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دکتر میرسامان پیشوایی، استادیار 
دانشکده مهندسی صنایع

رهبــر معظــم انقــاب اســامي )مشــهد مقــدس 94/1/1( : »نــگاه 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 همــه ی صاحــب نظــران اقتصــادی قــرار گرفــت نیــز، ناظــر بــر توانایــی هــا و ظرفیــت هــای درونــی 
کشــور و ملــت اســت . . . مهم تریــن 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 رویکــرد اصلــي کشــور 
در حــوزه اقتصــاد بــرای فائــق آمــدن بــر 
رشــد  تحقــق  و  دشــمنان  کارشــکني های 
اقتصــادی پایــدار مي باشــد. اقتصــاد مقاومتــي 
ــاد  ــي آح ــش آفرین ــر نق ــي ب ــادی مبتن اقتص
مــردم در عرصــه تولیــد ارزش اقتصــادی، 
ــان  و  ــوالت دانش بنی ــق محص ــوآوری و خل ن
ــي  ــع زیرزمین ــروش مناب ــمت ف ــت از س حرک
ــا  ــوالت ب ــروش محص ــد و ف ــمت تولی ــه س ب
ارزش افــزوده بــاال مي باشــد. رهبــری انقــاب 
اســامي )مــد( در ســال جدیــد راهبــرد تقویت 

تولیــد داخلــي را بــه عنــوان یــک راهبــرد موثر 
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــي مــورد تاکیــد 
قــرار دادنــد. یکــي از راهکارهــای کلیــدی 
جهــت تقویــت تولیــد داخلــي اصــاح الگــوی 
مصــرف و مصــرف محصــوالت داخلــي اســت.  
ــردم همــواره  ــوده م ــاف و قناعــت ت اصــل کف
در آموزه هــای اقتصــادی اســام مــورد تاکیــد 
بــوده اســت. مصرف گرایــی بــرای جامعــه 
روزبــه روز  اســراف،  اســت.  بزرگــی  بــای 
ــر  ــتر و عمیق¬ت ــی را بیش ــکاف های طبقات ش
الزمــه  جامعــه،  در  اســراف  می کنــد. 

ــر ثــروت و مایــه  اشــرافي گری و تقســیم نابراب
تضییــع امــوال عمومــی و نعمــت الهــی اســت. 
ــدور  ــق ص ــمنان از طری ــر دش ــویی دیگ از س
انــواع کاالهــای مصرفــی تجماتــی و پــرزرق و 
ــده،  ــته های فریبن ــا و نوش ــا عامت ه ــرق  ب ب
ــر  ــک ب ــات مهل ــردن ضرب ــر وارد ک ــاوه ب ع
پیکــر اقتصــاد ملــی، عقایــد، باورهــا و فرهنــگ 
ــه ســمت دلخــواه  مــا را در دســت گرفتــه و ب
ــت  ــت، هدای ــتثمار اس ــان اس ــه هم ــود ک خ
می کننــد. در نظــام اقتصــادی اســام هــم 
حــّد طبیعــی )تکوینــی( و هــم حــّد شــرعی در 
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ــه  همــه نیازمندي هــای مــادی انســان از جمل
خــوراک، پوشــاک و مســکن حــّد میانــه تعیین 
شــده اســت؛ یعنــی مناســب اســت انســان بــه 
انــدازه نیــاز خــود در اختیــار داشــته باشــد نــه 
کمتــر تــا فقیــر و بدبخــت شــود و نــه بیشــتر 
ــی   ــرف و مصرف ــانی مس ــورت انس ــه ص ــا ب ت
ــن )ع(  ــان امیر المؤمنی ــوالی متقی ــد. م درآی
در ایــن خصــوص مي فرماینــد: »هــر کوتاهــی 
بــرای انســان مایــه زیان اســت و هر زیــاده روی 
ســبب فســاد و تباهــی اوســت «. بنابرایــن در 
ــه تفریــط درســت  ــه افــراط و ن هــر چیــزی ن
ــانی  ــه انس ــرای جامع ــب ب ــّد مناس ــت. ح اس
ــن  ــود و همی ــد ب ــدال خواه ــّد اعت ــان ح هم
ــگان  ــار هم ــد در اختی ــه بای ــت ک ــدار اس مق
ــت  ــد بدبخ ــه نیازمن ــه ن ــا در جامع ــد، ت باش
مشــاهده شــود و نــه متنّعــم طغیان¬گــر. 
آن  اســامی  جامعــه  آرمانــی  چشــم¬انداز 
ــان باشــد  ــت اقتصــادی چن ــه وضعی اســت ک
کــه در درون تــوده ی مــردم حتــی یــک 
ــس  ــه از پ ــم وجــود نداشــته باشــد ک ــر ه نف
ــه  ــان ک ــد، چن ــر نیای ــه زندگــی خــود ب هزین
مولــی الکونیــن امیرالمؤمنیــن )ع( در توصیــف 
حاکمّیــت اســامی فرمــوده اســت: »در میــان 
ــه  ــه هزین ــد ک ــم نرس ــه ه ــن ب ــک ت ــما ی ش
ــن  ــه ای ــه ب ــد «. جامع ــته باش ــی نداش زندگ
حــّد شایســته نمی¬رســد مگــر بــا محدودیـّـت 

ــای  ــادل از نعمت ه ــدی متع مصــرف و بهره من
ــچ انســانی اجــازه  ــه هی الهــی. پــس اســام ب
ــراف  ــر اس ــد در اث ــن ح ــه از ای ــد ک نمی ده
و مصرفگرایــی تجــاوز کنــد و از ســویی دیگــر 
کســانی در آتــش فقــر و نــاداری بســوزند. 
قناعــت در مصــرف موجــب عــّزت و ســربلندي 
فــرد و جامعــه اســت؛ چنان کــه پیامبــر اکــرم 
)ص( مي فرمایــد: »کســي کــه بــه آنچــه 
ــد، از  ــع باش ــت قان ــرده اس ــدا روزي وي ک خ
بي نیازتریــن مــردم اســت «.  همچنیــن امــام 
ــارت  ــراف عب ــد: »... اس ــر )ع( می¬فرماین باق
اســت از انفــاق کــردن در معصیــت و در غیــر 
ــّق  ــی در دادن ح ــروا«، یعن ــم یقت ــورد؛ »ل م
خــدای بــزرگ و حــق مــردم بخــل  نورزیدنــد و 
در »کاَن بَْیــَن ذلـِـَک َقوامــاً«، قــوام بــه معنــی 
ــدا  ــه خ ــردن در آنچ ــاق ک ــت و انف ــدل اس ع
ــر )ع(  ــام باق ــوده اســت «. ام ــر فرم ــه آن ام ب
ــد:  ــادق »)ع( فرمودن ــام ص ــان ام ــه فرزندش ب
»پســرم، بــر تــو بــاد بــه انجــام دادن یــک کار 
ــرار دارد و  ــد ق ــان دو کار ب ــه در می ــک ک نی
چــون آن کار نیــک را انجــام دهــی آن بدهــا 
را محــو می کنــد ... چنــان کــه خــدای متعــال 
َِّذیــَن إِذا أَنَْفُقــوا لَْم یُْســِرُفوا  فرمــوده اســت: »َو ال
َو لـَـْم یَْقُتــُروا«، کــه »أســرفوا« کار بــد وســّیئة 
ــه معنــای تنگ گیــری در  اســت و »أقتــروا« ب
خــرج نیــز کار بــد َو »کاَن بَْیــَن ذلـِـَک َقوامــاً« 

بــه معنــای رعایــت حــد میانــه و اعتــدال، کار 
نیــک و حســنه اســت میــان آن دو، پــس تــو 
ــام  ــام ده «. ام ــک را انج ــن کار نی ــواره ای هم
ــوام حــّد وســط  ــد: »ق صــادق )ع( می¬فرماین

ــت «.  ــه اس و میان
ــوع  ــم اقتصــادی غــرب مصــرف متن در پارادای
ــادی  ــد اقتص ــد و رش ــرک تولی ــتر مح و بیش
از  یکــي  کــه  طــوری  مي شــود  شــناخته 
ــي  ــد ملیت اهــداف شــرکت های اقتصــادی چن
ــوع از  ــتر و متن ــرف بیش ــه مص ــن زدن ب دام
ــت.  ــده اس ــد ش ــاد م ــات و ایج ــق تبلیغ طری
آمریــکا  کشــاورزی  وزارت  گــزارش  بنابــر 
ســاالنه در ایــن کشــور 96 بیلیــون پونــد مــواد 
ــوع از  ــن ن ــود. ای ــه می¬ش ــی دور ریخت غذای
رشــد اقتصــادی پایــدار نبــوده و بــا آموزه هــای 
اســامي ســازگاری نــدارد. حضــرت آیــت¬اهلل 
ــد  ــوص می¬فرماین ــن خص ــه¬ای در ای خامن
)بیانــات در اجتمــاع زائــران و مجــاوران حــرم 
مطهــر رضــوی، 86/1/1(: » تولیــد ثــروت 
ــروت  ــت . . . ث ــع اس ــامی بی مان ــر اس از نظ
ــراف  ــارش اس ــا در کن ــد، منته ــد کنن را تولی
نباشــد. اســام بــه مــا می گویــد ثــروت تولیــد 
کنیــد، امــا اســراف نکنیــد. مصرف گرایــی 
ــه  ــت. آنچ ــام نیس ــول اس ــورد قب ــی م افراط
ــد،  ــت می آوری ــه دس ــروت ب ــد ث ــه از تولی ک
ــروت  ــد ث ــرای تولی ــان را وســیله ای ب ــاز هم ب
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دیگــر بکنیــد. مــال را نــه بــه صــورت راکــد و 
نــازا دربیاوریــد - کــه در اســام اســمش کنــز 
ــی و  ــورت ولخرج ــه ص ــه ب ــت - ن ــردن اس ک
ــرف در  ــال، آن را ص ــرف م ــگاری در مص ولن
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــی کنی ــر الزم زندگ ــای غی چیزه
ــان  ــرای خودت ــروت را ب ــا، ث ــه این ه ــه ب توج
ــروت  ــردم، ث ــاد م ــروت آح ــد. ث ــد کنی تولی
ســود  آن  از  همــه  اســت؛  کشــور  عمــوم 

می برنــد«.
یکــي از نقشــه های دشــمن در وابســته کــردن 
ایــران  نظیــر  انقابــي  ملت هــای  بیشــتر 
بــه مصرف گرایــي محصــوالت  دامــن زدن 
ــدا  خارجــي مي باشــد. دشــمن ســعي دارد ابت
بــا  ســپس  و  زده  دامــن  را  مصرف گرایــي 
ــتگي  ــا وابس ــه تقاض ــخ ب ــردن پاس ــرطي ک ش
ــداف  ــیني از اه ــا و عقب نش ــت م ــتر مل بیش
ضــد امپرالیســتي نظــام جمهــوری اســامي را 
حاصــل کنــد. رهبــر معظــم انقــاب اســامي 
ــه  هــای  ــد )خطب ــن خصــوص مي فرماین در ای
نمــاز عیــد ســعید فطــر- 86/7/21(: »مــا 
مــردم مســرفی هســتیم؛ مــا اســراف میکنیــم؛ 
ــراف در  ــان، اس ــراف در ن ــراف در آب، اس اس
وســائل گوناگــون و تنقــات، اســراف در بنزین. 

کشــوری کــه تولیــد کننــده ی نفت اســت، وارد 
کننــده ی فــرآورده ی نفــت - بنزیــن - اســت! 
ایــن تعجــب آور نیســت؟! هــر ســال میلیاردهــا 
یــا چیزهــای  وارد کنیــم  بنزیــن  بدهیــم 
دیگــری وارد کنیــم بــرای اینکــه بخشــی 
از جمعیــت و ملــت مــا دلشــان میخواهــد 
ــن درســت اســت؟!  ــد! ای ــاش کنن ریخــت و پ
مــا ملــت، بــه عنــوان یــک عیــب ملــی بــه این 
ــی از  ــد بعض ــه می بینی ــم . . . اینک ــگاه کنی ن
فضولهــای خارجــی، دولتهــای خارجــی، دائم و 
دم به ســاعت، چندیــن ســال اســت کــه ملــت 
ــم میکنیــم،  ــد میکننــد کــه تحری ــا را تهدی م
ــا  ــم - باره ــم میکنی ــم، تحری ــم میکنی تحری
هــم تحریــم کرده انــد - بــه خاطــر ایــن اســت 
کــه چشــم امیدشــان بــه همیــن خصوصیــت 
منفــی ماســت. مــا اگــر آدمهــای اهــل اســراف 
ــت  ــن اس ــیم، ممک ــرج باش ــگاری در خ و ولن
ــخت  ــگار س ــرف و ولن ــرای آدم مس ــم ب تحری
ــاب  ــه، حس ــه ن ــی ک ــا ملت ــود؛ ام ــام بش تم
ــرج  ــل و خ ــاب دخ ــودش را دارد، حس کار خ
خــود را دارد، حســاب مصلحــت خــود را دارد، 
زیــاده روی نمیکنــد، اســراف نمیکنــد. خــوب، 
تحریــم کننــد. بــر یــک چنیــن ملتــی از 

ــود.«.  ــرری وارد نمیش ــم ض تحری
بخش هــای  در  مصــرف  الگــوی  اصــاح 
ــد ســبد  ــواردی مانن ــه خصــوص م ــف ب مختل
اقــام غذایــي اصلــي جامعــه و ســبد مصــرف 
انــرژی کــه بایســت بــا در نظــر گرفتــن 
سیســتم تولیــد آن هــا اصــاح شــود از جملــه 
ایــن  در  کــه  اســت  اقداماتــي  مهم تریــن 
ــش  ــن افزای بخــش متصــور مي باشــد. همچنی
بهــره وری تولیــد و مصــرف در بخش هــای 
ــد  ــرژی مي توان ــه خصــوص آب و ان ــف ب مختل
ــن  ــرد در ای ــود عملک ــری در بهب ــش موث نق

ــد.  ــوزه باش ح
عــدم  بــرای  بهانه هــای عمومــي  از  یکــي 
پایین تــر  کیفیــت  داخلــي  کاالی  مصــرف 
ــت.  ــي اس ــای خارج ــه کااله ــبت ب ــا نس آن ه
ــه  ــت یابي ب ــه دس ــرد ک ــت ک ــد دق ــا بای ام
کیفیــت بــاال مســتلزم تدریــج زمانــي و کســب 
ــب  ــي مناس ــتوانه مال ــن پش ــه و همچنی تجرب
کاالی  مصــرف  بیــن  ارتبــاط  لــذا  اســت. 
داخلــي و افزایــش کیفیــت آن در یــک حلقــه 
ــه  ــود ک ــونده تفســیر مي ش ــت ش بســته تقوی
ــت  ــر را تقوی ــن دو یکدیگ ــان ای ــرور زم ــه م ب
ــي  ــاد مل ــکوفایي اقتص ــه ش ــر ب ــرده و منج ک
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از  خــود  دولــت  مــا  کشــور  در  مي شــود. 
بزرگتریــن مصرف کننــدگان مي باشــد؛ لــذا 
ایجــاد انضبــاط در نظــام مصــرف دولــت 
مي توانــد نقــش مهمــي در ایــن خصــوص 
ــم  ــر معظ ــل رهب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا کن ایف
ــس  ــدار رئی ــدار  دی ــامي در دی ــاب اس انق
جمهــور و اعضــای هیــأت دولــت در ســال 86 
ــد  ــتگاهها بای ــاز دس ــن نی ــد: »در تأمی فرمودن
ــه تولیــدات داخلــی تکیــه شــود و از خریــد  ب
ــابه  ــه مش ــی ک ــای خارج ــتفاده از کااله و اس
ــودداری  ــدت خ ــود دارد بش ــل وج آن در داخ

ــردد«. گ
ــي  ــا مصرف¬گرای ــارزه ب ــن راه مب ــا مهم تری ام
تولیــدات  بــه  وابســتگي  از  جلوگیــری  و 
بــرای یافتــن پاســخ  بیگانــگان چیســت؟ 
ایــن ســوال بــه وصیت¬نامــه بنیان¬گــذار 
جمهــوری اســامي ایــران حضــرت امــام 
ــه آن  ــي ک ــم جای ــه مي¬کنی ــي مراجع خمین
ــه- ــن توصی ــن و مهمتری ــه آخری ــر فرزان پی
هــای خــود خطــاب بــه امــت اســامي را بیــان 
کرده¬انــد. امــام خمینــي )ره( دربــاره وظیفــه 
ــگ  ــا فرهن ــارزه ب ــا در مب ــان و دولت¬ه جوان
مصرف¬گرایــي و بخصــوص پرهیــز از مصــرف 

ــه تاریخــي  ــای خارجــي  در وصیت¬نام کااله
خــود مي¬فرماینــد.

دســت اندرکاران  همــه  و  دولت هــا  »بــر 
در  چــه  و  حاضــر  نســل  در  چــه  اســت، 
ــود  ــن خ ــه از متخصصی ــده، ک ــل هاي آین نس
قدردانــي کننــد و آنــان را بــا کمک هــاي 
ــد؛ و  ــه کار نماین ــویق ب ــوي تش ــادي و معن م
از ورود کاالهــاي مصرف ســاز و خانه برانــداز 
جلوگیــري نماینــد؛ و بــه آنچــه دارنــد بســازند 
تــا خــود همه چیــز بســازند و از جوانــان، 
دختــران و پســران، مي خواهــم کــه اســتقال 
و آزادي و ارزش هــاي انســاني را، ولــو بــا 
ــات و  ــداي تجم ــج، ف ــت و رن ــل زحم تحم
در  حضــور  و  بي بندوباري هــا  و  عشــرت ها 
ــال  ــرب و عم ــرف غ ــه از ط ــا، ک ــز فحش مراک
ــه شــما عرضــه مي شــود، نکننــد«  بي وطــن ب
)وصیت نامــه موضوعــي امــام خمینــي)ره(، 
ــام  ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظی ــران، مؤسس ته

 .)31 ص30-   ،1377 خمینــي)ره(، 
ــام،  ــه از اس ــم ک ــفقانه مي کن ــت مش »وصی
ــت  ــي اس ــتقال و آزادي خواه ــه اس ــه یگان ک
ــت  ــور هدای ــا ن ــه را ب ــال هم ــد متع و خداون
ــد،  ــوت مي کن ــام واالي انســاني دع ــه مق آن ب

وفــاداري  در  وفاداریــد،  امــروز  چنانچــه 
کشــور  و  را  شــما  کــه  کنیــد،  اســتقامت 
و  وابســتگي ها  ننــگ  از  را  شــما  ملــت  و 
شــما  کــه  قدرت هایــي  بــه  پیوســتگي ها 
ــد  ــش نمي خواهن ــي خوی ــراي بردگ ــز ب را ج
و کشــور و ملــت عزیزتــان را عقب مانــده و 
بــازار مصــرف و زیــر بــار ننگیــن ســتم پذیري 
ــي  ــد؛ و زندگ ــات مي ده ــد، نج ــه مي دارن نگ
ــکات،  ــا مش ــو ب ــرافتمندانه را، ول ــاني ش انس
ــاه  ــا رف ــو ب ــب، ول ــن اجان ــي ننگی ــر زندگان ب
حیوانــی، ترجیــح دهیــد و بدانیــد مــادام کــه 
در احتیاجــات صنایــع پیشــرفته دســت خــود 
ــه دریوزگــي  را پیــش دیگــران دراز کنیــد و ب
عمــر را بگذرانیــد، قــدرت ابتــکار و پیشــرفت 
در اختراعــات در شــما شــکوفا نخواهــد شــد.« 
)وصیت نامــه موضوعــي امــام خمینــي)ره(، 
ــام  ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظی ــران، مؤسس ته

ص44(.  ،1377 خمینــي)ره(، 
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نگاهی گذرا به چرخه 
سوخت هسته ای

