کاشان پایتخت نهج البالغه ایران

از اخالق دینی تا گفتگوی علمی

حکمت  13نهج البالغه:
إ ِ َذا َو َصلَ ْت إِل َ ْي ُك ْم أَ ْط َر ُ
اف ال ِّن َع ِمَ ،ف َل تُ َن ِّف ُروا أَ ْق َصا َها ب ِ ِقلَّ ِة الشُّ ْك ِر.

یادداشت امروز

یکی از بارزترین شاخصه های اخالقی امامان معصوم ما ،ارتباط مستقیم ایشان با عموم مردم
در جامعه بود تا جایی که در تاریخ می خوانیم اهل بیت رسول خدا (ص) در ارتباطات،
مناظرات و دیدارهای خود ،در مواجهه با جسارت ها و بی ادبی هایی که به بعضاً به آنها
میشد ،همواره با سعه صدر متام برخورد می منودند و به سواالت مخاطبین خود پاسخ می
دادند و جای شکوه و شکایتی هم باقی منی ماند

چون سرآغاز نعمت به شما رسد با كم سپاسى دنباله آن را نبريد.
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غص هبزرگ
ّ
رهبر معظم انقالب :

غصهی بزرگی
متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این ّ
مسئلهی کرونا در وضع معیشت مردم هم مؤث ّر استّ .
است برای ما .گرانیها زیاد است؛ شام مالحظه کنید شب عید ،قیمت میوه و مانند اینها خیلی گران است ...مسئولین محرتم
این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند .و این ممکن است ،راهحل دارد؛ بنده در جلسات متع ّدد این را تذکّر
دادهام و نظرات و راهحلهایی که کارشناسان در این زمینه گفتهاند ،مطرح کردهایم و بیان کردهایم.

متأسفانه امروز وضع معیشت
ّ
مردم خوب نیست

مروری بر فتوای قاطع امام خامنهای در منع تسلیحات هستهای

توانمنــدی هســتهای یکــی از مؤلّفههــای قــدرت
جمهــوری اســامی و اقتــدار ملّــت ایــران اســت
کــه فع ـ ً
ا ســنگر اول مبــارزه اســت .مســئلهی آنهــا
ایــن اســت کــه ایــن ایــران اســامی نبایــد قــوی و
مســتقل باشــد.
سالح هسته ای برای هیچکس
«دروغ میگوینــد ،ایــن مسئلهشــان نیســت .بســیاری
از آنهــا یــا همهشــان میداننــد کــه مــا دنبــال ســاح
هســتهای نیســتیم .آنهــا حتــی بــا ســاح متعــارف
مــا و امکانــات دفاعــی مــا مخالفنــد .میخواهنــد
مؤلفههــای قــدرت را از ایــران بگیرنــد . ».ایــن
جملــه ،کلیــد فهــم علــت باجخواهــی و مناقشــهی
غربیهــا بــا جمهــوری اســامی در مســئله هســتهای
اســت .واضــح اســت کــه «واقعـاً ســاح هســتهای بــه
صرفـهی مــا نیســت؛ عــاوه بر اینکــه از لحــاظ فکری
و نظــری و فقهــی ،مــا ایــن کار را خــاف میدانیــم،
اســتفادهی از ایــن تســلیحات را گنــاه بــزرگ میدانیم
و نگهداشــتنش را یــک کار بیهــودهی پرضــر ِر پرخطر
میدانیــم و هرگــز دنبالــش هــم نمیرویــم ».اینکــه
«مــا نمیخواهیــم ســاح هســتهای درســت کنیــم ،نه
بــه خاطــر اینکــه آمریــکا از ایــن ناراحــت میشــود؛
بلکــه عقیــدهی خــود مــا ایــن اســت . ».مــا هرگــز
دنبــال ســاح هســتهای نخواهیــم رفــت «بهخاطــر
خودمــان ،بهخاطــر دینمــان و بهخاطــر عقلمــان.
هــم فتــوای شــرعی مــا ایــن اســت ،هــم فتــوای
عقلــی مــا ایــن اســت».
«فکــر اســامی مــا میگویــد ســاحی کــه در آن،
غیــر مســلّحین ،غیــر نظامیهــا ،و مــردم عــا ّدی
تلــف میشــوند ،ممنــوع اســت .هســتهای باشــد یــا
شــیمیایی یــا غیــر اینهــا؛ ایــن ســاح ممنــوع
اســت . ».پــس همــه بایــد بداننــد کــه مــا «امــروز
و فــردا و هیــچ وقــت بــه ســاح هســتهای احتیــاج
نداریــم ».و همچنیــن معتقدیــم اســتفاده از اینهــا
«جنایــت علیــه بشــریت اســت و نبایــد تولیــد شــود؛
آنچــه هــم کــه در دنیــا هســت ،بایــد محــو شــود و
از بیــن بــرود».
فتوای هسته ای رهبر انقالب تردیدناپذیر است
در فتــوای هســتهای رهبــر انقــاب کــه در پیامشــان
بــه نخســتین کنفرانــس بینالمللــی «خلــع ســاح
هســتهای و عــدم اشــاعه» در فروردیــن  ۸۹منتشــر
شــد و پــس از آن بــه صــورت رســمی در ســازمان
ملــل هــم ثبــت شــده آمــده کــه مــا عــاوه بــر
اعتقــاد بــه حرمــت ســاح هســتهای ،کاربــرد
«دیگــر انــواع ســاحهای کشــتار جمعــی ،نظیــر
ســاح شــیمیایی و ســاح میکروبــی را نیــز ...حــرام
میدانیــم».و «ملــت ایــران کــه خــود قربانــی کاربــرد
ســاح شــیمیایی اســت ،بیــش از دیگــر ملتهــا
خطــر تولیــد و انباشــت ایــن گونــه ســاحها را حــس
میکنــد و آمــاده اســت همـهی امکانــات خــود را در
مســیر مقابلــه بــا آن قــرار دهــد».
ایــن یعنــی کــه «مــا بــه خاطــر نظــر اســام اســت
کــه نخواســتیم دنبــال ایــن ســاح برویــم َو ّال اگــر
میخواســتیم برویــم شــماها کــی هســتید ،چ ـ ه کاره
هســتید کــه بتوانیــد جلوگیــری کنیــد .».آن دلقــک
صهیونیســت بینالملــل و حامیــان غربـیاش بداننــد
«مــا اگــر تصمیــم داشــتیم بــه ســاح هســتهای
دســت پیــدا کنیــم ،شــما و بزرگتــر از شــما هــم

