دوســت دارنــد.
بــدون شــک دســتیابی ایــران اســامی بــه
فنــاوری هســتهای یکــی از قلههــای بــزرگ
افتخــار و اقتــدار ایــران در طــول تاریــخ اســت.
ملتــی صرف ـاً بــا فکــر و بــه دســت فرزنــدان
خــود و نــه تنهــا بــدون حمایــت خارجــی
بلکــه علــی رغــم همــه محدودیتهــا ،تحریمها،
تخاصمهــاي ابرقدرتهــا توانســت بــه یکــی از
فناوریهــای روز کــه موجــب اقتــدار بیشــترش
مــی شــود ،دســت یابــد .انــرژی مقولــه ای
اســت کــه هــر جامعــه ای آن را داشــته باشــد

مــی توانــد بگویــد اســتقالل و حیــات دارم و
گرنــه بایــد بــه زیــر ســلطه بــرود.
اگــر صاحبــان قــدرت امــروز در دنیــا عــرض
انــدام مــی کننــد ،بدلیــل دســتیابی آنهــا بــه
انــرژی اســت .همچنیــن بــدون شــک بحــث
هســته ای یکــی و یــا تنهــا مــوردی اســت
کــه ملــت شــریف ایــران یکپارچــه روی
آن وحــدت نظــر دارنــد و عــزم آنهــا بــرای
نگهداشــت آن عزمــی ملــی و خدشــه ناپذیــر
اســت .بررســی ســير تاریخــی کســب قــدرت
و پیشــرفت کشــورها نشــان مــی دهــد کــه
کشــورهائی نظیــر آمریــکا ،فرانســه ،انگلیــس،
چیــن ،روســیه و هنــد بــرای پیشــرفت خــود،
اســتراتژی دســتیابی بــه انــرژی اتمــی و
فنــاوری فضائــی را به عنــوان دو مقولــه راهبرد
ملــی انتخــاب کــرده انــد و بــا رفتــن و آمــدن
دولتهــا هیچــگاه رفتــار آنهــا در ایــن دو زمینــه
تغییــر نکــرده اســت .اگــر دولتــی رفته اســت و
دولــت دیگــری بــا ســلیقه  %۱۰۰مخالــف روی
کار آمــده اســت ،ولــی راهبــرد اتمــی و فضائــی
تغییــر نکــرده اســت .ولــی نمــی دانــم چــرا در
ایــران اســامی نســبت بــه ایــن دو مقولــه از
تجربــه دنیــا اســتفاده نشــده و یــا نمــی شــود؟
هــر نــوع سیاســی بــازی و سياســي کاری در
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ایــن دو حــوزه مطمئنــاً خیانــت بــه کشــور
اســت و بایــد ممنــوع گــردد.
ایــن روزهــا بحــث توافــق ایــران بــا  ۱+۵بحثی
جهانــی شــده و البتــه زیــر ذره بیــن مــردم
ایــران قــرار گرفتــه اســت و هــر کــس بــر
اســاس اندیشــه و خواســت و ســلیقه و جهــان
بینــی و گرایــش و برداشــت خــود ،قلــم زده یــا
بــه ســخن گوئــی مشــغول شــده و یــا تحلیــل
و خبــر ارائــه مــی کنــد .در روزهــای اخیــر
مطالــب گســترده ای در بابهــای مختلــف بیــان
شــده اســت .مث ـ ً
ا:
 -1خداحافظــی بــا غنــی ســازی  ۱۹۰هــزار
ســو
نیــاز کوتــاه مــدت کشــور  ۱۹۰هــزار ســو
مــی باشــد ،کــه بدیهــی اســت بــا ۵۰۰۰
ســانتریفیوژ نســل اول امــکان تأمیــن آن بــه
هیــچ وجــه عملــی نیســت .ایــن میــزان فقــط
در نهایــت حــدود  % ۳نیــاز را تأمیــن مــی
کنــد ،پــس ایــن خــط قرمــز شکســته شــده
اســت.
 -2تعطیلی عملی سایت فردو
فعــال نگــه داشــتن ســایت فــردو جــزء
خطــوط قرمــز بــوده اســت .بــا بیانــه اخیــر

مبنــی بــر اینکــه غنــی ســازی در فــردو انجــام
نشــود و هــزار ســانتریفیوژ بــدون گاز بچرخــد،
کامــ ً
ا مشــخص اســت کــه بــه معنــی
تعطیلــی عملــی فــردو در حــوزه انــرژی اتمــی
اســت و پیشــنهاد نماینــده محترمــی مبنــی
بــر نامگــذاری ســایت بــه "ســوهان فــردو و
پســران" طنــزی اســت کــه شــاید بــه وقــوع
بــه پیونــدد.
تبدیــل ایــن ســایت بــه یــک مرکــز پژوهشــی
نيــز ربــط چندانــي بــه تحقیــق و توســعه
اتمــی نــدارد ،چــرا کــه در تحقیــق و توســعه
بایــد تولیــد و در ابعــاد نیمــه صنعتــی خروجی
داشــت و بایــد نســل بعــدی جایگزیــن نســل
قبلــی شــود و غیــره .بنابرایــن بــه وضــوح
معلــوم اســت كــه ایــن خــط قرمــز از بيــخ
و بــن محــو شــده اســت و ایــن خاکریــز
شکســته کــه هیــچ ،بلکــه نابــود مــی شــود .از
طرفــی ایجــاد و راه انــدازی مراکــز تحقیقاتــی
در درون دانشــگاهها و پژوهشــگاهها هــم
مقــرون بــه صرفــه تــر و هــم عملــی تــر اســت.
 -4بازطراحی اراک
نگهداشــت آب ســنگین اراک نیــز خــط قرمــز
بــوده و هســت .منظــور از تأسیســات اراک
مطمئنــاً آب و بــرق و شــوفاژ و لولــه کشــی

و ســاختمان نیســت .بلکــه اصــل آن یعنــی
راکتــور اســت .اگــر راکتــور نابــود شــود و یــا
بــه خــارج از کشــور ارســال شــود و طبــق
اظهــار نظــر مذاکــره کننــدگان ،اراک بــاز
طراحــی و بــاز ســاخته شــود ،ایــن یعنــی
میلیاردهــا دالر ســرمایه گــذاری جدیــد.
صــرف نظــر از اینکــه چنیــن ســرمایه گــذاری
امــکان دارد یــا خیــر ،فاجعــه آن اســت کــه
ایــران مجبــور شــود خروجــی ایــن ســایت
جدیــد را بــه خــارج بفروشــد.
مگــر خروجــی ایــن ســایت نخــود و لوبیــا
و پرتقــال اســت کــه ایــران آن را بــه بــازار
جهانــی عرضــه کنــد؟ اصــوالً آیــا خریــداری
در دنیــا وجــود دارد؟ کــدام برنامــه تجــاری
( )Business planانجــام شــده اســت و آن را
امــکان پذیــر و اقتصــادی دانســته اســت؟ آیــا
خریــدار آن فقــط همیــن کشــورهای ۱+۵
نیســتند؟ اینهــا کــه نیــاز بــه ایــن فــرآورده
ندارنــد ،خودشــان مــازاد دارنــد .پــس آشــکار
اســت کــه ســایت اراک عمــ ً
ا نابــود خواهــد
شــد .البتــه بــا شــگردی ظریــف و زیبــا و بــا
عنوانــي دهــن پُــر کــن نظیر "ســایت پیشــرفته
تــر" مطــرح مــي شــود ،غافــل از اینکــه ایــن
بــاز طراحــی و بــاز ســاخته شــدن ،طرحــی
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چنــد ده ســاله ،غیــر اقتصــادی ،غیــر مفیــد
در چرخــه ســوخت ،بــدون مشــتری و بــا
ســرمایه گــذاری چنــد میلیــاردی ،و  ......اســت
و همــکاری کشــورهای پیشــرفته در ســاخت
آن ســرابی بیــش نیســت .تجربــه نیــروگاه
بوشــهر بــا بیــش از  %۸۰پیشــرفت تــا زمــان
انقــاب اســامی ،علــی رغــم داشــتن قــرارداد
محکــم ،تجربــه هشــدار دهنــده ای از ایــن
نــوع همــكاري اســت.
 -5محدودیــت طوالنــی مــدت غنــی ســازی
بــرای بــاالی %۳.۶۷
حــق غنــی ســازی نیــز از اول خواســت
اصلــی رهبــری و مــردم بــوده اســت و خواهــد
بــود .ولــی کــدام عقــل ســلیم غنــی ســازی
بــا حــدود  ۵۰۰۰ســانتريفیوژ نســل اول
در طــول بالــغ بــر  ۲۵ســال را حــق تلقــی
مــی کنــد؟ مفــاد صحبــت هــا و مســتندات
غربــی هــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن حــق
در حــد بســیار محــدودی داده شــده اســت،
کــه اگــر ایــران ايــن محدويــت ده هــا ســاله
را بــه پذیــرد ،دردی را دوا نمــی کنــد .پــس
ایــن خــط قرمــز هــم ترکــی برداشــته اســت
کــه در صــورت اجــرا حداقــل در میــان مــدت
يكــي دو ده ســاله هــم قابــل بازســازی نیســت.
 -6بازگشت ناپذیری
بازگشــت پذیــری جزئــی از خواســته هــای
اصلــی نظــام اســامی ایــران بــوده اســت.
ولــی واقعــا اگــر مــواد موجــود فعلــی بــا
غنــای  ۵%بــه اکســید تبدیــل شــود ،چگونــه
ایــن اکســیدها قابــل بازگشــت اســت؟ ســالها
اســت کــه بــا زحمــت و تــاش و هزینــه دادن
دانشــمندان و متخصصــان کشــور ایــن مــواد
تولیــد شــده اســت .خصوصــاً اینکــه ایــران
متعهــد شــود کــه فقــط  ۳۰۰کیلــو گــرم
مــواد غنــی شــده  ۳.۶۷درصدی داشــته باشــد!
بلــه اگــر منظــور تولیــد مجــدد اســت ،چنــد
ســال طــول مــی کشــد تــا بــه ســطح میــزان
موجــود فعلــی برســد؟ آیــا غیــر از ایــن اســت
کــه حداقــل چهــار تــا پنــج ســال طــول مــی

کشــد؟ پــس بازگشــت پذیــری بــه
معنــای کوتــاه مــدت عمــ ً
ا غیــر
ممکــن اســت .در مــوارد دیگــر
نظیــر ســاخت ســانتریفیوژهای
جدیــد ،ســایت جدیــد و غیــره
نيــز همیــن گونــه اســت.
 -7دو مرحلهای شدن توافق
دو مرحلــه یــا چنــد مرحلــه ای
نشــدن توافــق ،امــر و فرمــان
رهبــری بــود .کــدام مرجــع بــی طــرف و بــی
غــرض و صاحــب نظــر و صاحــب عقــل ســالم
مــی توانــد مدعــی شــود کــه بیانــه اخیــر
حداقــل دو مرحلــه ای نشــده اســت؟ وقتــی
از یکــی از افــراد تیــم مذاکــره کننــده ایــران
ســوال مــی شــود ،مفــاد ایــن چهارچــوب مــی
توانــد تغییــر کنــد پاســخ مــی دهــد خیــر
و شــايد بــه ســختی! ســؤال :آیــا کلیــات و
جزئیــات بــا هــم دیــده شــده اســت؟ خیــر!
 -8مــا بــه ازای هیــچ ،در مقابــل از دســت
رفتــن غنــی ســازی %۲۰
بــه راســتی چــرا در ایــن بیانــه لــوزان حرفــی
از مــواد غنــی شــده  %۲۰نیســت؟ چــون آنــرا
در توافــق ژنــو دادنــد رفــت .امــا بــه جایــش
چــه گرفتــه شــد؟ هیــچ!
 -9تفسیر پذیری متن مشترک
خواســت ملــت و رهبــری توافــق شــفاف و
غیــر قابــل تفســیر بــوده اســت .توافقــات اخیــر
آنقــدر تفســیرهای گوناگــون و متنــوع داشــته
اســت کــه مفــاد مــورد تفاهــم شــفاف و غیــر
قابــل تفســیر آن تقریب ـاً ناچیــز اســت.
 -10طــرح مســایل غیــر مرتبــط بــا پرونــده
هســتهای
عــدم ورود بــه مباحــث غیــر هســته ای یکــی
ديگــر از خطــوط اصلــی قرمــز اســت .گرچــه
تیــم مذاکــره کننــده ایرانــی بــه حــق بــر ایــن
اصــل پــا فشــاری مــی کنــد ،ولــی بیانــات،
موضــع گیریهــا ،و مســتندات منتشــر شــده
توســط آمریــکا و وزرای غربــی نشــان از خیــز
برداشــتن آنهــا بــرای ایــن منظــور دارد.