ــاره برنامــه  بــه رغــم بحــث هــای فــراوان درب
ــکار  ــوز بســیاری از اف ــران، هن هــای اتمــی ای
ــه  ــن چرخ ــی ای ــات علم ــا مقدم ــی، ب عموم
ایــن مجــال بــه  آشــنا نیســتند کــه در 
ــه  ــاره پرداخت ــن ب ــر در ای ــی مختص توضیح

می شــود.
ــی  ــی م ــه غن ــت؟ چگون ــوم چیس اورانی
ــرق  ــد ب ــرف تولی ــه مص ــا ب ــود؟ در کج ش
مــی رســد و چگونــه بــرای ســاختن بمــب 

ــود؟  ــی ش ــاده م ــی آم اتم
ــود در  ــر موج ــن عنص ــنگین تری ــوم س اورانی
ــر 92  ــن عنص ــز ای ــت. در مرک ــت اس طبیع
پروتــون بــا بــار مثبــت و 143 نوتــرون وجــود 
دارد. یکــی از مهمتریــن خــواص اورانیــوم آن 
ــه  ــل ب ــه و تبدی ــه ســرعت تجزی اســت کــه ب
ــر  ــر عناص ــا اگ ــود. ام ــی ش ــر م ــر دیگ عناص
تجزیــه شــده را وزن کنیــم، مــی بینیــم کــه 
وزن مجمــوع آن هــا از وزن اولیــه کمتــر 
اســت. ایــن تفــاوت وزن، ناشــی از تولیــد 
جرمــی اســت کــه بــر اســاس فرمــول معــروف 
ــرژی عظیمــی تولیــد مــی کنــد  اینشــتاین ان

ــرژی هســته ای اســت. ــه ان ک
غنی سازی اورانیوم

بــرای اســتفاده از اجــرام انــرژی زا، بایــد 
ــه  ــه ب ــی ک ــود. اورانیوم ــه ش ــوم تجزی اورانی

خوبــی تجزیــه مــی شــود، اورانیــوم 235 
اســت. امــا از هــر هــزار واحــد اورانیــوم موجود 
در طبیعــت تنهــا هفــت واحــد اورانیــوم 235 
ــد  ــا بای ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــت. ب اس
یعنــی  را غنــی کنیــم،  اورانیــوم  بتوانیــم 
ــتگاه  ــیله دس ــه وس ــوص آن را ب ــد خل درص
هــای غنــی کننــده افزایــش بدهیــم. یکــی از 
روشــهای رایــج بــرای غنــی ســازی اســتفاده از 

سانتریفوژهاســت. 
ــه عمــل مــی  ســانتریفوژ چیســت و چگون

کنــد؟
ســانتریفوژ دســتگاه اســتوانه ای شــکلی اســت 
کــه درســت مثــل توربیــن هواپیمــا پــره هائــی 
در وســط آن وجــود دارد. ایــن پــره هــا در هــر 
دقیقــه بیــش از صدهــزار چرخــش دارنــد. در 
نتیجــه ایــن چرخــش، اورانیــوم ســنگین روی 
ــرد  ــی گی ــرار م ــانتریفوژ ق ــری س ــواره آخ دی
و اورانیــوم 235 در کنــار آن مــی نشــیند. 
ــرار  ــم ق ــار ه ــانتریفوژ در کن ــزاران س ــد ه بای
ــه  ــا کمــک مجموع ــم ب ــا بتوانی ــا م ــد ت بگیرن
آنهــا اورانیــوم را غنــی کنیــم. یعنــی بــا یــک 
ــوم را  ــوان اورانی ــی ت ــانتریفوژ نم ــد س ــا چن ی

غنــی کــرد.
 تفاوت رآکتورهای آب سبك و سنگین 

معمولــی  آب  بــا  ســبک  آب  رآکتورهــای 

کار مــی کننــد. هیــدروژن آب معمولــی از 
یــک پروتــون تشــکیل شــده اســت، امــا 
در هیــدروژن آب ســنگین یــک پروتــون و 
ــتفاده از  ــرای اس ــود دارد. ب ــرون وج ــک نوت ی
ــی  ــوم غن ــه اورانی ــبک، ب ــای آب س رآکتوره
شــده نیــاز داریــم، امــا در رآکتــور آب ســنگین 
از اورانیــوم معمولــی مــی شــود اســتفاده کــرد. 
بــه ایــن ترتیــب، در عمــل اســتفاده از رآکتــور 
آب ســنگین، کــه دولــت ایــران هــم در پــی آن 
اســت، نتیجــه ای شــبیه همــان غنــی ســازی 

ــت. ــد داش ــوم را خواه اورانی
پلوتونیوم چیست؟

پلوتونیــوم در طبیعــت وجــود نــدارد، امــا 
ــه کار  ــرق اتمــی را ب ــا یــک نیــروگاه ب اگــر م
بیاندازیــم و ســی روز پــس از آغــاز کار آن 
ــم  ــی توانی ــم، م ــرون بیاوری ــوختش را بی س
مقــدار زیــادی پلوتونیــوم 235 از آن جــدا 
ــت  ــی اس ــدر غن ــوم آنق ــن پلوتونی ــم و ای کنی
ــوان مســتقیما از آن بمــب اتمــی  ــی ت ــه م ک

ــرد. ــت ک درس
عملیــات مربــوط بــه تولیــد گاز اورانیــوم در 

ایــران
ایــن عملیــات بــه زبــان ســاده از ســه مرحلــه 
ی  مرحلــه  الــف(  اســت.  شــده  تشــکیل 
ــاغند  ــام در س ــوم خ ــنگ اورانی ــتخراج س اس
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ــوم خــام  ــل ســنگ اورانی ــه ی تبدی ب( مرحل
بــه کیــک زرد در اردکان ج( مرحلــه ی تبدیــل 
کیــک زرد بــه گاز هگــزا فلورایــد اورانیــوم در 

ــان. اصفه
ــوم  ــنگ اورانی ــتخراج س ــه ی اس ــف( مرحل ال
برخــاف  اورانیــوم   )Uranium Core( خــام 
ــت.  ــی نیس ــز کمیاب ــدان فل ــوام، چن ــور ع تص
ــه  ــره مقایس ــز نق ــا فل ــوم را ب ــز اورانی ــر فل اگ
ــر فــراوان  کنیــم، ذخایــر اورانیــوم، چهــل براب
تــر از ذخایــر نقــره اســت. مهــم تریــن معــدن 
اورانیــوم در ایــران، معــدن ســاغند اســت کــه 
ــرار دارد.  ــزد، ق ــهر ی ــری ش ــت کیلومت دویس
ــر  ــدن حــدود 150 کیلومت ــن مع مســاحت ای
ــن  ــزار ت ــج ه ــدود پن ــت آن ح ــع و ظرفی مرب
اســت. از نظــر فنــی، معــدن ســاغند از دو 
ــاغند  ــی »س ــده اســت: یک بخــش درســت ش
ــطح  ــری از س ــانزده مت ــق ش ــه در عم 1« ک
زمیــن قــرار دارد و دارای 750 تــن ســنگ 
ــه  ــاغند 2« ک ــری »س ــت. دیگ ــوم اس اورانی
در عمــق هفتــاد متــری از ســطح زمیــن 
قــرار دارد و دارای چهــار هــزار و دویســت 
ــد.  ــی باش ــوم م ــنگ اورانی ــن س ــاه ت و پنج
اســتخراج از ایــن معــدن دشــوارتر اســت، 
زیــر بایــد هفتــاد متــر زمیــن را بکننــد تــا بــه 
ــي کــه در »ســاغند 1«،  آن برســند. در حــا ل
کافــی اســت حــدود شــانزده متــر نقــب بزننــد 
ــوم در  ــند. اورانی ــوم برس ــنگ اورانی ــه س ــا ب ت
ــص  ــورت خال ــه ص ــز ب ــاغند، هرگ ــدن س مع
یافــت نمــی شــود، بلکــه بــه صــورت اکســید 
ــیمیایی  ــواد ش ــایر م ــا س ــوط ب ــوم مخل اورانی
ــود دارد.  ــی وج ــای معدن در داخــل ســنگ ه
ــیمیایی از  ــر ش ــوم )UO2(از نظ اکســید اورانی
یــک ملکــول اورانیــوم و دو ملکــول اکســیژن 
ــام  ــوم خ ــنگ اورانی ــت. س ــده اس ــت ش درس
ــه قهــوه ای اســت  بــه رنــگ ســیاه متمایــل ب
کــه جــای فلــزی نــدارد و مــات و کــدر مــی 
ــه چنیــن  ــزد ب ــان هــای ی باشــد. اگــر در بیاب
ســنگی برخــورد کردیــد، بــه آن دســت نزنیــد 
ــن ســنگ از خــود تششــعات اتمــی  چــون ای
ســاطع مــی کنــد و بــرای ســامت شــما 
خطرنــاک اســت. ایــران بــرای راه انــدازی 
کشــورهای  ازکارشناســان  ســاغند  معــدن 
آرژانتیــن، آلمــان، چکســلواکی، مجارســتان،و 
روســیه اســتفاده کــرده اســت. امــا مهمتریــن 
نقــش را چینــی هــا مخصوصــا پنجــاه نفــر از 
کارشناســان موسســه ی تحقیقاتــی اســتخراج 
ــد. در حــال  ــا کــرده ان ــوم در پکــن، ایف اورانی
ــدس  حاضــر حــدود 20 پژوهشــگر و 80 مهن
ایرانــی در معــدن ســاغند کار مــی کننــد کــه 
قــرار بــوده تعــداد آنهــا بــه 235 نفــر برســد، 
ــان  ــر، بیشــتر مهندس ــای اخی ــا ماجراه ــا ب ام

معــدن ســاغند، از کار بیــکار خواهنــد شــد و 
میلیــون هــا دالری کــه بــرای راه انــدازی ایــن 
ــده  ــرج ش ــی آن خ ــت کادر فن ــدن و تربی مع
ــه ی  ــاد خواهــد رفــت. ب( مرحل ــر ب اســت، ب
ــه کیــک زرد  ــوم ب ــل ســنگ خــام اورانی تبدی
تولیــد کیــک زرد  )Yellow Cake( کارخانــه 
اردکان، در ســال 1992 میــادی تاســیس 
شــد. در ایــن کارخانــه، ابتــدا ســنگ اورانیــوم 
خــام را آســیاب مــی کننــد و بــه صــورت پودر 
ــید  ــن پودر،اس ــه ای ــپس ب ــد. س ــی آورن در م
ــن  ــر ای ــر اث ــد. ب ــه مــی کنن ســولفوریک اضاف

قــرار دارد، امــا معــدن اردکان در نزدیکــی 
شــهر و در فاصــه ی 35 کیلومتــری اردکان 
ــه دو  ــه کارخان ــدن ب ــی مع ــرار دارد. نزدیک ق
ــه  ــه در هزین ــی آن ک ــده دارد: یک ــت عم مزی
ی حمــل و نقــل ســنگ معــدن صرفــه جویــی 
ــی  ــر م ــان ت ــه آس ــر آن ک ــود و دیگ ــی ش م
تــوان بــرای کادر فنــی و خدماتــی خانــه هــای 
ســازمانی ســاخت. بــه همیــن علــت، بــه نظــر 
مــی رســد کــه از چنــد ســال پیــش، عملیــات 
اســتخراج اورانیــوم از معــدن اردکان نیــز آغــاز 
شــده اســت. ج( مرحلــه تبدیــل کیــک زرد بــه 

ــوم موجــود در  ــال، اکســید اورانی ــل و انفع فع
پــودر اورانیــوم بــا اســید ســولفوریک ترکیــب 
مــی شــود و بــه صــورت ســولفات اورانیــل در 
ــن ســولفات اورانیــل، حــال  ــه ای ــد ب مــی آی
ــا ســر  هــای مخصوصــی اضافــه مــی کننــد ت
ــام کیــک زرد  ــه ن ــه مــاده ای ب انجــام آن را ب
ــاده از  ــن م ــد. ای ــی نماین ــل م )U3O8(تبدی
ــوم و  ــول اورانی ــه ملک ــیمیایی از س ــر ش نظ
هشــت ملکــول اکســیژن درســت شــده اســت. 
از ایــن کیــک زرد بــرای تولیــد گاز هگــزا 
ــی  ــتفاده م ــان اس ــوم در اصفه ــد اورانی فلورای
ــد  ــه ی تولی ــر کارخان ــاوه ب ــود. اردکان ع ش
ــی  ــز م ــوم نی ــادن اورانی ــک زرد، داری مع کی
ــان و در  ــدن ســاغند در وســط بیاب باشــد. مع
ــزد  ــهر ی ــری ش ــت کیلومت ــه ی دویس فاصل

ــوم در کارخانــه ی  ــد اورانی ــزا فلورای گاز هگ
تولیــد گاز اورانیــوم در اصفهــان، ابتــدا کیــک 
ــد.  ــی کنن ــل م ــک ح ــید نیتری زرد را در اس
بــر اثــر ایــن عمــل، مــاده ای بــه نــام نیتــرات 
اورانیــوم NO3(UO2(2  تولیــد مــی شــود. 
ــاده،  ــن م ــرات از ای ــردن نیت ــدا ک ــس از ج پ
ــت  ــه دس ــوم )UO2( ب ــص اورانی ــید خال اکس
ــوم  ــص اورانی ــن اکســید خال ــه ای ــد. ب مــی آی
ــه  ــد اضاف ــدروژن فلورای ــام هی ــه ن ــاده ای ب م
ــا  ــر ایــن عمــل، اورانیــوم ب ــر اث مــی کننــد. ب
ــه  ــاده ای ب ــود و م ــی ش ــب م ــد ترکی فلورای
نــام اورانیــوم تتــرا فلورایــد تولیــد مــی گــردد 
ــه  در ســال 1998 میــادی مذاکــرات محرمان
ای بیــن مقامــات ایــران و چیــن بــرای خریــد 
صــد هــا تــن مــاده ی هیــدروزن فلورایــد برای 
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اســتفاده در مرکــز تحقیقــات اتمــی اصفهــان 
انجــام شــد کــه از سرنوشــت و نتیجــه ی 
ســرانجام  نیســت.  دســت  در  اطاعــی  آن 
ــن  ــد، گاز فلورای ــرا فلورای ــوم تت ــه گاز اورانی ب
)F2( اضافــه مــی کننــد. بــر اثــر ایــن فعــل و 
انفعــال، گاز هگــزا فلورایــد اورانیــوم تولیــد مي 
شــود. ایــن گازهگــزا فلورایــد اورانیــوم همــان 
گازي اســت کــه بــراي عملیــات نیــروگاه نطنر 
ــن أن را از اصفهــان  ــاز اســت. بنابرای مــورد نی
ــای  ــه ه ــا در طبل ــتند ت ــی فرس ــز م ــه نطن ب
چرخــان آن جــا، غنــی شــود. بــا توجــه 
ــه  ــود ک ــي ش ــاهده م ــاال، مش ــب ب ــه مطال ب
دولــت ایــران بــراي غنــي کــردن اورانیــوم در 
ــز، نقشــه ي گســترده اي کشــیده اســت  نطن
ــرده  ــم ک ــي فراه ــه خوب ــات کار را ب و مقدم
ــام را  ــوم خ ــنگ اورانی ــدا س ــي ابت اســت. یعن
ازمعــدن ســاغند اســتخراج مــي کنــد. ســپس 
ســنگ اورانیــوم خــام را در اردکان بــه کیــک 
ــک زرد را  ــد. آن گاه، کی ــي کن ــل م زرد تبدی
ــوم  ــد اورانی ــزا فلورای ــه گاز هگ ــان ب در اصفه
تبدیــل مــي کنــد. و ســرانجام، گاز هگــزا 
فلورایــد اورانیــوم را در نطنــز غنــی مــي کنــد 
ایــن گاز اورانیــوم غنــی شــده را مــي تــوان بــه 
اورانیــوم جامــد تبدیــل کــرد. بــه ایــن ترتیــب 
ــروگاه  ــوم در نی ــه گاز اورانی ــس از آنک ــه پ ک
ــر  ــه آزمایشــگاه جاب نطنــز غنــی شــد، آن را ب
بــن حیــان در مرکــز تحقیقــات اتمــی تهــران 
ــی  ــن آزمایشــگاه، گاز غن مــی فرســتند. در ای
ــا کلســیم  ــوم را ب ــد اورانی شــده ی هگزافلورای
مخلــوط مــی کننــد. در اثــر ایــن عمــل، فلــز 
ــه آن  ــه ب ــد ک ــی آی ــود م ــه وج ــوم ب اورانی
اصطاحــا میلــه ی اورانیــوم مــی گوینــد اگــر 
 »U235« غلظــت اورانیــوم نیمــه ســنگین یــا
ــد  ــج در ص ــدود پن ــوم ح ــه ی اورانی در میل
ــوخت  ــوان س ــر عن ــوان از آن ب ــی ت ــد م باش
در نیــروگاه اتمــی بوشــهر اســتفاده کــرد. امــا 
اگــر غلظــت اورانیــوم نیمــه ســنگین در میلــه 
ــی  ــد م ــد باش ــود در ص ــدود ن ــوم ح ی اورانی

ــم ســاخت.  ــا آن بمــب ات ــوان ب ت

تشــریح مصادیق نقض 
نظام قرمز  خطوط 

دکرت محمد سلیامنی - عضو هیئت علمی دانشکده برق و 

مناینده محرتم مجلس شورای اسالمی

ــی  ــگ و ب ــم رن ــرد ک ــس عملک ــون مجل تاکن
ــول نیســت.  ــل قب ــی داشــته اســت و قاب رمق
بایــد از ســریال گزارشــات یکطرفــه در صحــن 
غیرعلنــی فراتــر رفــت. نبایــد مجلســیان را از 
ــن  ــانند، ای ــد بترس ــاب در دوره بع ــدم انتخ ع
حربــه کهنــه شــده. در ایــن مــورد ملــی 
مجلــس نبایــد بگــذارد بــا فحــش و تهمــت و 
توهیــن خفقــان ایجــاد گــردد. مجلــس بایــد 
ــتند و  ــزارش مس ــه گ ــه ارائ ــه را وادار ب هم
ــه راه کار  ــات و ارائ ــه ابهام ــتدل ب ــخ مس پاس
ــی کاری و  ــال و سیاس ــکوت و انفع ــد. س کن
بــی تفاوتــی ماهیتــاً خودکشــی اســت. ملــت 
انســانهای شــجاع و مؤمــن بــه آرمانهــای امــام 

ــد. ــت دارن ــاب را دوس ــری و انق و رهب
ــه  ــامی ب ــران اس ــتیابی ای ــک دس ــدون ش ب
ــزرگ  ــای ب ــی از قله ه ــته ای یک ــاوری هس فن
افتخــار و اقتــدار ایــران در طــول تاریــخ اســت. 
ــدان  ــه دســت فرزن ــا فکــر و ب ــاً ب ملتــی صرف
ــی  ــت خارج ــدون حمای ــا ب ــه تنه ــود و ن خ
بلکــه علــی رغــم همــه محدودیتهــا، تحریمها، 
ــی از  ــه یک ــا توانســت ب ــاي ابرقدرته تخاصمه
فناوریهــای روز کــه موجــب اقتــدار بیشــترش 
ــه ای  ــرژی مقول ــد. ان ــت یاب ــود، دس ــی ش م
اســت کــه هــر جامعــه ای آن را داشــته باشــد 

ــات دارم و  ــد اســتقال و حی ــد بگوی ــی توان م
ــرود. ــر ســلطه ب ــه زی ــد ب ــه بای گرن