نمیتوانســتید مانــع بشــوید ».امــا ایــن همه دشــمنی
و تــاش غربیهــا بــرای ســنگاندازی در مســیر
حرکــت جمهــوری اســامی چــه دلیلــی دارد؟
هســتهای بهانــه اســت در حقیقــت ریشــهی
دشــمنیها و کارشــکنیها توقــف پیشــرفت علمــی
ایــران اســت« .برنامــهی دشــمن ایــن اســت کــه
توانمندیهــای جمهــوری اســامی را متو ّقــف کنــد؛
یــا از بیــن ببــرد یــا اقــ ًّ
ا از رشــد آنهــا جلوگیــری
ـدت مخالفنــد .فشــار
کنــد ...بــا پیشــرفت علمــی ،بشـ ّ
بــر بخــش هســتهای یکــی از عوامــل عمــدهاش
بهخاطــر ایــن بــود .۲۵/۰۳/۹۵ ».چــون «دســتاورد
کنونــی هســتهای مــا چیــز باارزشــی اســت؛ صنعــت
هســتهای بــرای یــک کشــور ،یــک ضــرورت اســت؛
هــم بــرای انــرژی ،هم بــرای داروهــای هســتهای ،هم
بــرای تبدیــل آب دریــا بــه آب شــیرین ،و هــم بــرای
بســیاری از نیازهــای دیگــر در زمینـهی کشــاورزی و
غیرکشــاورزی ».مگــر کشــوری میتوانــد از چنیــن
منافــع مهمــی چشمپوشــی کنــد؟ در رونــد تحــوالت
علمــی و صنعتــی «تــا چنــد ســال دیگــر بالشــک
 ...نیروگاههــای هســتهای کــه ســالمتر ،تمیزتــر و
ارزانتــر انــرژی را تولیــد میکننــد ،در کشــورها رایــج
خواهنــد شــد ».و یکــی از مهمتریــن منابــع انــرژی
در کشــورها خواهنــد بــود.
طبــق برآوردهــای رســمی در ســال  ،۸۴تولیــد انرژی
کشــور مــا در ســال  ۱۴۰۴بایــد حداقــل «بیســت
هــزار مــگاوات از طریــق انــرژی هســتهای باشــد؛ و ّال
مــا بایــد بــرق را از دیگــران گدائــی کنیــم .».کشــور
مــا آن روز حداقــل بــه ایــن مقــدار انــرژی احتیــاج
دارد امــا «غنیســازی را آن روز نمیشــود شــروع
کــرد؛ بایــد از امــروز شــروع کنیــم کــه آمادگــی
داشــته باشــیم».
عــاوه بــر ایــن دشــمنان بهدنبــال ضعیــف نگــه
داشــتن ایــران و وابســتگی مــا بــه خودشــان هســتند.
«خالصـهی حــرف دشــمن ایــن اســت کــه بــه ملــت
ایــران میگویــد شــما فنــاوری هســتهای را نداشــته
باشــید .چــرا؟ بــرای اینکــه فنــاوری هســتهای ،شــما
را در عرصههــای مختلــف نیرومنــد میکنــد؛ شــما
ایــن فنــاوری را نداشــته باشــید تــا ضعیــف بمانیــد،
تــا بتــوان راحتتــر بــه شــما زورگویــی کــرد ».چــون
کســانی کــه توانســتهاند انــرژی هســتهای را بــه
دســت بیاورنــد و از آن اســتفاده کننــد «در آینــدهی
نهچنــدان دوری خواهنــد توانســت سرنوشـ ِ
ـت انــرژی
دنیــا را در دســت داشــته باشــند ».و مســتکبران
مــی خواهنــد اختیــار انــرژی دنیــا در دســت آنهــا
باشــد چــرا کــه «تسلطشــان بــر دنیــا را به واســطهی
انحصــار علــم و انحصــار فنــاوری تعریــف کردهانــد...
اگــر چنانچــه ملتهــا بتواننــد در قضی ـهی هســتهای
 ...در مســائل گوناگــون صنعتــی ،فنــاوری و علمــی
پیــش برونــد ،راهــی بــرای ســیادت زورگویانــه و
قلدران ـهی اینهــا بــر دنیــا باقــی نخواهــد مانــد».
برایــن اســاس «امــروز بهانـهی آنهــا بهانهی هســتهای
اســت؛ تحریــم میکننــد ،بــه بهانــهی هســتهای»اما
مگــر چندســال اســت کــه مســئله هســتهای پیــش
آمــده؟ «آن وقتــی کــه مســئلهی هســتهای نبــود،
چــرا تحریــم میکردنــد؟ مســئله ،مســئلهی مقابلــه
و معارضــهی بــا ملتــی اســت کــه خواســته اســت
مســتقل باشــد ،خواســته زیــر بــار ظلــم نــرود و در