 -11باقی ماندن تحریمها
لغــو یکجــای تحریمهــا بــه عنــوان جزئــی از
مذاکــرات و نــه نتیجــه مذاکــرات ،همــواره
مــورد خواســت رهبــری و مــردم بــوده
اســت .تیــم مذاکــره کننــده ایرانــی بــه حــق
در همــه مصاحبــه هــا و گزارشــات بــر ایــن
خواســته تأکیــد کــرده انــد .ریاســت محتــرم
جمهــور هــم بارهــا فرمــوده انــد کــه قرارهــا
لغــو یکجــای همــه تحریمهــا اســت .ولــی
متاســفانه طــرف آمریکائــی و غربــی بــا انتشــار
مســتنداتی ایــن خواســته را لــق کــرده و بــرای
مــردم مــا بیشــترین دغدغــه را ایجــاد نمــوده
اســت.
شــواهد حکایــت روشــن از تصمیــم طــرف
آمریکائــی مبنــی بــر نگهداشــت تحریمهــا دارد
و بارهــا بــر تعلیــق تدریجــی تحریمهــا تأکیــد
کــرده اســت ،در صورتيکــه طــرف ایرانــی لغــو
یکجــای تحریمهــا را جــزء مذاکــرات مــی
دانــد .اگــر خــدای نخواســته حــرف غربــی
هــا و آمریــکا صحیــح باشــد ،آنــگاه از ایــن
خواســت ملــی عبــور شــده و چیــزی دســت
گیــر ملــت ایــران نخواهــد شــد.
 -12پروتکل الحاقی
بــه نظــر اینجانــب پذیــرش پروتــکل الحاقــی
مصــداق اصلــی عبــور از خــط قرمــز اســت.
اینکــه آیــا دولــت بــه تنهائــی مــی توانــد
آنــرا موقــت اجــرا کنــد یــا نــه ،بحثــی جــدی
اســت و شــواهد حکایــت از عــدم اختیــار
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دولــت دارد .پروتــکل الحاقــی تضــاد اصلــی
بــا حاکمیــت نظــام دارد و موجــب خدشــه دار
شــدن اســتقالل مــی گــردد .زمينــه ســلطه
بیگانــه بــر بســیاری از شــئون کشــور را فراهــم
مــی کنــد ،وابســتگی را دو چنــدان نمــوده و
آزادی و ابتــکار عمــل را از ایــران در ســطح
بیــن المللــی میگیــرد .بســیار از اصــول قانــون
اساســی خصوصــاً اصــل  ۱۵۳را زیــر پــا
میگــذارد .فرصتــی جداگانــه الزم اســت تــا در
ایــن مــورد صحبــت شــود .جالــب اســت کــه
خــود آمریــکا و اســرائیل هــم آن را نپذیرفتــه
انــد!
توافــق خــوب جــزء خــط قرمــز نظــام بــوده
اســت و خواهــد بــود .بدیهــی اســت اگــر
آنچــه كــه آمریــکا و غــرب منتشــر کــرده و
ادعــا نمــوده انــد ،صحيــح باشــد ،توافــق نــه
تنهــا بــد بــوده اســت بلکــه فاجعــه آور اســت.
ولــی اگــر آنطــور کــه ریاســت محتــرم جمهــور
و تیــم مذاکــره ایــران بــا قاطعیــت بیــان مــی
کننــد ،و دل هــر ایرانــی را قلقلــک مــی دهنــد
کــه مث ـ ً
ا:
 .۱تحریمهــا یکجــا و اول توافــق برداشــته مــی
شو د ،
 .۲فــردو ســایت تحقیــق و توســعه هســته ای
بــا اســتفاده از ســانتریفیوژهای نســل هــای
باالتــر و پیشــرفته تــر مــی شــود،
 .۳ســایت اراک آب ســنگین مــورد نیاز کشــور
را بــا فنــاوری پیشــرفته تأمیــن مــی کند،

 .۴ســوخت از ایــران خــارج نمــی
شــود،
 .۵بعــد از  ۱۰ســال شــرایط
هســته ای ایــران کامـ ً
ا و صــد در
صــد عــادی مــی شــود،
 .۶بازگشــت پذیــری ایــران در
همــه مــوارد چنــد ســاعته اتفــاق
مــی افتــد،
 .۷شــورای امنیــت ناظــر مــی
شــود و بــی طــرف!،
 .۸حــق هســته ای ایــران تــام و تمام شــناخته
می شــود،
 .۹کشــورهای پیشــرفته بــا ایــران همــکاری
هســته ای مــی کننــد،
 .۱۰در بیانــه اخیــر چیــزی امضــا نشــده
اســت و توافــق در  ۱۰تیــر مــاه "کلیــات بــا
جزئیــات" یکجــا و بــا شــفافیت کامــل و غیــر
قابــل تفســیر انجــام مــی شــود،
 .۱۱پروتــکل الحاقــی را بایــد مجلــس تصویــب
کنــد و دولــت کاری انجــام نمــی دهــد کــه
مجلــس در مقابــل عمــل انجــام شــده قــرار
گیــرد،
 .۱۲نیازمنــدی نیروگاههــای ایــران از داخــل
تأمیــن مــی شــود،
 .۱۳چرخه کامل سوخت برقرار می شود،
 .۱۴کشــور بــرای مــدت چنــد یــا دههــا ســال
بــه زیــر ســلطه آمریــکا نمــی رود،
 .۱۵تعرضــی بــه حــوزه دفاعــی و موشــکی
ایــران نخواهــد شــد،
 PMD .۱۶اجرا نمی شود،
 .۱۷حرکــت علمــی هســته ای ایــران تنــزل
نمــی یابــد و متوقــف هــم نمــی شــود،
 .۱۸آمریکا امکان دبه کردن ندارد،
 .۱۹تحریمهای جدید وضع نخواهد شد،
 .۲۰کانــال تدارکاتــی انحصــاری ایجــاد شــده
بــرای هســته ای موجــب تعــرض بــه تــدارکات
حــوزه هــای دیگــر غیــر هســته ای خصوص ـاً
دفاعــی و نظامــی کشــور نمــی شــود،
 .۲۱توافق فقط شامل هسته ای و الغیر،

 .۲۲ایران را از فصل  ۷خارج میسازد و ...
بــا ایــن مــوارد ادعــا شــده ،مــی تــوان توافــق
را خــوب تلقــی کــرد .ولــی خاطــره و تجربــه
توافــق ژنــو متأســفانه نشــان داد کــه آنچــه
آمریکائــی هــا ادعــا کردنــد ،انجــام شــد و بــه
ادعــا و خواســت تیــم ایرانــی وقعــی گذاشــته
نشــد ،و همیــن باعــث شــد تــا مذاکــرات بعــد
از ژنــو تــا امــروز قریــب  ۱۹مــاه طــول بکشــد.
بیــان خواســتهای فــوق توســط ریاســت
محتــرم جمهــور و تیــم مذاکــره کننــده از
یــک طــرف خوشــبینانه و از طرفــی دیگــر بــا
توجــه بــه خواســت آمریــکا و غــرب و اســناد
منتشــره ،و گــرگ و روبــاه صفتــي آنهــا غیــر
واقعــی و غیــر محتمــل بــه نظــر مــی رســد.
آیــا ریاســت محتــرم جمهــور یــا تیــم مذاکــره
حاضرنــد جــدول فــوق کــه اظهــارات صریــح
خودشــان در مصاحبــه هــای غــرا و علنــی
هســت را مکتــوب بــه مجلــس دهنــد؟ خیــر!،
چــرا مکتــوب نمــی دهنــد؟ ولــی شــفاهاً
پشــت تریبــون هــای عمومــی مــی گوینــد؟
چــرا مجلــس کتب ـاً آن را از دولــت نخواهــد؟
لــذا بــه هیــچ وجــه نمــی تــوان در ایــن
مرحلــه توافــق را خــوب نامیــد ،در نتیجــه
عبــور از خواســت مــردم و رهبــری متأســفانه
اتفــاق افتــاده و مســئوالن عمدتــاً و بــدون
منطــق در صــدد فــرار بــه جلــو بــر آمــده انــد.
و اما مسأله اصلی:
آمریــکا و غــرب معتقدنــد كــه بــا توافــق اخیــر
بــه  %۱۰۰خواســت خــود رســیده انــد .پــس
کامـ ً
ا مشــهود اســت کــه بــرای آمریــکا یــک
توافــق خــوب شــکل گرفتــه اســت و بــرای
آمریــکا پُــر مایــه اســت .ولــی از منظــر ایــران،
در صــورت عــدم ارتقــاء ســطح امتیــازات
ایــران ،توافــق بســیار بــد تلقــی مــی شــود.
خصوصــاً تجربــه ژنــو نشــان داد کــه گــرگ
صفتــی و روبــاه عملــی و خودخواهــی آمریــکا
و غــرب مــی توانــد مانــع از ارتقــاء امتیــازات
ایــران شــود ولــی امــکان تحمیــل نظــرات
بیشــتر آمریــکا و غــرب قابــل تصــور اســت.
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تیــم مذاکــره کننــده بایــد توجیــه شــود کــه
بجــای ذوق زدگــی مفــرط و شــتاب زدگــی
در کار بــا حساســیت بیشــتری نســبت بــه
تأمیــن منافــع ایــران عمــل کنــد و خصوص ـاً
فریــب جریــان منفعــل نفــوذي وابســته بــه
فتنــه در دولــت در مقابــل آمریــکا را نخــورد و
بــه احســنت احســنت گفتــن آنهــا دل نبنــدد،
کــه ایــن جریــان متأســفانه کدخدائــی آمریــکا
را پذیرفتــه و حاضــر بــه جانثــاری در راه ملــت
نیســت و سســتی اراده آنهــا موجــب زیــاده
خواهــی بیشــتر آمریــکا شــده و مــی شــود.
اصــوالً ریشــه همــه ایــن مســائل و تحریمهــای
ســخت بــه فتنــه  ۱۳۸۸بــر میگــردد و فتنــه
گــران در تحمیــل ایــن شــرایط بــا آمریــکا
و غــرب شــریکند .تیــم مذاکــره کننــده و
دولــت بايــد تــاش کننــد خطــوط قرمــز را
رعایــت و مســائلی نظیــر حــق غنــی ســازی
ایــران در فــردو را تثبیــت کننــد ،بازگشــت
پذیــری ایــران را قابــل عمــل کننــد ،دیگــر بــه
هیــچ وجــه نپذیرنــد کــه در مــورد احتمــال
نظامــی بــودن برنامــه هســته ایــران بررســی
مجــدد شــود چــرا کــه امــر بــر همــه ثابــت
شــده اســت ،تحریمهــای ظالمانــه را یکجــا در
مرحلــه اول بــا زمــان مشــخص یکــی دوماهــه
بردارنــد ،اختیــار بررســی  PMDداده نشــود که
ایــن مــورد جــزو اختیــارات مذاکــره کننــدگان
نیســت ،تمــام قولهائــي كــه ايــن روزهــا بــه
ملــت مــي دهنــد بايــد عملــي شــود و اگــر
چنیــن نکننــد فاجعــه ای رخ خواهــد داد کــه
چنــد مــورد آن بــه عنــوان نمونــه – و فقــط
بــه عنــوان نمونــه – ذکــر مــی شــود:
 -۱ایــران عم ـ ً
ا تحــت نظــر آمریــکا مــی رود
و ایــن تحــت نظــر بــودن ادامــه دار چنــد ده
ســاله مــی شــود و در نهایــت احتمــال دارد
ســلطه بــه ایــران تحمیــل گــردد و ایــران زیــر
یــوغ آمریــکا رود .گــر چــه ملــت ســر افــراز
چنیــن اجــازه ای را نخواهنــد داد ،هــر چنــد
البتــه بــا هزینــه ای گــزاف.
 -۲هــر موضوعــی و هــر تحریمــی را مــی
تــوان بــه هســته ای مربــوط یــا غیــر مربــوط
کــرد .مفهــوم دو منظــوره و چنــد منظــوره
بــودن بــا تشــخیص آمریــکا یعنــی ریــش و
قیچــی و تيــغ بدســت زنگــي مســت دادن ،و
ايــن رفتــار حــدی نــدارد.
 -۳تعهــدات ذکــر شــده و بیــان شــده از
طــرف ایــران بایــد کامــ ً
ا همــه مشــروط
بــوده و زمــان حداكثــراش مشــخص باشــد.
هــر تعهــدی کــه بــدون ذکــر مــدت باشــد بــه
معنــی مــادام العمــر بــودن اســت.
 -۴راســتی آزمائــی آژانــس بــه درد خــود
آژانــس مــی خــورد! اگــر شــرط راســتی آزمائی

بــراي بــر داشــتن هــر تحریمــی بــه آژانــس
داده شــود ،بــه معنــی مــادام العمــر بــودن آن
تحریــم اســت .چــون راســتی آزمائــی آژانــس
تــه نــدارد و بــی پایــان اســت .يــادم هســت
كــه وقتــي وزيــر بــودم نماينــده اي خواســته
اي داشــت كــه قابــل تأميــن نبــود و ميرفــت
ســؤالي ميكــرد كــه ربطــي بــه آن موضــوع
نداشــت .ايــن فرمــول را آمريــكا و غــرب و
آژانــس بهتــر مــي داننــد و بهتــر اســتفاده
مــي كننــد.
 -۵برگشــت پذیــری بــا نابــود کــردن
زیرســاخت هــا و تجهیــزات بــه ایــن ســادگی
امــكان پذيــر نیســت ،هــم زمــان مــی خواهــد
و هــم ســرمایه.
 -۶خوشــبختانه عــدم اعتمــاد جهانــی بــه
آمریــکا اتفــاق افتــاد و آمریــکا مجبــور
بــه اعتــراف شــد کــه تحریمهــا نتوانســت
پیشــرفت هســته ای ایــران را ُکنــد و متوقــف
کنــد .آمریکائــی هــا بــر ناتوانــی خــود در
مقابــل ملــت ایــران تأکیــد کردنــد .نیــاز
آمریــکا بــه مذاکــره روشــن و قطعــی شــد.
پــس بایــد از ایــن فرصتهــا اســتفاده کــرد.
آمریــکا در منطقــه در طــول ســی ســال
گذشــته بــه هیچكــدام از اهــداف مشــخص
خــود نرســید .مذاکــره نبایــد موجــب رســیدن
آمریــکا بــه اهــداف تاکنــون تحقــق نیافتــه اش
شــود و گرنــه همــه مقاومــت هــا و پایــداری
هــا و دســتاوردهاي چنــد ده ســاله بــر بــاد
مــی رود.
 -۷هســته ای غــرور ملــی اســت .آمریــکا
میخواهــد تابــو شــکنی کنــد .میخواهــد از
طریــق مذاکــره و نتیجــه اي کــه بدســت مــی
آورد زیربناهــا را بشــکند و زمینــه فتنــه هــای
جدیــد در ایــران و منطقــه را فراهــم کنــد.
توافــق بــد ،غــرور ملــی را مــورد تعــرض قــرار
مــی دهــد کــه خطــرش از جنــگ بیشــتر
اســت.
 -۸در بیانــه اخیــر ،ایــران بالــغ بــر  ۳۷مــورد
تعهــد نقــد و روشــن و بــزرگ داده اســت ولــی
غــرب کمتــر از ســه مــورد نســیه و چنــد پهلــو
و قابــل تفســیر و قابــل جــرزدن .پــس توافــق
بــه ایــن صــورت بــرای کشــور فاجعــه آور
اســت.
 -۹پذیــرش پروتــکل الحاقــی یعنــی هیــچ
کــس و هیــچ مکانــی در ایــران اســامی در
هیــچ زمانــی در امنیــت نیســت و بایــد مــورد
بازدیــد و بازرســی قــرار گیــرد .ایــن یعنــی
کل کشــور در اختیــار آمریــکا و غــرب قــرار
بگیــرد .مجلــس را در مقابــل عمــل انجــام
شــده قــرار دادن و اختیــار از دســت مجلــس
گرفتــن جــرم و اشــتباهی غیــر قابــل بخشــش