ــا عــرض  ــروز در دنی ــدرت ام ــان ق اگــر صاحب
انــدام مــی کننــد، بدلیــل دســتیابی آنهــا بــه 
ــدون شــک بحــث  ــن ب ــرژی اســت. همچنی ان
ــت  ــوردی اس ــا م ــا تنه ــی و ی ــته ای یک هس
یکپارچــه روی  ایــران  ملــت شــریف  کــه 
ــرای  ــا ب ــزم آنه ــد و ع ــر دارن ــدت نظ آن وح
ــر  نگهداشــت آن عزمــی ملــی و خدشــه ناپذی
اســت. بررســی ســیر تاریخــی کســب قــدرت 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــورها نش ــرفت کش و پیش
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 100% مخالــف روی 
کار آمــده اســت، ولــی راهبــرد اتمــی و فضائــی 
تغییــر نکــرده اســت. ولــی نمــی دانــم چــرا در 
ــه از  ــن دو مقول ــه ای ــران اســامی نســبت ب ای
تجربــه دنیــا اســتفاده نشــده و یــا نمــی شــود؟ 
ــازی و سیاســي کاری در  ــوع سیاســی ب هــر ن
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ــور  ــه کش ــت ب ــاً خیان ــوزه مطمئن ــن دو ح ای
ــد ممنــوع گــردد. اســت و بای

ایــن روزهــا بحــث توافــق ایــران بــا 5+1 بحثی 
ــردم  ــن م ــر ذره بی ــه زی ــده و البت ــی ش جهان
ــر  ــس ب ــر ک ــت و ه ــه اس ــرار گرفت ــران ق ای
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 
ــر  ــای اخی ــد. در روزه ــی کن ــه م ــر ارائ و خب
مطالــب گســترده ای در بابهــای مختلــف بیــان 

شــده اســت. مثــًا :

ــزار  ــازی 190 ه ــی س ــا غن ــی ب 1- خداحافظ
ســو

ــو  ــزار س ــور 190 ه ــدت کش ــاه م ــاز کوت نی
مــی باشــد، کــه بدیهــی اســت بــا 5000 
ــه  ــن آن ب ــکان تأمی ســانتریفیوژ نســل اول ام
هیــچ وجــه عملــی نیســت. ایــن میــزان فقــط 
ــی  ــن م ــاز را تأمی ــدود 3 % نی ــت ح در نهای
ــن خــط قرمــز شکســته شــده  ــد، پــس ای کن

ــت. اس
2- تعطیلی عملی سایت فردو

فعــال نگــه داشــتن ســایت فــردو جــزء 
ــر  ــه اخی ــا بیان ــت. ب ــوده اس ــز ب ــوط قرم خط

مبنــی بــر اینکــه غنــی ســازی در فــردو انجــام 
نشــود و هــزار ســانتریفیوژ بــدون گاز بچرخــد، 
معنــی  بــه  کــه  اســت  مشــخص  کامــًا 
تعطیلــی عملــی فــردو در حــوزه انــرژی اتمــی 
ــی  ــی مبن ــده محترم ــنهاد نماین ــت و پیش اس
ــردو و  ــوهان ف ــه "س ــایت ب ــذاری س ــر نامگ ب
ــوع  ــه وق ــزی اســت کــه شــاید ب پســران" طن

ــدد. ــه پیون ب
تبدیــل ایــن ســایت بــه یــک مرکــز پژوهشــی 
ــعه  ــق و توس ــه تحقی ــي ب ــط چندان ــز رب نی
ــدارد، چــرا کــه در تحقیــق و توســعه  اتمــی ن
بایــد تولیــد و در ابعــاد نیمــه صنعتــی خروجی 
داشــت و بایــد نســل بعــدی جایگزیــن نســل 
ــوح  ــه وض ــن ب ــره. بنابرای ــود و غی ــی ش قبل
ــخ  ــز از بی ــط قرم ــن خ ــه ای ــت ک ــوم اس معل
و بــن محــو شــده اســت و ایــن خاکریــز 
شکســته کــه هیــچ، بلکــه نابــود مــی شــود. از 
طرفــی ایجــاد و راه انــدازی مراکــز تحقیقاتــی 
هــم  پژوهشــگاهها  و  دانشــگاهها  درون  در 
مقــرون بــه صرفــه تــر و هــم عملــی تــر اســت.

4- بازطراحی اراک
نگهداشــت آب ســنگین اراک نیــز خــط قرمــز 
بــوده و هســت. منظــور از تأسیســات اراک 
ــی  ــه کش ــوفاژ و لول ــرق و ش ــاً آب و ب مطمئن

ــی  ــل آن یعن ــه اص ــت. بلک ــاختمان نیس و س
ــود شــود و یــا  راکتــور اســت. اگــر راکتــور ناب
ــق  ــود و طب ــال ش ــور ارس ــارج از کش ــه خ ب
اظهــار نظــر مذاکــره کننــدگان، اراک بــاز 
ــی  ــن یعن ــود، ای ــاخته ش ــاز س ــی و ب طراح
جدیــد.  گــذاری  ســرمایه  دالر  میلیاردهــا 
صــرف نظــر از اینکــه چنیــن ســرمایه گــذاری 
ــه  ــه آن اســت ک ــر، فاجع ــا خی ــکان دارد ی ام
ــایت  ــن س ــی ای ــود خروج ــور ش ــران مجب ای

ــد. ــارج بفروش ــه خ ــد را ب جدی
ــا  ــود و لوبی ــایت نخ ــن س ــی ای ــر خروج مگ
ــازار  ــه ب ــران آن را ب ــه ای ــت ک ــال اس و پرتق
ــداری  ــا خری ــد؟ اصــوالً آی ــی عرضــه کن جهان
ــاری  ــه تج ــدام برنام ــود دارد؟ ک ــا وج در دنی
)Business plan( انجــام شــده اســت و آن را 
امــکان پذیــر و اقتصــادی دانســته اســت؟ آیــا 
خریــدار آن فقــط همیــن کشــورهای 1+5 
ــرآورده  ــن ف ــه ای ــاز ب ــه نی ــا ک نیســتند؟ اینه
ندارنــد، خودشــان مــازاد دارنــد. پــس آشــکار 
ــد  ــود خواه ــًا ناب ــه ســایت اراک عم اســت ک
ــا  ــا شــگردی ظریــف و زیبــا و ب شــد. البتــه ب
عنوانــي دهــن پـُـر کــن نظیر "ســایت پیشــرفته 
ــر" مطــرح مــي شــود، غافــل از اینکــه ایــن  ت
ــی  ــدن، طرح ــاخته ش ــاز س ــی و ب ــاز طراح ب
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ــد  ــر مفی ــر اقتصــادی، غی ــاله، غی ــد ده س چن
در چرخــه ســوخت، بــدون مشــتری و بــا 
ســرمایه گــذاری چنــد میلیــاردی، و ...... اســت 
ــکاری کشــورهای پیشــرفته در ســاخت  و هم
ــروگاه  ــه نی ــت. تجرب ــش نیس ــرابی بی آن س
ــا بیــش از 80% پیشــرفت تــا زمــان  بوشــهر ب
انقــاب اســامی، علــی رغــم داشــتن قــرارداد 
ــن  ــده ای از ای ــدار دهن ــه هش ــم، تجرب محک

ــکاري اســت. ــوع هم ن
ــازی  ــی س ــدت غن ــی م ــت طوالن 5- محدودی

ــاالی %3.67 ــرای ب ب
اول خواســت  از  نیــز  غنــی ســازی  حــق 
اصلــی رهبــری و مــردم بــوده اســت و خواهــد 
ــازی  ــی س ــل ســلیم غن ــدام عق ــی ک ــود. ول ب
اول  نســل  ســانتریفیوژ   5000 حــدود  بــا 
ــی  ــق تلق ــال را ح ــر 25 س ــغ ب ــول بال در ط
ــتندات  ــا و مس ــت ه ــاد صحب ــد؟ مف ــی کن م
ــن حــق  ــه ای ــد ک ــی ده ــا نشــان م ــی ه غرب
ــت،  ــده اس ــدودی داده ش ــیار مح ــد بس در ح
ــران ایــن محدویــت ده هــا ســاله  کــه اگــر ای
ــس  ــد. پ ــی کن ــرد، دردی را دوا نم ــه پذی را ب
ایــن خــط قرمــز هــم ترکــی برداشــته اســت 
کــه در صــورت اجــرا حداقــل در میــان مــدت 
یکــي دو ده ســاله هــم قابــل بازســازی نیســت.

6- بازگشت ناپذیری
ــای  ــته ه ــی از خواس ــری جزئ ــت پذی بازگش
ــت.  ــوده اس ــران ب ــامی ای ــام اس ــی نظ اصل
ولــی واقعــا اگــر مــواد موجــود فعلــی بــا 
غنــای %5  بــه اکســید تبدیــل شــود، چگونــه 
ایــن اکســیدها قابــل بازگشــت اســت؟ ســالها 
اســت کــه بــا زحمــت و تــاش و هزینــه دادن 
ــواد  ــن م دانشــمندان و متخصصــان کشــور ای
ــران  ــه ای ــاً اینک ــت. خصوص ــده اس ــد ش تولی
ــرم  ــو گ ــط 300 کیل ــه فق ــود ک ــد ش متعه
مــواد غنــی شــده 3.67 درصدی 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 
ــر  ــًا غی ــدت عم ــاه م ــای کوت معن
ــر  ــوارد دیگ ــت. در م ــن اس ممک
نظیــر ســاخت ســانتریفیوژهای 
جدیــد، ســایت جدیــد و غیــره 

ــه اســت. ــن گون ــز همی نی
7- دو مرحله ای شدن توافق

ــه ای  ــد مرحل ــا چن ــه ی دو مرحل
فرمــان  و  امــر  توافــق،  نشــدن 

رهبــری بــود. کــدام مرجــع بــی طــرف و بــی 
غــرض و صاحــب نظــر و صاحــب عقــل ســالم 
ــر  ــه اخی ــه بیان ــود ک ــی ش ــد مدع ــی توان م
ــی  ــت؟ وقت ــده اس ــه ای نش ــل دو مرحل حداق
ــران  ــراد تیــم مذاکــره کننــده ای از یکــی از اف
ســوال مــی شــود، مفــاد ایــن چهارچــوب مــی 
ــر  ــد خی ــی ده ــخ م ــد پاس ــر کن ــد تغیی توان
ــات و  ــا کلی ــؤال: آی ــختی! س ــه س ــاید ب و ش
ــر! ــده اســت؟ خی ــده ش ــم دی ــا ه ــات ب جزئی

ــت  ــل از دس ــچ، در مقاب ــه ازای هی ــا ب 8- م
ــازی %20 ــی س ــن غن رفت

بــه راســتی چــرا در ایــن بیانــه لــوزان حرفــی 
از مــواد غنــی شــده 20% نیســت؟ چــون آنــرا 
ــه جایــش  ــا ب ــد رفــت. ام ــو دادن در توافــق ژن

چــه گرفتــه شــد؟ هیــچ!
9- تفسیر پذیری متن مشترک

ــفاف و  ــق ش ــری تواف ــت و رهب ــت مل خواس
غیــر قابــل تفســیر بــوده اســت. توافقــات اخیــر 
آنقــدر تفســیرهای گوناگــون و متنــوع داشــته 
اســت کــه مفــاد مــورد تفاهــم شــفاف و غیــر 

قابــل تفســیر آن تقریبــاً ناچیــز اســت. 
ــده  ــا پرون ــط ب ــر مرتب 10- طــرح مســایل غی

ــته ای هس
عــدم ورود بــه مباحــث غیــر هســته ای یکــی 
دیگــر از خطــوط اصلــی قرمــز اســت. گرچــه 
تیــم مذاکــره کننــده ایرانــی بــه حــق بــر ایــن 
ــات،  ــی بیان ــد، ول ــی کن ــاری م ــا فش ــل پ اص
ــده  ــر ش ــتندات منتش ــا، و مس ــع گیریه موض
توســط آمریــکا و وزرای غربــی نشــان از خیــز 

ــرای ایــن منظــور دارد.  برداشــتن آنهــا ب

11- باقی ماندن تحریم ها
ــی از  ــوان جزئ ــه عن ــا ب ــو یکجــای تحریمه لغ
ــواره  ــرات، هم ــه مذاک ــه نتیج ــرات و ن مذاک
بــوده  مــردم  و  رهبــری  خواســت  مــورد 
اســت. تیــم مذاکــره کننــده ایرانــی بــه حــق 
ــن  ــر ای ــات ب ــا و گزارش ــه ه ــه مصاحب در هم
ــد. ریاســت محتــرم  خواســته تأکیــد کــرده ان
ــد کــه قرارهــا  جمهــور هــم بارهــا فرمــوده ان
ــی  ــت. ول ــا اس ــه تحریمه ــای هم ــو یکج لغ
متاســفانه طــرف آمریکائــی و غربــی بــا انتشــار 
مســتنداتی ایــن خواســته را لــق کــرده و بــرای 
مــردم مــا بیشــترین دغدغــه را ایجــاد نمــوده 

اســت.
ــرف  ــم ط ــن از تصمی ــت روش ــواهد حکای ش
آمریکائــی مبنــی بــر نگهداشــت تحریمهــا دارد 
و بارهــا بــر تعلیــق تدریجــی تحریمهــا تأکیــد 
کــرده اســت، در صورتیکــه طــرف ایرانــی لغــو 
یکجــای تحریمهــا را جــزء مذاکــرات مــی 
ــی  ــرف غرب ــته ح ــدای نخواس ــر خ ــد. اگ دان
ــن  ــگاه از ای ــد، آن ــح باش ــکا صحی ــا و آمری ه
ــزی دســت  ــور شــده و چی ــی عب خواســت مل

ــد.  ــد ش ــران نخواه ــت ای ــر مل گی
12- پروتکل الحاقی

ــه نظــر اینجانــب پذیــرش پروتــکل الحاقــی  ب
ــت.  ــز اس ــط قرم ــور از خ ــی عب ــداق اصل مص
ــد  ــی توان ــی م ــه تنهائ ــت ب ــا دول ــه آی اینک
آنــرا موقــت اجــرا کنــد یــا نــه، بحثــی جــدی 
اســت و شــواهد حکایــت از عــدم اختیــار 
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ــی  ــاد اصل ــی تض ــکل الحاق ــت دارد. پروت دول
بــا حاکمیــت نظــام دارد و موجــب خدشــه دار 
ــلطه  ــه س ــردد. زمین ــی گ ــتقال م ــدن اس ش
بیگانــه بــر بســیاری از شــئون کشــور را فراهــم 
ــدان نمــوده و  ــد، وابســتگی را دو چن ــی کن م
ــطح  ــران در س ــل را از ای ــکار عم آزادی و ابت
بیــن المللــی میگیــرد. بســیار از اصــول قانــون 
اصــل 153 را زیــر پــا  اساســی خصوصــاً 
میگــذارد. فرصتــی جداگانــه الزم اســت تــا در 
ایــن مــورد صحبــت شــود. جالــب اســت کــه 
خــود آمریــکا و اســرائیل هــم آن را نپذیرفتــه 

ــد! ان
ــوده  ــز نظــام ب ــق خــوب جــزء خــط قرم تواف
اســت و خواهــد بــود. بدیهــی اســت اگــر 
ــرده و  ــر ک ــرب منتش ــکا و غ ــه آمری ــه ک آنچ
ــه  ــق ن ــح باشــد، تواف ــد، صحی ــا نمــوده ان ادع
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 مثــًا:
1. تحریمهــا یکجــا و اول توافــق برداشــته مــی 

، د شو
2. فــردو ســایت تحقیــق و توســعه هســته ای 
ــای  ــل ه ــانتریفیوژهای نس ــتفاده از س ــا اس ب

ــر مــی شــود،  ــر و پیشــرفته ت باالت
3. ســایت اراک آب ســنگین مــورد نیاز کشــور 

را بــا فنــاوری پیشــرفته تأمیــن مــی کند، 

ــران خــارج نمــی  4. ســوخت از ای
شــود، 

شــرایط  ســال   10 از  بعــد   .5
هســته ای ایــران کامــًا و صــد در 

ــود، ــی ش ــادی م ــد ع ص
ایــران در  پذیــری  بازگشــت   .6
همــه مــوارد چنــد ســاعته اتفــاق 

ــد، ــی افت م
7. شــورای امنیــت ناظــر مــی 

شــود و بــی طــرف!،
8. حــق هســته ای ایــران تــام و تمام شــناخته 

ــود، می ش
ــکاری  ــران هم ــا ای ــرفته ب ــورهای پیش 9. کش

ــد، ــی کنن هســته ای م
10. در بیانــه اخیــر چیــزی امضــا نشــده 
ــا  ــات ب ــاه "کلی ــر م ــق در 10 تی ــت و تواف اس
جزئیــات" یکجــا و بــا شــفافیت کامــل و غیــر 

ــود، ــی ش ــام م ــیر انج ــل تفس قاب
11. پروتــکل الحاقــی را بایــد مجلــس تصویــب 
ــه  ــد ک ــی ده ــام نم ــت کاری انج ــد و دول کن
ــرار  ــده ق ــام ش ــل انج ــل عم ــس در مقاب مجل

گیــرد،
ــران از داخــل  ــای ای ــدی نیروگاهه 12. نیازمن

تأمیــن مــی شــود،
13. چرخه کامل سوخت برقرار می شود،

14. کشــور بــرای مــدت چنــد یــا دههــا ســال 
بــه زیــر ســلطه آمریــکا نمــی رود،

ــکی  ــی و موش ــوزه دفاع ــه ح ــی ب 15. تعرض
ــد، ــد ش ــران نخواه ای

PMD .16 اجرا نمی شود،
ــزل  ــران تن ــته ای ای ــی هس ــت علم 17. حرک

ــف هــم نمــی شــود، ــد و متوق نمــی یاب
18. آمریکا امکان دبه کردن ندارد،

19. تحریمهای جدید وضع نخواهد شد،
ــال تدارکاتــی انحصــاری ایجــاد شــده  20. کان
بــرای هســته ای موجــب تعــرض بــه تــدارکات 
حــوزه هــای دیگــر غیــر هســته ای خصوصــاً 

دفاعــی و نظامــی کشــور نمــی شــود،
21. توافق فقط شامل هسته ای و الغیر،

22. ایران را از فصل 7 خارج میسازد و ...
بــا ایــن مــوارد ادعــا شــده، مــی تــوان توافــق 
ــه  ــی خاطــره و تجرب را خــوب تلقــی کــرد. ول
ــه  ــه آنچ ــان داد ک ــفانه نش ــو متأس ــق ژن تواف
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 19 مــاه طــول بکشــد. 
ریاســت  توســط  فــوق  بیــان خواســتهای 
ــده از  ــره کنن ــم مذاک ــور و تی ــرم جمه محت
یــک طــرف خوشــبینانه و از طرفــی دیگــر بــا 
ــه خواســت آمریــکا و غــرب و اســناد  توجــه ب
ــاه صفتــي آنهــا غیــر  منتشــره، و گــرگ و روب
ــه نظــر مــی رســد. ــر محتمــل ب واقعــی و غی
آیــا ریاســت محتــرم جمهــور یــا تیــم مذاکــره 
ــح  ــد جــدول فــوق کــه اظهــارات صری حاضرن
ــی  ــرا و علن ــای غ ــه ه ــان در مصاحب خودش
هســت را مکتــوب بــه مجلــس دهنــد؟ خیــر!، 
چــرا مکتــوب نمــی دهنــد؟ ولــی شــفاهاً 
ــد؟  ــی گوین ــی م ــای عموم ــون ه پشــت تریب
ــت نخواهــد؟  ــاً آن را از دول ــس کتب چــرا مجل
لــذا بــه هیــچ وجــه نمــی تــوان در ایــن 
ــه  ــد، در نتیج ــوب نامی ــق را خ ــه تواف مرحل
عبــور از خواســت مــردم و رهبــری متأســفانه 
ــدون  ــاً و ب ــئوالن عمدت ــاده و مس ــاق افت اتف
منطــق در صــدد فــرار بــه جلــو بــر آمــده انــد.

