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را  ویــاران  فرارســیده  اربعیــن 
ــد. چنــد روزی بیشــتر  فرامی خوان
ــه  ــه کعب ــا رســیدن مشــتاقان ب ت
خوشــا  نمانده اســت.  ایمــان 
ــد و  ــه می رون ــان ک ــال آن ــه ح ب
خوشــا بــه حــال آنــان کــه بغــض 
نرفتــن در گلــو دارنــد. جمــال 
ــکات  ــه مش ــد ک ــن هرچن اربعی
از  ولــی  می کنــد  ســاده  را 
ســنگ اندازی ها در ایــن راه نبایــد 
ــا از  ــه ی ــل شــد. اســاتیدی ک غاف
ــه  ــا غرضمندان ــی و ی ــر ناآگاه س
ــات میان تــرم  ــا گذاشــتن امتحان ب
در ایــن ایــام مانــع ایــن دانشــگاه 
ســلوک  و  انسان ســاز  عظیــم 
می شــوند. سیاســی  و   معنــوی 

از  عــده ای  همیشــه  البتــه   
پرشــور  جریــان  ایــن  دیــدن 
اینکــه  می شــوند  اذیــت 
در  هــم  از  این گونــه  شــیعیان 
یکدیگــر ســبقت  بــه  خدمــت 
 می گیرنــد. از طرفــی مشــکات 
ــاد  ــه زی ــور و هزین ــروج از کش خ
ویــزا کمــی غیرعــادی اســت. 
نمی داننــد  مســئولین  مگــر 
این قــدر  اربعیــن  در  کــه 
می شــود  بیشــتر   درخواســت ها 
بــرای  کاری  نمی تواننــد  آیــا 
تســهیل ایــن ســفر انجــام دهنــد؟ 
ــه  ــت ک ــروعی اس ــن ش ــا اربعی ام
ــان  بــذر عدالت خواهــی را در جوان
مــي کارد. همــه بایــد دســت بــکار 
شــوند تــا موانــع ظهــور را برطرف 
کننــد. بایــد بــرای اصــاح جامعــه 
ــد. در پایــان،  جــای  ــه پــا خیزن ب
دانشــجویان جنبــش عدالت خــواه 
ــی  شــیراز در اربعیــن امســال خال
ــر  ــه درگی ــال ک ــی الح ــت. ف اس
قضاییــه  قــوه  ایــن  بنــد  و 
و  مانده انــد  شبه اســامی 
جرمشــان جــز درخواســت آشــکار 
ــوده  ــزی نب ــت چی ــدن حقیق ش

ــت.  اس
خداونــدا ما را شــتاب کننــدگان و 
ســبقت گیرنــدگان اطاعــت اوامــر 
 صاحــب والعصــر الفمان قــرار دهد

 ان شا ا... 

رسمقاله

پــس از انتخابــات ۸۸ و تمکیــن نکــردن جریــان 
اصاح طلــب بــه رای ۸۵ درصــدی مــردم و همچنیــن 
انجــام اقداماتــی کــه صبــر دینــی مــردم را در کفــه 
ســنجش قــرار مــی داد، ماننــد حملــه بــه دســته های 
ســوگواری امــام حســین )ع(، ایــن جریــان سیاســی 
ــه مردمــی و حکومتــی خــارج شــد.  ــع از بدن ــه واق ب
ــان  ــن جری ــرای ای ــزی ب ــرو  ری ــه و آب ــق فاجع عم
آنجایــی بــود کــه نهمیــن انتخابــات مجلــس شــورای 
ــان،  ــم از ســوی ایــن جری اســامی علــی رغــم تحری
ــردم مواجــه می شــود.  ــا مشــارکت ۶۵ درصــدی م ب
ــن  ــود کــه از ممــات ای ــگ خطــری ب ــاق زن ــن اتف ای

ــرد. ــت می ک ــی حکای ــان سیاس جری
همیــن حــوادث بــود کــه ســبب شــد اصــاح طلبــان 
ــزد  ــوری، نام ــات ریاســت جمه ــن انتخاب در یازدهمی
ــر  ــد و ب ــار بگذارن ــارف را کن ــی ع ــود یعن ــی خ اصل
روحانــی )آن هــم بــا ســابقه بیانیــه نویســی ها و 
ــاع  ــان( اجم ــن جری ــه ای ســخنرانی های آتشــین علی
ــت  ــه دول ــود ک ــان آن ب ــاح طلب ــاور اص ــد. ب کنن
ــبب  ــن کار س ــت و ای ــاره ای اس ــم اج ــدال رح اعت
مــی شــود کــه از طریــق گفتمــان اعتــدال بــه بدنــه 

ــد. ــی بازگردن ــی و حکومت مردم
ــه  ــود ک ــاد آن ب ــاق افت ــت اتف ــه در واقعی ــا آنچ ام
ایــن حمایت هــا چنــدان ســودی بــرای ایــن جریــان 
سیاســی نداشــت و اصــاح  طلبــان ســود چندانــی از 
ــه  ــده ب ــاه مان ــن م ــد. چندی حضــور در کابینــه نبردن
انتخابــات بارهــا اعــام کردنــد کــه دیگــر بــه روحانــی 

ــات  ــد مطالب ــد و او بای چــک ســفید امضــاء نمی دهن
اصــاح طلبــان را هــم محقــق کنــد.

بــه همیــن دلیــل پــس از پیــروزی روحانــی در 
بــا  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  دوازدهمیــن 
ــت  ــات از دول ــات اصاح ــش »مطالب ــزاری همای برگ
ــت را  ــود از دول ــی خ ــهم خواه ــماً س ــدال« رس اعت

ــد. ــاز کردن آغ
ــه  ــور ب ــس جمه ــنا«ی رئی ــام »آش ــاور ن ــخ مش پاس
ــه  ــت، ک ــل اس ــل تام ــا مح ــی ه ــهم خواه ــن س ای
ــه  ــی ک ــاح اصاح طلب ــه اصط ــبان ب ــت: » کاس گف
ــور  ــی از رییس جمه ــانه ای و سیاس ــی رس ــاج خواه ب
ــی خاتمــی نیســت؛  ــد روحان ــد، بدانن ــاز کرده ان را آغ
نــه تعــارف می کنــد نــه مأخــوذ بــه  حیــا می شــود.« 
ــده  ــان دهن ــنی نش ــه روش ــا ب ــه  تنه ــع ن ــن موض ای
ــت،  ــردان اس ــان و دولت م ــن اصاح طلب ــکافت بی ش
بــرای  دولتی هــا  دوبــاره  رغبــت  عــدم  از  بلکــه 
ســهم دهی بــه اصاح طلبــان حکایــت می کنــد.

ــن  ــوی حس ــی از س ــور غام ــی منص ــا معرف ــال ب ح
ــن  ــر ای ــار دیگ ــوم، ب ــر عل ــوان وزی ــه عن ــی ب روحان
ــم  ــت رح ــه دول ــود ک ــاد می ش ــن ایج ــوال در ذه س
اصاح طلب هــا  یــا  اصاح طلب هاســت  اجــاره ای 
ــرورش  ــتای پ ــد و در راس ــاره ای دولت  ان ــم اج رح

ــد؟! ــده ان ــه ش ــه کار گرفت ــدال ب اعت

اصالح طلبان، َرِحم اجاره ای دولت
فرامرز ابوطالبی فیزیک 94 دانشگاه بوعلي همدان
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زندگی در دوران غیبت

مهدویت

پیام حاتم مکانیک 92

َعْن أَبِي َعْبِد ا... )ع( : ... الَْعالُِم بَِزَمانِِه َل تَْهُجُم َعلَْیِه اللََّوابُِس ...  
از امــام صــادق )ع( :...کســی کــه بــه اوضــاع زمانــش آگاه باشــد امــور 

مشــتبه بــر او هجــوم نمــی آورد...
ــر  مــا در زمــان غیبــت حضــرت بقیــة اهلل )عــج( زندگــی می کنیــم ب
ــا را از  ــت م ــناخت عصــر غیب ــام صــادق )ع( ش ــن کام ام اســاس ای
ــی  ــری یک ــت کب ــد. عصــر غیب ــظ می کن ــور مشــتبه حف حمــات ام
ــر  ــه ب ــت ک ــام اس ــم الس ــت علیه ــل بی ــت اه ــای امام از دوران ه
ــا تمــام دوران هــای قبــل و بعــد از  ــات اهــل بیــت )ع( ب اســاس روای
ــه بقیــه  خــود تفــاوت دارد. بارزتریــن تفــاوت عصــر غیبــت نســبت ب
دوران هــا دسترســی نداشــتن بــه امــام اســت. همیــن ویژگــی موجــب 
ــز  ــخ متمای ــای تاری ــه برهه ه ــت از هم ــر غیب ــا عص ــت ت ــده اس ش
باشــد. شــناخت دوران غیبــت از چنــد جهــت بــرای مــا مهــم اســت 
اول بخاطــر اینکــه مــا در ایــن دوران زندگــی می کنیــم و بایــد بدانیــم 
ــن دوران  ــردن در ای ــرای زندگــی ک ــت )ع( چــه روشــی را ب اهــل بی
ــی از  ــه برخ ــن دوران ب ــناخت ای ــویی ش ــد و از س ــب می دانن مناس
ســوالت شــیعیان پیرامــون پیدایــش آن و چگونگــی و نقــش آنــان در 

ــان یافتــن عصــر غیبــت کمــک خواهــد کــرد. پای
زندگی در دوران غیبت

ــه ســوی دوســتان اهــل  ــا ب ــام رضــا)ع( : در عصــر غیبــت، فتنه ه ام
بیــت )ع( هجــوم مــی آورد.

در ایــن حدیــث امــام موســی بــن جعفــر )ع( توجــه مــا را بــه معنــی 
ــز را  لغــوی فتنــه جلــب می کننــد در فرهنــگ عــرب وقتــی یــک فل
ــد  ــود می گوین ــدا ش ــای آن از آن ج ــا ناخالصی ه ــد ت ــرم می کنن گ

آن فلــز مــورد فتنــه واقــع شــده اســت.
ــُت ِلَبـِـي َجْعَفــٍر ع َمَتــی یَُکــوُن َفَرُجُکــْم  َعــْن َجابـِـٍر الُْجْعِفــيِّ َقــالَ  ُقلْ
َفَقــاَل َهْیَهــاَت َهْیَهــاَت َل یَُکــوُن َفَرُجَنــا َحتَّــی تَُغْربَُلــوا ثـُـمَّ تَُغْربَُلــوا ثـُـمَّ 

ْفُو.    تَُغْربَُلوا یَُقولَُها ثََاثاً َحتَّی یَْذَهَب الَْکِدُر َو یَْبَقی الصَّ
ــرج  ــردم: ف ــرض ک ــر )ع( ع ــد باق ــام محم ــه ام ــی: ب ــر جعف از جاب
شــما کــی خواهــد بــود؟ فرمــود: هیهــات! هیهــات! فــرج مــا تحقــق 
ــاز هــم آزمایــش  نمی پذیــرد مگــر ایــن کــه شــما آزمایــش شــوید! ب

شــوید! بــاز هــم آزمایــش شــوید! ایــن را ســه بــار فرمــود تــا آنجــا کــه 
ــد. آلودگــی برطــرف شــود، و پاکــی بمان

ــال تشــبیه  ــه غرب ــه را ب ــر )ع( فتن ــد باق ــام محم ــث ام ــن حدی در ای
ــوید  ــر و رو می ش ــدر زی ــت آنق ــر غیب ــد در عص ــد و می فرماین کرده ان
ــی  ــا باق ــا و خالص ه ــان ، زلل ه ــن رود و در پای ــا از بی ــا ناخالصی ه ت

بماننــد.
ــناک  ــیار ترس ــه بس ــن زمین ــات در ای ــی از روای ــگویی های برخ پیش

اســت:
ــولُ   ــِد ا... )ع( یَُق َــی َعْب ِــي بَِصیــٍر عــن أَب ــِد بْــِن ُمْســلٍِم َو أَب ــْن ُمَحمَّ َع
ــَب  ــا إَِذا َذَه ــاِس َفُقلَْن ــا النَّ ــَب ثُُلَث ــی یَْذَه ــُر َحتَّ ــَذا اْلَْم ــوُن َه َل یَُک
ــاِس َفَمــْن یَْبَقــی َفَقــاَل أَ َمــا تَْرَضــْوَن أَْن تَُکونُــوا فِــي الثُُّلــِث  ثُُلَثــا النَّ
از محمــد بــن مســلم و ابوبصیــر از امــام جعفــر صــادق )ع(  الَْباقِي.  
ــه دو  ــر اینک ــد مگ ــر نمي آی ــب الم ــود: صاح ــه می فرم ــنیدیم ک ش
ســوم مــردم از میــان برونــد. مــا عــرض کردیــم: وقتــی دو ســوم مــردم 
ــک  ــد در ی ــود: نمی خواهی ــد؟ فرم ــی می مان ــر ک ــد دیگ ــن رفتن از بی

ــده باشــید؟ ســوم باقیمان
اما بشارت هایی هم وجود دارد:

در ایــن حدیــث امــام محمــد باقــر )ع( می فرماینــد: مــا و شــیعیانمان 
ــا  ــدف از فتنه ه ــم. ه ــرون می آیی ــامتی بی ــه س ــا ب ــن فتنه ه از ای