اســت و تبعــات فاجعــه آور آن بــر عهــده
دولــت اســت.
 -۱۰چــون کدخــدا بــه حــرف خــودش عمــل
مــی کنــد پــس ســاخت چهــره غیــر واقعــی
موفــق از مذاکــرات ،عملــی سیاســی کاری
اســت .نبايــد انتطــار داشــت كــه آمریــکا حرف
ظریــف را اجــرا کنــد ،مگــر آنکــه مقیــد و
مجبــور شــود .پــس تعهــدات ایــران بایــد غیــر
قابــل تفســیر و بــا زمــان محــدود مشــخص
باشــد و اال ایــران را بــرای مدتهــای نامعلــوم
بــه زیــر تعهــد آوردن ،خواســت اصلــي آمریــکا
اســت.
 -۱۱مجلــس اگــر در رابطــه بــا مذاکــره
سیاســی کاری ،کــم کاری ،بــی تحرکــی،
یــا بــی تفاوتــي کنــد ،خســارت آن غیرقابــل
جبــران اســت و نماینــدگان و رئیــس و هیــأت
رئیســه و کمیســیون هــای مجلــس خصوص ـاً
امنیــت ملــی نخواهنــد توانســت در تاریــخ
ســربلند کننــد .اگــر مجلــس وارد نشــود و
ایــران بــه زیــر تعهــد چنــد ده ســاله یــا مــادام
العمــر بــرود و شــرایط ایــران از نظــر هســته
ای در مــدت محــدودي کامـ ً
ا عــادی نگــردد،
آیــا نســل فعلــی و نســلهای آتــی مجلــس نهــم
را خواهنــد بخشــید؟ خــوش بینــی رئیــس و
رؤســا کافــی نیســت .همــه بایــد درگیــر
موضــوع شــوند و کار جمعــی صــورت گیــرد.
بــی تفاوتــی و بــازي سياســي در ايــن امــر
فاجعــه آور اســت .ا
اینجــا مســأله ملــی اســت و لــذا محــل و زمان
بلنــد کــردن پرچــم حمایــت پفکــی و یــا
مخالفــت بــا دولــت نیســت .حضــرت روح اهلل
فرمــود :حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات اســت.
اگــر الزم باشــد کــه مجلــس فــدا بشــود تــا
نظــام ســالم بمانــد ،بایــد بشــود .مجلــس در
برابــر ملــت ،رهبــر و تاریــخ مســئول اســت.
نبایــد رهبــری ،ملــت و دولــت تنهــا بماننــد.
تاکنــون مجلــس عملکــرد کــم رنــگ و بــی
رمقــی داشــته اســت و قابــل قبــول نیســت.
بایــد از ســریال گزارشــات یکطرفــه در صحــن
غیرعلنــی فراتــر رفــت .نبایــد مجلســیان را از
عــدم انتخــاب در دوره بعــد بترســانند ،ایــن
حربــه کهنــه شــده .در ایــن مــورد ملــی
مجلــس نبایــد بگــذارد بــا فحــش و تهمــت
و توهیــن خفقــان ایجــاد گــردد .مجلــس بایــد
همــه را وادار بــه ارائــه گــزارش مســتند و
پاســخ مســتدل بــه ابهامــات و ارائــه راه کار
کنــد .ســکوت و انفعــال و سیاســی کاری و
بــی تفاوتــی ماهیت ـاً خودکشــی اســت .ملــت
انســانهای شــجاع و مؤمــن بــه آرمانهــای امــام
و رهبــری و انقــاب را دوســت دارنــد.
والسالم.
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اهم سخنان مقام
معظم رهبری
درباره مذاکرات اخیر
هستهای

 -1علــت موضــع گیــری نکــردن رهبــری
ایــن اســت کــه هنــوز کاری انجــام نگرفته
و هیــچ موضــوع الــزام آوری میــان دو
طــرف بوجــود نیامــده اســت.
 -2نــه موافــق و نــه مخالــف مذاکــرات
اخیــر هســته ای هســتم چــون هنــوز
اتفاقــی نیفتــاده اســت.
 -3آنچــه کــه تاکنــون اتفــاق افتــاده نــه
اصــل توافــق ،نــه مذاکــره منتهــی بــه
توافــق و نــه محتــوای توافــق را تضمیــن
نمــی کنــد و حتــی ایــن موضــوع را هــم
تضمیــن نمــی کنــد کــه ایــن مذاکــرات
بــه توافــق منتهــی شــود ،بنابرایــن
تبریــک گفتــن معنایــی نــدارد.
 -4مــن هیچــگاه درخصــوص مذاکــره بــا
امریــکا خوشــبین نبــودم و ایــن موضــوع
هــم بواســطه یــک توهــم نیســت بلکــه
بدلیــل تجربـهای اســت کــه در ایــن بــاره
وجــود دارد.
 -5از ایــن مذاکــرات مــوردی بــا تمــام
وجــود حمایــت کــردم و اکنــون نیــز
حمایــت مــی کنــم.
 -6اگــر کســی بگویــد کــه رهبــری بــا

رســیدن بــه توافــق مخالــف اســت ،ســخن
خــاف واقــع گفتــه اســت.
 -7توافــق نکــردن بهتــر از توافــق بــد
اســت .قبــول نکــردن توافقــی کــه بخواهــد
منافــع ملــت ایــران را پایمــال کنــد و
عــزت ملــت را از بیــن ببــرد ،شــرف دارد
بــر توافقــی کــه بخواهــد ملــت ایــران را
تحقیــر کنــد.
 -8مــن نســبت بــه مذاکــرات بــی تفــاوت
نیســتم امــا تــا بحــال در جزئیــات
مذاکــرات دخالــت نکــرده ام و از ایــن پــس
هــم دخالــت نخواهــم کــرد.
 -9مــن مســائل کالن ،خطــوط اصلــی،
چارچوبهــا و خــط قرمزهــا را عمدتــاً
بــه رئیــس جمهــور و در برخــی مــوارد
محــدود بــه وزیــر امــور خارجــه گفتــه ام
امــا جزئیــات در اختیــار آنهــا اســت.
 -10بنــده بــه مجریــان مذاکــرات هســته
ای اعتمــاد دارم و تاکنــون تردیــدی
نســبت بــه آنهــا نداشــته ام و ان شــاءاهلل
کــه در آینــده هــم ،اینچنیــن باشــد.
 -11درخصــوص مذاکــرات هســته ای،
دغدغــه جــدی دارم چــون طــرف مقابــل

اهــل فریــب و دروغ و عهــد شــکنی و
حرکــت درخــاف مســیر صحیــح اســت.
طــرف مقابــل مــا ،طــرف بــد عهــد و
متقلبــی اســت .طــرف مقابــل ،لجــوج،
بدعهــد ،بــد معاملــه و اهــل از پشــت
خنجــر زدن اســت.
 -12ســخنان رهبــری بــا مــردم براســاس
اعتمــاد متقابــل اســت و همانطــور کــه
مــردم بــه بنــده حقیــر اعتمــاد دارنــد،
مــن هــم نســبت بــه مــردم اعتمــاد کامــل
دارم و معتقــدم کــه همــواره دســت خــدا
بــا ایــن مــردم اســت .ســخن مــا بــا آنــان
در چارچــوب ایــن احســاس و صــدق و
بصیــرت مــردم اســت.
 -13در مــورد موافقــت هــا و مخالفــت
هــا بــا مذاکــرات هســته ای نبایــد در ایــن
خصــوص مبالغــه و عجلــه شــود بلکــه
بایــد صبــر کــرد و دیــد کــه چــه اتفاقــی
خواهــد افتــاد.
 -14بایــد مــردم و بخصــوص نخبــگان را
در جریــان جزئیــات قــرار دهنــد و آنهــا را
از واقعیــات مطلــع کننــد زیــرا هیــچ چیــز
محرمانــه ای وجــود نــدارد.
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سبک زندگی (شماره)7
نگاهــی فرهنگــی بــر
تعطیــات نــوروزی
دکتر محمد رضا طالیی -استادیار
دانشکده راه آهن
 -15در جریــان قــرار دادن مــردم و
نخبــگان از جزئیــات مذاکــرات هســته
ای ،مصــداق همدلــی مســئوالن بــا مــردم
اســت و شــرایط کنونــی فرصــت مناســبی
بــرای بوجــود آمــدن همدلــی بــا مــردم
اســت.
 -16مســئوالن کــه افــراد صــادق و
عالقمنــد بــه منافــع ملــی هســتند بایــد
منتقدیــن شــاخص مذاکــرات را دعــوت
کننــد و بــا آنــان صحبــت کننــد؛ اگــر در
مطالــب آنــان ،نکتــه ای بــود ،از آن بــرای
پیشــبرد بهتــر مذاکــرات ،اســتفاده کننــد
و اگــر نکتــهای هــم نبــود ،آنــان را قانــع
کننــد .بایــد بــا بهــره گیــری از نظــرات
افــراد مطلــع و امیــن و همچنیــن نظــرات
منتقــدان ،شــیوه هــای درســت مذاکراتــی
را پیــدا و دنبــال کننــد.
 -17مذاکــره بــا امریکاییهــا فقــط در
مــورد موضــوع هســته ای اســت و نــه
هیــچ موضــوع دیگــری .اگــر طــرف مقابــل
از کجتابــی هــای خــود دســت بــردارد،
ایــن تجربــه را مــی تــوان در مســائل دیگــر
ادامــه داد.
 -18طــرف مقابــل ملــت ایــران کــه
بدعهــدی مــی کنــد ،امریــکا و ســه کشــور
اروپایــی اســت و نــه جامعــه بیــن المللــی.
 -19مــن اصــرار دارم کــه مســئوالن،
دســتاوردهای کنونــی هســته ای را بســیار
بــا اهمیــت تلقــی کننــد و آنهــا را کــم
ارزش و ســبک نشــمارند.
 -20اینکــه برخــی روشــنفکرنماها بگوینــد
«صنعــت هســته ای را بــرای چــه مــی

خواهیــم؟» ،یــک فریــب اســت.
 -21مهمتریــن ویژگــی صنعــت هســته
ای کشــور ایــن اســت کــه دســتیابی بــه
ایــن صنعــت بســیار مهــم ،نتیجــه انفجــار
اســتعدادهای ذاتــی جوانــان ایرانــی بــوده
اســت ،بنابرایــن رونــد پیشــرفت در صنعت
هســته ای بایــد ادامــه یابــد.
 -22ولــو بــا قبــول برخــی محدودیتهــا
توســعه علمــی و فنــی در ابعــاد گوناگــون
بایــد ادامــه یابــد و بــا قــدرت پیــش رود.
نظــام اســامی ایــران بــر مبنــای فتــوای
شــرعی و همچنیــن بــر مبنــای عقالنــی،
هیچــگاه بدنبــال ســاح هســته ای نبــوده
و نخواهــد بــود ،و آن را مایــه دردســر مــی
دانــد.
 -23اخیــرا ً یکــی از مســئوالن صریحــاً
گفــت کــه مــا بــه طــرف مقابــل اعتمــاد
نداریــم ،کــه اینگونــه موضعگیریهــا خــوب
اســت.
 -24تحریمهــا بایــد در همــان روز توافــق
بــه طــور کامــل و یکجــا لغــو شــوند .
 -25مطلق ـاً نبایــد اجــازه داده شــود کــه
بــه بهانــه نظــارت ،بــه حریــم امنیتــی و
دفاعــی کشــور نفــوذ کننــد.
 -26نبایــد حمایــت از بــرادران مقاوممــان
در نقــاط مختلــف مــورد خدشــه قــرار
گیــرد.
 -27شــیوه نظــارت بــر برنامــه هســته
ای ایــران بایــد تنهــا در محــدوده همــان
نظارتهــای متعارفــی کــه در همــه دنیــا
انجــام میشــود اعمــال شــود ،نــه بیشــتر.

کار مال تراکتور است!؟
اولیــن روز کاری ســال نــو ابتــدای صبــح در
دانشــکده حاضــر شــدم و بــه آمــاده کــردن
درس بــرای کالس خــود پرداختــم .در تمــام
ســال هــا در اولیــن روز کاری ســال نــو از
احــوال و اوضــاع دانشــجویان در تعطیــات
عیــد بــه مــدت کوتاهــی بحــث مــی کنــم.
البتــه بصــورت معکــوس ســواالتی را مــی
پرســم تــا دانشــجویان بــه راحتــی تمایــات
و احــواالت خــود را در تعطیــات نــوروزی
مطــرح کننــد .جمعیــت غالــب دانشــجویان
از رکــورد زنــی در ســاعت بیــدار شــدن
از خــواب (البتــه هرچــه دیرتــر بهتــر)،
رکــورد زنــی در تعــداد تماشــای فیلــم هــای
تلویزیونــی و عــدم بــاز کــردن حتــی یــک
صفحــه کتــاب و  ...صحبــت مــی کننــد .و
وقتــی مــن در ادامــه بــا طــرح نمونــه هــای
از کارهــای انجــام داده خــودم در تعطیــات
نــوروزی در زمــان دانشــجویی خــودم و زمــان
حاضــر ،کمــی خــاف رودخانــه سســتی و
کاهلــی جریــان یافتــه ،صحبــت مــی کنــم
گویــا نمونــه جدیــدی از زندگــی را برایشــان
مطــرح کــرده ام کــه تــا کنــون ندیــده انــد.
ایــن مســئله بــا وجــود تعطیــات حــدود یــک
ماهــه ای اســت کــه خــود دانشــجویان آن را
بــا تعطیــل کــردن هفتــه آخــر ســال و تاخیــر
در حضــور در کالس در هفتــه اول ســال بــرای
خــود بوجــود آورده انــد .رودخانــه مذکــور
طــوری حرکــت خــود را در دانشــگاه ادامــه
مــی دهــد کــه حتــی دیگــر دانشــجویان کــه
متمایــل بــه ایــن وضعیــت نیســتند نیــز گــه
گاه حداقــل در کالم بــا جــو غالــب همــراه
مــی شــوند و در صــورت مقاومــت ،نهایــت بــا
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ایــن جملــه مواجــه مــی شــوند کــه کار مــال
تراکتــور اســت! یعنــی کاری خــوب اســت کــه
کمتــر کار کنــی بیشــتر پــول در بیــاوری!
بــا ایــن مســئله بــه نظــرم رســید یکــی از
وظایــف ضــروری تربیتــی در شــغل مقــدس
اســتادی بــرای مــن دادن بینــش و رویکــرد
صحیــح زندگــی بــا عمــل و گفتــارم در کالس
درس اســت .لــذا بــا وجــود تمامــی کارهــای
مثبــت ماننــد دیــد و بازدیــد نــوروزی و
مســافرت و اســتراحت و ...کــه در تعطیــات
نــوروزی رایــج اســت مــی بایســت فرصــت
تعطیــات را بــه چنــد قســمت تقســیم نمــود
و بخشــی از آن را بــه فعالیــت هــای مثبــت
ســازنده بــرای خــود و دیگــران اختصــاص
دهیــم.
واقعیــت آنســت کــه فرهنــگ کار گریــزی
بطــور عمومــی در جامعــه ایــران رواج دارد.
شــاید عوامــل مختلــف ایــن موضــوع از
مســائل فرهنگــی نشــات مــی گیــرد .لطیفــه
ای رایــج در بیــن مــردم بعضــی اســتان هــا
رایــج اســت کــه :میدونــی چــرا مــردم حافــظ
رو بیشــتر از ســعدی دوســت دارنــد؟
چــون ســعدی میگــه" :بــرو کار میکــن مگــو
چیســت کار"....
ولــی حافــظ میگــه" :برلــب جــوی نشــین و
گــذر عمــر ببیــن!"