و اما مسأله اصلی:
آمریــکا و غــرب معتقدنــد کــه بــا توافــق اخیــر 
ــد. پــس  بــه 100% خواســت خــود رســیده ان
کامــًا مشــهود اســت کــه بــرای آمریــکا یــک 
ــرای  ــت و ب ــه اس ــکل گرفت ــوب ش ــق خ تواف
آمریــکا پـُـر مایــه اســت. ولــی از منظــر ایــران، 
در صــورت عــدم ارتقــاء ســطح امتیــازات 
ــود.  ــی ش ــی م ــد تلق ــیار ب ــق بس ــران، تواف ای
ــرگ  ــه گ ــان داد ک ــو نش ــه ژن ــاً تجرب خصوص
صفتــی و روبــاه عملــی و خودخواهــی آمریــکا 
ــازات  ــع از ارتقــاء امتی ــد مان و غــرب مــی توان
ــرات  ــل نظ ــکان تحمی ــی ام ــود ول ــران ش ای

ــل تصــور اســت. ــرب قاب ــکا و غ بیشــتر آمری

11
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تیــم مذاکــره کننــده بایــد توجیــه شــود کــه 
ــی  ــتاب زدگ ــرط و ش ــی مف ــای ذوق زدگ بج
ــه  ــبت ب ــتری نس ــیت بیش ــا حساس در کار ب
ــد و خصوصــاً  ــران عمــل کن ــع ای تأمیــن مناف
ــه  ــته ب ــوذي وابس ــل نف ــان منفع ــب جری فری
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 
ــاده  ــب زی ــا موج ــتی اراده آنه ــت و سس نیس

خواهــی بیشــتر آمریــکا شــده و مــی شــود.
اصــوالً ریشــه همــه ایــن مســائل و تحریمهــای 
ســخت بــه فتنــه 1388 بــر میگــردد و فتنــه 
ــکا  ــا آمری ــرایط ب ــن ش ــل ای ــران در تحمی گ
و غــرب شــریکند. تیــم مذاکــره کننــده و 
ــز را  ــوط قرم ــد خط ــاش کنن ــد ت ــت بای دول
ــی ســازی  ــر حــق غن ــت و مســائلی نظی رعای
ــت  ــد، بازگش ــت کنن ــردو را تثبی ــران در ف ای
پذیــری ایــران را قابــل عمــل کننــد، دیگــر بــه 
ــال  ــورد احتم ــه در م ــد ک ــه نپذیرن ــچ وج هی
ــران بررســی  ــه هســته ای ــودن برنام ــی ب نظام
ــت  ــه ثاب ــر هم ــر ب ــه ام مجــدد شــود چــرا ک
شــده اســت، تحریمهــای ظالمانــه را یکجــا در 
مرحلــه اول بــا زمــان مشــخص یکــی دوماهــه 
بردارنــد، اختیــار بررســی PMD داده نشــود که 
ایــن مــورد جــزو اختیــارات مذاکــره کننــدگان 
ــه  ــا ب ــن روزه ــه ای ــي ک ــام قولهائ نیســت، تم
ــر  ــود و اگ ــي ش ــد عمل ــد بای ــي دهن ــت م مل
چنیــن نکننــد فاجعــه ای رخ خواهــد داد کــه 
ــط  ــه – و فق ــوان نمون ــه عن ــورد آن ب ــد م چن

ــه – ذکــر مــی شــود: ــه عنــوان نمون ب
1- ایــران عمــًا تحــت نظــر آمریــکا مــی رود 
ــودن ادامــه دار چنــد ده  و ایــن تحــت نظــر ب
ــال دارد  ــت احتم ــود و در نهای ــی ش ــاله م س
ســلطه بــه ایــران تحمیــل گــردد و ایــران زیــر 
ــراز  ــر اف ــت س ــر چــه مل ــکا رود. گ ــوغ آمری ی
ــد  چنیــن اجــازه ای را نخواهنــد داد، هــر چن

ــا هزینــه ای گــزاف. البتــه ب
2- هــر موضوعــی و هــر تحریمــی را مــی 
تــوان بــه هســته ای مربــوط یــا غیــر مربــوط 
ــوره  ــد منظ ــوره و چن ــوم دو منظ ــرد. مفه ک
ــش و  ــی ری ــکا یعن ــخیص آمری ــا تش ــودن ب ب
قیچــی و تیــغ بدســت زنگــي مســت دادن، و 

ــدارد.  ــار حــدی ن ــن رفت ای
3- تعهــدات ذکــر شــده و بیــان شــده از 
طــرف ایــران بایــد کامــًا همــه مشــروط 
ــد.  ــخص باش ــراش مش ــان حداکث ــوده و زم ب
هــر تعهــدی کــه بــدون ذکــر مــدت باشــد بــه 

ــت.  ــودن اس ــر ب ــادام العم ــی م معن
ــود  ــه درد  خ ــس ب ــی آژان ــتی آزمائ 4- راس
آژانــس مــی خــورد! اگــر شــرط راســتی آزمائی 

ــس  ــه آژان ــر تحریمــی ب ــر داشــتن ه ــراي ب ب
داده شــود، بــه معنــی مــادام العمــر بــودن آن 
تحریــم اســت. چــون راســتی آزمائــی آژانــس 
ــادم هســت  ــان اســت. ی ــی پای ــدارد و ب ــه ن ت
ــودم نماینــده اي خواســته  کــه وقتــي وزیــر ب
اي داشــت کــه قابــل تأمیــن نبــود و میرفــت 
ــوع  ــه آن موض ــي ب ــه ربط ــرد ک ــؤالي میک س
ــرب و  ــکا و غ ــول را آمری ــن فرم ــت. ای نداش
ــتفاده  ــر اس ــد و بهت ــي دانن ــر م ــس بهت آژان

ــد.  مــي کنن
کــردن  نابــود  بــا  پذیــری  برگشــت   -5
زیرســاخت هــا و تجهیــزات بــه ایــن ســادگی 
امــکان پذیــر نیســت، هــم زمــان مــی خواهــد 

ــرمایه.  ــم س و ه
ــه  ــی ب ــاد جهان ــدم اعتم ــبختانه ع 6- خوش
مجبــور  آمریــکا  و  افتــاد  اتفــاق  آمریــکا 
ــت  ــا نتوانس ــه تحریمه ــد ک ــراف ش ــه اعت ب
پیشــرفت هســته ای ایــران را ُکنــد و متوقــف 
ــود در  ــی خ ــر ناتوان ــا ب ــی ه ــد. آمریکائ کن
مقابــل ملــت ایــران تأکیــد کردنــد. نیــاز 
ــد.  ــی ش ــن و قطع ــره روش ــه مذاک ــکا ب آمری
ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــن فرصته ــد از ای ــس بای پ
آمریــکا در منطقــه در طــول ســی ســال 
ــخص  ــداف مش ــدام از اه ــه هیچک ــته ب گذش
خــود نرســید. مذاکــره نبایــد موجــب رســیدن 
آمریــکا بــه اهــداف تاکنــون تحقــق نیافتــه اش 
شــود  و گرنــه همــه مقاومــت هــا و پایــداری 
ــاد  ــر ب ــاله ب ــد ده س ــتاوردهاي چن ــا و دس ه

ــی رود.  م
7- هســته ای غــرور ملــی اســت. آمریــکا 
ــد از  ــد. میخواه ــکنی کن ــو ش ــد تاب میخواه
طریــق مذاکــره و نتیجــه اي کــه بدســت مــی 
آورد زیربناهــا را بشــکند و زمینــه فتنــه هــای 
ــد.  ــم کن ــه را فراه ــران و منطق ــد در ای جدی
توافــق بــد، غــرور ملــی را مــورد تعــرض قــرار 
ــتر  ــگ بیش ــرش از جن ــه خط ــد ک ــی ده م

اســت. 
8- در بیانــه اخیــر، ایــران بالــغ بــر 37 مــورد 
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 
ــه آور  ــور فاجع ــرای کش ــورت ب ــن ص ــه ای ب

اســت. 
ــچ  ــی هی ــی یعن ــکل الحاق ــرش پروت 9- پذی
ــامی در  ــران اس ــی در ای ــچ مکان ــس و هی ک
هیــچ زمانــی در امنیــت نیســت و بایــد مــورد 
ــی  ــن یعن ــرد. ای ــرار گی ــی ق ــد و بازرس بازدی
ــرار  ــرب ق ــکا و غ ــار آمری ــور در اختی کل کش
ــام  ــل انج ــل عم ــس را در مقاب ــرد. مجل بگی
ــار از دســت مجلــس  ــرار دادن و اختی شــده ق
گرفتــن جــرم و اشــتباهی غیــر قابــل بخشــش 

اســت و تبعــات فاجعــه آور آن بــر عهــده 
ــت.  ــت اس دول

10- چــون کدخــدا بــه حــرف خــودش عمــل 
ــر واقعــی  مــی کنــد پــس ســاخت چهــره غی
موفــق از مذاکــرات، عملــی سیاســی کاری 
اســت. نبایــد انتطــار داشــت کــه آمریــکا حرف 
ــد و  ــه مقی ــر آنک ــد، مگ ــرا کن ــف را اج ظری
مجبــور شــود. پــس تعهــدات ایــران بایــد غیــر 
ــخص  ــدود مش ــان مح ــا زم ــیر و ب ــل تفس قاب
ــوم  ــای نامعل ــرای مدته ــران را ب ــد و اال ای باش
بــه زیــر تعهــد آوردن، خواســت اصلــي آمریــکا 

اســت. 
11- مجلــس اگــر در رابطــه بــا مذاکــره 
بــی تحرکــی،  سیاســی کاری، کــم کاری، 
ــل  ــد، خســارت آن غیرقاب ــي کن ــی تفاوت ــا ب ی
جبــران اســت و نماینــدگان و رئیــس و هیــأت 
رئیســه و کمیســیون هــای مجلــس خصوصــاً 
ــخ  ــت در تاری ــد توانس ــی نخواهن ــت مل امنی
ــود و  ــس وارد نش ــر مجل ــد. اگ ــربلند کنن س
ایــران بــه زیــر تعهــد چنــد ده ســاله یــا مــادام 
ــران از نظــر هســته  ــرود و شــرایط ای العمــر ب
ای در مــدت محــدودي کامــًا عــادی نگــردد، 
آیــا نســل فعلــی و نســلهای آتــی مجلــس نهــم 
ــی رئیــس و  ــد بخشــید؟ خــوش بین را خواهن
رؤســا کافــی نیســت. همــه بایــد درگیــر 
ــرد.  موضــوع شــوند و کار جمعــی صــورت گی
ــر  ــن ام ــي در ای ــازي سیاس ــی و ب ــی تفاوت ب

ــت. ا ــه آور اس فاجع
اینجــا مســأله ملــی اســت و لــذا محــل و زمان 
ــا  ــی و ی ــت پفک ــم حمای ــردن پرچ ــد ک بلن
ــا دولــت نیســت. حضــرت روح اهلل  مخالفــت ب
فرمــود: حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات اســت. 
ــا  ــدا بشــود ت ــس ف ــه مجل ــر الزم باشــد ک اگ
ــس در  ــد بشــود. مجل ــد، بای نظــام ســالم بمان
ــت.  ــئول اس ــخ مس ــر و تاری ــت، رهب ــر مل براب
ــد.  ــت تنهــا بمانن ــت و دول ــد رهبــری، مل نبای
ــی  ــگ و ب ــم رن ــرد ک ــس عملک ــون مجل تاکن
ــول نیســت.  ــل قب ــته اســت و قاب ــی داش رمق
بایــد از ســریال گزارشــات یکطرفــه در صحــن 
غیرعلنــی فراتــر رفــت. نبایــد مجلســیان را از 
ــن  ــانند، ای ــد بترس ــاب در دوره بع ــدم انتخ ع
حربــه کهنــه شــده. در ایــن مــورد ملــی 
ــت  ــش و تهم ــا فح ــذارد ب ــد بگ ــس نبای مجل
و توهیــن خفقــان ایجــاد گــردد. مجلــس بایــد 
همــه را وادار بــه ارائــه گــزارش مســتند و 
ــه راه کار  ــات و ارائ ــه ابهام ــتدل ب ــخ مس پاس
ــکوت و انفعــال و سیاســی کاری و  کنــد. س
ــاً خودکشــی اســت. ملــت  ــی ماهیت ــی تفاوت ب
انســانهای شــجاع و مؤمــن بــه آرمانهــای امــام 

ــد. ــت دارن ــاب را دوس ــری و انق و رهب
والسام.
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اهم سخنان مقام 
معظم رهبری 

درباره مذاکرات اخیر 
هسته ای

1- علــت موضــع گیــری نکــردن رهبــری 
ایــن اســت کــه هنــوز کاری انجــام نگرفته 
و هیــچ موضــوع الــزام آوری میــان دو 

طــرف بوجــود نیامــده اســت.
ــرات  ــف مذاک ــه مخال ــق و ن ــه مواف 2- ن
اخیــر هســته ای هســتم چــون هنــوز 

ــت. ــاده اس ــی نیفت اتفاق
ــه  3- آنچــه کــه تاکنــون اتفــاق افتــاده ن
ــه  ــی ب ــره منته ــه مذاک ــق، ن ــل تواف اص
ــق را تضمیــن  ــوای تواف ــه محت ــق و ن تواف
نمــی کنــد و حتــی ایــن موضــوع را هــم 
ــرات  ــن مذاک ــه ای ــد ک ــن نمــی کن تضمی
بنابرایــن  شــود،  منتهــی  توافــق  بــه 

ــدارد. ــی ن ــن معنای ــک گفت تبری
4- مــن هیچــگاه درخصــوص مذاکــره بــا 
ــن موضــوع  ــکا خوشــبین نبــودم و ای امری
ــه  ــت بلک ــم نیس ــک توه ــطه ی ــم بواس ه
بدلیــل تجربــه ای اســت کــه در ایــن بــاره 

ــود دارد. وج
ــام  ــا تم ــوردی ب ــرات م ــن مذاک 5- از ای
وجــود حمایــت کــردم و اکنــون نیــز 

ــم. ــی کن ــت م حمای
ــا  ــری ب ــه رهب ــد ک ــی بگوی ــر کس 6- اگ

رســیدن بــه توافــق مخالــف اســت، ســخن 
ــه اســت. ــع گفت خــاف واق

7- توافــق نکــردن بهتــر از توافــق بــد 
اســت. قبــول نکــردن توافقــی کــه بخواهــد 
منافــع ملــت ایــران را پایمــال کنــد و 
ــرد، شــرف دارد  ــن بب ــت را از بی عــزت مل
ــران را  ــت ای ــد مل ــه بخواه ــی ک ــر توافق ب

ــد. ــر کن تحقی
8- مــن نســبت بــه مذاکــرات بــی تفــاوت 
جزئیــات  در  بحــال  تــا  امــا  نیســتم 
مذاکــرات دخالــت نکــرده ام و از ایــن پــس 

ــرد. ــم ک ــت نخواه ــم دخال ه
ــی،  ــوط اصل ــائل کان، خط ــن مس 9- م
عمدتــاً  را  قرمزهــا  خــط  و  چارچوبهــا 
ــوارد  ــی م ــور و در برخ ــس جمه ــه رئی ب
محــدود بــه وزیــر امــور خارجــه گفتــه ام 

ــت. ــا اس ــار آنه ــات در اختی ــا جزئی ام
10- بنــده بــه مجریــان مذاکــرات هســته 
تردیــدی  تاکنــون  و  دارم  اعتمــاد  ای 
ــا نداشــته ام و ان شــاءاهلل  ــه آنه نســبت ب

ــد. ــن باش ــم، اینچنی ــده ه ــه در آین ک
11- درخصــوص مذاکــرات هســته ای، 
ــل  دغدغــه جــدی دارم چــون طــرف مقاب

اهــل فریــب و دروغ و عهــد شــکنی و 
ــح اســت.  ــت درخــاف مســیر صحی حرک
طــرف مقابــل مــا، طــرف بــد عهــد و 
ــوج،  ــل، لج ــرف مقاب ــت. ط ــی اس متقلب
بدعهــد، بــد معاملــه و اهــل از پشــت 

خنجــر زدن اســت.
12- ســخنان رهبــری بــا مــردم براســاس 
ــه  ــور ک ــت و همانط ــل اس ــاد متقاب اعتم
ــد،  ــاد دارن ــر اعتم ــده حقی ــه بن ــردم ب م
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 

ــردم اســت. ــرت م بصی
13- در 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 

ــاد. ــد افت خواه
ــگان را  ــردم و بخصــوص نخب ــد م 14- بای
در جریــان جزئیــات قــرار دهنــد و آنهــا را 
از واقعیــات مطلــع کننــد زیــرا هیــچ چیــز 

محرمانــه ای وجــود نــدارد.
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و  مــردم  دادن  قــرار  جریــان  در   -15
نخبــگان از جزئیــات مذاکــرات هســته 
ای، مصــداق همدلــی مســئوالن بــا مــردم 
اســت و شــرایط کنونــی فرصــت مناســبی 
ــردم  ــا م ــی ب ــدن همدل ــود آم ــرای بوج ب

ــت.  اس
و  صــادق  افــراد  کــه  مســئوالن   -16
ــد  ــی هســتند بای ــع مل ــه مناف ــد ب عاقمن
ــوت  ــرات را دع ــاخص مذاک ــن ش منتقدی
کننــد و بــا آنــان صحبــت کننــد؛ اگــر در 
مطالــب آنــان، نکتــه ای بــود، از آن بــرای 
پیشــبرد بهتــر مذاکــرات، اســتفاده کننــد 
ــع  ــان را قان ــود، آن ــم نب ــه ای ه ــر نکت و اگ
ــرات  ــری از نظ ــره گی ــا به ــد ب ــد. بای کنن
افــراد مطلــع و امیــن و همچنیــن نظــرات 
منتقــدان، شــیوه هــای درســت مذاکراتــی 

ــد. ــال کنن ــدا و دنب را پی
امریکاییهــا فقــط در  بــا  17- مذاکــره 
مــورد موضــوع هســته ای اســت و نــه 
هیــچ موضــوع دیگــری. اگــر طــرف مقابــل 
ــردارد،  ــت ب ــود دس ــای خ ــی ه از کج تاب
ایــن تجربــه را مــی تــوان در مســائل دیگــر 

ــه داد. ادام
18- طــرف مقابــل ملــت ایــران کــه 
بدعهــدی مــی کنــد، امریــکا و ســه کشــور 
اروپایــی اســت و نــه جامعــه بیــن المللــی.