جداســازی خالــص از ناخالــص بــود و بــا توجــه بــه عصمــت 
ــر  ــت س ــامتی پش ــه س ــا را ب ــان فتنه ه ــا ایش ــت)ع( ، قطع ــل بی اه
ــد  ــد کــه می توانن ــا شــیعیان ایشــان چــه ویژگــی دارن ــد ام می گذارن

ــد؟ ــور کنن ــامتی عب ــه س ــا ب از فتنه ه

عــن محمــد بــن خــاد عــن أَبـَـی الَْحَســِن )ع( یَُقــولُ  الــم أَ َحِســَب 
ــا َو ُهــْم ل یُْفَتُنــونَ   ثُــمَّ َقــاَل لـِـي  ــاُس أَْن یُْتَرُکــوا أَْن یَُقولـُـوا آَمنَّ النَّ
ــي  ــَة فِ ــا أَنَّ الِْفْتَن َ ــِذي ِعْنَدن َّ ــَداَک ال ــُت فِ ــُت ُجِعلْ ــُة َفُقلْ ــا الِْفْتَن َم
ــوَن  ــاَل یُْخلَُص ــمَّ َق ــُب ثُ َه ــُن الذَّ ــا یُْفَت ــوَن َکَم ــاَل یُْفَتُن ــمَّ َق ــِن ثُ ی الدِّ
موســی  امــام  از  خــاد  بــن  محمــد  از  َهُب.   َکَما یُْخلَُص الذَّ
کاظــم )ع( کــه مي فرمــود: آیــا مــردم گمــان کردنــد کــه )خداونــد( 
ــم و  ــان آوردی ــد ایم ــه بگوین ــذارد ک ــود مي گ ــال خ ــه ح ــا را ب آنه
ــود  ــی مقص ــا می دان ــد: آی ــپس فرمودن ــد؟ س ــم ندهن ــی ه امتحان
ــا  ــه نظــر م ــت گــردم ب ــی اســت؟ عــرض کــردم: قربان چــه امتحان
مقصــود آزمایــش در امــر دیــن اســت. فرمــود: ماننــد طــا امتحــان 

ــد!  ــص می گردن ــا خال ــون ط ــود: همچ ــاز فرم ــوند و ب مي ش

عــن أَبـِـي َجْعَفــٍر الَْباقـِـِر )ع( َقــاَل لـِـي إِنَّ َحِدیَثُکــْم َهــَذا لََتْشــَمِئزُّ ِمْنُه 
َجــاِل َفانِْبــُذوا إِلَْیِهــْم نَْبــذاً َفَمــْن أََقــرَّ بـِـِه َفِزیــُدوُه َو  الُْقُلــوُب ُقُلــوُب الرِّ
َّــُه َل بـُـدَّ ِمــْن أَْن تَُکــوَن فِْتَنــٌة یَْســُقُط فِیَهــا ُکلُّ  َمــْن أَنَْکــَرُه َفــَذُروُه إِن
ــْعَرتَْیِن  ــْعَرَة بَِش ــْن یَُشــقُّ الشَّ ــا َم ــُقَط فِیَه ــی یَْس َــٍة َو َولِیَجــٍة َحتَّ بَِطان

َحتَّی َل یَْبَقی إِلَّ نَْحُن َو ِشیَعُتَنا.  
از امــام محمــد باقــر )ع( : دل هــا از داســتان شــما مي رمــد آن هــم 
دل هــای مــردان! پــس شــمه ای از ایــن داســتان را بــرای آنهــا بیــان 
ــر  ــد و ه ــان کنی ــرد بیشــتر بی ــدا ک ــاد پی ــر کــس اعتق ــد، و ه کنی
ــی در  ــرا امتحان ــد. زی ــا نمائی ــم او را ره ــما ه ــد ش ــر ش ــس منک ک
ــد.  ــرک از آن ســالم نمی مانن ــراد زی ــه اهــل راز و اف پیــش اســت ک
تــا جایــی کــه اشــخاص موشــکاف کــه یــک مــو را دو نصــف میکننــد 
ــا  ــیعیان م ــا و ش ــز م ــه ج ــا ک ــا آنج ــد، ت ــه آن در می افتن ــه ورط ب

ــد. ــی نمي مان ــح( باق ــده راســخ و صحی کســی )بعقی



از قدیم گفته اند : ))دروغگو کم حافظه است.((
ــزاره  ــن گ ــتی ای ــردم به درس ــک م ــدون ش ــون ب ــال 92 تاکن از س
واقــف شــده اند. در ایــن ســال ها چندیــن بــار ســخنان دولــت مــردان 
توســط شــخص خودشــان نقــض شــده و شــاهد تغییــر نظــر ایشــان 
ــم  ــا مته ــد م ــه قص ــم. ازآنجاک ــف بوده ای ــات مختل ــاره موضوع درب
ــر  ــی نیســت، تناقضــات تغیی ــه نفــاق و دروغ گوی کــردن مســئولین ب
ــم! ــه فراموشــی می کنی ــان ب ــر ابتــای آن مواضــع ایشــان را حمــل ب

چنــد روز قبــل آقــای اســحاق جهانگیــری در مراســم روز ملــی 
اســتاندارد گفتنــد کــه دولــت در شــش ماهه اول امســال 1.5میلیــون 
ــه  ــات،او در واکنــش ب ــام انتخاب شــغل ایجــاد کــرده اســت. امــا در ای
ــاف  ــر قالیب ــی و محمدباق ــم رئیس ــید ابراهی ــان س وعده هــای آقای
ــون در  ــا 1.5و1.25میلی ــر ب ــه ترتیــب براب ــر ایجــاد شــغل ب مبنــی ب
ســال گفتــه بــود کــه اگــر کســی بگویــد چنــد میلیــون شــغل ایجــاد 
می کنم،معلــوم اســت می خواهــد مــردم را فریــب دهــد.  واضــح 
اســت ، آمــاری کــه خــود او در روزهــای اخیــر بیــان کــرده به مراتــب 
بزرگ تــر از وعده هــای رقبــای انتخاباتــی ســابقش اســت. اگــر ایجــاد 
ــاً ایجــاد  ــس قطع ــر اســت، پ ــون شــغل در ســال امکان پذی 1.5  میلی

یــک میلیــون شــغل در یــک ســال فریــب مــردم نیســت. 
ایــن تناقض گویی هــا مختــص معــاون اول رئیس جمهــور نیســت 
ــن  ــه ای ــای ب ــش از او پ ــی پی ــا حت ــر از دولتی ه ــی دیگ ــه برخ بلک
عرصــه نهاده انــد. مثــًا آقــای عبــاس آخوندی،وزیــر راه دولــت اعتــدال 
کــه مســکن مهــر را طرحــی مزخــرف خوانــده بــود، هنــگام گرفتــن 
ــرد و خــود را  ــوش ک ــه ی خــود را فرام ــس گفت ــاد از مجل رأی اعتم
از ســردمداران ایــن طــرح دانســت. امــا اندکــی بعــد، نظــرش دوبــاره 
ــن مســکن مهــر  ــا ای ــر کــرد و نه تنهــا مخالفت هــای بســیاری ب تغیی
ــت  ــای در حــال ســاخت دول ــواردی خانه ه ــی در م نمــود، بلکــه حت
دهــم را نیمــه کاره رهــا کــرد. یــا در نمونــه ای دیگر،آقــای قاضــی زاده 
در  پالــم  از  اســتفاده  موضــوع  دربــاره  بهداشــت  هاشــمی،وزیر 
محصــوالت غذایــی گفتــه بود:»برخــی تولیدکننــدگان به جــای چربــی 

در محصــوالت لبنــی به خصــوص شــیرها و ماســت های خــود از پالــم 
اســتفاده می کننــد کــه عــاوه بــر تخلــف و تقلب،ســامت مــردم را بــه 
خطــر می انــدازد. روغــن پالــم بدتریــن نــوع چربــی صنعتــی را دارد و 
بــرای ســامتی مضــر اســت.« امــا پــس از اظهــارات رئیس جمهــور در 
ــا نخســت وزیر مالــزی پیرامــون پالــم و فوایــد آن، در تغییــر  دیــدار ب
موضعــی آشــکار ضمــن گایــه ازآنچــه انعــکاس نادرســت ســخنانش 
خوانــده بــود، گفــت:» زیــاده روی در مصــرف هــر نــوع روغــن ازجملــه 

روغــن پالــم مضــر اســت.«
ــی  ــد کس ــر و امی ــت تدبی ــات در دول ــلطان تناقض ــه، س ــا بااین هم ام
نیســت جــز رئیــس ایــن دولــت. آقــای حســن روحانــی کــه ظاهــرا 
فراموشــکار هســتند، بارهــا بــا پــس گرفتــن اظهــارات خــود و 
رســانه های  واکنــش  درجــه ای،  هشــتاد  و  صــد  چرخش هــای 
مختلــف را برانگیختــه انــد. فتنه،ســپاه، برجام،آمریــکا، رکــود، انتقــاد، 
وعده هــای انتخاباتــی و... محورهــای ســخنان متناقــض رئیس جمهــور 

ــتند.  هس
حتمــاً بــه خاطــر داریــد کــه ایشــان در جریــان مناظــرات و تجمع های 
ــم  ــن فراه ــف بار ضم ــای تأس ــش و کنایه ه ــا نی ــه ب ــی چگون انتخابات
ــاب ســعی برجــذب آراء بعضــی  ــانه های ضدانق ــردن خــوراک رس ک
ــوان  ــدد به عن ــاب مج ــس از انتخ ــا پ ــود. وی ام ــه نم ــار جامع از اقش
ــه فراموشــی ســپرد و در  رئیس جمهــور، اظهــارات پیشــین خــود را ب
موقعیت هــای مختلــف بــه دفــاع از ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 

پرداخــت.
همچنیــن آقــای روحانــی در ســال 93 یعنــی زمانــی کــه مذاکــرات 
ــت: »  ــود، گف ــده ب ــام نش ــای برج ــه امض ــر ب ــوز منج ــته ای هن هس
مســئول مذاکــرات دولــت و رئیس جمهــور اســت و مــن همــه 
ــام و  ــرای برج ــس از اج ــا پ ــرم.« ام ــده می گی ــر عه ــئولیت را ب مس
ــه  ــتاوردهایی ک ــران و دس ــت ای ــزد مل ــار آن ن ــدن عی ــخص ش مش
ــد و  ــری انداختن ــن رهب ــه زمی ــوپ را ب ــود، ایشــان ت ــچ ب ــاً هی تقریب

ــد ــران گفتن ــگاه ته ــجو در دانش ــم روز دانش ــال 95  در مراس س

فراموشی از نوع بنفش
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الیاس رفیعی مکانیک 93

خویش خوانی سیاست



 » در برجــام هیــچ قدمــی برنداشــتیم مگــر بــا مشــورت مقــام معظــم 
ــت  ــن دول ــام را بی ــاً مســئولیت برج ــب تلویح ــری.« و به این ترتی رهب

و رهبــری تقســیم کردنــد.
ــن  ــه ای ــوط ب ــور مرب ــارات رئیس جمه ــات اظه ــر از تناقض ــی دیگ یک
ــا  ــا در ســال گذشــته)95( در دنی ــه اســت:» رشــد اقتصــادی م جمل
کم نظیــر و طبــق یــک گــزارش، بی نظیــر بــوده اســت.« وی در 
ــه از  ــد ک ــحال کننده خوان ــت خوش ــرای مل ــر را ب ــن خب ــی ای حال
آغــاز دولــت اعتــدال تغییــر مثبتــی در وضــع معیشــت مــردم اتفــاق 
نیفتــاده و برجــام و سیاســت های اقتصــادی دولــت تأثیــر محسوســی 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــت؛ حت ــته اس ــردم نگذاش ــی م ــر زندگ ب
اعتراضــات روزافــزون کارگران،معلمان،کارمنــدان و... بیانگــر وخیم تــر 
شــدن اوضــاع زندگــی مــردم اســت. اعتراضاتــی کــه صدایــش اگرچــه 
ــر  ــک باالت ــوارد از فل ــر م ــا در اکث ــد ام ــر می کن ــک را ک ــوش فل گ
نمی رســد.  زنجیــره ای  رســانه های  و  دولتی هــا  بــه  و  نمــی رود 
ــور  ــع  از رئیس جمه ــر موض ــک تغیی ــت ی ــخن ازآن جه ــن س ــذا ای ل
ــاک  ــد: » م ــه بودن ــًا گفت ــان قب ــود ایش ــه خ ــد ک ــاب می آی به حس

ــه آمــار.« جیــب مــردم اســت ن
آخریــن مــوردی کــه بــرای اثبــات ابتــای آقــای حســن روحانــی بــه 
فراموشــی ذکــر می شــود، یکــی از مشــهورترین مــوارد اســت: وعــده 

صــدروزه. جنــاب آقــای روحانــی در ایــام انتخابــات ســال 92 ســخن 
از داشــتن برنامــه صــدروزه بــرای بهبــود اقتصــاد بــه میــان آورد امــا 
نزدیــک بــه انتخابــات 96 در پاســخ بــه یــک خبرنــگار ضمــن انــکار 
ایــن وعــده گفتنــد: » مــن گفتــم کــه در پایــان صــد روز بــه مــردم 
گــزارش می دهــم کــه چه کارهایــی انجــام داده ام.« ولــی ایــن پایــان 
ماجــرا نیســت؛ وی مدتــی بعدازایــن اظهــارات بــار دیگــر از » برنامــه 
صــدروزه« بــرای حــل مشــکات اقتصــادی ســخن گفتنــد کــه ایــن 

ــا تعجــب رســانه ها همــراه شــد. ــدام ب اق
در پایــان، ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطف نیســت کــه موارد بیان شــده 
منحصــر به ســخنان آقــای حســن روحانــی در دوره ریاســت جمهوری 
وی می باشــد و در ایــن نوشــتار بــه تغییــرات مواضــع ایشــان از آغــاز 
ــرای  ــدار ب ــن مق ــه همی ــه نشــد چراک ــال 92 پرداخت ــا س ــاب ت انق

ابتــای خواننــده بــه ســرگیجه کفایــت می کنــد!!
ــن  ــع ای ــرای رف ــریع تر ب ــه س ــردان: هرچ ــه دولتم ــه ب ــک توصی و ی
ــد. ــی یاب ــتگی رهای ــی از سرگش ــه امت ــد ک ــدام کنید؛باش ــکل اق مش
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خویش خوانی سیاست

فاطمه قربانی نساجی۹۴

صل علی محمد، بوی رجایی آمد

همــه پــای تلویزیــون نشســته بودیــم و منتظــر بودیــم تــا رئیس جمهــور حقــوق دان کشــورمان در صفحــه 

ظاهــر شــود و بــا لبخنــد مخصــوص مذاکــرات بــه مــا بگویــد کــه حتــی یاوه گویی هــای ترامــپ هــم چیــزی 

از ارزش هــای آمریــکا کــم منی کنــد.