البتــه درســت اســت کــه تفریــح و لــذت از
زندگــی در دیــن مبیــن اســام نیــز مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت ولــی تــن آســایی
چیــزی نیســت کــه مــورد تاییــد باشــد.
صــرف نظــر از ریشــه هــای ایــن مســئله در
میــان مــا ،بایــد توجــه نمــود کــه وجــود
تعطیــات طوالنــی بــدون کار و تــاش جــدی
منجــر بــه ایجــاد تــورم در جامعــه و کاهــش
ســرعت رشــد و توســعه در زمانــی مــی گــردد
کــه کشــور بیــش از پیــش نیازمنــد حرکــت
جهــادی اســت .ایــن مســئله در نهایــت
آســیب خــود را در کالن جامعــه بــه مــردم
وارد خواهــد کــرد.
در ادامــه بــه مــروری بــر جایــگاه و فرهنــگ
کار و تــاش در منابــع اســامی مــی پردازیــم:
جایگاه کار و تالش در قران کریم:
ی كــ ه همیشــ ه مــورد
یكــی از موضوعهایــ 
ث كار
ن اســام قــرار گرفتــه ،بحــ 
تاكیددیــ 
ت و مبنــا قــرار
ش و پرهیــزاز بطالــ 
و كوشــ 
ن كار بــرای شكوفاییاســتعدادهای انســان
داد 
ن امــر هــمدر قــرآن و
ت اوســت و ایــ 
و تربیــ 
ل مشــاهده اسـت .قــرآن به
هـم در ســنت قابـ 
ی بیعمــل
ن را از حرفزدنهــا 
شــدت انســا 
منــع و همــواره تاكیــد میكنــد كهفضــل

ی خواهــد شــد ك ـ ه اه ـل
ب كســان 
خــدا نصی ـ 
ت
ش باشــند .در آیــا 
جهــد وكوشــش و تــا 
 ۳۹تــا  ۴۱ســورهنجم آمــده اســت« :لیــس
ی
ن كــ ه بــرا 
لالنســان ّال مــا ســعی و :...و ایــ 
ی و كوشـش او نیسـت
انســان بهــرهای جزســع 
ی او بــه زودی دیدهمیشــود و ســپس
و ســع 
بـ ه او جــزای كافـی داد ه خواهدشــد .در یكـی
ن كســیكه
ت آمــده اســت :آ 
دیگــر از آیــا 
ی و كوشــش
ت را بطلبــد و ســع 
ی آخــر 
ســرا 
ن انجــا م دهــد ،در حالــی
یآ
خــود رابــرا 
ی و تــاش او
كــه ایمــان داشتهباشــد ،ســع 
پــاداش داد ه خواهــد شد(ســور ه اســراء ،آیــ ه
ت
 .)۱۹در آیــه  ۳۸ســوره مدثــر بــ ه صراحــ 
ت كــ ه هــر
ح شــده اســ 
ایــن موضوعمطــر 
ش اس ـت .آی ـ ه ۹۷
ی در گــرو اعمالخوی ـ 
كس ـ 
ت كــه
ل بیانگــر اینمطلــب اســ 
ســور ه نحــ 
هــر كـس عمـل صالـح كنــد ،خــواه مردباشــد،
م
ت پاكیــزه میبخشــی 
خــواه زن ،بــ ه او حیــا 
ی كــه
ش آنهــا را بــ ه بهتریــن اعمالــ 
وپــادا 
انجــام دادهانــد ،خواهیــم داد
تشویق به کار و نهی از تنبلی
امــام باقــر (ع) :از تنبلــی و بــی حوصلگــی،
بپرهیــز؛ زیــرا ایــن دو ،کلیــد هــر بــدی مــی
باشــند و کســی کــه تنبــل باشــد ،حقّــی را
نگــذارد و کســی کــه بــی حوصلــه باشــد ،بــر
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حــق شــکیبایی نــورزد]2[ .
حد و اندازه ی پرداختن به کار
رهبانیــت و معنویــت گرایــی
در اســام نــه
ّ
ـیحیت مطــرح اســت و نــه دنیــا
افراطــی مسـ ّ
گرایــی افراطــی یهودیّــت .اســام دینــی
معتــدل اســت کــه ســهم جســم و روح و دنیــا
و آخــرت هــر دو در آن حفــظ و رعایــت شــده
اســت .از ایــن رو هــم تشــویق بــه کار و تــاش
و پرهیــز از تنبلــی و کســالت در آن وجود دارد
ـدر بــودن روزی و ضمانت
و هــم مســئله ی مقـ ّ
آن از جانــب خــدا (هــود ،6/ذاریــات 58/و )...و
پرهیــز از حــرص و آز کــه بــه تعبیــری مــی
تــوان آن را «رعایــت اعتــدال در کار» نامیــد.
امــام صــادق (ع) مــی فرمایــد« :لیکــن طلبــک
المعیشــه فــوق کســب المضیــع و دون طلــب
الحریــص الراضــی بدنیــاه المطمئــن الیهــا»
[]3
تــاش تــو در راه کســب معــاش بایــد برتــر
از عمــل فــرد مســامحه گــری باشــد کــه بــر
اثــر سســتی ،حــق کار را ضایــع کــرده اســت و
فروتــر از کار حریصــی باشــد کــه بــه افــراط و
زیــاده روی گرائیــده اســت ،حــرص و فرومایــه
ای کــه بــه جــای تمــام فضائــل انســانی و
تعالــی معنــوی ،فقــط بــه دنیــای خویــش
دلگــرم و مســرور اســت و بــا وجــود آن خــود
را مطمئــن و آرام احســاس مــی کنــد.
امــام کاظــم (ع) :در آن بکوشــید کــه زمانتــان
را بــه چهــار بخــش تقســیم کنیــد :ســاعتی
بــرای مناجــات بــا خــدا ،و ســاعتی بــرای
امــر زندگــی؛ و ســاعتی بــرای همنشــینی بــا
بــرادران و معتمدانــی کــه عیــب هــای شــما
را بــه شــما بشناســانند و در باطــن بــه شــما
اخــاص داشــته باشــند؛ و ســاعتی بــرای
پرداختــن بــه لــذت هایــی کــه حــرام نباشــد
[ .]4برخــی نیــز در گذشــته بــه اندیشــه ی

تــوکل و بهانــه کــردن آیاتــی همچــونَ « :و
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کار و تــاش مــی کشــیدند ،کــه در نکوهــش
ـددی از
ایــن عقیــده و عمــل نیــز روایــات متعـ ّ
معصومیــن (ع) نقــل شــده و در آنهــا تأکیــد
شــده اســت کــه هــم زمــان بــا کار و تــاش
بایــد بــه خداونــد تــوکل داشــت نــه بــا تــرک
کار.
نکتــه ای کــه در ایــن مبحــث باید بــدان توجه
داشــت ایــن اســت کــه اگرچــه در قــرآن کریم،
بارهــا دنیــا و زندگــی دنیایــی نکوهــش شــده و
از آن بــه لهــو و لعــب و زینــت و تفاخــر و متاع
غــرور تعبیــر و بــر توجــه بــه حیــات اخــروی
تأکیــد شــده اســت (انعــام ،6/عنکبــوت،64/
محمــد  ،36/حدیــد  20 /و )...ولــی بــه معنــای
نفــی مطلــق دنیــا و دســت کشــیدن از کار
و تــاش نیســت؛ بلکــه مقایســه ی ارزش
متــاع دنیــوی بــا پــاداش اخــروی اســت .در
اســام کســب و کار و تــاش در حــد معقــول
هرگــز بــه معنــای دنیاگرایــی و غفلــت از خــدا
و آخــرت کــه در ایــن صــورت انســان بــرای
رســیدن بــه دنیــا و مادیــان دســت بــه هــر
جنایتــی مــی زنــد .از طــرف دیگــر ،انگیــزه
هــای افــراد از کارهــا نیــز یــک مــاک عمــده
در مثبــت یــا منفــی بــودن کارهاســت کــه در
دو روایــت زیــر بــه آن اشــاره شــده اســت:
پیامبــر اســام (ص)« :افضــل العمــل مــا اریــد
بــه وجــه اهلل» برتریــن کارهــا ،کاری اســت کــه
بــرای خــدا باشــد[.]5
روزی رســول اکــرم بــا اصحــاب خــود نشســته
بــود ،جــوان توانــا و نیرومنــدی را دیــد کــه
اول صبــح بــه کار و کوشــش مشــغول شــده
اســت .کســانی کــه در محضــر آن حضــرت
بودنــد گفتنــد ایــن جــوان شایســته ی مــدح
و تمجیــد بــود اگــر جوانــی و نیرومنــدی خــود

را در راه خــدا گام برمــی دارد ،همچنیــن اگــر
کار مــی کنــد بــه نفــع والدیــن ضعیــف یــا
کــودکان ناتــوان کــه زندگــی آنــان را تأمیــن
کنــد و از مــردم بــی نیازشــان ســازد ،بــاز هــم
بــه راه خــدا مــی رود ،ولــی اگــر کار مــی کنــد
تــا بــا درآمــد خــود بــه تهیدســتان مباهــات
نمایــد و بــر ثــروت و دارایــی خــود بیفزایــد
او بــه راه شــیطان رفتــه و از صــراط حــق
منحــرف شــده اســت]6[.
بیکار از رحمت خدا بدور است:
کســی کــه کار و تــاش نمیکنــد کــه مخــارج
خــود و عایل ـهاش را تأمیــن کنــد و گوش ـهای
از بــار جامعــه را بــر دوش نمیکشــد بلکــه
خــود و عایلــهاش ســرباری بــر دوش جامعــه
میباشــند ،ملعــون و از رحمــت خداونــد
بــه دور اســت ،چنانکــه پیامبــر(ص) فرمــود:
«ملعــون مــن التــی کلــه علــی النــاس».
ملعــون اســت هرکــس کــه(کار و تــاش
نمیکنــد) و بــار و زحمــت خــود را بــر
جامعــه تحمیــل کــرده اســت .و در حدیــث
دیگــر فرمــود« :ملعــون ملعــون مــن یضیــع
مــن یحــول» «ملعــون از رحمــت خــدا بــه دور
اســت ،کســی که(بیــکار بــوده و بــا درمانــده
کــردن) عایل ـهاش را ضایــع و ب ـیارزش کنــد.
[]7
کمکاری بزرگترین عامل بدبختی:
همانطــور کــه بیــکاری زیانبــار و بیــکار
مــورد نکوهــش اســت .کــمکاری ،سســتی و
تنبلــی نیــز نکوهیــده و موجــب ضــرر اســت و
فــرد سســت ،بیحــال و کـمکار در امــور دنیــا
و آخــرت عقــبافتــاده و ضــرر میبینــد ،لــذا،
همانطــور کــه در روایــات اســامی از بیــکاری
مزمــت و نکــوش شــده از کـمکاری و سســتی
نیــز مالمــت شــده اســت ،چنانکــه امــام
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باقــر(ع) میفرماینــد« :ایــن ال بغــض الرجــل
ان یکــون کســانا عــن امــر دنیــا و مــن کســل
عــن امــر دنیــاه فهــو مــن امــر آخرته اکســل»:
«مــن دشــمن م ـیدارم مــردی را کــه در کار
دنیایــش بیحــال و سســت باشــد و در کار
آخرتــش سس ـتتر اســت» و امــام صــادق(ع)
نیــز فرمــود« :کســی کــه در کار عبــادت و
نمــازش سســت باشــد خیــر(و خوبــی) در
آخرتــش نیســت و کســی کــه در اداره امــور
زندگیــش سســت و بیحــال باشــد خیــر(و
خوشــبختی) در کار دنیایــش نمیباشــد» و
نیــز فرمود«:عــدو العمــل الکســل» «سســتی و
بیحالــی دشــمن کار اســت.
بیکار ،مورد غضب خداست
همانطــور کــه کار ارزشــمند ،باالتریــن
عبــادت ،جهــاد ،اطاعــت خــدا و موجــب عــزت
اســت و کارگــر محبــوب پــروردگار عالــم
اســت ،بیــکاری زشــت و نکوهیــده و نادرســت
و شــخص بیــکار مــورد غضــب خــدا و نفــرت
خلــق اســت .امــام صــادق(ع) نقــل میکنــد:
«ان اهلل یبغــض کثــره النــوم و کثــره الفــراغ».
«خــواب زیــاد و بیــکاری زیــاد مــورد غضــب
خداســت» .و حضــرت موســیبن جعفــر(ع)
فرمــود« :اناهلل عــزوج لیبغــض القبــر النــوام
ان اهلل یبغــض العبــد الفــارغ ».و «بــه راســتی
کــه خداونــد خشــم دارد بــه بنــدهای کــه زیــاد
بخوابــد و شــخص بیــکار ورد غضــب خداونــد
اســت [.]8
منابع و مآخذ
 .1قرآن کریم
 .2مجلســی ،محمــد باقــر ،بحاراالنــوار ،بیروت،
موسســه الوفا( .1403 ،ج  ،75ص)187
 .3الحدیث(روایــات تربیتــی از مکتــب اهــل
بیــت) ،تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی،
 ( .1367ج ،3ص )7
 .4تحــف العقــول عــن آل الرســول ،بــه
کوشــش علــی اکبــر غفــاری ،قــم ،موسســه ی
نشــر اســامی .1404 ،ص )302
 .میــزان الحکمــه  ،مکتــب االعــام
.5
االســامی ،.1367 ،ج  ،9ص ،4064ش
)1 4 3 1 4
الحدیث(روایــات تربیتــی از مکتــب
.6
اهــل بیــت) ،تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ
اســامی ،1367 ،ج ،1ص )325
سفیته البحار ج  1ص 448
.7
وســایل الشــیعه ج  12حدیــث  9و
.8
3

آداب غذا خوردن
از دیدگاه اسالم

دیــن مبیــن اســام کاملتریــن و جامــع
تریــن ادیــان الهــی اســت .لــذا بــرای غــذا
خــوردن نیــز احکامــی دارد کــه رعایــت آنهــا
بــر هــر فــرد مســلمان مفیــد اســت:.البته از
آنجــا کــه عقــل و علــم ،بــر همــه رازهــای
آفرینــش احاطــه ندارنــد ،چــه بســا حکمــت
برخــی از رهنمودهــای اســام بــرای دانــش
امــروز مجهــول باشــد ولــی بــی تردیــد ایــن
بــه معنــای بــی دلیــل بــودن آن رهنمودهــا
نیســت .چنــان کــه فلســفه شــماری از احــکام
اســام ،در گذشــته مجهــول بــود و امــروزه
علــم بــه راز آنهــا پــی بــرده اســت.
الــف -برخــی از سفارشــات اســام در مــورد
غــذا خــوردن کــه برگرفتــه روایــات ائمــه
معصومیــن (ع) هســتند ،عبارتنــد از:
 -1تهیــه از راه مشــروع و حــال بــودن غذا (و
البتــه همــه آنچــه انســان مصــرف میکنــد).
 -2تدبــر در اینکــه انــواع خوراکیهــا چگونــه
در نظــام هســتی پدیــد آمدهانــد.
 -3شستن دستها قبل و بعد از غذا
 -4شــروع بــه خــوردن غــذا وقتــی اشــتها
وجــود دارد
 -5آغــاز خــوردن غــذا بــا نــام و یــاد خــدا و
گفتــن «بســم اهلل»
 -6آغــاز کــردن غــذا بــا ســرکه یــا نمــک ( در
صورتیکــه فــرد ســالم بــوده و نمــک برایــش
ضــرر نداشــته باشــد).
 -7آغاز کردن از سبکترین غذاها
 -8نخــوردن غــذای داغ و خــوردن غــذای