19- مــن اصــرار دارم کــه مســئوالن، 
دســتاوردهای کنونــی هســته ای را بســیار 
ــم  ــا را ک ــد و آنه ــی کنن ــت تلق ــا اهمی ب

ارزش و ســبک نشــمارند.
20- اینکــه برخــی روشــنفکرنماها بگوینــد 
ــی  ــه م ــرای چ ــته ای را ب ــت هس »صنع

ــب اســت. ــک فری ــم؟«، ی خواهی
ــته  ــت هس ــی صنع ــن ویژگ 21- مهمتری
ــه  ــه دســتیابی ب ــن اســت ک ای کشــور ای
ایــن صنعــت بســیار مهــم، نتیجــه انفجــار 
اســتعدادهای ذاتــی جوانــان ایرانــی بــوده 
اســت، بنابرایــن رونــد پیشــرفت در صنعت 

هســته ای بایــد ادامــه یابــد.
ــا  ــی محدودیته ــول برخ ــا قب ــو ب 22- ول
توســعه علمــی و فنــی در ابعــاد گوناگــون 
ــا قــدرت پیــش رود. بایــد ادامــه یابــد و ب
ــوای  ــای فت ــر مبن ــران ب نظــام اســامی ای
ــی،  ــای عقان ــر مبن ــن ب شــرعی و همچنی
هیچــگاه بدنبــال ســاح هســته ای نبــوده 
و نخواهــد بــود، و آن را مایــه دردســر مــی 

دانــد.
23- اخیــراً یکــی از مســئوالن صریحــاً 
ــل اعتمــاد  ــه طــرف مقاب ــا ب گفــت کــه م
نداریــم، کــه اینگونــه موضعگیریهــا خــوب 

اســت.
24- تحریمهــا بایــد در همــان روز توافــق 

بــه طــور کامــل و یکجــا لغــو شــوند .
ــه  ــد اجــازه داده شــود ک ــاً نبای 25- مطلق
ــی و  ــم امنیت ــه حری ــارت، ب ــه نظ ــه بهان ب

ــد. ــوذ کنن ــی کشــور نف دفاع
26- نبایــد حمایــت از بــرادران مقاوممــان 
ــرار  ــه ق ــورد خدش ــف م ــاط مختل در نق

ــرد. گی
ــته  ــه هس ــر برنام ــارت ب ــیوه نظ 27- ش
ــا در محــدوده همــان  ــد تنه ــران بای ای ای
ــا  ــه دنی ــه در هم ــی ک ــای متعارف نظارته
ــه بیشــتر. انجــام میشــود اعمــال شــود، ن

سبک زندگی )شماره7(     

ــر  ــی ب ــی فرهنگ نگاه
ــوروزی ــالت ن تعطی

دکتر محمد رضا طایی- استادیار 
دانشکده راه آهن

کار مال تراکتور است!؟
ــح در  ــدای صب ــو ابت ــال ن ــن روز کاری س اولی
ــردن  ــاده ک ــه آم ــدم و ب ــر ش ــکده حاض دانش
ــام  ــم. در تم ــود پرداخت ــرای کاس خ درس ب
ســال هــا در اولیــن روز کاری ســال نــو از 
احــوال و اوضــاع دانشــجویان در تعطیــات 
ــم.  ــی کن ــث م ــی بح ــدت کوتاه ــه م ــد ب عی
البتــه بصــورت معکــوس ســواالتی را مــی 
ــات  ــی تمای ــه راحت ــا دانشــجویان ب پرســم ت
و احــواالت خــود را در تعطیــات نــوروزی 
ــجویان  ــب دانش ــت غال ــد. جمعی ــرح کنن مط
بیــدار شــدن  از رکــورد زنــی در ســاعت 
بهتــر(،  دیرتــر  هرچــه  )البتــه  خــواب  از 
ــم هــای  ــی در تعــداد تماشــای فیل رکــورد زن
ــک  ــی ی ــردن حت ــاز ک ــدم ب ــی و  ع تلویزیون
ــد. و  ــی کنن ــت م ــاب و ... صحب ــه کت صفح
ــای  ــه ه ــا طــرح نمون ــه ب ــن در ادام ــی م وقت
ــات  ــودم در تعطی ــام داده خ ــای انج از کاره
نــوروزی در زمــان دانشــجویی خــودم و زمــان 
ــتی و  ــه سس ــاف رودخان ــی خ ــر، کم حاض
ــم  ــی کن ــت م ــه، صحب ــان یافت ــی جری کاهل
ــی را برایشــان  ــدی از زندگ ــه جدی ــا نمون گوی
ــد.  ــده ان ــون ندی ــا کن ــه ت ــرده ام ک مطــرح ک
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 کاس در هفتــه اول ســال بــرای 
ــور  ــه مذک ــد. رودخان ــود آورده ان ــود بوج خ
ــه  ــگاه ادام ــود را در دانش ــت خ ــوری حرک ط
مــی دهــد کــه حتــی دیگــر دانشــجویان کــه 
ــه ایــن وضعیــت نیســتند نیــز گــه  متمایــل ب
ــراه  ــب هم ــو غال ــا ج ــل در کام ب گاه حداق
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 

ــاوری! ــول در بی ــتر پ ــی بیش ــر کار کن کمت
ــی از  ــید یک ــرم رس ــه نظ ــئله ب ــن مس ــا ای ب
ــدس  ــغل مق ــی در ش ــروری تربیت ــف ض وظای
ــرد  ــش و رویک ــن دادن بین ــرای م ــتادی ب اس
صحیــح زندگــی بــا عمــل و گفتــارم در کاس 
ــا وجــود تمامــی کارهــای  ــذا ب درس اســت. ل
بازدیــد نــوروزی و  مثبــت ماننــد دیــد و 
ــات  ــه در تعطی ــتراحت و... ک ــافرت و اس مس
ــت  ــت فرص ــی بایس ــت م ــج اس ــوروزی رای ن
تعطیــات را بــه چنــد قســمت تقســیم نمــود 
ــت   ــای مثب ــت ه ــه فعالی ــی از آن را ب و بخش
ــاص  ــران اختص ــود و دیگ ــرای خ ــازنده ب س

ــم. دهی
ــگ کار گریــزی  ــه فرهن ــت ک ــت آنس واقعی
ــران رواج دارد.  ــه ای ــی در جامع ــور عموم بط
از  موضــوع  ایــن  مختلــف  عوامــل  شــاید 
مســائل فرهنگــی نشــات مــی گیــرد. لطیفــه 
ــا  ــتان ه ــی اس ــردم بعض ــن م ــج در بی ای رای
رایــج اســت کــه: میدونــی چــرا مــردم حافــظ 

ــد؟ ــت دارن ــعدی دوس ــتر از س رو بیش
ــو  ــرو کار میکــن مگ ــه: "ب چــون ســعدی میگ

ــت کار...." چیس
ــین و  ــوی نش ــب ج ــه: "برل ــظ میگ ــی حاف ول

ــن!" ــر ببی ــذر عم گ

ــذت از  ــح و ل ــه تفری ــت ک ــت اس ــه درس البت
ــورد  ــز م ــام نی ــن اس ــن مبی ــی در دی زندگ
ــن آســایی  ــی ت ــه اســت ول ــرار گرفت توجــه ق

ــد.   ــد باش ــورد تایی ــه م ــت ک ــزی نیس چی
ــئله در  ــن مس ــای ای ــه ه ــر از ریش ــرف نظ ص
ــود  ــه وج ــود ک ــه نم ــد توج ــا، بای ــان م می
تعطیــات طوالنــی بــدون کار و تــاش جــدی 
ــورم در جامعــه و کاهــش  ــه ایجــاد ت منجــر ب
ســرعت رشــد و توســعه در زمانــی مــی گــردد 
ــد حرکــت  کــه کشــور بیــش از پیــش نیازمن
نهایــت  در  مســئله  ایــن  اســت.  جهــادی 
ــردم  ــه م ــه ب ــود را در کان جامع ــیب خ آس

ــرد. ــد ک وارد خواه
ــگاه و فرهنــگ  ــر جای ــروری ب ــه م ــه ب در ادام
کار و تــاش در منابــع اســامی مــی پردازیــم:

جایگاه کار و تاش در قران کریم:
یکــی  از موضوع هایــی  کــه  همیشــه  مــورد 
ــث  کار  ــه ، بح ــرار گرفت ــام  ق ــن  اس تاکیددی
ــرار  ــا ق ــت  و مبن ــزاز بطال ــش  و پرهی و کوش
ــرای  شکوفایی اســتعدادهای  انســان   دادن  کار ب
ــرآن  و  ــم در ق ــر ه ــن  ام ــت  اوســت  و ای و تربی
هــم  در ســنت  قابــل  مشــاهده  اســت . قــرآن  به  
ــل   ــای  بی عم ــان  را از حرف زدن ه ــدت  انس ش
منــع  و همــواره  تاکیــد می کنــد که فضــل  

خــدا نصیــب  کســانی  خواهــد شــد کــه  اهــل  
ــات   ــند. در آی ــاش  باش ــش  و ت ــد وکوش جه
ــس  ــت : »لی ــده  اس ــوره نجم  آم ــا 41 س 39 ت
ــرای   ــه  ب ــن  ک ــا ســعی و...: و ای لانســان ااّل م
انســان  بهــره ای  جزســعی  و کوشــش  او نیســت  
ــپس   ــود و س ــه  زودی  دیده می ش ــعی  او ب و س
بــه  او جــزای  کافــی  داده  خواهدشــد. در یکــی  
دیگــر از آیــات  آمــده  اســت : آن  کســی که  
ــد و ســعی  و کوشــش   ســرای  آخــرت  را بطلب
خــود رابــرای  آن  انجــام  دهــد، در حالــی  
ــاش  او  ــعی  و ت ــد، س ــان  داشته باش ــه  ایم ک
ــه   ــراء، آی ــوره  اس ــد شد)س ــاداش  داده  خواه پ
ــت   ــه  صراح ــر ب ــوره  مدث ــه  38 س 19(. در آی
ایــن  موضوع مطــرح  شــده  اســت  کــه  هــر 
کســی  در گــرو اعمال خویــش  اســت . آیــه  97 
ــه   ــت  ک ــب  اس ــر این مطل ــل  بیانگ ــوره  نح س
هــر کــس  عمــل  صالــح  کنــد، خــواه  مردباشــد، 
ــیم   ــزه  می بخش ــات  پاکی ــه  او حی ــواه  زن ، ب خ
ــه   ــی  ک ــن  اعمال ــه  بهتری ــا را ب ــاداش  آنه وپ

ــم  داد ــد، خواهی ــام  داده ان انج
 

تشویق به کار و نهی از تنبلی
ــی،  ــی حوصلگ ــی و ب ــر )ع(: از تنبل ــام باق ام
بپرهیــز؛ زیــرا ایــن دو، کلیــد هــر بــدی مــی 
ــی را  ــد، حّق ــل باش ــه تنب ــی ک ــند و کس باش
نگــذارد و کســی کــه بــی حوصلــه باشــد، بــر 
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ــورزد. ]2[ ــکیبایی ن ــق ش ح

حد و اندازه ی پرداختن به کار
ــی  ــت گرای ــت و معنوی ــه رهبانّی ــام ن در اس
ــا  ــه دنی افراطــی مســیحّیت مطــرح اســت و ن
اســام دینــی  افراطــی یهودیّــت.  گرایــی 
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 
و هــم مســئله ی مقــّدر بــودن روزی و ضمانت 
آن از جانــب خــدا )هــود/6، ذاریــات/58 و...( و 
ــی  ــری م ــه تعبی ــه ب ــز از حــرص و آز ک پرهی
ــد.  ــدال در کار« نامی ــت اعت ــوان آن را »رعای ت
امــام صــادق )ع( مــی فرمایــد: »لیکــن طلبــک 
المعیشــه فــوق کســب المضیــع و دون طلــب 
ــا«  ــن الیه ــاه المطمئ ــی بدنی ــص الراض الحری

]3[
ــر  ــد برت ــاش بای ــب مع ــو در راه کس ــاش ت ت
ــر  از عمــل فــرد مســامحه گــری باشــد کــه ب
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 
ــانی و  ــل انس ــام فضائ ــای تم ــه ج ــه ب ای ک
ــش  ــای خوی ــه دنی ــط ب ــوی، فق ــی معن تعال
دلگــرم و مســرور اســت و بــا وجــود آن خــود 

ــد.  ــی کن ــن و آرام احســاس م را مطمئ
امــام کاظــم )ع(: در آن بکوشــید کــه زمانتــان 
ــاعتی  ــد: س ــیم کنی ــش تقس ــار بخ ــه چه را ب
ــرای  ــاعتی ب ــدا، و س ــا خ ــات ب ــرای مناج ب
ــا  ــرای همنشــینی ب امــر زندگــی؛ و ســاعتی ب
ــای شــما  ــب ه ــه عی ــی ک ــرادران و معتمدان ب
ــه شــما  ــه شــما بشناســانند و در باطــن ب را ب
اخــاص داشــته باشــند؛ و ســاعتی بــرای 
پرداختــن بــه لــذت هایــی کــه حــرام نباشــد 
ــه ی  ــه اندیش ــته ب ــز در گذش ــی نی ]4[. برخ

ــون: »َو  ــی همچ ــردن آیات ــه ک ــوکل و بهان ت
یَْرُزْقــُه ِمــْن َحْیــث ال یْحَتِســب َو َمــن یََتــَوکْل 
ــَو َحســُبُه« )طــاق/3( دســت از  ِ َفُه ــی اهللَّ َعل
کار و تــاش مــی کشــیدند، کــه در نکوهــش 
ایــن عقیــده و عمــل نیــز روایــات متعــّددی از 
ــد  ــا تأکی ــل شــده و در آنه ــن )ع( نق معصومی
ــا کار و تــاش  ــان ب شــده اســت کــه هــم زم
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 
ــوت/64،  ــام/6، عنکب ــت )انع ــده اس ــد ش تأکی
محمــد /36، حدیــد / 20 و...( ولــی بــه معنــای 
ــیدن از کار  ــت کش ــا و دس ــق دنی ــی مطل نف
و تــاش نیســت؛ بلکــه مقایســه ی ارزش 
ــت. در  ــروی اس ــاداش اخ ــا پ ــوی ب ــاع دنی مت
اســام کســب و کار و تــاش در حــد معقــول 
هرگــز بــه معنــای دنیاگرایــی و غفلــت از خــدا 
ــرای  ــن صــورت انســان ب ــه در ای و آخــرت ک
ــر  ــه ه ــت ب ــان دس ــا و مادی ــه دنی ــیدن ب رس
ــزه  ــر، انگی ــرف دیگ ــد. از ط ــی زن ــی م جنایت
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 
ــه  ــد ک ــدی را دی ــا و نیرومن ــوان توان ــود، ج ب
ــده  ــغول ش ــش مش ــه کار و کوش ــح ب اول صب
ــرت  ــر آن حض ــه در محض ــانی ک ــت. کس اس
بودنــد گفتنــد ایــن جــوان شایســته ی مــدح 
و تمجیــد بــود اگــر جوانــی و نیرومنــدی خــود 

را در راه خــدا گام برمــی دارد، همچنیــن اگــر 
ــا  ــف ی ــن ضعی ــع والدی ــه نف ــد ب ــی کن کار م
ــان را تأمیــن  کــودکان ناتــوان کــه زندگــی آن
کنــد و از مــردم بــی نیازشــان ســازد، بــاز هــم 
بــه راه خــدا مــی رود، ولــی اگــر کار مــی کنــد 
ــه تهیدســتان مباهــات  ــا درآمــد خــود ب ــا ب ت
ــد  ــود بیفزای ــی خ ــروت و دارای ــر ث ــد و ب نمای
او بــه راه شــیطان رفتــه و از صــراط حــق 

منحــرف شــده اســت.]6[

 بیکار از رحمت خدا بدور است:
کســی کــه کار و تــاش نمی کنــد کــه مخــارج 
خــود و عایلــه اش را تأمیــن کنــد و گوشــه ای 
ــه  ــد بلک ــر دوش نمی کش ــه را ب ــار جامع از ب
ــه  ــر دوش جامع ــه اش ســر باری ب خــود و عایل
خداونــد  رحمــت  از  و  ملعــون  می باشــند، 
ــود:  ــر)ص( فرم ــه پیامب ــت، چنانک ــه دور اس ب
»ملعــون مــن التــی کلــه علــی النــاس.« 
ملعــون اســت هرکــس کــه)کار و تــاش 
بــر  را  خــود  زحمــت  و  بــار  و  نمی کنــد( 
ــث  ــت. و در حدی ــرده اس ــل ک ــه تحمی جامع
ــع  ــن یضی ــون م ــون  ملع ــود: »ملع ــر فرم دیگ
مــن یحــول« »ملعــون از رحمــت خــدا بــه دور 
ــده  ــا درمان ــوده و ب ــکار ب اســت، کســی که)بی
کــردن( عایلــه اش را ضایــع و بــی ارزش کنــد.

]7[

کم کاری بزرگترین عامل بدبختی:
همان طــور کــه بیــکاری زیان بــار و بیــکار 
ــتی و  ــم کاری، سس ــت. ک ــش اس ــورد نکوه م
تنبلــی نیــز نکوهیــده و موجــب ضــرر اســت و 
فــرد سســت، بی حــال و کــم کار در امــور دنیــا 
و آخــرت عقــب  افتــاده و ضــرر می بینــد، لــذا، 
همان طــور کــه در روایــات اســامی از بیــکاری 
مزمــت و نکــوش شــده از کــم کاری و سســتی 
نیــز مامــت شــده اســت، چنانکــه امــام 
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ــن ال بغــض الرجــل  ــد: »ای ــر)ع( می فرماین باق
ان یکــون کســانا عــن امــر دنیــا و مــن کســل 
عــن امــر دنیــاه فهــو مــن امــر آخرته اکســل«: 
»مــن دشــمن مــی دارم مــردی را کــه در کار 
دنیایــش بی حــال و سســت باشــد و در کار 
آخرتــش سســت تر اســت« و امــام صــادق)ع( 
ــادت و  ــه در کار عب ــی ک ــود: »کس ــز فرم نی
نمــازش سســت باشــد خیــر)و خوبــی( در 
ــور  ــه در اداره ام ــش نیســت و کســی ک آخرت
ــر)و  ــد خی ــال باش ــت و بی ح ــش سس زندگی
خوشــبختی( در کار دنیایــش نمی باشــد« و 
نیــز فرمود:»عــدو العمــل الکســل« »سســتی و 

ــت. ــمن کار اس ــی دش بی حال
بیکار، مورد غضب خداست

باالتریــن  ارزشــمند،  کار  کــه  همان طــور 
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 
ــد:  ــل می کن ــام صــادق)ع( نق ــق اســت. ام خل
»ان اهلل یبغــض کثــره النــوم و کثــره الفــراغ«. 
ــورد غضــب  ــاد م ــکاری زی ــاد و بی »خــواب زی
ــر)ع(  ــی بن جعف ــرت موس ــت«. و حض خداس
ــوام  ــر الن ــض القب ــزوج لیبغ ــود: »ان اهلل ع فرم
ان اهلل یبغــض العبــد الفــارغ.« و »بــه راســتی 
کــه خداونــد خشــم دارد بــه بنــده ای کــه زیــاد 
ــد  ــد و شــخص بیــکار ورد غضــب خداون بخواب

ــت ]8[. اس
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آداب غذا خوردن 
از دیدگاه اسالم

اســام کاملتریــن و جامــع  دیــن مبیــن 
ــذا  ــرای غ ــذا ب ــت. ل ــی اس ــان اله ــن ادی تری
خــوردن نیــز احکامــی دارد کــه رعایــت آنهــا 
ــد اســت.:البته از  ــرد مســلمان مفی ــر ف ــر ه ب
ــای  ــه رازه ــر هم ــم، ب ــل و عل ــه عق ــا ک آنج
ــد ،چــه بســا حکمــت  آفرینــش احاطــه ندارن
ــش  ــرای دان ــام ب ــای اس ــی از رهنموده برخ
ــی بــی تردیــد ایــن  امــروز مجهــول باشــد ول
ــا  ــودن آن رهنموده ــل ب ــی دلی ــای ب ــه معن ب
نیســت. چنــان کــه فلســفه شــماری از احــکام 
ــروزه  ــود و ام ــول ب ــته مجه ــام، در گذش اس

ــرده اســت. ــی ب ــا پ ــه راز آنه ــم ب عل
ــورد  ــات اســام در م ــف- برخــی از سفارش ال
ــه  ــات ائم ــه روای ــه برگرفت ــوردن ک ــذا خ غ

معصومیــن )ع( هســتند، عبارتنــد از:
1- تهیــه از راه مشــروع و حــال بــودن غذا )و 

البتــه همــه آنچــه انســان مصــرف می کنــد(.
ــه  ــا چگون ــواع خوراکیه ــه ان ــر در اینک 2- تدب

ــد. ــد آمده ان ــتی پدی ــام هس در نظ
3- شستن دستها قبل و بعد از غذا

ــتها  ــی اش ــذا وقت ــوردن غ ــه خ ــروع ب 4- ش
وجــود دارد

ــام و یــاد خــدا و  ــا ن 5- آغــاز خــوردن غــذا ب
ــن »بســم اهلل« گفت

6- آغــاز کــردن غــذا بــا ســرکه یــا نمــک ) در 
ــوده و نمــک برایــش  ــرد ســالم ب صورتیکــه ف

ضــرر نداشــته باشــد.(
7- آغاز کردن از سبک ترین غذاها

8- نخــوردن غــذای داغ و خــوردن غــذای 

ــدن ــرد ش ــل از س ــرم قب ــه گ نیم
9- خوردن با دست راست )سه انگشت(

10- کوچک گرفتن لقمه
11- خوب جویدن غذا

12- طوالنی کردن نشستن برسر سفره
13- گرامــی داشــتن نــان و نگذاشــتن آن زیــر 

ــرف غذا ظ
14- خوردن سبزی حین غذا

15- دســت کشــیدن از خــوردن غــذا پیــش از 
ســیر شــدن کامــل و در حالــی کــه قــدری از 