ــا منتقــدان از ایشــان رساغ داشــتیم  ــا یــک هیبــت عصبانــی کــه فقــط در برخــورد ب امــا آقــای روحانــی ب

ــو؟!(  ــودی ت ــی کــی ب ــغ زد: عصبان ــواده از گوشــه ای جی ــه دهــه هشــتادی خان ــا حــدی ک ظاهــر شــدند ت

البتــه فــرد مذکــور پــس از شــنیدن نــام تاریــخ و جغرافــی، وقتــی دیــد همه جــا حــرف درس درمیــان اســت 

در افــق محــو شــد(

ــخ  ــول تاری ــکا در ط ــای آمری ــا و ظلم ه ــد از خیانت ه ــابقه رشوع کردن ــی بی س ــی در اقدام ــای روحان آق

ــد.  صحبــت کنن

و مــا مــات و مبهــوت زل زده بــه صفحــه ی تلویزیــون، منی دانســتیم این کــه می گویــد هــامن کدخداســت 

کــه قــرار بــود مشــکالمتان را حــل کنــد؟؟!

مــادر ترســیده بــود و می گفــت: نکنــد بــا ایــن حرف هــا، ایــن رئیس جمهــور بــی ادب و جنگ طلــب 

آمریــکا وحشــی تر شــود و جنــگ راه بینــدازد؟!

اما خیالش را راحت کردم که خود حضور آقای روحانی سایه ی جنگ را دورنگه می دارد.

هنوز نصیحت های روحانی به ترامپ متام نشده بود که فریاد پدربزرگ همه را به خود آورد:

صل علی محمد ، بوی رجایی آمد

طنز سیاسی
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امیرحسین حاجیان مکانیک 93

خویش خوانی سیاست

کــت اش راصــاف مــی کنــد تــا نشــان درجــه3 خدمت،درســت ســر 
ــه  ــان را ب ــن نش ــد ای ــا لبخن ــور ب ــس جمه ــرار بگیرد.رئی ــش ق جای
قســمت چــپ بــالی کــت او محکــم مــی کنــد و همــه چیــز بــا یــک 
عکــس یــادگاری بــه پایــان مــی رســد امــا ایــن پایــان ماجــرای آقــای 

کــت و شــلواری نیســت....
ــته  ــد رش ــی ارش ــل کارشناس ــول دری اصفهانی،فارغ التحصی عبدالرس
حســابداری از دانشــگاه نفــت اســت. دری، همچنیــن ســابقه عضویــت 
در جامعــه و انجمــن حســابداران خبــره ایــران، عضویــت پیوســته در 
ــن  ــت در انجم ــز ، عضوی ــتان و ول ــره انگلس ــابداران خب ــن حس انجم
حســابداران خبــره اُنتاریــو در کانــادا و همچنیــن عضــو هیئت مدیــره 

بانــک ســامان را در کارنامــه ی خــود دارد. 
ــی،  ــی و خصوص ــادی دولت ــای اقتص ــر فعالیت ه ــاوه ب ــان، ع  ایش

“مســئول یکــی از کمیته هــای مهــم هیئــت مذاکره کننــده 
ــوده اســت؛  ــم ب ــن تی ــزی” در ای ــک مرک ــده بان هســته ای” و “نماین
ــاره مفــاد  ــا مشــورت دادن درب ــود ب یعنــی همــان کســی کــه قــرار ب
ــد. ــی کن ــده را جهت ده ــم مذاکره کنن ــا ، تی ــو تحریم ه ــام در لغ برج

ــی  ــی دری اصفهان ــی جاسوس ــر قطع ــه خب ــود ک ــاه ب ــط مهرم اواس
در تیــم مذاکره کننــده هســته ای اعــام شــد و تعجــب برخــی 
در  را  دولــت  بــه  ورودش  نحــوه ی  اصفهانــی  برانگیخــت.دری  را 
ــا روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد چنیــن بیــان  مصاحبــه ای در ســال94 ب
ــس  ــتی نهاوندیان)رئی ــه سرپرس ــه ای ب ــدا  در کمیت ــه ابت ــد ک می کن
ــت  ــوری فعالی ــت جمه ــاد ریاس ــور( در نه ــابق رئیس جمه ــر س دفت
ــزی(  ــک مرک ــیف)رئیس کل بان ــط س ــپس توس ــت و س ــرده اس می ک
ــم  ــن تی ــود و در ای ــی می ش ــته ای معرف ــده هس ــم مذاکره کنن ــه تی ب
ــرد. ــده می گی ــر عه ــی را ب ــی و بانک ــور پول ــاوره در ام ــه ی مش وظیف

مســئله وقتــی جالب تــر می شــود کــه می بینیــم بیشــترین مشــکات 
برجــام یعنــی تبــادلت پولــی و بانکــی از ناحیــه ای اســت کــه ایشــان 

ــته اند. ــده داش ــر عه ــاوره ی آن را ب مش
 البتــه خبــر جاسوســی دری اصفهانــی آن چنــان هــم جــای تعجــب 
نداشــت و چنیــن اتفاقــی تازگــی نداشــت.چند ســال قبــل نیز،«ســید 
حســین موســویان« معــاون و ســخنگوی تیــم مذاکره کننــده ی 

ــی و  ــه جــرم امنیت هســته ای در دوران اصاحات،ب
ــود. ــده ب ــی در دادگاه محکوم ش جاسوس

درگیــر  ناخــودآگاه  را  ذهــن  خبــر  ایــن 
می کنــد. مهمــی  ســؤالت 

مثــًا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه 
وقتــی در دو دوره ای کــه آقــای حســن 
هســته ای  پرونــده  مدیریــت  روحانــی 

ــا  ــت )۸2 ت ــته اس ــده داش ــر عه ــور را ب کش
۸4 و 92 تــا امــروز(، دو نفــر از اعضــای 

تیــم مذاکــرات هســته ای بــه جــرم 
امنیتــی و درز اطاعــات محرمانــه بــه 

بیگانــگان ، بازداشــت و در دادگاه 
خنــده دار   ، می شــوند  محکــوم 
نیســت انتظــار داشــته باشــیم کــه 
ــرات  ــن مذاک ــاس ای ــر اس ــرا ب چ
ــچ  ــده هی ــه نش ــو ک ــا لغ تحریم ه

ــده دار نیســت انتظــار داشــته باشــیم  بیشــتر هــم شــده اســت؟! خن
کــه چــرا ایــران بــه همــه تعهداتــش عمــل کــرد ولــی طــرف مقابــل 

کوچک تریــن جنبــش محســوس و قابل لمســی انجــام نــداد؟!
یــا مثــًا ایــن ســؤال کــه امثــال موســویان و دری اصفهانــی بــه نفــع 

ــد؟ منافــع ملــی کــدام طــرف مذاکــره کرده ان
برجــام آغــاز نفــوذ بــود یــا نتیجــه نفــوذ؟ و یــا صدهــا ســؤال دیگــری 
کــه بــه ذهــن القــا می شــود امــا بــه نظــرم مهم تریــن پرسشــی کــه 
ــرا در دو  ــه چ ــت ک ــن اس ــرد ای ــر ک ــخ آن فک ــه پاس ــت دارد ب اهمی
دوره ای کــه آقــای حســن روحانــی مســئولیت تیــم مذاکره کننــده را  
)چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم(  بــر عهــده داشــته اســت،حداقل 

یــک جاســوس در ایــن تیــم حضورداشــته اســت؟
جلیلــی  ســعید  بــه  کنایه آمیــز  مطلبــی  در  »آشــنایی«  اخیــراً 
ــه  ــدام ب ــه م ــای طعن ــایه دارمان به ج ــرادر س ــود:»ای کاش ب ــه ب گفت
مذاکره کننــدگان پــس از خــود، گــزارش شــش ســال و نیــم مذاکــرات 

ــد.« ــه باش ــکان مقایس ــا ام ــرد ت ــر می ک ــود را منتش خ
ــن اســت  ــی ای ــرد جلیل ــزارش از عملک ــن گ ــم. اولی ــا ایشــان موافق ب
ــود  ــی وج ــئولش بود،جاسوس ــه مس ــده ای ک ــم مذاکره کنن ــه در تی ک

نداشــت!
ــی و اعــام جاسوســی  ــر دســتگیری دری اصفهان پــس از انتشــار خب
آن،یــک ســؤال مهــم دیگــری هــم ذهنــم را درگیــر خودکــرده اســت 
و آن اینکــه اگــر چنیــن اتفاقــی بــرای تیــم مذاکــره ی کننــده ای کــه 
ــی و  ــانه ای داخل ــای رس ــود رخ می داد،بوق ه ــئول آن ب ــی مس جلیل

ــد. ــی از خــود صــادر می کردن خارجــی چــه صدای
ــم هســته ای  ــزرگ را در تی ــن نقــص ب هیچ کــس حــال مســئولیت ای
ــه  ــد و ن ــی کرده ان ــه او را معرف ــه آن کســانی ک ــده نمی گیرد؛ن ــر عه ب
آن کســانی کــه بــه او نشــان خدمــت داده اند؛اینکــه چــه زمانــی روزه ی 
ــد  ــدا می دان ــود ،خ ــته می ش ــان شکس ــاب تاب ــان آفت ــکوت خالق س
ــا  ــر ب ــه منتظریــم و امیــدوارم جنابانشــان هرچــه زودت ولــی بی صبران
یــک خرمــای ســاده،افطار کننــد و لــب بــه ســخن بگشــایند و پاســخی 

در شــأن ملــت بــرای افتضاحــات بــه بــار آورده ارائــه دهنــد.

 

 
 

جاســوســي چـون ُدر



ــی امــام« قصــد داشــتم  ــن قســمت از ســری مقــالت »بازخوان در ای
درمــورد نظــر امــام)ره( دربــاره آمریــکا ،موافقت هــا، مخالفت هــا و علل 
ــه از ایشــان  ــل ک ــاط و تعام ــای ارتب ــا و راهکاره ــاً نرمش ه آن ،احیان
در ســخنرانی ها و مصاحبه هایشــان باقی مانــده بنویســم،بعدازآنکه 
ــه  ــاره را مطالعــه کردم،ب چندیــن ســخنرانی و مصاحبــه امــام دراین ب
مصاحبــه ای از ایشــان برخــوردم کــه باوجوداینکــه در ســالهای اولیــه 
ــد مقصــود  ــی می توان ــی به خوب ــروزی انقــاب ایرادشــده اســت ول پی
ایــن مقــال را حاصــل کند.آنچــه در ادامــه ازنظرتــان می گــذرد 

خاصــه ای از آن مصاحبــه اســت.
ــدود  ــا مح ــر را تنه ــن زی ــه مت ــم ک ــا می کن ــتان تقاض ــط از دوس فق
ــب امــام- ذکرشــده نگردانند؛)چــه  ــه مصادیقــی کــه در آن -از جان ب
آنکــه ایــن مصاحبــه در اوایــل پیــروزی انقــاب اســامی انجام گرفتــه 
اســت( بلکــه بــه دنبــال ایــن باشــند کــه نظــام فکــری و اســتدللی 
ــا  ــه آی ــن ســؤال را از خــود بپرســند ک ــد، و همــواره ای ــام را بیابن ام
رفتــار امریــکای امــروز بــا آنچــه امــام در مصاحبــه فرموده انــد 

ــا خیــر؟ ــی کــرده ی تفاوت
 قم ۵۸/۸/24

خبرنــگار روزنامــه تایــم :بــا وجــود  احساســات ضدآمریکایــی شــدیدی 
کــه در ایــران ایجادشــده اســت و احساســات مشــابه ضــد ایرانــی کــه 
ــکا را  ــران و امری ــط ای ــدة رواب ــام آین ــرت ام ــت، حض ــکا هس در امری
ــا  ــد؟ آی ــد دی ــور خواهن ــی چط ــران فعل ــدن بح ــل ش ــورت ح در ص
دشــمنی بیــن دو کشــور بــرای یــک نســل و احساســات تنــد بــرای 