نیمــه گــرم قبــل از ســرد شــدن
 -9خوردن با دست راست (سه انگشت)
 -10کوچک گرفتن لقمه
 -11خوب جویدن غذا
 -12طوالنی کردن نشستن برسر سفره
 -13گرامــی داشــتن نــان و نگذاشــتن آن زیــر
ظــرف غذا
 -14خوردن سبزی حین غذا
 -15دســت کشــیدن از خــوردن غــذا پیــش از
ســیر شــدن کامــل و در حالــی کــه قــدری از
اشــتها باقــی اســت.
 -16خوردن از قسمت جلوی خود
 -17نگاه نکردن به لقمه دیگران
 -18رعایــت حقــوق دیگــران در آنچــه برســر
ســفره اســت.
 -19آغــاز شــدن غــذا بــه وســیله کســی کــه
صاحــب ســفره اســت و یــا کســی کــه بزرگتــر
مجلــس اســت.
 -20ادامــه دادن صاحــب ســفره بــه خــوردن
تــا ســیر شــدن همــه کســانی کــه بــر ســر
ســفره نشســتهاند.
 -21گفتــن «الحمــداهلل» بعــد از صــرف غــذا و
دعــا کــردن بــراي برکــت يافتــن روزي
 -22خوردن کمی نمک بعد از غذا
 -23خــال کــردن و مســواک زدن بعــد از
غــذا خــوردن
 -24يــادآوري گرســنگان و مســئوليتي کــه
افــراد ســير در برابــر آنــان دارنــد
 -25جــارو کــردن (حتــی االمــکان خــوردن)
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خــوردن غذاهــاي ريختــه شــده بــر ســر ســفره
 -26بلنــد شــدن از ســر ســفره قبــل از
برچیــدن آن
 -27اســتراحت بــر پشــت و نخوابيــدن
بالفاصلــه پــس از خــوردن غــذا
 -28حتــی االمــکان هــم غــذا شــدن بــا
دیگــران
ب -همچنیــن برخــی از مــواردی کــه در مورد
غــذا خــوردن نهــی شــدهاند عبارتنــد از:
 -1زیادهروی در کیفیت و کمیت غذا
 -2نکوهــش غذایــی کــه نســبت بــه آن بــی
میــل اســت.
 -3دمیدن در غذا
 -4خوردن با دست چپ
 -5خوردن با یک انگشت یا دو انگشت
 -6بلند آروغ زدن
 -7پاک کردن زیاد استخوانها
 -8آب خوردن در میان غذا
 -9آب خوردن پس از خوردن گوشت
 -10خوردن در حال سیری
 -11غــذا خــوردن بــه شــیوه متکبــران مث ـ ً
ا
در حــال "تکیــه زده "  "،خوابیــده بــه شــکم "
 " ،دراز کشــیده " و " ایســتاده".
 -12غــذا خــوردن درحــال راه رفتــن و
جنابــت.

"جمهوری اسالمی ،شاخۀ ایرانی
حجت السالم و المسلمین علیرضا پناهیان

ســالروز نهادینــه شــدن نهالــی از انقــاب
هــر چــه داریــم هســت .مــا چیــزى نیســتیم
جهانــی اســام در ایــران مب ـارک بــاد .نهــال
خودمــان ،هرچــه هســت اســام اســت .و
«جمه ـوری اســامی» شــاخۀ ایرانــی شــجرۀ
مــا در پنــاه اســام اگــر چیــزى باشــیم،
طیبــۀ انقــاب جهانــی اســام اســت کــه
هســتیم»(صحیفه امــام .)۴۷۷/۹/از همــان
تاریخــی بــه قدمــت و عظمــت اســام دارد.
اول معلــوم بــود کــه ایــن انقــاب ریشــه در
انقالبــی کــه ســرآغازش از مکــۀ مکرمــه بــود
تاریــخ دارد و سرشــاخههایش نیــز در حصــار
و مقدماتــش را تمــام انبیــاء فراهــم کــرده
مرزهــای مــا باقــی نخواهــد مانــد؛ شــعارهایش
بودنــد .بــذر شــجرۀ طیبــۀ «انقــاب اســامی»
جهانــی بــود و ریشــههایش در تمــام تاریــخ
در کنــار چشــمۀ زمــزم بــه دســتان پــاک
و خــاک منطقــه امتــداد داشــت .ســالها بــر
پیامبــر اکــرم(ص) کاشــته شــد .در مکــه آن
تنــۀ آن کوبیدنــد تــا آن را قطــع کننــد و شــاخ
را ســرکوب کردنــد ،از مدینــه ســربرآورد .در
و برگهــای آن را بشــکنند ،کــه ســایهاش
مدینــه مظلــوم واقــع شــد و در کوفــه بــه
بــه همســایهها نرســد ،امــا هماکنــون مــی
اقتــدار رســید .در کوفــه بــا ناجوانمــردی
بینیــم شاخســارهایش بــر تمــام منطقــه ســایه
خواســتند آن را بــه خــاک بســپارند ،در
افکنــده و میوههایــش را بــه تمــام مــردم
کربــا قیــام کــرد .در عاشــورا آن را بــه
منطقــه رســانده اســت .بــه تعبیــر بهتــر،
خــاک و خــون کش ـاندند تــا ناب ـودش کننــد،
نهالهــای نــو و مقاومــی در هرمنطقــه از
ریشــههای خــود را در دل زمیــن گســتراند
ریشــههای خــود رویانــده اســت .مقاومــت
و جاودانــه شــد؛ تــا در زمــان مــا جلوهگــر
یکــی از ثمــرات ایــن انقــاب اســت ،بی ـداری
گشــت و ۲۲بهمـن ۵۷ســرزمین مــا را رویانــد.
اسـامی یکــی دیگــر .اخیــرا ً اقتــدار مظلومــان
مــا از ایــن شــجرۀ تنومنــد طیبــه کــه در جــان
در مقابــل ظالمــان یکــی دیگــر از جلوههــا
جامعــۀ مــا ســر از خــاک تاریــخ بیــرون زده
و جوانههــای آن اســت کــه امــروز بیــش از
بــود ،شــاخهای بــا نــام «جمهــوری اســامی
هرکجــا در یمــن ســر از خــاک بــرآورده اســت.
ایــران» دریافــت کردیــم و آن را بــه مثابــه
ایــن انقــاب ،جهانــی خواهــد شــد چــون
نهالــی نهادینــه کردیــم کــه زیــر ســایۀ آن
ریش ـههایش در خــاک و سرشــت آدمیــان در
زندگــی کنیــم.
سرتاســر عالــم وجــود دارد و منطقــۀ اسـامی
مــا بــه نهالســتانی بــرای صــدور شــاخههای
پــس اوالً بهتــر اســت بهجــای آنکــه انقــاب
آن بــه جهــان مبــدل خواهــد شــد .و روزی
اسـامی را متعلــق بــه خودمــان بدانیــم ،خــود
خواهــد رســید کــه تمــام انقالبیــون را بــه
را بــه آن متعلــق بدانیــم .امــام در ایــن بــاره
مکــه یعنــی زادگاه اولــی ایــن انقــاب فــرا
میفرمودنــد« :همــه مــا در پنــاه اســام
بخواننــد ،شــاید مــردم انقالبــی یمــن بــرای

نباء نشــریه بســیج اســاتید دانشــگاه علم و صنعت

شماره ســیزدهم،فروردین 19 139 4

«انقالب جهانی اسالم»"

حضــور در مکــه آمــاده میشــوند.
آنهایــی کــه
انقـ
ـاب
را
بــه
شــ
ورش
ترج
مــه
م
ی
گفت
نــد آنهــا نتوانســتهاند بهخوبــی
و تفســیر میکننــد ،طبیعتــاً ترجیــح
ثانیـاً بایــد بدانیــم نظــام مــا ت
مارکسیســم را پیــاده کننــد .غربیهــا کجــای
ــا زمانــی حیــات میدهنــد قانونگــذاران و
مجری
ــان
قان
ــون
دمکرا
ســی
و
حق
ــوق
ب
دارد کــه از ا
شــر را بهخوبــی اجــرا
صــل خــود یعنــی «انقــاب کمــی ضــد انقـ
ـاب
باش
ــند.
ا
یــن
ن
ــگاه
بــه
نکرد
ه
انــد
کــه
ای 
نهمــه جنایــت و آدمکشــی
اســامی» جــدا نشــود .جمهــوری اســ
امی انقــاب در برخــی از انقالبیــون قدیــم
رواج
را
رواج
م
ی
ده
نــد
و
روا
م
ی
دانن
ــد؟
تــا هرکجــا در رفتارهــا و سـ
آیــا درک
ـاختارهای خــود ،یافتــه اســت .آنهــا تصــور می
ک
ننــد
انقـ
ـاب
ای
ـ
ـن
حقیق
ـ
ـت
دش
ـ
ـوار
اس
ـ
ـت
انقــاب را نهادینــه کـ
کــه ایــن شـعارها
ـرده ،موفق بــوده و هرکجا بــرای بــه هــم ریخ
تــن
ن
ظــام
ست
م
شـ
ـاهی
از
اس
ــاس
ف
ریبــا
ماننــد تمــام
بودهانــد و خدعــهای بــرای
نظامهــای غیرانقالبــی بــه ســوی خــوب ب
ــود
نــه
بـ
ـرای
بنیا
ن
گــ
ذاری
چپـ
ـاول ملتهــا بودهانــد؟
ارزشهــای غیراسـامی حرکــت کــرده اســت،
«ثبــات اجتماعــی» .آنهــا الزمــۀ عقالنیــت
ماننــد دیگــر نظامه
ــای غیرانســانی جهــان ،را در غیرانقالبــی بــ
ودن
م
ی
دان
نــد
و
بــه
ب
ایــد
حقانی
ــت
نــاکام مان
شــعارهای انقــاب را در
ــده اســت .بعضــی میپندارنــد منطــق ض
دانقال
ب
هــا
در
ادارۀ
جام
عــه
حــق
سـ
ـاختا
رهای جمهــوری اســامی بــه اثبــات
انقــاب قابــل نهادینــه شــدن نیســت و
آن را میدهنــد .غافــل از اینکــه رژیــم ستمش
ـ
ـاهی
رس
ــاند
تــا
ج
هــان
از
ت
صــور
ت
ک
ر
یــک وســیلۀ ســیال و گــذرا
اهــه بــودن
تلقــی میکننــد چیــزی جــز نتیجــۀ همیــن ع
قالنی
ـ
ـت
پوش
ـ
ـالی
حرک
ــت
ب
شــر
در
م
کــه نمیشــود در
ســیر بیراهــهای کــه
ســاختارهای باثبــات کــه غربیهــا ادعــا
م
ی
کن
نــد
نب
ــود.
ام
ــروز
سـ
ـاخت
ه
اند
نج
ــات پیــدا کنــد« .جمهــوری
اجتماعــی حفــظ شــود .آنهــا نگاهــی سـ
طحی تمــام غربزدههــا کــه اندیشههایشــان ت
ــاول
اس
ـ
ـا
ً
می»
اساس
ـ
ا
ی
ـ
ـک
نه
ـ
ـاد
انقالب
ـ
ـی
بــه انقــاب دارنــد و انقــاب را
اســت و
نوعــی شــلوغ زده بایــد بــه جنایتهــای غــرب
علی
ـ
ـه
بش
ـ
ریت
ای
ـ
ـن
کاف
ـ
ـی
نیس
ـ
ـت
ک
ـ
ـه
کارگ
ک ـردن تصــور میکننــد؛
ـزاران نظــام اعــم
نــه تحــول در نظــام بیشــتر نــگاه کننــد ،تــا
ش
ـ
ـاید
ب
فهمن
ـ
ـد
ریش
ـ
ـۀ
از
قانو
ن
نوی
ســان
و
ارزشهــای یـ
مجریــان قانــون تنهــا بــه
ـک جامعــه کــه بایــد بــر اســاس اینهمــه جنا
یــت
کجاس
ــت.
آیــا
عقالن
یــت
انقـ
ـاب
 ۵۷معتقــد باشــند ولــی در طراحــی
آن ســاختارهای جامعــه را شــکل داد .آ
نهــا قالبــی کــه مقابــل ارزشهــای انقالبــی
اس
ـ
ـت
نظام
ــات
فرهن
گــی،
ا
جتما
عــی
و
یــا ذهــن خــود را محـ
حقوقــی بــه
ـدود بــه انــواع اندکــی منشــأ اینهمــه جنایــت
نیس
ـ
ـت؟
آی
ـ
ـا
نتیج
ـ
ـۀ
د
ســت
دشــ
منان
انقـ
ـاب نــگاه کننــد.
از نهادهــا و ســاختارهای اجتماعــی کردهانــد
دمکراســی و حقــوق بشــر اینهمــه جنایــت
و خــود را از تفکــر و خالقیــت بازداشــتهاند
در حــق بشــریت نشــده اســت؟ نکنــد آنهــا
و یــا مرعــوب هیمنــۀ پوشــالی تمــدن غــرب
معتقدنــد غــرب نتوانســته اســت شــعارهای
شــدهاند و تــا تمــدن غــرب مضمحــل نشــود
دمکراســی و حقــوق بشــر را بهخوبــی پیــاده
بــه خــود نمیآینــد .غافــل از اینکــه فلســفۀ
کنــد؟ ایــن تصــور را در اول انقــاب هــم،
جمهــوری اســامی نهادینــه کــردن اســام
آنهایــی کــه شــیفتۀ مارکسیســم بودنــد،
انقالبــی در جامعــه اســت.
داشــتند .وقتــی از مشــکالت و جنایتهــای
کشــورهای کمونیســتی م 
یگفتیــم،
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آیا دیپلماسی بده بستان است؟
(به نقل از تارنمای فرهنگ نیوز)
بــده بســتان در جایــی معنــا مــی یابــد کــه
دو طــرف مذاکــره کننــده بــه قصــد ســهیم
شــدن در منافــع و دوری از مضــار مشــترک
پــای میــز مذاکــره بنشــینند.
جــدا از تعاریــف آکادمیــک و رســمی
دیپلماســی ،برخــی دیپلماســی را بــده بســتان
بین دو کشــور و یــا دو سیاســتمدار می¬دانند،
و بــه ایــن اعتبــار ایســتادگی و مقاومــت در
برابــر زورگویــی و یکجانبــه گرایــی چنــد
کشــور مســتبد غربــی را کاری عبــث و خــاف
عــرف دیپلماتیــک و بــه تعبیــر برخــی دشــمن
تراشــی مــی داننــد .در بیــن کســانی کــه بــه
ایــن نــوع از اســتراتژی قائــل هســتند ،عــده
ای هــم بــه واقــع از ســر دلســوزی چنیــن
صحبتهایــی را در محافــل عمومــی بــر زبــان
مــی راننــد .امــا ایــن تعریــف بــه ظاهــر
عقالنــی و خردمندانــه از دیپلماســی بــرای
طــرف ایرانــی از چنــد جنبــه دچــار خلــل
اســت:
 بــر کســی پوشــیده نیســت کــه در حــوزهدیپلماســی کالســیک ســابقه کشــورهای
غربــی بیــش و پیــش از کشــور ماســت و
پرواضــح اســت کــه کشــورهای غربــی دارای
ـیاس و کارآزمــوده هســتند.
دیپلمــات هــای سـ ّ
بــا چنیــن مالحظــه ای ســئوال اینســت کــه
چــرا عــده ای فکــر مــی کننــد همــه حقــوق
حقــه ملــت ایــران را مــی تــوان از طــرق
کالســیک دیپلماســی اســتیفا نمــود؟ بــه