اشــتها باقــی اســت.
16- خوردن از قسمت جلوی خود

17- نگاه نکردن به لقمه دیگران
18- رعایــت حقــوق دیگــران در آنچــه برســر 

ســفره اســت.
19- آغــاز شــدن غــذا بــه وســیله کســی کــه 
صاحــب ســفره اســت و یــا کســی کــه بزرگتــر 

مجلــس اســت.
20- ادامــه دادن صاحــب ســفره بــه خــوردن 
ــر  ــر س ــه ب ــانی ک ــه کس ــدن هم ــیر ش ــا س ت

ســفره نشســته اند.
21- گفتــن »الحمــداهلل« بعــد از صــرف غــذا و 

دعــا کــردن بــراي برکــت یافتــن روزي
22- خوردن کمی نمک بعد از غذا

ــد از  ــواک زدن بع ــردن و مس ــال ک 23- خ
ــوردن ــذا خ غ

ــه  ــئولیتي ک ــنگان و مس ــادآوري گرس 24- ی
ــد ــان دارن ــر آن ــیر در براب ــراد س اف

25- جــارو کــردن )حتــی االمــکان خــوردن( 
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خــوردن غذاهــاي ریختــه شــده بــر ســر ســفره
از  از ســر ســفره قبــل  بلنــد شــدن   -26

آن برچیــدن 
نخوابیــدن  و  پشــت  بــر  اســتراحت   -27

غــذا خــوردن  از  پــس  بافاصلــه 
28- حتــی االمــکان هــم غــذا شــدن بــا 

دیگــران

ب- همچنیــن برخــی از مــواردی کــه در مورد 
غــذا خــوردن نهــی شــده اند عبارتنــد از:

1- زیاده روی در کیفیت و کمیت غذا
ــی  ــه آن ب ــی کــه نســبت ب 2- نکوهــش غذای

میــل اســت.
3- دمیدن در غذا

4- خوردن با دست چپ
5- خوردن با یک انگشت یا دو انگشت

6- بلند آروغ زدن
7- پاک کردن زیاد استخوانها 

8- آب خوردن در میان غذا
9- آب خوردن پس از خوردن گوشت

10- خوردن در حال سیری 
11- غــذا خــوردن بــه شــیوه متکبــران مثــًا 
در حــال "تکیــه زده " ،" خوابیــده بــه شــکم " 

، " دراز کشــیده " و " ایســتاده".
و  رفتــن  راه  درحــال  خــوردن  غــذا   -12

جنابــت.
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حجت السام و المسلمین علیرضا پناهیان

ــاب  ــی از انق ــدن نهال ــه ش ــال روز نهادین س
ــاد. نهــال  ــارک ب ــران مب ــی اســام در ای جهان
ــی شــجرۀ  »جمهــوری اســامی« شــاخة ایران
طیبــة انقــاب جهانــی اســام اســت کــه 
ــام دارد.  ــت اس ــت و عظم ــه قدم ــی ب تاریخ
انقابــی کــه ســرآغازش از مکــة مکرمــه بــود 
ــرده  ــم ک ــاء فراه ــام انبی ــش را تم و مقدمات
بودنــد. بــذر شــجرۀ طیبــة »انقــاب اســامی« 
ــاک  ــتان پ ــه دس ــزم ب ــمة زم ــار چش در کن
ــه آن  ــد. در مک ــته ش ــرم)ص( کاش ــر اک پیامب
ــربرآورد. در  ــه س ــد، از مدین ــرکوب کردن را س
ــه  ــه ب ــد و در کوف ــع ش ــوم واق ــه مظل مدین
اقتــدار رســید. در کوفــه بــا ناجوانمــردی 
در  بســپارند،  خــاک  بــه  را  آن  خواســتند 
بــه  را  قیــام کــرد. در عاشــورا آن  کربــا 
ــودش کننــد،  ــا ناب خــاک و خــون کشــاندند ت
ــتراند  ــن گس ــود را در دل زمی ــه های خ ریش
ــر  ــا جلوه گ ــان م ــا در زم ــد؛ ت ــه ش و جاودان
گشــت و 22بهمــن57 ســرزمین مــا را رویانــد. 
مــا از ایــن شــجرۀ تنومنــد طیبــه کــه در جــان 
ــرون زده  ــخ بی ــاک تاری ــر از خ ــا س ــة م جامع
ــوری اســامی  ــام »جمه ــا ن ــود، شــاخه ای ب ب
ــه  ــه مثاب ــم و آن را ب ــت کردی ــران« دریاف ای
ــایة آن  ــر س ــه زی ــم ک ــه کردی ــی نهادین نهال

ــم. ــی کنی زندگ
 

ــاب  ــه انق ــر اســت به جــای آنک ــس اوالً بهت پ
اســامی را متعلــق بــه خودمــان بدانیــم، خــود 
ــاره  ــن ب ــام در ای ــم. ام ــق بدانی ــه آن متعل را ب
اســام  پنــاه  مــا در  می فرمودنــد: »همــه 

هــر چــه داریــم هســت. مــا چیــزی نیســتیم 
خودمــان، هرچــه هســت اســام اســت. و 
مــا در پنــاه اســام اگــر چیــزی باشــیم، 
همــان  از  امــام/477/9(.  هســتیم«)صحیفه 
ــاب ریشــه در  ــن انق ــه ای ــود ک ــوم ب اول معل
ــز در حصــار  ــخ دارد و سرشــاخه هایش نی تاری
مرزهــای مــا باقــی نخواهــد مانــد؛ شــعارهایش 
ــخ  ــام تاری ــه هایش در تم ــود و ریش ــی ب جهان
ــر  ــداد داشــت. ســال ها ب ــه امت و خــاک منطق
تنــة آن کوبیدنــد تــا آن را قطــع کننــد و شــاخ 
و برگ هــای آن را بشــکنند، کــه ســایه اش 
ــی  ــون م ــا هم اکن ــد، ام ــایه ها نرس ــه همس ب
بینیــم شاخســارهایش بــر تمــام منطقــه ســایه 
افکنــده و میوه هایــش را بــه تمــام مــردم 
منطقــه رســانده اســت. بــه تعبیــر بهتــر، 
نهال هــای نــو و مقاومــی در هرمنطقــه از 
ریشــه های خــود رویانــده اســت. مقاومــت 
یکــی از ثمــرات ایــن انقــاب اســت، بیــداری 
اســامی یکــی دیگــر. اخیــراً اقتــدار مظلومــان 
ــا  ــر از جلوه ه ــی دیگ ــان یک ــل ظالم در مقاب
ــش از  ــروز بی ــه ام ــت ک ــای آن اس و جوانه ه
هرکجــا در یمــن ســر از خــاک بــرآورده اســت. 
ــون  ــد چ ــد ش ــی خواه ــاب، جهان ــن انق ای
ــان در  ریشــه هایش در خــاک و سرشــت آدمی
سرتاســر عالــم وجــود دارد و منطقــة اســامی 
ــاخه های  ــدور ش ــرای ص ــتانی ب ــه نهالس ــا ب م
ــد. و روزی  ــد ش ــدل خواه ــان مب ــه جه آن ب
ــه  ــون را ب ــام انقابی ــه تم ــید ک ــد رس خواه
ــرا  ــاب ف ــن انق ــی ای ــی زادگاه اول ــه یعن مک
ــرای  ــن ب ــی یم ــردم انقاب ــاید م ــد، ش بخوانن
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ــوند. ــاده می ش ــه آم ــور در مک حض
 

ثانیــاً بایــد بدانیــم نظــام مــا تــا زمانــی حیــات 
دارد کــه از اصــل خــود یعنــی »انقــاب 
ــامی  ــوری اس ــود. جمه ــدا نش ــامی« ج اس
ــا و ســاختارهای خــود،  ــا هرکجــا در رفتاره ت
انقــاب را نهادینــه کــرده، موفق بــوده و هرکجا 
ماننــد تمــام نظام هــای غیرانقابــی بــه ســوی 
ارزش هــای غیراســامی حرکــت کــرده اســت، 
ــان،  ــانی جه ــای غیرانس ــر نظام ه ــد دیگ مانن
می پندارنــد  بعضــی  اســت.  مانــده  نــاکام 
ــل نهادینــه شــدن نیســت و آن را  انقــاب قاب
ــد  ــذرا تلقــی می کنن ــک وســیلة ســیال و گ ی
باثبــات  ســاختارهای  در  نمی شــود  کــه 
اجتماعــی حفــظ شــود. آنهــا نگاهــی ســطحی 
ــد و انقــاب را نوعــی شــلوغ  ــه انقــاب دارن ب
ــه تحــول در نظــام  کــردن تصــور می کننــد؛ ن
ارزش هــای یــک جامعــه کــه بایــد بــر اســاس 
ــا  ــکل داد. آنه ــه را ش ــاختارهای جامع آن س
ــواع اندکــی  ــه ان ــا ذهــن خــود را محــدود ب ی
ــد  ــی کرده ان ــاختارهای اجتماع ــا و س از نهاده
ــته اند  ــت بازداش ــر و خاقی ــود را از تفک و خ
ــة پوشــالی تمــدن غــرب  ــا مرعــوب هیمن و ی
ــا تمــدن غــرب مضمحــل نشــود  شــده اند و ت
ــفة  ــه فلس ــل از اینک ــد. غاف ــود نمی آین ــه خ ب
ــام  ــردن اس ــه ک ــامی نهادین ــوری اس جمه

ــت. ــه اس ــی در جامع انقاب
 

ــه  ــورش ترجم ــه ش ــاب را ب ــه انق ــی ک آنهای
ترجیــح  طبیعتــاً  می کننــد،  تفســیر  و 
می دهنــد قانون گــذاران و مجریــان قانــون 
ــه  ــگاه ب ــن ن ــند. ای ــاب باش ــد انق ــی ض کم
ــم رواج  ــون قدی ــی از انقابی ــاب در برخ انق
ــاب  ــد انق ــور می کنن ــا تص ــت. آنه ــه اس یافت
ــاهی  ــام ستم ش ــن نظ ــم ریخت ــه ه ــرای ب ب
بنیان گــذاری  بــرای  نــه  بــود  خــوب 
ــت  ــة عقانی ــا الزم ــی«. آنه ــات اجتماع »ثب
بــه  و  می داننــد  بــودن  غیرانقابــی  در  را 
ــق  ــه ح ــق ضدانقاب هــا در ادارۀ جامع منط
ــم ستم شــاهی  ــل از اینکــه رژی ــد. غاف می دهن
چیــزی جــز نتیجــة همیــن عقانیــت پوشــالی 
ــروز  ــود. ام ــد نب ــا می کنن ــا ادع ــه غربی ه ک
ــاول  ــان ت ــه اندیشه هایش ــا ک ــام غرب زده ه تم
زده بایــد بــه جنایت هــای غــرب علیــه بشــریت 
بیشــتر نــگاه کننــد، تــا شــاید بفهمنــد ریشــة 
ــت  ــا عقانی ــت. آی ــت کجاس ــه جنای این هم
قابــی کــه مقابــل ارزش هــای انقابــی اســت 
ــا نتیجــة  منشــأ این همــه جنایــت نیســت؟ آی
ــت  ــه جنای ــر این هم ــوق بش ــی و حق دمکراس
ــا  ــد آنه ــت؟ نکن ــده اس ــریت نش ــق بش در ح
ــعارهای  ــت ش ــته اس ــرب نتوانس ــد غ معتقدن
ــاده  ــی پی ــوق بشــر را به خوب دمکراســی و حق
کنــد؟ ایــن تصــور را در اول انقــاب هــم، 
آنهایــی کــه شــیفتة مارکسیســم بودنــد، 
ــای  ــکات و جنایت ه ــی از مش ــتند. وقت داش
می گفتیــم،  کمونیســتی  کشــورهای 

به خوبــی  نتوانســته اند  آنهــا  می گفتنــد 
مارکسیســم را پیــاده کننــد. غربی هــا کجــای 
ــرا  ــی اج ــر را به خوب ــوق بش ــی و حق دمکراس
ــت و آدم کشــی  ــه جنای ــه این هم ــد ک نکرده ان
را رواج می دهنــد و روا می داننــد؟ آیــا درک 
ایــن حقیقــت دشــوار اســت کــه ایــن شــعارها 
ــرای  ــه ای ب ــد و خدع ــا بوده ان ــاس فریب از اس

بوده انــد؟ ملت هــا  چپــاول 
 

در  را  انقــاب  شــعارهای  حقانیــت  بایــد 
ــات  ــه اثب ــامی ب ــوری اس ــاختارهای جمه س
ــودن  ــه ب ــور تک راه ــان از تص ــا جه ــاند ت رس
کــه  بیراهــه ای  مســیر  در  بشــر  حرکــت 
ســاخته اند نجــات پیــدا کنــد. »جمهــوری 
اســامی« اساســاً یــک نهــاد انقابــی اســت و 
ایــن کافــی نیســت کــه کارگــزاران نظــام اعــم 
ــه  ــا ب ــون تنه ــان قان ــان و مجری از قانون نویس
ــی در طراحــی  ــد باشــند ول ــاب 57 معتق انق
ــه  ــی ب ــی و حقوق ــی، اجتماع ــات فرهنگ نظام

ــد. ــگاه کنن ــاب ن ــمنان انق ــت دش دس
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آیا دیپلماسی بده بستان است؟

)به نقل از تارنمای فرهنگ نیوز(

ــه  ــد ک ــی یاب ــا م ــی معن ــده بســتان در جای ب
ــهیم  ــد س ــه قص ــده ب ــره کنن ــرف مذاک دو ط
ــترک  ــار مش ــع و دوری از مض ــدن در مناف ش

ــینند. ــره بنش ــز مذاک ــای می پ
رســمی  و  آکادمیــک  تعاریــف  از  جــدا 
دیپلماســی، برخــی دیپلماســی را بــده بســتان 
بین دو کشــور و یــا دو سیاســتمدار می¬دانند، 
ــت در  ــتادگی و مقاوم ــار ایس ــن اعتب ــه ای و ب
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 
ــده  ــل هســتند، ع ــتراتژی قائ ــوع از اس ــن ن ای
ــن  ــوزی چنی ــر دلس ــع از س ــه واق ــم ب ای ه
ــان  ــر زب ــی ب ــل عموم ــی را در محاف صحبتهای
مــی راننــد. امــا ایــن تعریــف بــه ظاهــر 
عقانــی و خردمندانــه از دیپلماســی بــرای 
ــل  ــار خل ــه دچ ــد جنب ــی از چن ــرف ایران ط

ــت: اس
ــر کســی پوشــیده نیســت کــه در حــوزه  -  ب
کشــورهای  ســابقه  کاســیک  دیپلماســی 
غربــی بیــش و پیــش از کشــور ماســت و 
ــی دارای  ــه کشــورهای غرب پرواضــح اســت ک
دیپلمــات هــای ســّیاس و کارآزمــوده هســتند. 
ــا چنیــن ماحظــه ای ســئوال اینســت کــه  ب
چــرا عــده ای فکــر مــی کننــد همــه حقــوق 
حقــه ملــت ایــران را مــی تــوان از طــرق 
کاســیک دیپلماســی اســتیفا نمــود؟ بــه 

ــه  ــت هرچ ــه فعالی ــت ک ــت اس ــن جه همی
بیشــتر در حــوزه دیپلماســی عمومــی ضــروری 

و راهگشاســت.
ــد  ــی کنن ــت م ــا غفل ــن معن ــده ای از ای -  ع
ــه  ــی و ب ــورهای غرب ــا کش ــا ب ــه م ــه رابط ک
ویــژه آمریــکا از چــه جنســی اســت؟ حضــرت 
ــکا را از  ــا و آمری ــه م ــی)ره( رابط ــام خمین ام
جنــس رابطــه گــرگ و میــش مــی دانســتند. 
بــه دیگــر ســخن هــدف طــرف غربــی از 
مذاکــره بــده بســتان نیســت کــه چنانچــه اگــر 
ــه مــا امتیــازی  مــا امتیــازی بدهیــم او نیــز ب
بدهــد. در چنیــن شــرایط نابرابــری چــه طــور 

ــده بســتان کــرد؟ ــوان ب مــی ت
-  تجربــه چنــد دهــه اخیــر نیــز نشــان 
ــم  ــاز ه ــا امتی ــه م ــر گاه ک ــه ه داده اســت ک
ــم،  ــی گرفتی ــد م ــه بای ــه را ک ــم، آنچ داده ای
نگرفتیــم. تجــارب ســال هایــی کــه در مســاله 
مذاکــرات هســته ای امتیــاز مــی دادیــم 
ــد  ــی ¬ش ــان نم ــزی عایدم ــل چی و در مقاب
ــی  ــت عمل ــت. عل ــن دور داش ــد از ذه را نبای
نشــدن تعهــدات طــرف مقابــل جمهــوری 
ــره  ــرف مذاک ــت. ط ــن اس ــز روش ــامی نی اس
ــه  ــه او آنچ ــاز ب ــی از دادن امتی ــده غرب کنن
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی کن ــتنباط م ــه اس را ک
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 

ــه  ــب توج ــم! جال ــی پنداری ــازی م اعتمادس
ــا  ــه کشــور م ــه فقــط ب ــن تجرب اســت کــه ای
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 
ــور  ــن دو کش ــتان بی ــده بس ــاید ب ــب ش ترتی
ــراب  ــی از اع ــه محل ــس و فرانس ــل انگلی مث
ــا و  ــره م ــه در مذاک ــال آنک ــد، ح ــته باش داش
ــف  ــد یق ــی ح ــرف غرب ــی، ط ــورهای غرب کش
ــی را  ــده ایران ــره کنن ــود ازمذاک ــارات خ انتظ
نابــودی کامــل محتــوای نظــام جمهــوری 

ــت.  ــرار داده اس ــامی ق اس
و در آخــر بایــد متذکــر شــد کــه تمــام 
ماحظــات ذکــر شــده، بــه معنــای ایــن 
ــرا  ــم. چ ــرات دوری کنی ــه از مذاک ــت ک نیس
کــه مــا بــا رعایــت احتــرام متقابــل و بــا حفــظ 
مصالــح و منافــع ملــت ایــران حاضــر بــه 
ــا هــر مذاکــره کننــده ای هســتیم.  مذاکــره ب
امــا آنچــه در ایــن نوشــتار محــل بحــث اســت 
ــه  ــت ک ــی ای اس ــت از دیپلماس ــوع برداش ن
ــاده خــواه  ــا کشــورهای زی بایــد در مواجهــه ب

ــت. ــه کار بس ــی ب غرب

صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا
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ــد نیســت نگاهــی  ــم، ب ــه مناســبت روز معل ب
بــه فهرســت آثــار شــهید مطهــری بیندازیــم. 
ــت  ــنگان حقیق ــرای تش ــا ب ــه قطع ــاری ک آث
گــوارا و راه گشــا می باشــند. فهرســت زیــر بــه 