یــک نســل ادامــه خواهــد داشــت؟
بسم ا...  الرحمن الرحیم

ــکا  ــد امری ــات ض ــا احساس ــه در اینج ــد ک ــه، گفتی ــا این ک جواب:ام
هســت اینجــا احساســات ضــد دولــت امریــکا هســت. اینجــا آن وقــت 
هــم کــه می گوینــد امریــکا مقصودشــان دولــت امریکاســت و 

ــت. ــکا نیس ــت امری ــه مل ــبت ب ــات نس احساس
البتــه امیــد ایــن را نداریــم کــه دولــت آمریــکا نظــرش از مــا برگــردد 
ــادی  ــع زی ــکا مناف ــت آمری ــه دول ــود،برای اینک ــوب بش ــرش خ و نظ
ــم  ــی اش را ه ــت سیاس ــر از او...آن حیثی ــت و بدت ــت داده اس ازدس
ــر  ــکا ب ــت امری ــه دول ــم ک ــا می بینی ــکا ازدســت داده... خــوب م آمری
مــا مســلط کــرده اســت یــک کســی را]محمدرضــا پهلوی[کــه تمــام 
ــا را  ــای م ــروی جوان ه ــا را و چــه نی ــر م ــا را، چــه ذخای ــت م حیثی
و چــه جهــات دیگــری کــه مــا داشــتیم. این هــا مــا را تقریبــاً خلــع 
ســاح کردنــد، ازاین جهــت مــا نظرمــان نســبت بــه دولــت امریــکا و 
ملــت مــا هم نظرشــان بــه ملــت امریــکا نظــر خــوب نیســت.خصوصاً 
کــه اخیــراً معلــوم شــد کــه امریــکا در اینجــا، در ایــران یکجایــی را بــه 
اســم ســفارت محــل جاسوســی قــرار داده، نه فقــط جاسوســی بــرای 

ایــران، بلکــه جاسوســی بــرای منطقــه...
راجــع بــه بعدازایــن قضایــا و حــل]آن[، بایــد مــا ببینیــم چــه جــور 
ــه چــه  ــم ک ــم حــدس بزنی ــا نمی توانی ــا. اآلن م حــل می شــود قضای
ــا پیش بینــی کنیــم کــه اگــر حــل شــد چــه  جــور حــل می شــود ت

خواهــد شــد.

ــی  ــه ایشــان نظام ــه این ک ــود ب ــه حــل می ش ــد ک ــت می بینی یک وق
مــی آورد و ـ عــرض می کنــم کــه ـ فــرض کنیــد حصــار اقتصــادی و 
ــا  ــه مضیقــه قــرار می دهــد و بعــد هــم ب انحصــار اقتصــادی، مــا را ب
قلــدری و بــا زور و بــا وادار کــردن همــة کشــورهایی کــه بــا او دوســت 
ــده  ــن عق ــت، ای ــن نیس ــل ای ــد و ح ــزوی می کن ــا را من ــتند م هس

ــا... ــه ایــن معن ــر اســت، حل شــدنی نیســت ب زیادت
یــک خطــا ایــن بــوده اســت کــه ایــن ]محمدرضــا پهلــوی[را بــه مــا 
تحمیــل کردنــد، بــه ملــت مــا تحمیــل کردند...یــک خطــا ایــن بــوده 
ــم  ــا می خواســتیم ایشــان را ســاقط کنی ــن کــه م اســت کــه بعدازای
ــد کــه ایــن باشــد...این ها  یعنــی ملــت ما...این هــا پافشــاری می کردن
ــف اســت و  ــا او مخال ــد کــه یــک ملتــی ب ــی کــه دیدن ایــن آدم جان
این طــور مخالفــت کــرده، خطــای بــزرگ ایــن بــوده اســت کــه ایــن 

ــه امریــکا. ــه اســم انسان دوســتی ب ــد ب را برداشــتند بردن
ــد کــه  ــدارم کــه حتــی ملــت خودشــان هــم باورشــان بیای گمــان ن
ــًا  ــا اص ــش آن ه ــان پی ــت. انس ــتی اس ــة انسان دوس ــه، قضی قضی
مطــرح نیســت، انسان دوســتی پیــش این هــا اصــًا مطــرح نیســت... 
انسان دوســت  اگــر  ایــن  کنیــم.  بــاور  را  ایــن  نمی توانیــم  مــا 
ــم  ــام ه ــان اند، ویتن ــم انس ــون ه ــی وپنج میلی ــن س ــوب! ای بود،خ
انســان بودنــد و ســایر جاهــا هــم انســان اند، لبنــان هــم همین طــور، 
ــان  ــی اآلن در لبن ــه جنایات ــا چ ــا ب ــه این ه ــم ک ــا می بینی ــوب! م خ
دارند]ســرکوب[می کنند و بــه تأییــد ایشــان هســت. بنابرایــن، 
مســائل ایــن اســت، حــل شــدن بــه آن معنایــی کــه مــا می خواهیــم 
ــه این طــور راحــت. مــا آن طــوری کــه می خواهیــم  کــه نمی شــود ب
ایــن اســت کــه ایشــان ایــن را بفرســتند اینجــا و آن جنایاتــی کــه بــه 
مــا واردشــده بــه دســت آن هــا، آن را جبــران بکننــد و چیزهایــی کــه 
از مــا بردنــد جبــران بکننــد، البتــه یک چیزهایــش هــم قابــل جبــران 
ــرای این کــه مــا قریــب صــد هــزار نفــر شــاید کشــته داده  نیســت ب
باشــیم ایــن دیگــر قابــل جبــران نیســت کــه بیاینــد آن را جبرانــش 
...لکــن آن مقــداری کــه می تواننــد جبــران کنند...اگــر جبــران بکننــد 
و توجــه بــه ایــن داشــته باشــند کــه دیگــر، ایــن عصــر، عصــر ســابق 
ــم  ــان رژی ــا زم ــران اســت ت ــر ای ــان غی ــن زم ــران در ای نیســت و ای

ســابق]ممکن اســت اختــاف حــل شــود[.
ــن  ــق ای ــه عم ــت ک ــن اس ــم ای ــی ه ــر یک ــای کارت ــتباهات آق از اش
ــال  ــد، خی ــته ادراک کن ــده را نتوانس ــران پیداش ــه در ای ــی ک تحول
می کنــد کــه ایــن ملــت همــان ملــت اســت که...یــک نفــر را تحمیــل 
ــه، ایــران وضعــش وضعــی  بــه مــا کنند...ایــن را اگــر بفهمنــد کــه ن
شــده اســت کــه دیگــر زیــر بــار این طــور مصائــب نمــی رود، آن وقــت 
ممکــن اســت کــه تعدیــل کننــد افــکار خودشــان را، متنزل بشــوند از 
آن چیــزی کــه دارنــد و ـ دولــت امریــکا ـ ملــت امریــکا هــم کارتــری 
ــور  ــک رئیس جمه ــد و ی ــار بگذارن ــا او خــوب نیســتیم کن ــا ب ــه م ک
ــم  ــران ه ــه ای ــت ک ــن اس ــت ممک ــد آن وق ــرکار بیاورن ــی س صحیح
وقتــی دیــد آن هــا نمی خواهنــد کــه بــه آن ظلمــی بکننــد، بــا آن هــا 

ــط دارد. ــا ســایر جاهــا رواب ــط داشــته باشــد مثل اینکــه ب هــم رواب
من دیگر جوابی ندارم.
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هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر...]27[
ــالت  ــور ای ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــاه 9۶، دونال ــه 21 مهرم جمع
ــن  ــد ای ــای جدی ــت ه ــاره سیاس ــود درب ــخنرانی خ ــده در س متح
کشــور در قبــال ایــران، چنــان وقیحانــه و توهیــن آمیــز انــواع تهمــت 
هــا و هتــک حرمــت هــا را نثــار ایــران و ایرانــی کــرد، کــه بــا صــدای 
ــه  ــی از جمل ــیون داخل ــه بســیاری از سیاس ــون جوابی ــراض و مت اعت
شــخص رئیــس جمهــور، حســن روحانــی روبــرو شــد. توهیــن هایــی 
کــه بــی ســابقه نبــوده و مقامــات آمریکایــی در حــرف و عمــل، بارهــا 
بــه خــود اجــازه ی چنیــن اقدامــی را داده انــد. ایــن اتفــاق تلنگــری 
شــد تــا  عوامــل تقویــت کننــده ی ایــن روحیــه ی گســتاخی نهادینه 
ــه  ــتار ک ــن نوش ــکا را در ای ــی آمری ــات سیاس ــر مقام ــده در ضمی ش
صرفــا جمعــی از نقــل اقــوال استبررســی کنیــم. در ادامــه ســخنانی 
از رهبرانقــاب، قبــل و حیــن مذاکــرات و ســخنان دولتمــردان، حیــن 

مذاکــرات و پــس از  توافــق هســته ای آورده شــده اســت:

رهبــر انقــاب: تأمــل و مطالعــه در رونــد مطالبــات امریکایــی هــا 
نشــان مــی دهــد هــدف آنهــا ریشــه کــن کــردن صنعــت هســته ای 
ایــران، از بیــن بــردن ماهیــت هســته ای کشــور و تبدیــل آن بــه یــک 

کاریکاتــور و تابلــوی بــی محتــوا اســت.]1[
مــن هیچ وقــت نســبت بــه مذاکــره ی بــا آمریــکا خوش بیــن 

ــه. ــاب تجرب ــه از ب ــم بلک ــک توّه ــاب ی ــه از ب ــودم. ن نب
اگــر در آینــده جزئیــات مســائل و حــوادث و یادداشــتهای مذاکــرات 
هســته ای ایــن روزهــا منتشــر شــود، همــه متوجــه خواهنــد شــد کــه 

ایــن تجربــه مــا از کجــا نشــأت مــی گیــرد.]2[

رئیــس جمهــور: رســیدن بــه توافــق هســته ای، پیــروزی و موفقیــت 
ملــت بــزرگ ایــران اســامی اســت.]3[

روزی کــه مذاکــرات بــه ســرانجام مطلــوب برســد، خواهیــد 
ــر  ــاف و در براب ــن مص ــه در ای ــما چگون ــدان دلور ش ــه فرزن ــد ک دی

قدرت هــای جهــان ایســتاده و مذاکــره کردنــد.]4[
ریاســت ســازمان انــرژی اتمــی: اگــر توافــق هســته ای لغــو شــود، 
مــا از نظــر اقتصــادی بــا مشــکاتی روبــرو خواهیــم شــد ولــی از نظــر 
سیاســی بــه چیزهایــی دســت خواهیــم یافــت. مــا بــه جوانــان مــان 
ــار  ــک ب ــا ی ــد. م ــاد نکنی ــا اعتم ــه آنه ــر ب ــه دیگ ــت ک ــم گف خواهی
امتحــان کردیــم و انعطــاف نشــان دادیــم تــا بــه یــک توافــق هســته 
ای دســت پیــدا کنیم،ولــی آمریکایــی هــا توافــق را نقــض کــرده انــد.

]۶[
-----------------------------------------------------

-----------------
را حــل  مــا  آمریــکا مشــکات  بــا  مذاکــره  انقــاب:  رهبــر 

]7 [ نمی کنــد
ــه  ــم ک ــاز می کنی ــاری را آغ ــال 9۵ به ــا در س ــور: م ــس جمه رئی
در آن بانکهــا و بیمه هــای مــا تحریــم نیســتند و می توانیــم بــا 
کشــورهای مختلــف تجــارت داشــته باشــیم و ســرمایه گذاری ها 
ــای بســیار مهمــی در ســطوح  ــاز شــده و قرارداده ــا آغ در کشــور م

ــیده اســت.]۸[ ــه امضــا رس ــا ب ــا کشــورهای دنی ــف ب مختل
ــق کــه  ــن تواف ــز« از ای ــا هیــچ چی ــک مرکــزی: »تقریب رئیــس بان
ــی  ــت. یک ــده اس ــران نش ــد ای ــد عای ــی ش ــه اجرای در روز 1۶ ژانوی
ــرای  ــت ب ــردن ارز اس ــل ک ــم تبدی ــا داری ــاً م ــه قطع ــی ک از نیازهای
ــم.  ــت کنی ــول پرداخ ــدگان )کال( پ ــه تأمین کنن ــم ب ــه بتوانی اینک
ــا  ــکا اســت.انتظار م ــی آمری ــام مال ــه نظ ــد دسترســی ب ــن، نیازمن ای
ایــن بــود کــه بعــد از توافــق هســته ای ایــران بــه سیســتم اقتصــادی 
بین المللــی دوبــاره متصــل شــود امــا تــا کنــون ایــن اتفــاق نیفتــاده 

ــت.]9[ اس
---------------------------------------------------

رهبــر انقــاب: تحریمهــا بایــد در همــان روز توافــق بــه طــور کامــل 
ــوند.]2[ لغو ش

هیــچ یــک از دســتاوردهای هســته ای کشــور قابــل تعطیــل شــدن 
نیســت و کســی هــم حــق معاملــه بــرروی آنهــا را نــدارد و کســی هــم 
ایــن کار را انجــام نخواهــد داد ؛چنیــن نگاهــی بــه موضــوع هســته ای 

ســاده اندیشــانه و ســاده لوحانــه اســت.]10[
بــار دیگــر تأکیــد می کنــم کــه از خدعــه و نقــض عهــد دولت هــای 
مســتکبر بویــژه امریــکا در ایــن مســأله و دیگــر مســائل غفلــت نشــود.