همیــن جهــت اســت کــه فعالیــت هرچــه
بیشــتر در حــوزه دیپلماســی عمومــی ضــروری
و راهگشاســت.
 عــده ای از ایــن معنــا غفلــت مــی کننــدکــه رابطــه مــا بــا کشــورهای غربــی و بــه
ویــژه آمریــکا از چــه جنســی اســت؟ حضــرت
امــام خمینــی(ره) رابطــه مــا و آمریــکا را از
جنــس رابطــه گــرگ و میــش مــی دانســتند.
بــه دیگــر ســخن هــدف طــرف غربــی از
مذاکــره بــده بســتان نیســت کــه چنانچــه اگــر
مــا امتیــازی بدهیــم او نیــز بــه مــا امتیــازی
بدهــد .در چنیــن شــرایط نابرابــری چــه طــور
مــی تــوان بــده بســتان کــرد؟
 تجربــه چنــد دهــه اخیــر نیــز نشــانداده اســت کــه هــر گاه کــه مــا امتیــاز هــم
داده ایــم ،آنچــه را کــه بایــد مــی گرفتیــم،
نگرفتیــم .تجــارب ســال هایــی کــه در مســاله
مذاکــرات هســته ای امتیــاز مــی دادیــم
و در مقابــل چیــزی عایدمــان نمــی ¬شــد
را نبایــد از ذهــن دور داشــت .علــت عملــی
نشــدن تعهــدات طــرف مقابــل جمهــوری
اســامی نیــز روشــن اســت .طــرف مذاکــره
کننــده غربــی از دادن امتیــاز بــه او آنچــه
را کــه اســتنباط مــی کنــد ایــن اســت کــه
مذاکــره کننــده ایرانــی بــر اثــر اخــم و فشــار
او بــه دادن امتیــاز تــن داده اســت و بــا چنیــن
برداشــتی روز بــه روز بــر مطالبــات خــود مــی
افزایــد .حــال آنکــه ما هــدف را از امتیــاز دادن

اعتمادســازی مــی پنداریــم! جالــب توجــه
اســت کــه ایــن تجربــه فقــط بــه کشــور مــا
مربــوط نیســت و ســابقه عهدشــکنی قدرتهــای
مســتکبر غربــی بــر همــه دول و ملتهــا آشــکار
اســت.
نتیجــه آنکــه بــده بســتان در جایــی معنــا مــی
یابــد کــه دو طــرف مذاکــره کننــده بــه قصــد
ســهیم شــدن در منافــع و دوری از مضــار
مشــترک پــای میــز مذاکــره بنشــینند ،بدیــن
ترتیــب شــاید بــده بســتان بیــن دو کشــور
مثــل انگلیــس و فرانســه محلــی از اعــراب
داشــته باشــد ،حــال آنکــه در مذاکــره مــا و
کشــورهای غربــی ،طــرف غربــی حــد یقــف
انتظــارات خــود ازمذاکــره کننــده ایرانــی را
نابــودی کامــل محتــوای نظــام جمهــوری
اســامی قــرار داده اســت.
و در آخــر بایــد متذکــر شــد کــه تمــام
مالحظــات ذکــر شــده ،بــه معنــای ایــن
نیســت کــه از مذاکــرات دوری کنیــم .چــرا
کــه مــا بــا رعایــت احتــرام متقابــل و بــا حفــظ
مصالــح و منافــع ملــت ایــران حاضــر بــه
مذاکــره بــا هــر مذاکــره کننــده ای هســتیم.
امــا آنچــه در ایــن نوشــتار محــل بحــث اســت
نــوع برداشــت از دیپلماســی ای اســت کــه
بایــد در مواجهــه بــا کشــورهای زیــاده خــواه
غربــی بــه کار بســت.
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روز معلم بر همه اساتید
دانشگاه مبارک باد
بــه مناســبت روز معلــم ،بــد نیســت نگاهــی
بــه فهرســت آثــار شــهید مطهــری بیندازیــم.
آثــاری کــه قطعــا بــرای تشــنگان حقیقــت
گــوارا و راهگشــا میباشــند .فهرســت زیــر بــه
ترتیــب حــروف الفبــاء اســت:
ـوی  -آشــنایی بــا قــرآن  -آینــده
آزادی معنـ 
ن  -احیــای تفكــر
انقــاب اســامی ایــرا 
ی (ده گفتــار)،
ی {احیــای فكــر دینــ 
اســام 
مشــكل اساســی در ســازمان روحانیــت
جنســی  -اســام و

(ده گفتــار)}  -اخــاق
نیازهــای زمــان  -اصــول فلســفه و روش
ی  -امدادهــای
رئالیســم  -امامــت و رهبــر 
كامــل -

غیبــی در زندگــی بشــر  -انســان
سرنوشــت  -بیســت گفتــار {عقــل

انســان و
و دل ،احتــرام حقــوق و تحقیــر دنیــا ،اصــل
عــدل در اســام ،تفاوتهــای بجــا و نابجــا،
درســى كــه از فصــل بهــار بایــد آموخــت،
دســتگاه ادراكــى بشــر ،دعــا ،شــداید و
گرفتاریهــا ،عدالــت از نظــر علــى (ع)، فوایــد
و آثــار ایمــان، ایمــان بــه غیــب (آزادى
معنــوى) ،الهامــى از شــیخ الطائفــه ،امــر بــه
معــروف و نهــى از منكــر ،پاســخهاى اســتاد بر
حجــاب}  -پانــزده گفتــار {روابــط بینالملــل
اســامى ،غدیــر و خطــرى كــه مســلمین را از
داخــل تهدیــد مىكــرد ،قوانيــن اســام در
مقايســه بــا توســعه و تحــول دنيــاى جديــد،
لــزوم تعظیــم شــعائر اســامى، مســئلهء نفــاق،
نجــات و آزادى بشــر ،نقــش حادثــهء كربــا
در تحــول تاریــخ اســامى ،نقــش دیــن در
تحــوالت تاریخــى ،نهضــت آزادى بخــش
اســام}  -پنــج مقالــه  -پیامبــر امــى ،تعلیم و
تربیــت در اســام  -توحیــد  -جاذبــه و دافعــه
علــى (ع)  -جهــاد  -تكامــل اجتماعــى انســان
خ (نبــرد حــق و باطــل)  -جهــان
در تاریــ 

بینــى الهــى و جهــان بینــى مــا ّدى – حــج -
حكمــت هــا و اندرزهــا  -حماســه حســینى
 حكمــت عملــى (كلیــات علــوم اســامى) -خاتمیــت  -ختــم نبــوت  -خدمــات متقابــل
اســام و ایــران  -خطابــه و منبــر  -داســتان
راســتان  -درســهاى اســفار  -مباحــث قــوه و
فعــل  -درســهاى اشــارات  -نجات،الهیات،شــفا
 تقــوی (ده گفتــار)  -رهبــری نســل جــوان(ده گفتــار)  -ســیرى در ســیره ائمــه اطهــار
(ع)  -صلــح امــام حســن (ع)  -مشــكالت على
(ع)  -ســیرى در ســیره نبــوى  -ســیرى در
نهــج البالغــ ه  -ســیر فلســفه در اســام -
شــرح منظوم ـ ه  -شــرح مبســوط منظومــه -
«الغدیــر» و وحــدت اســامی  -عــدل الهــى-
عرفــان حافــظ  -علــل گرایــش بــه مادیگــرى
ق  -فلســفه تاريــخ -
 فطــرت  -فلســفه اخــا قيــام و انقــاب مهــدى (ع)  -منطــق و فلســفه
ن  -گفتگــوى چهــار جانبــه
 كال م  -عرفــا ب -مســئله ربــا و بانــك (بــه
 مســئله حجــا ضميمــه بيمــه)  -مســئله شــناخت  -معــاد -
مقــاالت فلســفى  -مزايــا و خدمــات مرحــوم
آيــت اهلل بروجــردى -مقدمــهاى بــر جهــان
بینــى اســامى {انســان و ايمــان ،جهانبينــى
توحيــدى ،وحــى و نبــوت ،انســان در قــرآن،
جامعــه و تاريــخ ،زندگــى جاويــد يــا حيــات
اخــروى}  -نامــه تاریخــى اســتاد مطهــرى
(ره) بــه امــام خمینــى (ره)  -نبــرد حــقّ و
باطــل  -نبــوت -نظــام حقــوق زن در اســا م
 -نظــرى بــه نظــام اقتصــادى اســام -نقــدى
بــر ماركسيسـم -نهضتهــاى اســامى در صــد
ســاله اخيـ ر  -والءهــا و واليتها  -یادداشــتهای
اســتاد مطهــری جلــد (یــازده جلــد).

اجر رسالت
نبی اکرم (ص)

محمد خلج امیرحسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

از بدیهیات انســانی و از سفارشــات دین اســام
آن اســت کــه هــر کــه بــرای مــا خدمتــی
انجــام داد اجــرش را بدهیــم .حضــرت شــعیب
(ع) ،دختــرش را بــه نــزد فــرد ناشــناس و
بیتوقــع (حضــرت موســی (ع)) میفرســتد تــا
اجــر آب دادن بــه گوســفندان را بــه او بدهــد،
ـوك ل ِي ْج ِزيَـ َ َ
ـر مــا
ـت إ ِ َّن أَب ـ 
 ...قالَـ ْ
ي يَ ْد ُعـ َ َ
ـك أ ْجـ َ
َس ـق َْي َت لَنــا ( ...القصــص .)25/کلمــه "اجــر" و
مشــتقاتش  108بــار در قــرآن آمــده اســت.
ُ َ
عباراتــی همچــون َو أَ َّن َّ
ــر
اللَ ال يُ
ضيــع أ ْج َ
َ
ال ْ ُم ْؤمِنيـن ،إ ِ َّن َّ
ـر ال ْ ُم ْحسِ ــنين،
اللَ ال يُضيُــع أ ْجـ َ
َ
إِنَّــا ال ن ُضيـ ُ َ
َ
ـم
ـن أ ْح َسـ َ
ـر َمـ ْ
ـن َع َمــا ،ف ِن ْعـ َ
ـع أ ْجـ َ
َ
َ
َّ
َ
ــر َعظيــمَ ،و
ــر الْعامِليــن ،إ ِ َّن الل ِع ْن َ
أ ْج ُ
ــد ُه أ ْج ٌ
َ
ـم
أَ َعـ َّ
ـم أ ْجــرا ً َكريمــاَ ،ف ـإِ ْن تُطي ُعــوا يُ ْؤت ُِكـ ُ
ـد ل َ ُهـ ْ
َّ ُ
ـد َرب ِّ ِه ـم،
ـم ِع ْنـ َ
ـم أَ ْج ُر ُهـ ْ
الل أَ ْجــرا ً َح َســناَ ،فلَ ُهـ ْ
َ
َّ
ُ
َ
ـر
إ ِ َّن ال َ
ذيــن آ َم ُنــوا َو َع ِملــوا َّ
الصال ِحــاتِ ل ُهـ ْ
ـم أ ْجـ ٌ
ــر َم ْم ُنــون ... ،تنهــا چنــد نمونــه هســتند
َغ ْي ُ
کــه خداونــد را بهتریــن سرمشــق و الگــو
بــرای دادن اجــر نشــان میدهنــد.
باالتریــن خدمــت را بــه مــا انســانها ،انبیــاء
الهــی انجــام دادهانــد چــرا کــه بــا زحمــات
طاقتفرســا و محبتهــای پدرانــه خــود،
زمینهســاز هدایــت مــا بــوده و هســتند.
حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه آیــا
نبایــد اجــر آنهــا را بپردازیــم؟ در پاســخ بــه
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ایــن ســوال همــه پیامبــران فرمودهانــد کــه
مــا از شــما اجــری نمیخواهیــم چراکــه اجــر
مــا را خداونــد میدهــد .ایــن آیــه بارهــا در
قــرآن بــه نقــل از انبیــاء الهــی آمــده اســت:
ـن أَ ْج ـ ٍر إ ِ ْن أَ ْج ـ ِر َي إِالَّ
َو مــا أَ ْس ـ َئ ُل ُك ْم َعلَ ْي ـ ِه ِمـ ْ
َعلــى َر ِّب الْعالَميــن .امــا در ایــن بیــن ،تنهــا
حضــرت رســول اکــرم (ص) البتــه بنــا بــه
دســتور خداونــد تقاضــای اجــر کردهانــد و
همــه جمــات مربــوط بــه ایــن موضــوع بــا
کلمــه " ُقــل" شــروع میشــوند .ایــن جمــات
عبارتنــد از:
َ
َ
َّ
ً
َ
ُ
ْ
ُ ... -1ق ْ
ُ
ــل الأ ْســ َئلك ْم َعل ْيــ ِه أ ْجــرا إِال ال َمــ َو َّد َة
فِــي الْق ُْربــى ( ...الشــوری .)23/بگــو« :مــن
هيــچ پاداشــى از شــما بــر رســالتم درخواســت
نمىكنــم جــز مــودت بــه نزديكانــم (اهــل
بيتــم).
َ
َ
َ
ْ
ُ -2قـ ْ
ُ
ُ
َ
ِ
ـم إ ِ ْن
ـ
ك
ل
و
ـ
ه
ف
ر
ـ
ج
أ
ـن
ـ
م
م
ك
ت
ل
ـأ
ـ
س
ـا
ـ
م
ـل
ُ
ٍ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
أَ ْجـ ِر َي إِالَّ َعلَــى َّ
الل ِ ( ...ســباء .)47/بگــو« :هــر
اجــر و پاداشــى از شــما خواســتهام بــراى خــود
شماســت اجــر مــن تنهــا بــر خداونــد اســت ،و
او بــر همــه چيــز گــواه اســت!»
ِــن أَ ْجــ ٍر إِالَّ
ُ -3ق ْ
ــل مــا أَ ْســ َئ ُل ُك ْم َعلَ ْيــ ِه م ْ
َ
ــن شــا َء أ ْن يَ َّتخِ َ
ــذ إِلــى َربِّــ ِه َســبيال
َم ْ
(الفرقــان .)57/بگــو« :مــن در برابــر آن (ابــاغ
آييــن خــدا) هيــچ گونــه پاداشــى از شــما