ترتیــب حــروف الفبــاء اســت:
ــرآن - آینــده  ــا ق آزادی معنــوی   - آشــنایی ب
انقــاب اســامی ایــران   - احیــای تفکــر 
ــار(،  ــی  )ده گفت ــر دین ــای فک ــامی  }احی اس
روحانیــت  ســازمان  در  اساســی  مشــکل 
ــام و  ــی   - اس ــاق جنس ــار({ - اخ ) ده گفت
نیازهــای زمــان - اصــول فلســفه و روش 
رئالیســم - امامــت و رهبــری  - امدادهــای 
ــل   -  ــان کام ــر - انس ــی بش ــی در زندگ غیب
ــل  ــار }عق انســان و سرنوشــت   - بیســت گفت
ــا، اصــل  ــر دنی ــوق و تحقی ــرام حق و دل، احت
عــدل در اســام ، تفاوتهــای بجــا و نابجــا، 
ــت،   ــد آموخ ــار بای ــل به ــه از فص ــی ک درس
و  شــداید  دعــا،  بشــر،  ادراکــی  دســتگاه 
ــد  ــی )ع(،  فوای ــت از نظــر عل ــا، عدال گرفتاریه
ایمــان بــه غیــب )آزادی  ایمــان،   و آثــار 
ــه  ــر ب ــه، ام ــوی(، الهامــی از شــیخ الطائف معن
معــروف و نهــی از منکــر، پاســخهای اســتاد بر 
حجــاب{ - پانــزده گفتــار }روابــط بین الملــل 
اســامی،  غدیــر و خطــری کــه مســلمین را از 
ــام در  ــن اس ــرد، قوانی ــد می ک ــل تهدی داخ
ــا توســعه و تحــول دنیــای جدیــد،  مقایســه ب
لــزوم تعظیــم شــعائر اســامی،  مســئلهء نفــاق ، 
ــا  ــهء کرب ــش حادث ــر، نق ــات و آزادی بش نج
ــن در  ــش دی ــامی،  نق ــخ اس ــول تاری در تح
آزادی بخــش  تاریخــی ، نهضــت  تحــوالت 
اســام{ - پنــج مقالــه - پیامبــر امــی، تعلیم و 
تربیــت در اســام - توحیــد - جاذبــه و دافعــه 
علــی )ع( - جهــاد - تکامــل اجتماعــی انســان 
در تاریــخ  )نبــرد حــق و باطــل( - جهــان 

بینــی الهــی و جهــان بینــی مــاّدی – حــج - 
ــینی  ــه حس ــا - حماس ــا و اندرزه ــت ه حکم
- حکمــت عملــی  )کلیــات علــوم اســامی( - 
ــل  ــات متقاب ــوت - خدم ــم نب ــت - خت خاتمی
ــر - داســتان  ــه و منب ــران - خطاب اســام و ای
راســتان - درســهای اســفار - مباحــث قــوه و 
فعــل - درســهای  اشــارات - نجات،الهیات،شــفا 
ــار( - رهبــری نســل جــوان  - تقــوی )ده گفت
ــار  ــه اطه ــار( - ســیری در ســیره ائم )ده گفت
)ع( - صلــح امــام حســن )ع( - مشــکات علی 
ــیری در  ــوی  - س ــیره نب ــیری در س )ع( - س
نهــج الباغــه  - ســیر فلســفه در اســام - 
ــه -  ــه  - شــرح مبســوط منظوم شــرح منظوم
»الغدیــر« و وحــدت اســامی - عــدل الهــی   - 
عرفــان حافــظ - علــل گرایــش بــه مادیگــری  
- فطــرت - فلســفه اخــاق  - فلســفه تاریــخ - 
قیــام و انقــاب مهــدی )ع( - منطــق و فلســفه 
- کام  - عرفــان  - گفتگــوی چهــار جانبــه  
- مســئله حجــاب   - مســئله ربــا و بانــک  )بــه 
ضمیمــه بیمــه( - مســئله شــناخت  - معــاد - 
ــات مرحــوم  ــا و خدم ــاالت فلســفی  - مزای مق
ــان  ــر جه ــه ای ب ــردی  - مقدم ــت اهلل بروج آی
بینــی اســامی }انســان و ایمــان  ، جهان بینــی 
ــرآن ،  ــوت ، انســان در ق ــدی ، وحــی و نب توحی
ــات  ــا حی ــد ی ــی جاوی ــخ  ، زندگ ــه و تاری جامع
ــری  ــتاد مطه ــی اس ــه تاریخ ــروی { - نام اخ
ــّق و  ــرد ح ــی )ره( - نب ــام خمین ــه ام )ره( ب
باطــل - نبــوت   - نظــام حقــوق زن در اســام  
 - نظــری بــه نظــام اقتصــادی اســام   - نقــدی 
بــر مارکسیســم   - نهضتهــای اســامی در صــد 
ســاله اخیــر  - والءهــا و والیتها - یادداشــتهای 

ــد(. ــازده جل ــد )ی ــری جل اســتاد مطه

اجر رسالت
 نبی اکرم )ص(

محمد خلج امیرحسینی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

از بدیهیات انســانی و از سفارشــات دین اســام 
ــی  ــا خدمت ــرای م ــه ب ــر ک ــه ه ــت ک آن اس
انجــام داد اجــرش را بدهیــم. حضــرت شــعیب 
ــناس و  ــرد ناش ــزد ف ــه ن ــرش را ب )ع(، دخت
بی توقــع )حضــرت موســی )ع(( می فرســتد تــا 
اجــر آب دادن بــه گوســفندان را بــه او بدهــد، 
َــْت إِنَّ أَبــي  یَْدُعــوَک لَِیْجِزیَــَک أَْجــَر مــا  ... قال
ــا ... )القصــص/25(. کلمــه "اجــر" و  َســَقْیَت لَن
ــت.  ــده اس ــرآن آم ــار در ق ــتقاتش 108 ب مش
َ ال یُضیــُع أَْجــَر  عباراتــی همچــون َو أَنَّ اهللَّ
َ ال یُضیــعُ أَْجــَر الُْمْحِســنین ،  الُْمْؤِمنیــن ، إِنَّ اهللَّ
َّــا ال نُضیــُع أَْجــَر َمــْن أَْحَســَن َعَمــا، َفِنْعــَم  إِن
ــم ، َو  ــٌر َعظی ــَدُه أَْج َ ِعْن ــن ، إِنَّ اهللَّ ــُر الْعاِملی أَْج
أََعــدَّ لَُهــْم أَْجــراً َکریمــا، َفــإِْن تُطیُعــوا یُْؤتُِکــُم 
ــم ،  ِِّه ــَد َرب ــْم ِعْن ــْم أَْجُرُه ــنا، َفلَُه ــراً َحَس ُ أَْج اهللَّ
الِحــاِت لَُهــْم أَْجــٌر  إِنَّ الَّذیــنَ آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ
ــه هســتند  ــد نمون ــا چن ــون ، ... تنه ــُر َمْمُن َغْی
کــه خداونــد را بهتریــن سرمشــق و الگــو 

ــد. ــان می دهن ــر نش ــرای دادن اج ب
ــاء  ــا انســان ها، انبی ــه م ــن خدمــت را ب باالتری
ــات  ــا زحم ــه ب ــرا ک ــد چ ــام داده ان ــی انج اله
خــود،  پدرانــه  محبت هــای  و  طاقت فرســا 
و هســتند.  بــوده  مــا  هدایــت  زمینه ســاز 
ــا  ــه آی ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای ح
ــه  ــخ ب ــم؟ در پاس ــا را بپردازی ــر آنه ــد اج نبای

23
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ــه  ــد ک ــران فرموده ان ــه پیامب ــوال هم ــن س ای
مــا از شــما اجــری نمی خواهیــم چراکــه اجــر 
ــا در  ــه باره ــن آی ــد. ای ــد می ده ــا را خداون م
ــده اســت:  ــاء الهــی آم ــه نقــل از انبی ــرآن ب ق
ــِرَي إاِلَّ  ــٍر إِْن أَْج ــْن أَْج ــِه ِم ــَئُلُکْم َعلَْی َو مــا أَْس
ــا  ــن، تنه ــن بی ــا در ای ــن . ام ــی  َربِّ الْعالَمی َعل
ــه  ــا ب ــه بن ــرم )ص( البت ــول اک ــرت رس حض
ــد و  ــر کرده ان ــای اج ــد تقاض ــتور خداون دس
ــا  ــن موضــوع ب ــه ای ــوط ب ــه جمــات مرب هم
کلمــه "ُقــل" شــروع می شــوند. ایــن جمــات 

ــد از: عبارتن
َۀ  ــَودَّ ــراً إاِلَّ الَْم ــِه أَْج ــَئُلُکْم َعلَْی ــْل الأَْس 1- ... ُق
ــن  ــو: »م ــوری/23(. بگ ــی  ... )الش ــي الُْقْرب فِ
هیــچ پاداشــی از شــما بــر رســالتم درخواســت 
ــل  ــم )اه ــه نزدیکان ــودت ب ــز م ــم ج نمی کن

ــم( . بیت
ــْم إِْن  2- ُقــْل مــا َســَألُْتُکْم ِمــْن أَْجــٍر َفُهــَو لَُک
ِ ... )ســباء/47(. بگــو: »هــر  أَْجــِرَي إاِلَّ َعلـَـی اهللَّ
اجــر و پاداشــی از شــما خواســته ام بــرای خــود 
شماســت اجــر مــن تنهــا بــر خداونــد اســت، و 

او بــر همــه چیــز گــواه اســت!«
3- ُقــْل مــا أَْســَئُلُکْم َعلَْیــِه ِمــْن أَْجــٍر إاِلَّ 
َســبیا  ـِه  ِـّ َرب إِلــی   یَتَِّخــَذ  أَْن  شــاَء  َمــْن 
)الفرقــان/57(. بگــو: »مــن در برابــر آن )ابــاغ 
ــما  ــی از ش ــه پاداش ــچ گون ــدا( هی ــن خ آیی

ــی  ــد راه ــه بخواه ــی ک ــر کس ــم مگ نمی طلب
بســوی پــروردگارش برگزینــد.«

ــَو إاِلَّ  ــراً إِْن ُه ــِه أَْج ــَئُلُکْم َعلَْی ــْل الأَْس 4- ... ُق
ِذْکــری  لِلْعالَمیــن  )االنعــام/90(. بگــو: »در 
برابــر ایــن )رســالت و تبلیــغ(، پاداشــی از 
شــما نمی طلبــم! ایــن )رســالت(، چیــزی جــز 

ــت . ــان نیس ــرای جهانی ــادآوری ب ــک ی ی
5- ُقــْل ماأَْســَئُلُکْم َعلَْیــِه ِمــْن أَْجــٍر َو مــا 
ــن  ــو: »م ــن  )ص/86(. بگ ــَن الُْمَتَکلِّفی ــا ِم َ أَن
ــما  ــی از ش ــچ پاداش ــّوت هی ــوت نب ــرای دع ب
نیســتم!  متکلّفیــن  از  مــن  و  نمی طلبــم 
)ســخنانم روشــن و همــراه بــا دلیــل اســت!(«.

ــل  ــه اه ــودت ب ــالت را م ــر رس ــه اول، اج آی
بیــت می دانــد. آیــه دوم، ایــن اجــر را بــه نفــع 
خــود مــا می دانــد و اجــر پیامبــر اســام را بــر 
ــالت  ــر رس ــوم، اج ــه س ــد. آی ــد می دان خداون
می خواهنــد  کــه  می دانــد  کســانی  از  را 
ــات  ــد. آی ــت کنن ــروردگار حرک ــیر پ در مس
چهــارم و پنجــم، اجــر رســالت را بــر خداونــد 

می داننــد.
نمــود  جمع بنــدی  چنیــن  بتــوان  شــاید 
کــه حضــرت رســول )ص( هــم هماننــد 
پیامبــران پیشــین اجــر رســالت را جــز از 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــی ب ــد ول ــدا نمی خواهن خ
ــان  ــس از ایش ــان پ ــد در زم ــا می خواهن واقع

ــی را  ــد تکلیف ــدم بردارن ــت ق ــیر هدای در مس
بــا عنــوان اجــر مقــرر کرده انــد. ایــن اجــر یــا 
ــت )ع(  ــل بی ــروی از اه ــودت و پی ــف، م تکلی
ــه خــود مــا می رســد  اســت و نفعــش فقــط ب
وگرنــه اجــر حضــرت آنقــدر عظیــم اســت کــه 
ــه پرداخــت آن اســت. ــادر ب ــد ق ــط خداون فق
گفتنــی اســت کــه مــودت، تنهــا محبــت 
ــن  ــت و ای ــت اس ــار محب ــه اظه ــت بلک نیس
اظهــار محبــت آثــار و بــرکات فــراوان فــردی 
و اجتماعــی و سیاســی در بــر خواهــد داشــت. 
ــا اظهــار علنــی محبــت بــه اهــل بیــت )ع(،  ب
طبعــا بایــد دســتورات آنــان را اطاعــت کنیــم 
ــه آن  ــم وگرن ــان دوری نمایی و از دشــمنان آن
ــد  ــاق نخواه ــز نف ــی ج ــت معنای ــار محب اظه
داشــت. بــه جــرات می تــوان گفــت کــه 
ریشــه اصلــی مشــکات جهــان اســام پــس از 
رحلــت حضــرت رســول )ص( تاکنــون، عــدم 
ــی اســت. ــف اله ــن تکلی ــه ای ــی ب توجــه کاف

ــودت نســبت  ــن م ــه، کمتری ــه آخــر آنک جمل
ــوات  ــر صل ــی ذک ــار علن ــت )ع(، اظه ــل بی اه
اســت. الهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد.
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شبهه انکار 
معجزات انبیاء

حجت االسام 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 
ــر  ــد دیگ ــط كن ــت و ضب ــع را ثب وقای
نــه عصــا مــار شــد، نــه دریــا شــكافته 
شــد، نــه مــاه بــه دونیــم تقســیم شــد، 
ــد،  ــد ش ــدر متول ــدون پ ــی ب ــه كودك ن
ــانی  ــه انس ــد، ن ــده ش ــرده ای زن ــه م ن
ــتری از دل  ــه ش ــت، ن ــی رف در دل ماه
كــوه بیــرون آمــد، نــه آتشــی گلســتان 
ــات ســخن  ــا حیوان ــه انســانی ب شــد، ن
گفــت، نــه كســی ســوار بــر قالیچــه ای 
پــرواز كــرد و نــه پیامبــری ظهــور كــرد. 
ــی  ــه نکات ــن شــبهه ب ــه ای پاســخ: در پاســخ ب

اشــاره مــی گــردد:
1.        بشــر از ابتــدای پیدایــش بــه گونــه ای 
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار مــی کــرده اســت. 
ــش  ــل از پیدای ــب، قب ــال مطال ــی انتق راه اصل
ــه  ــان و ســینه ب ــه زب ــان ب ــت، زب خــط و کتاب
ــق  ــر آن از طری ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــینه ب س
ــورد  ــای م ــا و ابزاره ــده کاریه ــا، کن ــش ه نق
اســتفاده آن زمــان  مثــل ظــروف و ابــزار 
جنــگ اطاعاتــی بــه نســل هــای بعــدی 
ــه  ــن گون ــس ای ــده اســت. پ ــل ش بشــر منتق
نیســت کــه بشــر از گذشــته و وقایــع خویــش  
کامــا بریــده و بــی خبــر باشــد. در ایــن میــان 
امــوری کــه شــواهد متعــدد و مختلفــی بــرای 

ــی و  ــورد آگاه ــد م ــی توان ــود دارد، م آن وج
اطمینــان مــا قــرار گیــرد. الزمــه ســخن 
ــا  ــار م ــام اخب ــه تم ــت ک ــن اس ــگر ای پرسش
ــت چــاپ و نشــر،  ــل از صنع از گذشــتگان قب
ــر ایــن تاریــخ  دروغ و افســانه باشــد. افــزون ب
ــت  ــگام اس ــف دیرهن ــوط مختل ــش خط پیدای
ــی   ــته های ــاله دارد و نوش ــابقه چندهزارس و س
نیــز از هــزاره هــای گذشــته -اگرچــه در 
ســینه کوههــا- وجــود دارد. از جملــه اخبــاری 
کــه از گذشــتگان بــه مــا رســیده اســت بیــان 
ــر  ــت اگ ــین اس ــاء پیش ــزات انبی ــی معج برخ
ــر و  ــی، متوات ــت اصطاح ــار از جه ــه اخب چ

ــت.  ــن آور  نیس یقی
2.        اگــر از حــوادث خــارق العــاده و 
عجیــب گذشــته بگذریــم ، در بــاره رخدادهــا 
و کارهــای عجیــب و غریبــی کــه در ســالیان 
اخیــر و در دوران کتــاب، چــاپ، نشــر، عکــس 
ــم؟  ــه بگویی ــود، چ ــی ش ــزارش م ــم گ و فیل
عجیــب  کارهــای  از  انبــوه  حجــم  ایــن 
مرتاضــان و عارفــان را چگونــه توجیــه کنیــم؟ 
ــه  ــور دارد ک ــدازه ای وف ــه ان ــب ب ــوارد غری م
ــه  ــر و بلک ــد توات ــت و در ح ــکار نیس ــل ان قاب
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 خارق العــاده ای گــزارش نشــده 

باشــد.
3.       می تــوان فــرض کــرد کــه همــه آنچــه 
ــه مــا گفتــه می شــود ســاختگی اســت و در  ب
طــول تاریــخ و بــه مــرور ســاخته شــده اســت 
ولــی ســوال ایــن اســت کــه آیــا معتقــدان بــه 
ادیانــی مثــل یهــود و مســیحیت و اســام و ... 
ــی  ــد دلیل ــود نمی توان ــا خ ــان زمان ه در هم
ــان  ــه بی ــد؟ ب ــزات باش ــن معج ــوع  ای ــر وق ب
ــه  ــد ک ــده بودن ــه دی ــان ها چ ــر آن انس دیگ
ــان  ــده ایم ــخصی درس نخوان ــخنان ش ــه س ب
ــاد  ــواره اعتم ــی در گه ــه کودک ــا ب ــد ی آوردن
کردنــد؟ در واقــع وجــود معتقــدان بــه ادیــان 
ــزات در  ــن معج ــوع ای ــر وق ــی ب ــود دلیل خ

گذشــته اســت.
4.       پیش فــرض ایــن شــبهه آن اســت کــه 
ــر و معجــزه همیشــه و در همــه  وجــود پیامب
جــا ضــروری اســت. و اگــر اآلن وجــود نــدارد 
ــی در  پــس در گذشــته هــم نبــوده اســت. ول
پاســخ بایــد گفــت آنچــه بــرای خداونــد و در 
نظریــه نبــوت مهــم اســت رســیدن پیــام الهی 
ــر همیــن اســاس اســت  ــه انسان هاســت. و ب ب
کــه برخــی از باورمنــدان بــه ادیــان معتقدنــد 
کــه در فاصلــه بیــن عیســی)ع( و محمــد)ص(، 
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رســولی نیامــده اســت چــرا کــه نیــازی بــه آن 
ــز،  ــر نی ــن پیامب ــس از آخری ــت. پ ــوده اس نب
ــت،  ــار انسان هاس ــی در اختی ــام اله ــون پی چ

نیــازی بــه ارســال پیامبــر نیســت.
5.       اگــر هیــچ یــک از معجــزات پیامبــران 
اثبــات  گذشــته از جهــت تاریخــی قابــل 
اســاس  بــر  خوشــبختانه  نباشــد،  قطعــی 
ــر  ــد پیامب حکمــت بالغــه الهــی معجــزه جاوی
ــه  ــی اســت.کتابی ک ــا باق ــم انبی اســام و خات
ــا  ــاد رس ــا فری ــت ب ــال اس ــش از 1400 س بی
ــن  ــم ای ــی رغ ــد و عل ــی کن ــاز م ــای اعج ادع
کــه ماننــد ســایر کتــب عربــی متشــکل از 28 
ــی  ــا گروه ــچ شــخص ی حــرف الفباســت، هی
ــطر آن  ــد دو س ــد مانن ــته ان ــون نتوانس تاکن
ــند.   ــب بنویس ــک( مطل ــوره کوچ ــک س )= ی
خوشــبختانه بــا اثبــات اعجــاز قــرآن، بهتریــن 
ســند و قطعــی تریــن مــدرک بــرای معجــزات 
ــود. از  ــی ش ــدا م ــته پی ــای گذش ــزرگ انبی ب
ــق  ــب عتی ــای کت ــف و خط ــیر ضع ــن مس ای
ــل  ــه دلی ــردد. ب ــی گ ــح م ــز تصحی ــابق نی س
خنثــی کــردن و رد چنیــن بهانــه هایــی، 
ــر را از  ــر آخ ــزه پیامب ــم معج ــد حکی خداون
مقولــه علــم و خــط و متناســب بــا عصــر علــم 
و پیشــرفت دانــش هــای مختلــف بشــری قــرار 
ــکاری  ــا جــای هیــچ اشــکال و ان داده اســت ت