]11[
رئیــس جمهــور: امــروز بــه ملــت شــریف ایــران اعــام می کنــم کــه 
طبــق ایــن توافــق، در روز اجــرای توافــق، تمامــی تحریم هــا، حتــی 
تحریم هــای تســلیحاتی، موشــکی هــم بــه صورتــی کــه در قطعنامــه 
بــوده، لغــو خواهــد شــد. تمــام تحریم هــای اقتصــادی شــامل مالــی، 
بانکــی، بیمــه، حمــل و نقــل، پتروشــیمی و فلــزات گرانبهــا بــه طــور 
کامــل لغــو خواهــد شــد و نــه تعلیــق و حتــی تحریــم تســلیحاتی هــم 
کنــار گذاشــته می شــود ، بــرای ۵ ســال نوعــی محدودیــت و پــس از 

آن لغــو خواهــد شــد.]12[
ــق  ــب تواف ــه جوان ــن، روح و هم ــپ مت ــه: ترام ــور خارج ــر ام وزی

ــت.]13[ ــرده اس ــض ک ــته ای را نق هس
ــرون  ــال بی ــپ( در ح ــت )ترام ــن دول ــه ای ــد ک ــاهده می کنی مش
رفتــن از همــه توافق هاســت. از توافــق نفتــا بیــرون می آیــد، از 
توافــق همــکاری ترنــس پاســیفیک بیــرون می آیــد، از یونســکو 
خــارج می شــود. از همــه چیــز دارد خــارج می شــود. بنابرایــن مــردم 

ــد.]14[ ــاد کنن ــکا اعتم ــرف آمری ــه ح ــد ب ــر نمی توانن دیگ
رئیــس بانــک مرکــزی: ایــران همچنــان مشــکاتی بــرای دسترســی 
بــه دارایی هــای مســدود شــده خــود، کــه یکــی از نتایــج حاصــل از 
توافــق هســته ای بایــد باشــد، دارد. شــرکای مــا در توافــق هســته ای 
هنــوز بــه تعهــدات خــود عمــل نکرده انــد. ایــران بــه طــور کامــل بــه 
تعهــدات خــود پایبنــد بــوده اســت امــا آمریــکا بــه تعهداتــش عمــل 
نکــرده اســت. اگــر اقدامــات اخیــر آمریــکا بــر علیــه ایــران منجــر بــه 
ــق هســته ای  ــی شــود تواف ــن الملل ــای بی ــا بانکه ــران ب ــی ای رویاروی

شکســت خواهــد خــورد.]9[
---------------------------------------------------

رهبــر انقــاب: لغــو تحریــم هــا نبایــد بــه اجــرای تعهــدات ایــران 
ــس  ــد آژان ــد بع ــدات را انجــام دهی ــد شــما تعه ــوط شــود. نگوین من
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گواهــی دهــد تــا تحریــم هــا لغــو شــود. مــا ایــن مســئله را مطلقــاً 
ــم.]1[ قبــول نداری

مــا بــا موکــول کــردن اجــرای تعهــدات طــرف مقابــل بــه گــزارش 
آژانــس، مخالفیــم چــون آژانــس بارهــا و بارهــا ثابــت کرده مســتقل و 
عــادل نیســت بنابرایــن مــا بــه آن بدبیــن هســتیم.می گویند:»آژانــس 
ــت ؟  ــی اس ــرف نامعقول ــه ح ــن چ ــد«. ای ــدا کن ــان پی ــد اطمین بای
ــن  ــه وجــب ای ــر اینکــه وجــب ب ــد؟ مگ ــدا کن ــان پی ــه اطمین چگون

ســرزمین را بازرســی کنــد.]1[

ــی  ــاز م ــم را آغ ــام دهی ــد انج ــه بای ــی ک ــور: اقدامات ــس جمه رئی
کنیــم و ان شــاء اهلل ظــرف حــدود یــک مــاه اقدامــات خــود را انجــام 
می دهیــم و آژانــس هــم آن اقدامــات را تأییــد می کنــد و عمــًا لغــو 

ــد.]1۵[ ــرا در می آی ــه اج ــا ب تحریم ه
ــا  ــه تنه ــا مشــخص شــده ک ــور خارجــه: در برجــام کام ــر ام وزی
مرجــع رســیدگی و پایبنــدی ایــران بــه تعهداتــش در برجــام، آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی اســت و برجــام چارچــوب نظــارت آژانــس 
را خیلــی دقیــق مشــخص کــرده و در بندهــای  74 تــا 7۸ ضمیمــه 
ــه ایــن نظــارت بایــد  یــک برجــام کامــا مشــخص شــده کــه چگون
انجــام شــود و هــم پروتــکل الحاقــی و هــم پادمــان نشــان می دهــد 

کــه نظــارت چگونــه بایــد صــورت گیــرد.]1۶[
ریاســت ســازمان انــژی اتمــی: آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی، 
پایبنــدی کامــل ایــران بــه توافــق هســته ای را اذعــان کــرده اســت 

ولــی آمریکایــی هــا توافــق را نقــض کــرده انــد.]۶[
وزیــر امــور خارجــه: آژانــس، از زمــان اجرایــی شــدن برجــام فکــر 
می کنــم هفــت بــار تأییــد کــرده کــه ایــران ایــن توافــق را وفادارانــه 
ــاره  ــن را درب ــفانه، همی ــت. متأس ــرده اس ــرا ک ــال اج ــام و کم و تم

ــم.]17[ ــم بگویی ــده نمی توانی ــالت متح ای
----------------------------------------------------

-----------------
رهبــر انقــاب: مذاکــره بــا آمریــکا مــا را در افــکار عمومــی ملتهــا و 
دولتهــا بــه تذبــذب متهــم مــی کنــد و غربــی هــا بــا تبلیغــات عظیــم 
ــوه  ــال و دو گانگــی جل ــوری اســامی را دچــار انفع خودشــان، جمه

مــی دهنــد.]7[

ــن  ــت مت ــر وق ــه ه ــرم ک ــواه می گی ــدا را گ ــور: خ ــس جمه رئی
لحظــه بــه لحظــه مذاکــرات را دیــدم بــه ســهم خــودم مغــرور شــده و 
مباهــات کــردم کــه چگونــه فرزنــدان دلور شــما بــه خوبــی از عــزت 
و حقــوق ملــت دفــاع کردنــد و پــس از ایــن نیــز دفــاع خواهنــد کــرد 

تــا خیــرات و ثمــرات آن نصیــب ملــت شــود. ]1۸[
بــه نظــر مــن یکبــار دیگــر بــرای مــردم مــا روشــن شــد کــه دولــت 
آمریــکا، دولتــی اســت کــه علیــه مــردم منطقــه، علیــه ملــت ایــران و 
علیــه ملت هــای مظلــوم، همــواره خــط قبلــی خــودش را می خواهــد 

ادامــه دهــد.]۵[
وزیــر امــور خارجــه: مــن فکــر مــی کنــم آمریــکا در ادامــه اقدامــات 
غیــر منتظــره ای کــه گاهــی اوقــات انجــام مــی دهــد ثابــت کــرد کــه 

غیــر قابــل اعتماد اســت.]17[
----------------------------------------------------

---------------
رهبــر انقــاب: یکــی از طّراحیهــا ایــن اســت کــه حــرف آخــر را اّول 
نزننــد؛ آرام آرام و بتدریــج طلبــکاری ایجــاد نماینــد و طــرِف مقابــل 
ــب نشــینی  ــه عق ــه مجــّردی ک ــد. ب ــب نشــینی کنن ــه عق را وادار ب
کردیــد، طلبــکاری دیگــری شــروع خواهــد شــد. حــال بعضیهــا مــی 
گوینــد چیــزی بدهیــم، چیــزی بگیریــم! بدهیمــش درســت اســت، 

بگیریمــش درســت نیســت؛ هیــچ چیــز نخواهنــد داد.]19[
شــما ایــن ســنگر را عقــب مــی نشــینید، فرض کنیــد فــان الحاقیه 
را قبــول مــی کنیــد، بعــد یــک مطالبــه دیگــری را مطــرح مــی کنند؛ 
فــان دولــت غیرقانونــی را بــه رســمیت بشناســید! بــاز همان فشــارها 
و همــان تهدیدهــا. بــه مجــّردی کــه فــان دولــت غیرقانونــی را بــه 
رســمیت شــناختید، بــاز یــک درخواســت دیگــر مطــرح مــی شــود؛ 
ــد ذّره ذّره  ــما بای ــد! ش ــیتان برداری ــون اساس ــام را از قان ــم اس اس
عقــب بنشــینید؛ ایــن حــّد یَِقفــی نــدارد. مــن ایــن موضــوع را بارهــا 
بــه بعضــی از مســئولنی کــه دچــار وسوســه و واهمــه هایــی بودنــد، 
ــّخص  ــت؟ آن را مش ــکا کجاس ــار آمری ــِف فش ــّد یَق ــه ح ــه ام ک گفت
کنیــد، کــه اگــر بــه آن جــا رســیدیم، دیگــر بعــد از آن هیــچ فشــاری 

علیــه مــا نخواهــد بــود.]19[
شــما در قبــال مســئله ی هســته ای عقب نشــینی کنیــد، مســئله ی 
ــش  ــه ی موشــک پی ــا، قضّی ــه آق ــام میشــود؟ ن ــکا تم ــا آمری شــما ب
ــوس  ــک مأی ــه ی موش ــد؛ از قضّی ــک داری ــرا موش ــه( چ ــد )ک می آی
بشــوند، قضّیــه ی مقاومــت پیــش می آیــد کــه چــرا شــما از حــزب اهلل، 
از حمــاس، از فلســطین حمایــت میکنیــد؛ ایــن قضّیــه را اگــر حــل 
ــد،  ــه ی دیگــر پیــش می آی ــک قضّی ــد، ی ــد، عقب نشــینی کردی کردی
قضّیــه ی حقــوق بشــر پیــش می آیــد؛ قضّیــه ی حقــوق بشــر را اگــر 
حلّ وفصــل کردیــد و گفتیــد خیلــی خــب، مــا در حقــوق بشــر طبــق 
معیارهــای شــما عمــل میکنیــم، قضّیــه ی دخالــت دیــن در دســتگاه 

دولــت )پیــش مــی آیــد(؛ مگــر ول میکننــد شــما را؟]20[

رئیــس جمهــور: امــروز بــا اعــام رســمی اجــرای برجــام، از پرونــده 
هســته ای ایــران، »امنیــت زدایی«شــد؛ قطعنامه هــای ظالمانــه علیــه 
ــد؛  ــده ش ــم پیچی ــم دره ــار تحری ــد؛ طوم ــو گردی ــران، لغ ــت ای مل

اکنــون زمــان ســاختن و بالیــدن اســت.]21[
امــروز روزی اســت کــه قدرتهــای بــزرگ اعــام کردنــد کــه همــه 
تحریمهــا برداشــته خواهــد شــد و همــه قطعنامــه هــای ظالمانــه لغــو 
ــا ایــران آغــاز  خواهــد شــد و شــرایط عــادی و معمولــی در روابــط ب

خواهــد شــد.]12[
آذر92 گفتــم ســاختمان تحریــم تــرک خــورده اســت و امــروز در 
کنگــره و ســنا اذعــان دارنــد کــه ادامــه تحریــم امــکان پذیر نیســت و 
ایــن بــدان معنــا اســت راه و مســیری کــه ایران اســامی در ایــن دوره 
طــی کــرده ، موفــق بــوده اســت.همان طــور کــه ســاختمان تحریــم 
ــدن  ــرای برگردان ــاش ب ــه ت ــای هرگون ــه ه ــورده ، پای ــرک خ ــا ت ه
همــان فضــای امنیتــی نیــز فروریختــه و دیگــر نمــی تواننــد آن فضــا 

را برگرداننــد.]22[
ــام  ــا اع ــه تحریم ه ــو هم ــماً لغ ــه رس ــیم ک ــی  رس ــه روزی م ب

می شــود.]1۵[
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رئیس جمهــور آمریــکا موظــف اســت بــا اســتفاده از اختیــارات خــود 
ــری  ــد(  جلوگی ــای جدی ــم ه ــرای آن)تحری ــژه اج ــه وی ــد و ب از تایی
ــی شــود  ــه اجرای ــن مصوب ــم چنانچــه ای ــد. صریحــا اعــام می کن کن
ــال  ــه دنب ــا را ب ــه م ــخ قاطعان ــوده و پاس ــام ب ــش برج ــض فاح نق
ــکا را  ــور آمری ــی امضــای آن توســط رئیس جمه ــد داشــت؛ حت خواه
ــا عکس العملــی مقتضــی  ــکا می دانیــم و ب نیــز خــاف تعهــدات آمری

ــرو خواهــد شــد.]23[ روب
وزیــر امــور خارجــه: تمدیــد تحریم هــای ضدایــران از نظــر جامعــه 

ــد.]24[ ــان می ده ــکا را نش ــت آمری ــاری دول ــی، بی اعتب بین الملل
ــا  ــم ه ــاله  تحری ــد 10 س ــی:  تمدی ــرژی اتم ــازمان ان ــت س ریاس
)ایســا(، عمــا نقــض صریــح برجــام اســت، بــه ویــژه اگــر اجرایــی و 

ــود.]2۵[ ــی ش عملیات
رهبــر انقــاب: ))یکــی از وظایــف ولــی فقیــه در نظــام جمهــوری 
»تعییــن سیاســتهای کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران پــس از 
مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام« و از وظایــف رئیــس 
جمهــور، هــم در مقــام رئیــس قــوه مجریــه و هــم در مقــام ریاســت 
شــورای عالــی امنیــت ملــی، »تعییــن سیاســتهای دفاعــی - امنیتــی 
کشــور در محــدوده سیاســتهای کلــی تعییــن شــده از طــرف مقــام 

رهبــری«]2۶[ اســت.((
ــئولیت  ــون و مس ــد و از وادی قان ــم نباش ــور ه ــم اینط ــرض کنی ف
خــارج شــویم. بــا مقایســه ی نقــل قولهــای صریــح خــود دولتمــردان 
ــا سیاســت هــای تعییــن  ــه از مذاکــرات هســته ای، ب ــج حاصل و نتای
شــده توســط رهبــری، بنظــر میرســد ســخنان رهبــری حتــی بعنــوان 
ــه  ــنیده و عمل)ب ــرت ، ش ــا بصی ــه و ب ــخص باتجرب ــک ش ــح ی نصای
معنــای واقعــی کلمــه( نشــده اســت؛ کــه ایــن مســئله تنهــا مختــص 
ــر  ــل و دیگ ــای قب ــت ه ــورد دول ــت و در م ــی نیس ــت فعل ــه دول ب
مســئولین نظــام نیــز صــادق اســت. امیــد اســت بــا همدلــی و ولیــت 
پذیــری هرچــه بیشــتراز ســوی ایشــان، شــاهد موفقیــت روز افــزون 

ایــران و ایرانــی باشــیم.