نمىطلبــم مگــر كســى كــه بخواهــد راهــى
بســوى پــروردگارش برگزينــد».
ــل الأَ ْســ َئ ُل ُك ْم َعلَ ْيــ ِه أَ ْجــرا ً إ ِ ْن ُهــ َو إِالَّ
ُ ... -4ق ْ
ِذ ْكــرى لِلْعالَميــن (االنعــام .)90/بگــو« :در
برابــر ايــن (رســالت و تبليــغ) ،پاداشــى از
شــما نمىطلبــم! ايــن (رســالت) ،چيــزى جــز
يــك يــادآورى بــراى جهانيــان نيســت.
ُ -5ق ْ
ِــن أَ ْجــ ٍر َو مــا
ــل ماأَ ْســ َئ ُل ُك ْم َعلَ ْيــ ِه م ْ
ِّ
ْ
َ
ِــن ال ُم َتكلفيــن (ص .)86/بگــو« :مــن
أَن َــا م َ
بــراى دعــوت نبــ ّوت هيــچ پاداشــى از شــما
نمىطلبــم و مــن از متكلّفيــن نيســتم!
(ســخنانم روشــن و همــراه بــا دليــل اســت!)».
آیــه اول ،اجــر رســالت را مــودت بــه اهــل
بیــت میدانــد .آیــه دوم ،ایــن اجــر را بــه نفــع
خــود مــا میدانــد و اجــر پیامبــر اســام را بــر
خداونــد میدانــد .آیــه ســوم ،اجــر رســالت
را از کســانی میدانــد کــه میخواهنــد
در مســیر پــروردگار حرکــت کننــد .آیــات
چهــارم و پنجــم ،اجــر رســالت را بــر خداونــد
میداننــد.
شــاید بتــوان چنیــن جمعبنــدی نمــود
کــه حضــرت رســول (ص) هــم هماننــد
پیامبــران پیشــین اجــر رســالت را جــز از
خــدا نمیخواهنــد ولــی بــرای کســانی کــه
واقعــا میخواهنــد در زمــان پــس از ایشــان

در مســیر هدایــت قــدم بردارنــد تکلیفــی را
بــا عنــوان اجــر مقــرر کردهانــد .ایــن اجــر یــا
تکلیــف ،مــودت و پیــروی از اهــل بیــت (ع)
اســت و نفعــش فقــط بــه خــود مــا میرســد
وگرنــه اجــر حضــرت آنقــدر عظیــم اســت کــه
فقــط خداونــد قــادر بــه پرداخــت آن اســت.
گفتنــی اســت کــه مــودت ،تنهــا محبــت
نیســت بلکــه اظهــار محبــت اســت و ایــن
اظهــار محبــت آثــار و بــرکات فــراوان فــردی
و اجتماعــی و سیاســی در بــر خواهــد داشــت.
بــا اظهــار علنــی محبــت بــه اهــل بیــت (ع)،
طبعــا بایــد دســتورات آنــان را اطاعــت کنیــم
و از دشــمنان آنــان دوری نماییــم وگرنــه آن
اظهــار محبــت معنایــی جــز نفــاق نخواهــد
داشــت .بــه جــرات میتــوان گفــت کــه
ریشــه اصلــی مشــکالت جهــان اســام پــس از
رحلــت حضــرت رســول (ص) تاکنــون ،عــدم
توجــه کافــی بــه ایــن تکلیــف الهــی اســت.
جملــه آخــر آنکــه ،کمتریــن مــودت نســبت
اهــل بیــت (ع) ،اظهــار علنــی ذکــر صلــوات
اســت .الهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد.
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شبهه انکار
معجزات انبیاء
حجت االسالم حمید کریمی
عضو هیأت علمی دانشکده معارف دانشگاه
علم و صنعت و عضو مرکز مطالعات و
پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

ســؤال :از لحظــه ای كــه بشــر توانســت
وقایــع را ثبــت و ضبــط كنــد دیگــر
نــه عصــا مــار شــد ،نــه دریــا شــكافته
شــد ،نــه مــاه بــه دونیــم تقســیم شــد،
نــه كودكــی بــدون پــدر متولــد شــد،
نــه مــرده ای زنــده شــد ،نــه انســانی
در دل ماهــی رفــت ،نــه شــتری از دل
كــوه بیــرون آمــد ،نــه آتشــی گلســتان
شــد ،نــه انســانی بــا حیوانــات ســخن
گفــت ،نــه كســی ســوار بــر قالیچــه ای
پــرواز كــرد و نــه پیامبــری ظهــور كــرد.
پاســخ :در پاســخ بــه ایــن شــبهه بــه نکاتــی
اشــاره مــی گــردد:
بشــر از ابتــدای پیدایــش بــه گونــه ای
.1
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار مــی کــرده اســت.
راه اصلــی انتقــال مطالــب ،قبــل از پیدایــش
خــط و کتابــت ،زبــان بــه زبــان و ســینه بــه
ســینه بــوده اســت .عــاوه بــر آن از طریــق
نقــش هــا ،کنــده کاریهــا و ابزارهــای مــورد
اســتفاده آن زمــان مثــل ظــروف و ابــزار
جنــگ اطالعاتــی بــه نســل هــای بعــدی
بشــر منتقــل شــده اســت .پــس ایــن گونــه
نیســت کــه بشــر از گذشــته و وقایــع خویــش
کامــا بریــده و بــی خبــر باشــد .در ایــن میــان
امــوری کــه شــواهد متعــدد و مختلفــی بــرای

آن وجــود دارد ،مــی توانــد مــورد آگاهــی و
اطمینــان مــا قــرار گیــرد .الزمــه ســخن
پرسشــگر ایــن اســت کــه تمــام اخبــار مــا
از گذشــتگان قبــل از صنعــت چــاپ و نشــر،
دروغ و افســانه باشــد .افــزون بــر ایــن تاریــخ
پیدایــش خطــوط مختلــف دیرهنــگام اســت
و ســابقه چندهزارســاله دارد و نوشــته هایــی
نیــز از هــزاره هــای گذشــته -اگرچــه در
ســینه کوههــا -وجــود دارد .از جملــه اخبــاری
کــه از گذشــتگان بــه مــا رســیده اســت بیــان
برخــی معجــزات انبیــاء پیشــین اســت اگــر
چــه اخبــار از جهــت اصطالحــی ،متواتــر و
یقیــن آور نیســت.
اگــر از حــوادث خــارق العــاده و
.2
عجیــب گذشــته بگذریــم  ،در بــاره رخدادهــا
و کارهــای عجیــب و غریبــی کــه در ســالیان
اخیــر و در دوران کتــاب ،چــاپ ،نشــر ،عکــس
و فیلــم گــزارش مــی شــود ،چــه بگوییــم؟
ایــن حجــم انبــوه از کارهــای عجیــب
مرتاضــان و عارفــان را چگونــه توجیــه کنیــم؟
مــوارد غریــب بــه انــدازه ای وفــور دارد کــه
قابــل انــکار نیســت و در حــد تواتــر و بلکــه
مــورد مشــاهده تجربــی اســت .تصاویــر و
فیلــم هــای فراوانــی از ایــن مــوارد در اینترنــت
وجــود دارد .بنابــر ایــن چنیــن نیســت کــه بــا

توانایــی بشــر بــر ثبــت و ضبــط وقایــع دیگــر
هیــچ امــر خارقالعــادهای گــزارش نشــده
باشــد.
میتــوان فــرض کــرد کــه همــه آنچــه
.3
بــه مــا گفتــه میشــود ســاختگی اســت و در
طــول تاریــخ و بــه مــرور ســاخته شــده اســت
ولــی ســوال ایــن اســت کــه آیــا معتقــدان بــه
ادیانــی مثــل یهــود و مســیحیت و اســام و ...
در همــان زمانهــا خــود نمیتوانــد دلیلــی
بــر وقــوع ایــن معجــزات باشــد؟ بــه بیــان
دیگــر آن انســانها چــه دیــده بودنــد کــه
بــه ســخنان شــخصی درسنخوانــده ایمــان
آوردنــد یــا بــه کودکــی در گهــواره اعتمــاد
کردنــد؟ در واقــع وجــود معتقــدان بــه ادیــان
خــود دلیلــی بــر وقــوع ایــن معجــزات در
گذشــته اســت.
پیشفــرض ایــن شــبهه آن اســت کــه
.4
وجــود پیامبــر و معجــزه همیشــه و در همــه
جــا ضــروری اســت .و اگــر اآلن وجــود نــدارد
پــس در گذشــته هــم نبــوده اســت .ولــی در
پاســخ بایــد گفــت آنچــه بــرای خداونــد و در
نظریــه نبــوت مهــم اســت رســیدن پیــام الهی
بــه انسانهاســت .و بــر همیــن اســاس اســت
کــه برخــی از باورمنــدان بــه ادیــان معتقدنــد
کــه در فاصلــه بیــن عیســی(ع) و محمــد(ص)،

نباء نشــریه بســیج اســاتید دانشــگاه علم و صنعت
 26شــماره ســیزدهم ،اردیبهشت 139 4

رســولی نیامــده اســت چــرا کــه نیــازی بــه آن
نبــوده اســت .پــس از آخریــن پیامبــر نیــز،
چــون پیــام الهــی در اختیــار انسانهاســت،
نیــازی بــه ارســال پیامبــر نیســت.
اگــر هیــچ یــک از معجــزات پیامبــران
.5
گذشــته از جهــت تاریخــی قابــل اثبــات
قطعــی نباشــد ،خوشــبختانه بــر اســاس
حکمــت بالغــه الهــی معجــزه جاویــد پیامبــر
اســام و خاتــم انبیــا باقــی اســت.کتابی کــه
بیــش از  1400ســال اســت بــا فریــاد رســا
ادعــای اعجــاز مــی کنــد و علــی رغــم ایــن
کــه ماننــد ســایر کتــب عربــی متشــکل از 28
حــرف الفباســت ،هیــچ شــخص یــا گروهــی
تاکنــون نتوانســته انــد ماننــد دو ســطر آن
(= یــک ســوره کوچــک) مطلــب بنویســند.
خوشــبختانه بــا اثبــات اعجــاز قــرآن ،بهتریــن
ســند و قطعــی تریــن مــدرک بــرای معجــزات
بــزرگ انبیــای گذشــته پیــدا مــی شــود .از
ایــن مســیر ضعــف و خطــای کتــب عتیــق
ســابق نیــز تصحیــح مــی گــردد .بــه دلیــل
خنثــی کــردن و رد چنیــن بهانــه هایــی،
خداونــد حکیــم معجــزه پیامبــر آخــر را از
مقولــه علــم و خــط و متناســب بــا عصــر علــم
و پیشــرفت دانــش هــای مختلــف بشــری قــرار
داده اســت تــا جــای هیــچ اشــکال و انــکاری
باقــی نمانــد.
پیشفــرض گمراهکننــده دیگــری
.6
نیــز در بطــن شــبههنهفتــه اســت و آن اصــل
ایــن مدعاســت کــه دیگــر هیــچ معجــزهای

رخ نــداده اســت .کســی کــه شــبهه فــوق را
پرورانــده اســت بــا یــک حرکــت رو بــه جلــو
وجــود هــر گونــه معجــزه در دوران اخیــر را
نفــی میکنــد تــا فــرد مقابــل خلــع ســاح
شــود ،در حالــی کــه ســیری در زندگــی همــه
متدینــان بــه ادیــان الهــی نشــان دهنــده
معجــزات و کراماتــی اســت کــه یــا در زندگــی
شــخصی خــود و در تجربیــات دینــی خــود بــا
آن روب ـهرو شــدهاند و یــا ایــن کــه در ســنت
دینــی آنهــا نقــل میشــود .مســلمانان و بــه
ویــژه شــیعیان همــه ســاله در اماکــن مقــدس
خــود شــاهد رویدادهــای اعجازآمیزی هســتند
کــه گاه اخبــار آن نیــز منتشــر میشــود.
نکتــه انحرافــی دیگــری کــه در متــن
.7
شــبهه مضمــر اســت این اســت کــه معجــزه را
بــه اصــل نبــوت پیونــد زده اســت .در حالــی
کــه معجــزه فقــط شــاهد صــدق مدعــی نبوت
اســت و کارکــرد آن بــرای کســانی اســت کــه
بــه هــر دلیــل نخواســته یــا نتوانســتهاند بــه
محتــوای پیــام پیامبــران اعتمــاد کننــد یــا
گرفتــار شــبهه دیگــران شــدهاند .معجــزه
فقــط نشــان میدهــد کــه آورنــده ایــن
ســخنان از پیــش خــود چیــزی نمیگویــد.
بنابــر ایــن میتــوان پیامبــری را تصــور کــرد
کــه معجــزهای هــم نداشــته باشــد ،چنــان کــه
در متــن قــرآن تصریــح میکنــد کــه گاه در
مقابــل تقاضــای معجــزه از پیامبــر ،ایشــان
از آوردن معجــزه امتنــاع کردهانــد .زیــرا
درخواســت کننــدگان بنــای پذیــرش ســخن