ــد. ــی نمان باق
6.       پیش فــرض گمراه کننــده دیگــری 
نیــز در بطــن شــبهه  نهفتــه اســت و آن اصــل 
ــزه ای  ــچ معج ــر هی ــه دیگ ــت ک ــن مدعاس ای

ــوق را  ــبهه  ف ــه ش ــداده اســت. کســی ک رخ ن
ــا یــک حرکــت رو بــه جلــو  پرورانــده اســت ب
ــر را  ــزه در دوران اخی ــه معج ــر گون ــود ه وج
ــاح  ــع س ــل خل ــرد مقاب ــا ف ــد ت ــی می کن نف
شــود، در حالــی کــه ســیری در زندگــی همــه 
ــده  ــان دهن ــی نش ــان اله ــه ادی ــان ب متدین
معجــزات و کراماتــی اســت کــه یــا در زندگــی 
شــخصی خــود و در تجربیــات دینــی خــود بــا 
ــا ایــن کــه در ســنت  ــه رو شــده اند و ی آن روب
ــه  دینــی آن هــا نقــل می شــود. مســلمانان و ب
ویــژه شــیعیان همــه ســاله در اماکــن مقــدس 
خــود شــاهد رویدادهــای اعجازآمیزی هســتند 

ــود.   ــر می ش ــز منتش ــار آن نی ــه گاه اخب ک
7.       نکتــه انحرافــی دیگــری کــه در متــن 
شــبهه مضمــر اســت این اســت کــه معجــزه را 
ــی  ــد زده اســت. در حال ــه اصــل نبــوت پیون ب
کــه معجــزه فقــط شــاهد صــدق مدعــی نبوت 
اســت و کارکــرد آن بــرای کســانی اســت کــه 
ــه  ــا نتوانســته اند ب ــل نخواســته ی ــه هــر دلی ب
ــا  ــد ی ــاد کنن ــران اعتم ــام پیامب ــوای پی محت
گرفتــار شــبهه دیگــران شــده اند. معجــزه 
فقــط نشــان می دهــد کــه آورنــده ایــن 
ــد.  ــزی نمی گوی ــود چی ــش خ ــخنان از پی س
ــوان پیامبــری را تصــور کــرد  ــن می ت ــر ای بناب
کــه معجــزه ای هــم نداشــته باشــد، چنــان کــه 
ــه گاه در  ــد ک ــح می کن ــرآن تصری ــن ق در مت
ــان  ــر، ایش ــزه از پیامب ــای معج ــل تقاض مقاب
زیــرا  کرده انــد.  امتنــاع  معجــزه  آوردن  از 
ــرش ســخن  ــای پذی ــدگان بن درخواســت کنن

پیامبــر را نداشــته اند و ایــن معجــزه در واقــع 
ــته اســت.  ــردی نداش کارک

8.       نکتــه آخــر آنکــه هــر چــه در جهــان 
رخ مــی دهــد، همــه نشــانه هــای وجــود حــق 
ــر  ــال او اگ ــی جم ــر یگانگ ــی ب هســتند و آیت
ــا  ــر م ــادی شــده اســت. اگ ــا ع ــرای م چــه ب
یکبــاره در حــال کمــال شــعور و آگاهــی وارد 
ــرای  ــز ب ــن هســتی مــی شــدیم، همــه چی ای
ــه از  ــن ک ــا ای ــود. آی ــع ب ــب و بدی ــا  عجی م
ــی  ــد از مدت ــو بع ــت و بدب ــره ای آب پس قط
ــوان دیگــر(، هــر  ــا حی ــک انســان کامــل )ی ی
کــدام بــا جهازهــای مختلــف و شــگفت انگیــز 
ــاده و دم  ــری س ــد، ام ــی آین ــد م ــدن پدی ب
دســتی اســت؟! آیــا اگــر همــه بشــریت دســت 
بــه دســت هــم بدهنــد بــا همــه دســتاوردهای 
ــی  ــود، م ــای خ ــه ادع ــا هم ــری و ب ــم بش عل
تواننــد یــک نــوزاد انســان بــا ایــن کمــاالت و 
ــا مــی تواننــد،  قابلیتهــا را درســت کننــد!؟ آی
مســتقا موجــودی بیجــان را ایجــاد کننــد!؟! 

ــد. ــر، هرگــز نمــی تواننــد و نتوانســته ان خی
ــن اســت  ــا ممک ــه معجــزات انبی نتیجــه اینک
و برخــی از آنهــا بــه احتمــال قریــب بــه 
اطمینــان و یقیــن رخ داده و از طــرق مختلــف 
نیــز گروههــای مختلــف نقــل کــرده انــد، یــک 
ــت  ــلمانان اس ــرآن مس ــاب ق ــم کت ــزه ه معج
ــگان اســت و  ــه موجــود و در دســترس هم ک
بــرای اثبــات حقانیــت پیامبــر اســام ، ســایر 
ــان، بلکــه وجــود و  ــا ، تاییــد معجــزات آن انبی

ــی اســت. ــد کاف کمــاالت خداون
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ــی اساتید معرفی دبیر جدید هم اندیش
مراســمی  طــی  گذشــته  مــاه  اســفند  در 
هم اندیشــی  دفتــر  جدیــد  دبیــر  معرفــی 
دانشــگاه انجــام پذیرفــت. دبیــر جدیــد آقــای 
دکتــر معینــی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده 
صنایــع می باشــند. همچنیــن در ایــن مراســم 
دکتــر  آقــای  ســاله  چندیــن  زحمــات  از 
چلــداوی تقدیــر و تشــکر شــد. توفیقــات هــر 
ــتاریم. ــت خواس ــوار را از درگاه احدی دو بزرگ

تحول باورهــا طی چند ماه
یکــی از انتقــادات بــه توافــق لــوزان آن اســت 
کــه، هــدف کشــورمان از راه انــدازی تاسیســات 
و  امــن  محیطــی  در  غنی ســازی  فــردو، 
ــی  ــات احتمال ــه حم ــبت ب ــیب ناپذیر نس آس
دشــمنان بــوده اســت ولــی اکنــون ایــن 
هــدف در توافــق لــوزان نادیــده گرفتــه شــده 
ــن  ــه ای ــف در توجی ــر ظری ــای دکت ــت. آق اس
عقب نشــینی، در برنامــه تلویزیونــی چنیــن 
گفتنــد:  را  درســتی  و  ارزش  بــا  جمــات 
"گروهــی دلشــان پــر می زنــد بــرای اینکــه بــه 

ایــران حملــه کننــد امــا جــرات و تــوان آن را 
ندارنــد. ... مبنــای قــدرت جمهــوری اســامی 
ــهادت و  ــگ ش ــدار و فرهن ــاور و اقت ــران، ب ای
مقاومــت ملــت اســت. ... نیروهــای مســلح مــا 
قــدرت بازدارندگــی خوبــی دارنــد امــا نهایــت 
بازدارندگــی اعتقــاد مــردم مــا بــه خــدا اســت 
ــدرت  ــدر ق ــکا ق ــد آمری ــاور کنن ــه ب و اینک
ــد  ــف چن ــای ظری ــی اســت آق نیســت". گفتن
مــاه قبــل در یکــی از دانشــگاه ها چنیــن 
جماتــی را فرمــوده بودنــد: "آیــا فکــر کردیــد 
ــام  ــب تم ــک بم ــا ی ــد ب ــه می توان ــکا ک آمری
از  بیانــدازد  از کار  را  سیســتم دفاعــی مــا 

ــا  ــا واقع ــد؟ آی ــا می ترس ــی م ــتم دفاع سیس
بــه خاطــر قــدرت نظامــی [مــا]، آمریــکا جلــو 
ــه  ــحالی دارد ک ــای خوش ــن ج ــد؟" ای نمی آی
ــی در باورهــای  ــاه چنیــن تحول ــد م طــی چن
ایشــان ایجــاد شــده اســت. شــاید یــک علــت 
ایــن تحــول، شــرکت چنــد وقــت پیش ایشــان 
در تــور قابلیت هــای دفاعــی کشــورمان باشــد.

جدیدتریــن لقب منتقدان
ــاز هــم لقــب  ــی ب ــر روحان ــای دکت ــاب آق جن
جدیــدی را بــه منتقــدان خــود اهــداء کردنــد. 
ایــن لقــب کــه در ســال همدلــی و همزبانــی 
ــر" اســت.  ــم فک ــت داده شــد، "ک ــت و مل دول

ــم. مچکری

گذشت سال  یک 
ســال 93 بــه 94 تبدیــل شــد ولــی همچنــان 
ــده آن  ــه پرون ــیدگی ب ــام رس ــری از فرج خب
دو فــرد هتــاک نیســت. براســتی، در کدامیــک 
افــرادی  زمیــن،  کــره  روی  کشــورهای  از 
ــه  کــه مســتخدم دولــت آن کشــور هســتند ب
ــد  ــی می کنن ــن و هتاک ارکان آن کشــور توهی
ــه چنیــن  ــده آنهــا ب ــی پرون و رســیدگی قانون
سرنوشــتی دچــار می شــود؟! شــاید بــد نباشــد 
ــن موضــوع در کتــاب گینــس ثبــت شــود. ای

از مناظــره فرهنگی چه خبر؟
اســفند مــاه جلســه ای بــا عنــوان تبــادل نظــر 
ــت  ــا ریاس ــگاه ب ــی دانش ــت علم ــاء هیئ اعض
دانشــگاه تشــکیل شــد. در ایــن جلســه یکی از 
اســاتید، بــا توجــه بــه بعضــی شــواهد و قرائــن 
ــا تغافــل  ــادا ب ــد کــه "مب موجــود، تذکــر دادن
از مقولــه فرهنــگ و عــدم نظــارت قانونــی بــر 

فضــای فرهنگــی، بــار دیگــر بــه فضــای آلــوده 
ــال ها  ــای آن س ــر فعالیته ــی اکث و ضدفرهنگ
)موســوم بــه اصاحــات( برگردیم." پــس از این 
تذکــر دلســوزانه، یکــی از مســئولین دانشــگاه 
در آن دوره درخواســت دادنــد تــا جلســه ای در 
نقــد عملکــرد فرهنگــی دانشــگاه در ســالهای 
گذشــته تشــکیل شــود. روز بعــد از ایــن 
ــگاه،  ــی دانش ــابق فرهنگ ــاون س ــه، مع جلس
طــی یــک نامــه رســمی بــه ریاســت دانشــگاه، 
ــام  ــت، اع ــن درخواس ــتقبال از ای ــن اس ضم
ــا ایشــان  ــا در جلســه ای ب ــد ت ــی کردن آمادگ
زمــان  دانشــجوئی  فرهنگــی  معــاون  یــا 
ایشــان بــه مناظــره  بپردازنــد. محورهــای 
مناظــره، بایدهــا و نبایدهــای فضــای فرهنگــی 
ــای شــرع مقــدس اســام و  ــر مبن دانشــگاه ب
ــن  ــگاه و همچنی ــی دانش ــای قانون آئین نامه ه
بررســی عملکــرد فرهنگــی دانشــگاه از ابتــدای 
زمــان مســئولیت آن مســئول محتــرم تاکنــون 
بــا اســتناد بــه مــدارک و شــواهد متقــن 
ــا  ــه ب ــی ک ــی تماس ــود. ط ــده ب ــنهاد ش پیش
معــاون ســابق فرهنگــی داشــتیم، چنیــن 
گفتنــد: "بــا پیگیــری کــه انجــام دادم متوجــه 
ــچ  ــگاه هی ــرم دانش ــت محت ــه ریاس ــدم ک ش
ــا  ــد و عم ــه نداده ان ــتور خاصــی روی نام دس
نامــه بایگانــی شــده اســت. انتظــار داشــتم کــه 
ــود  ــده ب ــه از ایشــان ش ــق درخواســتی ک طب
ــی همچــون کمیتــه  ــه مراجــع قانون نامــه را ب
ــش اعضــاء  ــت پی ــد وق ــه چن آزاداندیشــی )ک
ــت  ــا معاون ــد( و ی ــوده بودن آن را منصــوب نم
ــد.  فرهنگــی جهــت رســیدگی ارجــاع می دادن
ــم  ــر می کن ــون فک ــرم چ ــال پیگی ــر ح در ه
فضــای  بــرای  جلســاتی  چنیــن  انجــام 

ــود." ــد ب ــد خواه ــی دانشــگاه مفی فرهنگ

ر خبا ا
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هیئت امنای برازنده دانشــگاه
ــرم  ــت محت ــا ریاس ــاه ب ــفند م ــه اس در جلس
ــا فکــر  دانشــگاه، یکــی از اســاتید گفتنــد: "آی
بایــد  امنــای دانشــگاه  نمی کنیــد هیئــت 
برازنــده دانشــگاه بــزرگ علم و صنعت باشــند؟ 
ــا  ــا مــدرک لیســانس و ب ــا ب ــر عمدت ــد نف چن
ــه  ــی، ن ــم و صنعت ــر عل ــی و غی ــبقه سیاس س
تنهــا بــرای دانشــگاه اعتبــار نمی آورنــد بلکــه 
ــد.  ــه وارد می کنن ــگاه خدش ــار دانش ــه اعتب ب
ای کاش القــل بــرای دانشــگاه بودجــه و پــول 
ــد.  ــم انجــام نمی دهن ــه آن را ه ــد ک می آوردن
ــیوه  ــه ش ــه ب ــی ک ــادات اصول ــم انتق علیرغ
انتخابات هــای شــما داریــم، آیــا بهتــر نیســت 
ــم  ــگاه ه ــای دانش ــت امن ــای هیئ ــه اعض ک
ــت علمــی دانشــگاه  ــا انتخــاب اعضــای هیئ ب
مشــخص شــوند؟" در ادامــه ریاســت دانشــگاه 
بــدون رد محتــوای ایــن اظهــار نظــر گفتنــد: 
ــا  ــت م ــاء دس ــت امن ــای هیئ ــاب اعض "انتخ
ــه  ــرادی را ب ــم اف ــی ســعی می کنی نیســت ول
وزارت علــوم پیشــنهاد دهیــم". گفتنــی اســت 
ایــن اعضــاء، در دوره ریاســت ریاســت جدیــد 

ــده اند. ــی ش ــگاه، معرف دانش

مناظرات هسته ای
ــه  ــود ک ــوزان آن ب ــق ل ــرکات تواف ــی از ب یک
باالخــره صــدا و ســیما مجــاب شــد کــه بهتــر 
ــم  ــرات ه ــج مذاک ــان نتای ــه مخالف ــت ب اس
ــه  ــان را البت ــرات خودش ــا نظ ــد ت ــازه ده اج
ــر  ــمع و نظ ــه س ــان ب ــرات موافق ــار نظ در کن
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 بهشــتی پور بــا 
اشــاره بــه تیــم مذاکــره کننــده قبلــی گفتنــد: 
ــا  ــه کج ــد ب ــره کردن ــال مذاک ــان 6 س "آقای
ــک  ــده ی ــأت مذاکره کنن ــن هی ــیدند؟ ای رس
ــن  ــل ای ــرده و حداق ــره ک ــم مذاک ــال و نی س
ــد."  ــارج می کن ــمن خ ــت دش ــه را از دس بهان
آقــای محمــدی  هــم گفتنــد: "آن آقایــان 
ســرمایه ای فراهــم کردنــد کــه امــروز دوســتان 
بزرگــوار مــا بــا آن معاملــه کننــد. چیــزی کــه 
مــا می گوییــم ایــن اســت کــه معاملــه خــوب 
ــهید  ــون ش ــش خ ــرمایه، پای ــن س ــد. ای کنی
ــد  ــه آن را داده ان ــردم هزین ــده و م ــه ش ریخت
و اگــر ایــن ســرمایه امــروز دســت شــما 
ــد.  ــی کنی ــن توافق ــتید چنی ــود نمی توانس نب
ــتان  ــن دوس ــک روزی همی ــه ی ــان ک همچن

قراردادهــای تاریخــی در آن اتفــاق افتــاده 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــن قرارداده ــه ای ــت. از جمل اس
تصمیم گیــری فاتحــان جنــگ جهانــی اول در 
ــی و بعضــی  مــورد امپراطــوری مغلــوب عثمان
اقــوام همچــون ارامنــه و کردهــا اســت. شــهر 
ــر  ــرات اخی ــه مذاک ــی ک ــی هتل ــرا حت و ظاه
هســته ای در آن جریــان داشــت همــان اماکــن 
ــه  ــوده اســت. گفت ــای تاریخــی ب آن قرارداده
می شــود کــه تیــم مذاکــره کننــده در اواخــر 
ــد و از  ــی بردن ــوع پ ــن موض ــه ای ــرات ب مذاک
اینــرو بــود کــه کنفرانــس خبــری را بــه 
دانشــگاه پلی تکنیــک منتقــل کردنــد و ضمنــا 
ــه  ــوزان ب ــه از ل ــام بیانی ــد کــه ن اصــرار نمودن
ســوئیس تغییــر نمایــد. بلــه وقتــی بــا دشــمن 
مذاکــره می کنیــم بایــد حتــی بــه مــکان 
ــه پیشــنهاد او باشــد، شــک  مذاکــرات، اگــر ب

ــا او صمیمــی نشــد. کــرد و هیــچ وقــت ب

لزوم عمل به آموزه های دینی
هفتــه گذشــته جلســه فرهنگــی اســاتید جهت 
ــیرازی  ــری ش ــت ا... حائ ــخنان آی ــتماع س اس
صحبــت  اصلــی  هســته  گردیــد.  برگــزاز 

ایشــان آن بــود کــه هرجــا مــا بــه دســتورات 
کرده ایــم  عمــل  اســام  آموزه هــای  و 
ــل  ــا عم ــر ج ــم و ه ــوب گرفته ای ــه خ نتیج
ــا  ــان ب ــم. ایش ــد گرفته ای ــه ب ــم نتیج نکرده ای
ــی )ع(  ــرت عل ــی حض ــی از زندگ ــر واقیات ذک
و حضــرت فاطمــه )س(، نتیجــه گرفتنــد کــه 
ــورد ازدواج و  ــام در م ــای اس ــه آموزه ه ــا ب م
ــن  ــم و بنابرای ــل نکرده ای ــوب عم ــواده خ خان

ــه در ــم. البت ــه گرفتاری ــن عرص در ای
مــواردی همچــون جنــگ تحمیلــی بــه ســیره 
ــم  ــق ه ــم و موف ــل کردی ــوب عم ــام خ اس

ــدیم. ش
ــه مســئله حــج عمــره  ــزی هــم ب ایشــان گری
ــه دو  و هســته ای زدنــد و گفتنــد: تعــرض ب
ــورت  ــی ص ــه بازرس ــه بهان ــوان ب نوج
گرفــت، بنابرایــن حواســمان باشــد 
ــم  ــز مه ــی از مراك ــرش بازرس ــا پذی ب
ــمنان  ــرض دش ــات تع ــورمان موجب كش

ــم. ــم نكنی ــورمان فراه ــه كش را ب

اجتماعی  نشــریه فرهنگــی   
نشگاه  تید دا ســا سیاســی و علمی بســیج ا

یران ا و صنعت  علــم 
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مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع 
بسیج اساتید دانشگاه نیست.

ــاد، پیشــنهاد  ــه انتق ــأ از هرگون نشــریه نب
یــا مطالــب ارســالی دانشــگاهیان محتــرم 
اســتقبال  محتــرم  اســاتید  ویــژه  بــه 
می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود، 
naba@iust. آنهــا را بــه آدرس الکترونیکــی

ac.ir بفرســتید.

بزرگــوار مــا ســر کار بودنــد 
ــه ای  ــه نتیج ــتند ب و نتوانس
چیــزی  چــون  برســند 
دستشــان نبــود. 6 ســال 
ــده و  ــع ش ــرمایه ای جم س
گــران قیمــت اســت و نباید 
ــی  ــرمایه را در متن ــن س ای
هزینــه کنیــم کــه کلمــه به 
کلمــه آن جــای بهانه گیــری 

ــذارد." ــمن بگ ــرای دش ب

لوزان یا سوئیس؟
لــوزان شــهری اســت برخی 
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