خویش خوانی سیاست

ادامه هر آنچه ناصح مشفق بگوید بپذیر
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غربــی,  فرهنــگ  بســط 
از  الکلــی  مشــروبات  و  فحشــا 
ــه  ــگی این گون ــای همیش لزمه ه
ــت.0 ــوش اس ــتعمارهای خام اس

ــی  ــل قطع ــازه دوم از دلی و در ب
انقــاب کــه وجــه اشــتراک همــه 
اســتعمار  بــا  مقابلــه  فعالیــن 
ــی آن را  ــال یک ــود ح ــی ب خارج
مبــارزه بــا امپریالیســم می نامیــد 
عمــل  مارکــس  منــش  بــا 
می کــرد، یکــی مبــارزه علیــه 
ظالــم و مبنــا را نفــی ســبیل 

نســت. ا می د
ــم در کام  ــع ظل ــن رف ــه ای البت
امــام امــت تنهــا متعلــق بــه 
ــط  ــروان خ ــود او و پی ــران نب ای
حمایــت  مســئولیت  را  خــود 
به ویــژه  جهــان  مظلومیــن  از 
ــال ها  ــن س ــه در ای ــطین ک فلس
بــه خاطــر حمایت هــای اجبــاری 
ســبب کــدورت بســیار شــده 
ــاب  ــروزی انق ــل پی ــود. در اوای ب
بــا آمــدن یاســر عرفــات نمونــه ای 

ــود. ــت ب ــن سیاس ــر ای از تغیی
حــال دوبــاره بایــد پرســید کــدام 
رابطــه حســنه چــه وقــت رابطــه 
ظالــم و مظلــوم, جابــر و مجبــور, 
حاکــم و محکــوم رابطــه ای نیــک 
بــود کــه ایــن در افــکار عمومــی 
ایجــاد شــد کــه بعــد از تســخیر 
ــار شــد.  ــه ایــن روابــط تیره وت لن

قبل از آنکه صریح بگوید
امــام خمینــی از ابتــدای نهضــت 
از ســال های 42 امریــکا را بــه 
عنــوان دشــمن خطــاب می کــرد. 
ــدت  ــاب ش ــروزی انق ــد از پی بع
ــه در 13  ــی ک ــرد. زمان ــدا ک پی
دست نشــانده  رژیــم   ۵7 آبــان 
ده هــا دانش آمــوز و دانشــجو را 
ــه  ــران ب ــگاه ته ــل دانش در مقاب
خــاک و خــون کشــید امــام لــزوم 
مبــارزه بــا امریــکا را جدی تــر 
ــان  ــی کــه در 12 آب شــمرد. زمان
۵۸ امــام پیامــی دراین بــاره داد و 
همــه را بــه مبــارزه بــا اســرائیل و 
ــد ســبب آرامــش  امریــکا فراخوان
دل ده هــا دانشــجویی بــود کــه از 
مدت هــا پیــش بــدون هماهنگــی 
بــا امام نقشــه تســخیر را کشــیده 

ــد. بودن
ــگام  ــبب هم ــه س ــی ک از عوامل
شــدن صدهــا دانشــجو باهــم 
ــود.  ــکا ب ــاه در امری ــن ش پذیرفت
و مســئولین  امــام  درحالی کــه 
ــه  ــاه ب ــدن ش ــتار برگردان خواس
بــه خاطــر  تــا  بودنــد  ایــران 
آنچــه انجــام داده محاکمــه شــود 
امریــکا بــا ایــن کار مخالفــت 
مخالفــت  ایــن  البتــه  و  کــرد 

ــود. ــی ب بدیه
ــه  ــدا ک ــان ابت دانشــجویان از هم
ــه دارد( ــا..       )ادام ــا آهن بره ب

آن طرف دیوارها )1(
محمد امین برهانی مکانیک 93
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 ایراد کار از اینجاست
ما نمی خوانیم, تحقیق نمی کنیم و توانایی پیاده کردن محتوای خود 

را در قالب های اثرگذار امروزی را نداریم.کسی که حتی تیتروار اسناد 
را مرور کند دیگر نیازی به این همه اختاف بر سر آنچه نمی دانیم 

نیستیم.
ــی  ــاره معرف ــم درب ــر معظ ــخنان رهب ــذرد از س ــال می گ ــک س ی
بیشــتر اســناد لنــه و مطالعــه آن لیکــن جــز انتشــار کتابــی 
نیافتــاد. اتفاقــی  مجــازی  فضاهــای  در  هزارصفحــه ای   11 

کدام روابط حسنه
ــن  ــکا این چنی ــا و امری ــه م ــد ک ــرو کرده ان ــان ف ــه برخــی چن در کل
ــم  ــرای ه ــرادر ب ــن دو ب ــه ای ــا ک ــه ه ــم و چ ــان بوده ای و آن چن
ــخیر  ــفارت را تس ــد و س ــا آمدن ــن تندروه ــه ای ــا اینک ــد ت نمی کردن
ــن  ــد ای ــد. در نق ــار ش ــا تیره وت ــط م ــد رواب ــه بع ــد و از آن ب کردن

ــم: ــه می کنی ــل اقام ــزاره دو دلی گ
ــه  ــه دو بره ــخیر ب ــل از تس ــکا در قب ــه امری ــان از رابط 1. منظورم
ــا انقــاب در بهمــن  ــای 2۸ مــرداد 32 ت برمی گــردد. یکــی از کودت

ــان ۵۸. ــا آب ــن ۵7 ت ــری از بهم ۵7 و دیگ
ــردن  ــرنگون ک ــت از س ــرادری اس ــن ب ــروع ای ــه ش ــه اول ک در بره
دولــت مردمــی مصــدق و روی کار آوردن محمدرضــای پهلــوی بــود. 
در ایــن بــازه 2۵ ســال رابطــه ای کــه در حقیقــت وجــود دارد رابطــه 
ــادی  ــی , اقتص ــاد فرهنگ ــت. در ابع ــده اس ــتعمارگر و استعمارش اس
ــی  ــد ایران ــف ض ــن مختل ــرح قوانی ــت, ط ــتثمار نف ــی. اس و نظام
ــتاب دهنده  ــل ش ــود از عوام ــه خ ــیون ک ــرح کاپیتولس ــه ط ازجمل
انقــاب بــود. رقابــت امریــکا و شــوروی شــاید ســبب تقویــت تــوان 
ــت  ــه در خدم ــی ن ــدرت نظام ــن ق ــن ای ــد لک ــران ش ــی ای نظام
مســلمانان و رفــع ظلــم بــود بلکــه هدفــی جــز حفــظ منافــع امریــکا 
و اســرائیل نداشــت. بخصــوص در ســال های درگیــری مســلمانان بــا 
رژیــم صهیونیســتی کــه ایــران شــیعه آن زمــان بــه خاطــر ســیطره 
ــت  ــم را نداشــت. تقوی ــن رژی ــت از ای ــا چــاره جــز حمای آمریکایی ه
ســاواک و آمــوزش دیــدن بــه انــواع شــکنجه مــوارد مشــهودی اســت 
کــه در اســناد لنــه بــه آن بســیار اشاره شــده اســت. )ادامــه درســتون راســت(

خیشی بر تاریخ
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لطفًا از آن سوی بام نیفتید
زن نقش محوری در جامعه  انسانی دارد.

ــت،  ــای سیاس ــه درزمینه ه ــا ازجمل ــام فعالیت ه ــت تم ــوان گف می ت
ــواده  ــت خان ــول کیفی ــه و محص ــات نتیج ــرگرمی و خدم ــارت، س تج

اســت.
بــه عبارتــی جایــگاه مرکــزی زن در خانــه بــه  مــوازات جایــگاه 
مرکــزی اش در کل جامعــه قرارگرفتــه اســت. جایگاهــی کــه از نقــش 
ــد  ــد یعنــی پیون ــد و برقــراری اساســی ترین پیون ضــروری او در زادوول

ــرد. ــات می گی ــد نش ــادر و فرزن ــن م بی
و وقتــی ایــن پیونــد در بیــن جماعتــی از بیــن بــرود کل گــروه دچــار 

ــوند. ــی می ش آشــفتگی غیراخاق
ــه فرزندانــش  بیشــتر خصوصیــات فــردی و انســانی، از عشــق مــادر ب
نشــأت می گیــرد. موفقیــت یــا شکســت جامعــه بــه ایــن بســتگی دارد 
کــه زنــان تــا چــه انــدازه بتواننــد ایــن ارزش هــا را بــه فرزنــدان منتقــل 

. کنند
متأســفانه نــگاه موجــود بــه مقولــه  مــادری و نقش آفرینــی اجتماعــی 

در جامعــه ی مــا دچــار افــراط  وتفریــط شــده اســت.
کـــه  هـسـتـنـــد  افــرادی  سـویـــی  از 

نـــد  مــعــتــقـــد
ــان  ــه ی زنـ وظـیـفـ

تنهــا بــزرگ کــردن فرزنــد 
نقش هــای  و  اســت 

را  او  اجـتـمـاعـــی 
ــت  ــه رســـمیـ بــ
نـمـی شـناسـنـــد.

دیـگـــر  ســـوِی  از 
گویــا  کــه  عــده ای 

بـــام  ســـوی  آن   از 
ــدند  ــد مـعـتـقـ افتاده ان
ــد  ــد همانن ــه زن بای ک

ــای  ــا به پ ــردان و پ م
درصحنه هــای  آنــان 
اشــتغال حضورداشــته 

خودبه خــود  و  باشــد 
ــِش  ــر نق ــی نـظـیـ نـقـشـ

مــادری بــه حاشـیـــه کـشـــیده 
. د می شــو

شــرح حال ایــن دســته افــراد بســیار 
اســت و وقــت انــدک! 

نوعــی  دچــار  کــه  افــرادی 
ــط  ــم رواب ــرای تنظی ــتاب زدگی ب ش

مــرد  و  زن  متقابــل  حقــوق  و 
ــه  ــش از آنک ــه بی ــده اند ک ش

پشــتوانه  اخاقــی یــا انســانی داشــته باشــند از پــِس پرده هــای 
درمیاورنــد! ســر  اقتصــادی  سیاســی- 

عجیــب اســت کــه دم از احیــای حقــوق زن می زننــد و آشــکارا مــرد 
ــد0 ــل می کنن ــه عم محوران

و بــدون توجــه بــه تفاوت هــای بیــن زنــان و مــردان مشــغول 
هســتند. بلــدوزری  یکسان ســازی های 

ــن  ــه قوانی ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــروز ش ــه ی ام ــفانه در جامع متأس
و شــرایط موجــود ســعی بــر ایــن دارد کــه به جــای حمایــت و 
دهــد. انجــام  نیــز  مانع تراشــی هایی  مناســب،  بسترســازی های 

بــدون شــک در ایــن میــان رســانه نیــز بــدون نقــش نیســت و تأثیــر 
زیــادی خواهــد داشــت.