پیامبــر را نداشــتهاند و ایــن معجــزه در واقــع
کارکــردی نداشــته اســت.
نکتــه آخــر آنکــه هــر چــه در جهــان
.8
رخ مــی دهــد ،همــه نشــانه هــای وجــود حــق
هســتند و آیتــی بــر یگانگــی جمــال او اگــر
چــه بــرای مــا عــادی شــده اســت .اگــر مــا
یکبــاره در حــال کمــال شــعور و آگاهــی وارد
ایــن هســتی مــی شــدیم ،همــه چیــز بــرای
مــا عجیــب و بدیــع بــود .آیــا ایــن کــه از
قطــره ای آب پســت و بدبــو بعــد از مدتــی
یــک انســان کامــل (یــا حیــوان دیگــر) ،هــر
کــدام بــا جهازهــای مختلــف و شــگفت انگیــز
بــدن پدیــد مــی آینــد ،امــری ســاده و دم
دســتی اســت؟! آیــا اگــر همــه بشــریت دســت
بــه دســت هــم بدهنــد بــا همــه دســتاوردهای
علــم بشــری و بــا همــه ادعــای خــود ،مــی
تواننــد یــک نــوزاد انســان بــا ایــن کمــاالت و
قابلیتهــا را درســت کننــد!؟ آیــا مــی تواننــد،
مســتقال موجــودی بیجــان را ایجــاد کننــد!؟!
خیــر ،هرگــز نمــی تواننــد و نتوانســته انــد.
نتیجــه اینکــه معجــزات انبیــا ممکــن اســت
و برخــی از آنهــا بــه احتمــال قریــب بــه
اطمینــان و یقیــن رخ داده و از طــرق مختلــف
نیــز گروههــای مختلــف نقــل کــرده انــد ،یــک
معجــزه هــم کتــاب قــرآن مســلمانان اســت
کــه موجــود و در دســترس همــگان اســت و
بــرای اثبــات حقانیــت پیامبــر اســام  ،ســایر
انبیــا  ،تاییــد معجــزات آنــان ،بلکــه وجــود و
کمــاالت خداونــد کافــی اســت.
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ا خبار

معرفی دبیر جدید هماندیشــی اساتید
در اســفند مــاه گذشــته طــی مراســمی
معرفــی دبیــر جدیــد دفتــر هماندیشــی
دانشــگاه انجــام پذیرفــت .دبیــر جدیــد آقــای
دکتــر معینــی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده
صنایــع میباشــند .همچنیــن در ایــن مراســم
از زحمــات چندیــن ســاله آقــای دکتــر
چلــداوی تقدیــر و تشــکر شــد .توفیقــات هــر
دو بزرگــوار را از درگاه احدیــت خواســتاریم.
تحول باورهــا طی چند ماه
یکــی از انتقــادات بــه توافــق لــوزان آن اســت
کــه ،هــدف کشــورمان از راهانــدازی تاسیســات
فــردو ،غنیســازی در محیطــی امــن و
آســیبناپذیر نســبت بــه حمــات احتمالــی
دشــمنان بــوده اســت ولــی اکنــون ایــن
هــدف در توافــق لــوزان نادیــده گرفتــه شــده
اســت .آقــای دکتــر ظریــف در توجیــه ایــن
عقبنشــینی ،در برنامــه تلویزیونــی چنیــن
جمــات بــا ارزش و درســتی را گفتنــد:
"گروهــی دلشــان پــر میزنــد بــرای اینکــه بــه
ایــران حملــه کننــد امــا جــرات و تــوان آن را
ندارنــد ... .مبنــای قــدرت جمهــوری اســامی
ایــران ،بــاور و اقتــدار و فرهنــگ شــهادت و
مقاومــت ملــت اســت ... .نیروهــای مســلح مــا
قــدرت بازدارندگــی خوبــی دارنــد امــا نهایــت
بازدارندگــی اعتقــاد مــردم مــا بــه خــدا اســت
و اینکــه بــاور کننــد آمریــکا قــدر قــدرت
نیســت" .گفتنــی اســت آقــای ظریــف چنــد
مــاه قبــل در یکــی از دانشــگاهها چنیــن
جمالتــی را فرمــوده بودنــد" :آیــا فکــر کردیــد
آمریــکا کــه میتوانــد بــا یــک بمــب تمــام
سیســتم دفاعــی مــا را از کار بیانــدازد از

سیســتم دفاعــی مــا میترســد؟ آیــا واقعــا
بــه خاطــر قــدرت نظامــی ]مــا[ ،آمریــکا جلــو
نمیآیــد؟" ایــن جــای خوشــحالی دارد کــه
طــی چنــد مــاه چنیــن تحولــی در باورهــای
ایشــان ایجــاد شــده اســت .شــاید یــک علــت
ایــن تحــول ،شــرکت چنــد وقــت پیش ایشــان
در تــور قابلیتهــای دفاعــی کشــورمان باشــد.
جدیدتریــن لقب منتقدان
جنــاب آقــای دکتــر روحانــی بــاز هــم لقــب
جدیــدی را بــه منتقــدان خــود اهــداء کردنــد.
ایــن لقــب کــه در ســال همدلــی و همزبانــی
دولــت و ملــت داده شــد" ،کــم فکــر" اســت.
مچکریــم.
یک سال گذشت
ســال  93بــه  94تبدیــل شــد ولــی همچنــان
خبــری از فرجــام رســیدگی بــه پرونــده آن
دو فــرد هتــاک نیســت .براســتی ،در کدامیــک
از کشــورهای روی کــره زمیــن ،افــرادی
کــه مســتخدم دولــت آن کشــور هســتند بــه
ارکان آن کشــور توهیــن و هتاکــی میکننــد
و رســیدگی قانونــی پرونــده آنهــا بــه چنیــن
سرنوشــتی دچــار میشــود؟! شــاید بــد نباشــد
ایــن موضــوع در کتــاب گینــس ثبــت شــود.
از مناظــره فرهنگی چه خبر؟
اســفند مــاه جلسـهای بــا عنــوان تبــادل نظــر
اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه بــا ریاســت
دانشــگاه تشــکیل شــد .در ایــن جلســه یکی از
اســاتید ،بــا توجــه بــه بعضــی شــواهد و قرائــن
موجــود ،تذکــر دادنــد کــه "مبــادا بــا تغافــل
از مقولــه فرهنــگ و عــدم نظــارت قانونــی بــر

فضــای فرهنگــی ،بــار دیگــر بــه فضــای آلــوده
و ضدفرهنگــی اکثــر فعالیتهــای آن ســالها
(موســوم بــه اصالحــات) برگردیم ".پــس از این
تذکــر دلســوزانه ،یکــی از مســئولین دانشــگاه
در آن دوره درخواســت دادنــد تــا جلسـهای در
نقــد عملکــرد فرهنگــی دانشــگاه در ســالهای
گذشــته تشــکیل شــود .روز بعــد از ایــن
جلســه ،معــاون ســابق فرهنگــی دانشــگاه،
طــی یــک نامــه رســمی بــه ریاســت دانشــگاه،
ضمــن اســتقبال از ایــن درخواســت ،اعــام
آمادگــی کردنــد تــا در جلســهای بــا ایشــان
یــا معــاون فرهنگــی دانشــجوئی زمــان
ایشــان بــه مناظــره بپردازنــد .محورهــای
مناظــره ،بایدهــا و نبایدهــای فضــای فرهنگــی
دانشــگاه بــر مبنــای شــرع مقــدس اســام و
آئیننامههــای قانونــی دانشــگاه و همچنیــن
بررســی عملکــرد فرهنگــی دانشــگاه از ابتــدای
زمــان مســئولیت آن مســئول محتــرم تاکنــون
بــا اســتناد بــه مــدارک و شــواهد متقــن
پیشــنهاد شــده بــود .طــی تماســی کــه بــا
معــاون ســابق فرهنگــی داشــتیم ،چنیــن
گفتنــد" :بــا پیگیــری کــه انجــام دادم متوجــه
شــدم کــه ریاســت محتــرم دانشــگاه هیــچ
دســتور خاصــی روی نامــه ندادهانــد و عمــا
نامــه بایگانــی شــده اســت .انتظــار داشــتم کــه
طبــق درخواســتی کــه از ایشــان شــده بــود
نامــه را بــه مراجــع قانونــی همچــون کمیتــه
آزاداندیشــی (کــه چنــد وقــت پیــش اعضــاء
آن را منصــوب نمــوده بودنــد) و یــا معاونــت
فرهنگــی جهــت رســیدگی ارجــاع میدادنــد.
در هــر حــال پیگیــرم چــون فکــر میکنــم
انجــام چنیــن جلســاتی بــرای فضــای
فرهنگــی دانشــگاه مفیــد خواهــد بــود".
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هیئت امنای برازنده دانشــگاه
در جلســه اســفند مــاه بــا ریاســت محتــرم
دانشــگاه ،یکــی از اســاتید گفتنــد" :آیــا فکــر
نمیکنیــد هیئــت امنــای دانشــگاه بایــد
برازنــده دانشــگاه بــزرگ علم و صنعت باشــند؟
چنــد نفــر عمدتــا بــا مــدرک لیســانس و بــا
ســبقه سیاســی و غیــر علــم و صنعتــی ،نــه
تنهــا بــرای دانشــگاه اعتبــار نمیآورنــد بلکــه
بــه اعتبــار دانشــگاه خدشــه وارد میکننــد.
ای کاش القــل بــرای دانشــگاه بودجــه و پــول
میآوردنــد کــه آن را هــم انجــام نمیدهنــد.
علیرغــم انتقــادات اصولــی کــه بــه شــیوه
انتخاباتهــای شــما داریــم ،آیــا بهتــر نیســت
کــه اعضــای هیئــت امنــای دانشــگاه هــم
بــا انتخــاب اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه
مشــخص شــوند؟" در ادامــه ریاســت دانشــگاه
بــدون رد محتــوای ایــن اظهــار نظــر گفتنــد:
"انتخــاب اعضــای هیئــت امنــاء دســت مــا
نیســت ولــی ســعی میکنیــم افــرادی را بــه
وزارت علــوم پیشــنهاد دهیــم" .گفتنــی اســت
ایــن اعضــاء ،در دوره ریاســت ریاســت جدیــد
دانشــگاه ،معرفــی شــدهاند.
مناظرات هستهای
یکــی از بــرکات توافــق لــوزان آن بــود کــه
باالخــره صــدا و ســیما مجــاب شــد کــه بهتــر
اســت بــه مخالفــان نتایــج مذاکــرات هــم
اجــازه دهــد تــا نظــرات خودشــان را البتــه
در کنــار نظــرات موافقــان بــه ســمع و نظــر
مــردم برســانند .در ایــن راســتا ،چندیــن
مناظــره برگــزار و پخــش شــد کــه در افزایــش
آگاهــی عمومــی تاثیــرات فراوانــی داشــت .در
یکــی از ایــن مناظــرات ،آقــای بهشــتیپور بــا
اشــاره بــه تیــم مذاکــره کننــده قبلــی گفتنــد:
"آقایــان  6ســال مذاکــره کردنــد بــه کجــا
رســیدند؟ ایــن هیــأت مذاکرهکننــده یــک
ســال و نیــم مذاکــره کــرده و حداقــل ایــن
بهانــه را از دســت دشــمن خــارج میکنــد".
ی هــم گفتنــد" :آن آقایــان
آقــای محمــد 
ســرمایهای فراهــم کردنــد کــه امــروز دوســتان
بزرگــوار مــا بــا آن معاملــه کننــد .چیــزی کــه
مــا میگوییــم ایــن اســت کــه معاملــه خــوب
کنیــد .ایــن ســرمایه ،پایــش خــون شــهید
ریختــه شــده و مــردم هزینــه آن را دادهانــد
و اگــر ایــن ســرمایه امــروز دســت شــما
نبــود نمیتوانســتید چنیــن توافقــی کنیــد.
همچنــان کــه یــک روزی همیــن دوســتان

بزرگــوار مــا ســر کار بودنــد
و نتوانســتند بــه نتیجــهای
برســند چــون چیــزی
دستشــان نبــود 6 .ســال
ســرمایهای جمــع شــده و
گــران قیمــت اســت و نباید
ایــن ســرمایه را در متنــی
هزینــه کنیــم کــه کلمــه به
کلمــه آن جــای بهانهگیــری
بــرای دشــمن بگــذارد".
لوزان یا سوئیس؟
لــوزان شــهری اســت برخی
قراردادهــای تاریخــی در آن اتفــاق افتــاده
اســت .از جملــه ایــن قراردادهــا مربــوط بــه
تصمیمگیــری فاتحــان جنــگ جهانــی اول در
مــورد امپراطــوری مغلــوب عثمانــی و بعضــی
اقــوام همچــون ارامنــه و کردهــا اســت .شــهر
و ظاهــرا حتــی هتلــی کــه مذاکــرات اخیــر
هســتهای در آن جریــان داشــت همــان اماکــن
آن قراردادهــای تاریخــی بــوده اســت .گفتــه
میشــود کــه تیــم مذاکــره کننــده در اواخــر
مذاکــرات بــه ایــن موضــوع پــی بردنــد و از
اینــرو بــود کــه کنفرانــس خبــری را بــه
دانشــگاه پلیتکنیــک منتقــل کردنــد و ضمنــا
اصــرار نمودنــد کــه نــام بیانیــه از لــوزان بــه
ســوئیس تغییــر نمایــد .بلــه وقتــی بــا دشــمن
مذاکــره میکنیــم بایــد حتــی بــه مــکان
مذاکــرات ،اگــر بــه پیشــنهاد او باشــد ،شــک
کــرد و هیــچ وقــت بــا او صمیمــی نشــد.
لزوم عمل به آموزههای دینی
هفتــه گذشــته جلســه فرهنگــی اســاتید جهت
اســتماع ســخنان آیــت ا ...حائــری شــیرازی
برگــزاز گردیــد .هســته اصلــی صحبــت

ایشــان آن بــود کــه هرجــا مــا بــه دســتورات
و آموزههــای اســام عمــل کردهایــم
نتیجــه خــوب گرفتهایــم و هــر جــا عمــل
نکردهایــم نتیجــه بــد گرفتهایــم .ایشــان بــا
ذکــر واقیاتــی از زندگــی حضــرت علــی (ع)
و حضــرت فاطمــه (س) ،نتیجــه گرفتنــد کــه
مــا بــه آموزههــای اســام در مــورد ازدواج و
خانــواده خــوب عمــل نکردهایــم و بنابرایــن
در ایــن عرصــه گرفتاریــم .البتــه در
مــواردی همچــون جنــگ تحمیلــی بــه ســیره
اســام خــوب عمــل کردیــم و موفــق هــم
شــدیم.
ایشــان گریــزی هــم بــه مســئله حــج عمــره
و هســتهای زدنــد و گفتنــد :تعــرض بــه دو
نوجــوان بــه بهانــه بازرســی صــورت
گرفــت ،بنابرایــن حواســمان باشــد
بــا پذیــرش بازرســی از مراکــز مهــم
کشــورمان موجبــات تعــرض دشــمنان
را بــه کشــورمان فراهــم نکنیــم.

مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع
بسیج اساتید دانشگاه نیست.
نشــریه فرهنگــی اجتماعی
سیاســی و علمی بســیج اســاتید دانشگاه
علــم و صنعت ایران

صاحــب امتیــاز :بســیج اســاتید دانشــگاه علــم

و صنعــت ایــران
مدیرمسئول :حسین صالح زاده
سردبیر :محمد خلج امیرحسینی

نشــریه نبــأ از هرگونــه انتقــاد ،پیشــنهاد
یــا مطالــب ارســالی دانشــگاهیان محتــرم
بــه ویــژه اســاتید محتــرم اســتقبال
می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود،
آنهــا را بــه آدرس الکترونیکــی naba@iust.
 ac.irبفرســتید.