ــه،در  ــان جامع ــی زن ــدای حقیق ــاندن ص ــای رس ــه به ج ــانه ای ک رس
تکاپــوی انعــکاس تفکــرات و ارزش هــای القایــی خــود بــه افــراد جامعــه 
ــذاق  ــه م ــط ب ــه فق ــکار دارد ک ــی را در اف ــاختن زن اســت و قصــد س
ــا عمــداً در  ــا دســت هایی ســهواً ی ــد! گوی ــش خــوش آی ــارک خوی مب

ــد.  ــرات را شــکل ده ــه تفک ــا این گون کار اســت ت
ــات  ــائل و معض ــن مس ــه ای ــت ک ــه آنجاس ــه ی قابل توج نکت
در تغییــر نظــم اجتماعــی ، 
سیاســی و حتــی اقتصــادی 

ــی دارد. ــش پررنگ نق
ــه  متأســفانه عــدم توجــه ب
اجتماعــی  واقعیت هــای 
ــش  ــه نق ــگاه ب ــم در ن آن ه
ــه ی نسـخـــه های  ــان و ارائ زن
بدردنـخـــور، اتـفـــاق 
بـدیــســـت کـــه در 
جامعــه ی مــا در 
دادن  رخ  حــال 
ــاً  ــه یقین ــت ک اس
تأثیــر خــود را در 
فضــای سیاســی 
خواهــد  نیــز  اقتصــادی  و 

گذاشــت.
کســی  میــان  ایــن  در  کاش 
تــاش  فکــر  بــه  دلســوزانه 
ــرای  ــرای فراهم ســازی بســتر ب ب
کمــک بــه زنــان در راســتای 
ــه  ــاس مادران ــش حس ــای نق ایف
حضــور  کنــار  در 
ــی  ــر اجتماع مؤث

او بــود.
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ــاِم َو  ــنَّ آذاَن الْنْع ــمْ َفلَُیَبتُِّک َُّه ــمْ َو َلُمَرن ــمْ َو َلَُمنَِّینَُّه »َو َلُِضلَّنَُّه
ــْن  ــا ِم ــْیطاَن َولِیًّ ــِذ الشَّ ــْن یَتَِّخ ِ َو َم ــَق اللَّ ــُرنَّ َخلْ ــمْ َفلَُیَغیِّ َُّه َلُمَرن

ــاً« ــراناً ُمبین ــَر ُخْس ــدْ َخِس ِ َفَق ُدوِن اللَّ
هرآینــه آن هــا را گمــراه می کنــم و آرزومندشــان می ســازم 
و وادارشــان می کنــم تــا گــوش چهارپایــان را بشــکافند و 
دستورشــان می دهــم تــا خلقــت خــدا را دگرگــون ســازند

آیــه ای کــه خواندیــد آیه 119 ســوره نســاء اســت. جایی کــه قرآن 
ــمن  ــن دش ــوان بزرگ تری ــیطان به عن ــه ش ــد ک ــدار می ده هش
ــد کــه در  انســان وعــده داده اســت کــه انســان ها را وادار می کن
ــان را  ــال گــوش چهارپای ــرای مث ــد و ب خلقــت خــدا دســت ببرن
بشــکافند. هرچنــد بســیاری از مفســرین متأخــر تــاش کرده انــد 
ــدا  ــن خ ــذاری در دی ــای بدعت گ ــه معن ــاً ب ــور را صرف ــه مزب آی
تفســیر کننــد امــا ظاهــر صریــح آیــه کامــًا گویا اســت کــه وعده 
ــکام  ــت در اح ــه بدع ــوط ب ــاً مرب ــت دارد و صرف ــیطان عمومی ش
دینــی نیســت و تــاش عــده ای در جهــت پذیــرش هــر دســت 
ــد شــامل آیــه  ــردن در مســیر آفرینــش و خلقــت خــدا می توان ب
فــوق باشــد.  بدیهــی اســت جــز در مــواردی کــه ایــن تغییــرات 
ــن و شــارع مقــدس  صریحــاً امضاشــده باشــد  توســط خــود دی
ــام  ــال اع ــا آن را ح ــوان بی محاب ــود و نمی ت ــگ نم ــد درن بای
ــن اســت کــه از یــک انســان  نمــود. به هرحــال ماحصــل کام ای

مؤمــن انتظــار نــمـــی رود کــــه کـــورکورانه هــر آنچه اســمش را 
دنیـــای صنـــعت پـیــشـرفـــت گــذاشــتـــه تائید و تجویز کند.

امــا متأســفانه چنیــن شــد و دیدیــم کــه در شــماره قبلــی نشــریه 
صبــح  بــه اســم آزاداندیشــی، رســماً اســتفاده از محصــوالت تــرا 
ــواد و  ــوان  بی س ــا عن ــان آن ب ــد و مخالف ــج گردی ــه تروی ریخت

ــدند.  ــده ش ــم کوبی بی اخــاق  دره
ــوق  ــه ف ــه مقال ــش داوری ب ــه پی ــارغ از هرگون ــر ف ــی اگ ــا حت ام
نگاهــی دوبــاره داشــته باشــیم می توانیــم مطالــب آن را در ذیــل 
ــق  ــی بررســی کنیــم. اول بی خطــر دانســتن مطل دو موضــوع کل
محصــوالت تــرا ریختــه و دوم نحــوه برخــورد ایشــان بــا مخالفــان 

اســتفاده از محصــوالت تــرا ریختــه.
در خصــوص موضــوع اول نویســنده محتــرم اصــرار دارد کــه اوالً 
ــد  ــاً بع ــویم و ثانی ــراه ش ــم روز هم ــرفت های عل ــا پیش ــد ب بای
ــچ  ــوز هی ــه هن ــرا ریخت ــوالت ت ــتفاده از محص ــه اس ــک ده از ی
مشــکل و خطــری در خصــوص آن گــزارش نشــده اســت و ثالثــاً 
ــی  ــن محصوالت ــه چنی ــاورزی ب ــا در کش ــور م ــروز کش ــاز ام نی
ــان  ــاً تکــرار همــه حرف هــای موافق اســت. اســتدالالتی کــه عین

ــدی اســت. ــه جدی ــچ نکت ــدون هی ــه ب ــرا ریخت محصــوالت ت
ــا ایشــان به عنــوان  ــد گفــت آی ــه نویســنده بای در مقــام پاســخ ب
ــه  ــه چ ــد ک ــوش کرده ان ــوژی فرام ــه بیوتکنول ــک دانش آموخت ی
ــان خودشــان اوج  ــه در زم ــات و پیشــرفت هایی ک بســیار اختراع
ــوان  ــه از آن به عن ــروز هم ــد و ام ــوب می ش ــری محس ــوغ بش نب
نمی داننــد  آیــا  می کننــد؟  یــاد  فاجعــه 
روش  ابــداع  دور  نه چنــدان  زمانــی  کــه 
ــرای  ــل پزشــکی را ب ــزه نوب »لوبوتومــی« جای
مختــرع آن آقــای دکتــر آنتونیــو مونیــس 
ــه ارمغــان داشــت و ۴۰ هــزار بیمــار  ب
ــا و  ــزار در بریتانی ــکا، 1۷ ه در آمری
ــور  ــه کش ــار در س 93۰۰ بیم
فنانــد، نــروژ و ســوئد 

انسان های تراریخته و مدرک های فروریخته
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مــورد لوبوتومــی قــرار گرفتنــد 
لوبوتومــی  عمل هــای  امــا 
نـــنـــگ هـــای  از  امــروزه 
جهــان  پزشــکی  تاریــخ 
البتــه  می شــوند؟  محســوب 
بـــعد از حــدود ســی ســال 
ــن  ــان ای ــره مدافع ــه باالخ ک
کــه روش  پذیرفتنــد  عمــل 
ــت و  ــتباه اس ــا اش ــا کام آن ه
ــی  ــوارض جانب ــاد ع ــز ایج ج
مفیــدی  اثــر  کوچک تریــن 

ــدارد! ن
ــرده   ــوش ک ــان فرام ــا ایش آی
نزدیــک  بســیار  درزمانــی 
»د.د.ت«  از  ،اســتــفــــاده 
به عنــوان بهتریــن آفت کــش 
ــور  ــاورزی به ط ــزه کش و معج
بـــی سابقه ای در سراســر جهان 
ترویــج پیــدا کــرد و اتفاقــاً 
تولیــد  گســترده  افزایــش 
ــه  ــاورزی را ب ــوالت کش محص
پــل  آیــا   داشــت؟  دنبــال 
هرمــان مولــر سوئیســی در 
ــل در  ــزه نوب ــال 19۴۸ جای س
فیزیولــوژی و پزشــکی را بــرای 
کشــف خــواص حشــره کشــی 
دســت  بــه  محصــول  ایــن 
نیــاورد؟ آیــا همــان زمــان 
وقــت  کشــوری  مســئولین 
در کشــور ایــران بــه طــرز 
ایــن  از  اســتفاده  گســترده 
ــد؟  ــج نکردن ــول را تروی محص
ــد از  ــه بع ــد ک ــه ش ــس چ پ
از  اســتفاده  ســال،  شــصت 
ــان  ــر جه ــون در سراس آن اکن
اســت؟ اعام شــده  ممنــوع 

ــه  ــواردی ک ــت م ــن دس از ای
ــک پیشــرفت مســلم  ــی ی زمان
علمــی و مفیــد بــرای بشــر 
امــروزه  و  می شــد  نامیــده 
دنیــای  شــرمندگی  مایــه 
ــاد اســت.  علــم مــی باشــد، زی
شــما هــم البــد از ایــن مــوارد 
از  داریــد؛  ســراغ  بســیار 
انــواع روش هــای پزشــکی و 
رنگ هــای مجــاز و غذاهــا و 
حتــی ســیگار و... کــه روزی 

به عنــوان محصوالتــی مفیــد 
پزشــکان  ســوی  از  حتــی 
ــا  ــد ام ــغ می ش ــج و تبلی تروی
ــخ  ــه تاری ــا ب ــه ی ــروزه هم ام
از  همــگان  یــا  پیوســته اند 
مضــرات آن محصــوالت آگاه 

ند. شــده ا
 از همــه مهم تــر اگــر فقــط در 
حــد احتمــال، ادعــای مخالفان 
تــرا ریختــه صحیــح باشــد کــه 
ــرور  ــزار ت ــک اب ــا ی ــن بذره ای
کنتــرل  بــرای  بیولوژیــک 
زندگــی بشــر مخصوصــاً در 
کشــورهای جهــان ســوم اســت 
نصیــب  سرشــاری  ســود  و 
صهیونیســتی  کمپانی هــای 
ــد،  ــه می کن ــرا ریخت ــد ت تولی
ــار  ــوان انتظ ــم می ت ــا بازه آی
ــاالران  ــن زرس ــه ای ــت ک داش
ســاکت بماننــد و اجــازه دهنــد 
نتایــج تحقیقــات علمــی علیــه 
به راحتــی  محصوالتشــان 
ــا پــول  ــا ب منتشــر شــود؟ و آی
تطمیــع  ابــزار  و  قــدرت  و 
را  و تهدیــد صدهــا محقــق 

ــرد؟  ــد ک ــاکت نخواهن س
اگــر  گذشــته  این هــا  از 
تــرا  محصــوالت  به راســتی 
خــوب  این قــدر  ریختــه 
نویســنده  کــه  هســتند 
آن  مدعــی  مزبــور  مقالــه 
اســت پــس چــرا بســیاری 
به زعــم  کــه  کشــورهایی  از 
هســتند  پیشــرفته  ایشــان 
ایــن  از  اســتفاده  خودشــان 
محصــوالت را در کشورشــان 
ــد و آن  ــام کرده ان ــوع اع ممن
ــازه  ــه اج ــم ک ــورهایی ه کش
ــاً  ــد حتم ــرف آن را داده ان مص
ــد  ــده را وادار کرده ان تولیدکنن
ــژه محصــول  ــه برچســب وی ک
محصــول  روی  ریختــه  تــرا 
اســتفاده کننده  تــا  بزننــد 
آگاهانــه و باقــدرت انتخــاب 
کنــد؟  را مصــرف  آن  خــود 
شــما  کــه  شــده  چگونــه 
ــورهای  ــایر کش ــران و س در ای

جهان ســومی از همــان جهــان 
اولی هــا پیشــرفته تر شــده و از 
پــاپ کاتولیک تــر شــده اید و 
نه تنهــا محصــوالت تــرا ریختــه 
را ترویــج می کنیــد کــه اجــازه 
و حــق انتخــاب محصــول را از 
ســلب  هــم  مصرف کننــده 
ایــن  جــز  آیــا  کرده ایــد؟ 
اســت کــه  افزایــش بی ســابقه  
ســایر  و  ام اس  و  ســرطان 
ــد در  ــر جدی ــای عص بیماری ه
ایــران نمی توانــد صرفــاً نتیجــه 
آلودگــی هــوا باشــد، وقتــی 
بدانیــم ســایر کشــورهایی کــه 
ازنظــر آب وهــوا آلــوده هســتند 
نظیــر مکزیــک و چیــن چنیــن 
ــن  ــار ای ــاری آم ــش انفج افزای
چــرا  ندارنــد،  را  بیماری هــا 
شــاید  نشــویم؟  مشــکوک 
ریشــه منبــع غــذای مــردم 
ایــران ناســالم اســت؟ هرچنــد 
علمــی  اثبــات  بی شــک 
ارتبــاط انــواع ســرطان بــا یــک 
ــه ده هــا ســال کار  ــوع غــذا ب ن
علمــی نیــاز دارد و بعــدازآن 
در  آن  نتیجــه  انتشــار  هــم 
نشــریات معتبــر منــوط بــه آن 
اســت کــه آن نشــریه از ســوی 
ــر فشــار  زرســاالران جهــان زی

ــد.  نباش
روز  از  اینکــه  مهــم  نکتــه 
بــه  انســان  کــه  نخســتی 
ــد  ــا فهمی ــد از کج ــود آم وج
کــدام غــذا ســالم و کــدام 
بی شــک  اســت؟  ســمی 
انســان در ابتــدا از حیوانــات 
ــه  ــی ک ــرد و غذاهای ــد ک تقلی
را  می خوردنــد  حیوانــات 
ــن  ــخیص داد. همی ــالم تش س
ــز  ــون نی ــی تاکن ــق بدیه منط
ادامــه دارد و عمــوم داروهــا 
ــر  ــدا ب ــد ابت ــای جدی و غذاه
ــات آزمایــش می شــود و  حیوان
ــی  ــر مخرب در صــورت آنکــه اث
بااحتیــاط  آنــگاه  نداشــت 
آزمایــش  انســان  روی  بــر 
ــب و  ــه جال ــا نکت ــود. ام می ش

 اما نکته جالب و البته دردناک 
این جاست که بزرگ ترین 

استدالل حامیان محصوالت 
ترا ریخته درواقع بهترین 

دلیل ممنوع کردن مصرف این 
محصوالت است. 

از این دست مواردی که زمانی 
یک پیشرفت مسلم علمی و 

مفید برای بشر نامیده می شد 
و امروزه مایه شرمندگی دنیای 

علم می باشد، زیاد است. 

پس چرا بسیاری از کشورهایی 
که به زعم ایشان پیشرفته 

هستند خودشان استفاده از 
این محصوالت را در کشورشان 

ممنوع اعام کرده اند
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البتــه دردنــاک ایــن جاســت کــه بزرگ تریــن اســتدالل حامیــان 
محصــوالت 

ــرف  ــردن مص ــوع ک ــل ممن ــن دلی ــع بهتری ــه درواق ــرا ریخت ت
ــد رو  ــی بای ــرایط فعل ــد در ش ــت. می گوین ــوالت اس ــن محص ای
ــی  ــات مصــون اســت. یعن ــم چــون از آف ــه بیاوری ــرا ریخت ــه ت ب
اینکــه حیواناتــی نظیــر حشــرات از خــوردن آن خــودداری 
ــم  ــن س ــه ای ــد ک ــات می فهمن ــر حیوان ــد. به عبارت دیگ می کن
ــه حلــق  ــا مــا همــان ســم را ب ــد خــورده شــود. ام اســت و نبای
ــات از  ــدگان و حیوان ــم پرن ــن ه ــل از ای ــم. قب ــردم می ریزی م
مزرعــه خشــخاش فــراری بودنــد و می فهمیدنــد در اینجــا ســم 
ــز  ــوان دارو تجوی ــاک را به عن ــکان تری ــا پزش ــا مدت ه ــت ام اس

می کردنــد!
تا همین جا استدالل در مورد آنکه استفاده محصوالت 

تــرا ریختــه در بهتریــن حالــت یــک ریســک روی زندگــی 
ــع در  ــه ذینف ــی ک ــر عاقل ــت و ه ــی اس ــت کاف ــان ها اس انس
ایــن ماجــرا نباشــد حداقــل در اســتفاده از محصــوالت ترایختــه 
درنــگ و تأمــل می کنــد و این چنیــن بی مهابــا اســتفاده از 

آن هــا را تجویــز نمی نمایــد.
امــا موضــوع دوم کــه حتــی بیــش از موضــوع اول جــای تأســف 
ــتفاده  ــان اس ــا مخالف ــان، ب ــورد موافق ــوه برخ ــل دارد نح و تأم
از محصــوالت تــرا ریختــه اســت. البتــه ایــن برخوردهــای 
ــان  ــه نش ــش از آنک ــه بی ــه و دیکتاتورمآبان ــه و متکبران متبختران
ــد  ــته باش ــی داش ــلم علم ــت مس ــک حقیق ــان از ی ــاع آن از دف
ــادآور برخوردهــای مدعیــان علــم و دانــش در قــرون گذشــته  ی

ــت.  ــمندان اس ــا دانش ب
ــر  ــه و کپرنیــک و نظای ــی کــه امثــال گالیل همــه می دانیــم زمان
ــا  ــد صده ــؤال بردن ــر س ــی را زی ــی بطلمیوس ــا اخترشناس آن ه
ــه  ــا حمل ــه آن ه ــی ب ــی های علم ــان کرس ــمند و صاحب دانش
کــرده و آنــان را تــارو مــار می کردنــد. چــرا؟ آیــا مخالــف نــوآوری 
بودنــد؟ خیــر. آن هــا می دانســتند کــه اثبــات حرف هــای 
کپرنیــک اثباتــی بــر بی ســوادی خــود آن هــا اســت و بایــد بعــد 
از ســال ها تــاش علمــی و رســیدن بــه درجــات عالیــه اعتــراف 
ــد جهــل مرکــب  ــاد گرفته ان ــم ی ــوان عل ــه آنچــه به عن ــد ک کنن
ــد  ــد فاق ــیر گرفته ان ــن مس ــه در ای ــی ک ــت و مدارک ــوده اس ب
ــدت در  ــد و بش ــه می گرفتن ــاً جبه ــت. طبیعت ــی اس ارزش واقع

ــد. ــت می کردن ــت مقاوم ــرش حقیق ــل پذی مقاب
ــرا  ــوالت ت ــی محص ــرات حام ــد حض ــر می رس ــه نظ ــروزه ب ام

ریختــه دقیقــاً بــه چنیــن رویــه ای دچــار شــده اند. آن هــا طبیعتــاً 
ــن محصــوالت  ــه در خصــوص تولیــد و اســتفاده ای هــزاران مقال

ــا  ــگاه های دنی ــن دانش ــد. از بهتری ــاپ کرده ان چ
ــا  ــه ب ــه هم ــه البت ــد ک ــت کرده ان ــی دریاف ــای علم ــه ه بودج
ــوده  ــوالت ب ــن محص ــد ای ــای تولی ــغ کمپانی ه ــت بی دری حمای
ــن  ــد ای ــرای تولی ــش ب ــه و آزمای ــول و نظری ــا فرم ــت. صده اس
محصــوالت ابــداع کرده انــد. بدیهــی اســت کــه از این همــه 
بــزرگ خــود بشــدت دفــاع کننــد و هــر  ســرمایه گذاری 
صــدای مخالفــی را بــا ادعــای بی ســوادی و بی اطاعــی در 
هــم بکوبنــد و از پاســخ بــه ســؤاالت ســاده و انتظــارات مشــروع 
ــواره  ــد. هم ــودداری کنن ــوالت خ ــن محص ــدگان ای مصرف کنن
ــن  ــد در ای ــا متخصصــان بای ــا م ــه تنه ــن اســت ک حرفشــان ای
امــور اظهارنظــر کنیــم! متخصصانــی کــه خــود ذینفعــان اصلــی 

ــتند.  ــوالت هس ــن محص ــد ای تولی
ــدازه کافــی  ــا به ان ــم. ام ــا مــدارک و رزومــه شــمارا نداری آری. م
ــاح  ــای به اصط ــده از دنی ــخه های تجویزش ــی نس ــه تاریخ تجرب
علــم و ســواد را داشــته ایم و مارگزیــده شــده ایم کــه از ریســمان 

ــیم.  ــم بترس ــم حق داری ــفید ه سیاه وس
ــا در  ــور م ــه در کش ــی ک ــه مناظرات ــد هم ــتثنا برآین ــدون اس ب
ــی  ــی های علم ــت فخرفروش ــه اس ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ای
حامیــان تــرا ریختــه و تبدیــل رزومه هــای علمــی و تعــداد 
مقاالتشــان به عنــوان چماقــی بــر ســر مخالفــان آن بــوده اســت 
و لهــذا کمتریــن نتیجــه ای نداشــته اســت. حامیــان تــرا ریختــه 
انتظــار دارنــد کــه چــون فعــًا هنــوز ژورنال هــای بــزرگ علمــی 
دنیــا علیــه محصــوالت تــرا ریختــه تیتــر نزده انــد پــس اســتفاده 
ــوش آزمایشــگاهی  ــد م ــران بای ــت ای از آن بی خطــر اســت و مل
شــود تــا اگــر تــا چنــد دهــه دیگــر احیانــاً آســیبی در اســتفاده 
از ایــن محصــوالت ندیــد  کشــورهای جهــان اولــی هــم اســتفاده 

ایــن محصــوالت را عــادی کننــد!
ــد  ــال بع ــل س ــاید چه ــه ش ــم ک ــال دهی ــط احتم ــر فق ــا اگ ام
مضــر بــودن ایــن محصــوالت اثبــات شــود کدام یــک از مدافعــان 
فعلــی ایــن محصــوالت قادرنــد تــاوان آثــار نســخه زیانبــاری کــه 
ــه  ــد ک ــان ها نمی دانن ــه انس ــا هم ــد؟ آی ــد را بپردازن پیچیده ان
احتیــاط در مــورد خطــر احتمالــی از نظــر عقلــی واجــب اســت؟

در پایــان، پاســخ ایــن ســئوال را بــه شــما واگــذار مــی کنیــم کــه 
ــا اینکــه  ــا اســتفاده از محصــوالت تراریختــه مفیــد اســت و ی آی

مضــر اســت؟

علمی
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ادامه انسان های تراریخته و مدرک های فروریخته



ــت  ــورده اس ــش خ ــا روی ــژه جدیدالوروده ــر وی ــه مه ــری ک ــوع دیگ ــای متن ــا و برنامه ه ــر از اردوه اگ
ــان  ــرای همه م ــرازو ب ــه ت ــم و کف ــرار داری ــگاه ق ــک جای ــم در ی ــان باه ــر همه م ــع دیگ ــم، در مواق بگذری
ــت در  ــه دس ــینی ب ــه، س ــته و گرفت ــی خس ــا صورت های ــان ب ــه همه م ــی ک ــًا آنجای ــت. مث ــان اس یکس
صفــی طولنــی، در انتظــار نشســته، نــه ، ایســتاده ایم! و صداهایــی عجیــب کــه از شــکم ها برمی خیــزد....

ــگاه،  ــم دانش ــجوی مقی ــر دانش ــجو و غی ــه دانش ــده ایم ک ــه ش ــان متوج ــون همه م ــالً تاکن ــن را احتم ای
ــاق! قبــول  ــل انطب ــدگاه مختلــف و گا هــی دو تصــور غیرقاب ــد. دو دی ــه خــود رادارن ــم مخصــوص ب دوعال

ــی اخیــر در ســلف رجــوع کنیــد. ــه ماجــرای جنجال ــد؟ ب نداری
ــمی  ــی غیررس ــبکه های اجتماع ــه ای در ش ــدام به گون ــدای هرک ــه ص ــجویانی ک ــراض دانش ــس از اعت پ

ــد: ــوش  می رس ــه گ ــگاه ب دانش
ــد  ــی؟ بای ــوان را می بین ــی لی ــه نیمه خال ــرا همیش ــز چ ــجوی عزی ــد: دانش ــه می فرماین ــزی ک )......( عزی
ــا  ــراه ب ــری.) هم ــرت گی ــته عب ــات گذش ــی و از تجربی ــتفاده کن ــارداری اس ــه در اختی ــی ک از فرصت های

لبخنــد ملیــح(
دانشجو: ببخشید از کجای کرم باید ایده بگیرم؟

همــکار همــان)......( عزیــز: آفریــن بــه نکتــه مهمــی اشــاره فرمــودی،  بنــده اگــر به جــای شــما دانشــجویان 
و نــوگان بــاغ دانشــگاه صنعتــی بــودم، بــه ایــن فکــر می افتــادم کــه یــک کتــاب تألیــف کنــم بــه نــام 
ــان  ــه روایتــی اســت کــه برای ــده« ) ب ــورت ب ــا » کــرم گوجــه ات را ق ــده« ی ــورت ب »غــذای ســلفت را ق
ــه  ــم تاریخــی یک دفع ــس ازآن شــوک عظی ــه داشــته اند و پ ــم در ســلف دانشگاهشــان قورباغ تریســی ه
معــروف شــده اســت( بعــد هــم در همیــن چاپخانــه دانشــگاه چاپــش می کــردم و می فرســتادم در جهــاد 
ــه فــروش برســد و بعــد هــم معــروف می شــدم. اگــر هــم کســی خریــداری نکــرد، فوقــش  دانشــگاهی ب

ــه جدیدالورودهــا مــی دادم. به عنــوان بســته علمــی و فرهنگــی ب
دانشجو: قانع شدم.

ــه نتیجــه  ــان را ب ــم و توجهت ــو خــودداری می کنی ــه گفتگ ــی از پخــش ادام ــروز مشــکل فن ــل ب ــه دلی ب
ــم. ــب می کنی ــث جل بح

ــا اختــاف داشــتن در دیدگاه هــای علمــی و غیرعلمــی  ــی ب ــه اســتاد و حفــظ شــأن او، منافات ــرام ب احت
ــی برخــی نظــرات  ــد، ول ــه اســتادان خــود می گذارن ــادی ب ــرام زی ــن اینکــه شــاگردان احت ــدارد. در عی ن

علمــی آن هــا را قبــول ندارنــد.
اســتادان گرامــی هــم اگــر مثــل مــا مجبــور بودنــد دائمــاً از غــذای ســلف اســتفاده کننــد و وقتــی بعــد از 
تحمــل گرســنگی بســیار و کاس هــای کســالت آور و البتــه مفیــد، خودشــان ناگهــان وســط غــذا بــا یــک 

کــرم مواجــه می شــدند قطعــاً نظــر دیگــری داشــتند.

وقتی در سلف دانشگاهی قورباغه پیدا می شود 
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 شیما تقیان فیزیک93

به این فکر می افتادم که یک 
کتاب تألیف کنم به نام »غذای 
سلفت را قورت بده« یا » کرم 

گوجه ات را قورت بده« ) به 
روایتی است که برایان تریسی 

هم در سلف دانشگاهشان قورباغه 
داشته اند و پس ازآن شوک عظیم 

تاریخی یک دفعه معروف شده 
است(

دانشگاهي