ـم ظالــم بایســتد».
مقابــل ظلـ ِ
دشمنی با مولفههای قدرت
نتیجــه اینکــه دشــمن بــه دنبــال نابــودی هــر نقطــه
قوتــی اســت کــه بــه مولفههــای قــدرت ایــران
افــزوده شــود« .مســئلهی آمریــکا بــا جمهــوری
قضیــهی هســتهای
اســامی ایــن نیســت کــه ســ ِر ّ
قضیــهی موشــک یــا ماننــد اینهــا باشــد؛
یــا ســ ِر ّ
نخیــر ...بــرای ایــن اســت کــه عناصــر مؤلّفــهی
قــدرت جمهــوری اســامی را اینهــا میخواهنــد از
بیــن ببرند».توانمنــدی هســتهای یکــی از مؤلّفههــای
قــدرت جمهــوری اســامی و اقتــدار ملّــت ایــران
اســت کــه فع ـ ً
ا ســنگر اول مبــارزه اســت .اگــر بــه
فــرض روزی مســئلهی هســتهای حــل هــم بشــود،
«قضیـهی موشــکها پیــش میآید؛
خواهیــم دیــد کــه
ّ
قضیـهی حقوق بشــر
قضیـهی موشــکها حــل بشــودّ ،
ّ
قضی ـهی
قضی ـهی حقــوق بشــر حــل بشــودّ ،
اســت؛ ّ
قضیــهی شــورای نگهبــان
شــورای نگهبــان اســت؛ ّ
قضیـهی اصــل رهبــری و والیــت فقیــه
حــل بشــودّ ،
قضیـهی
قضیـهی والیــت فقیــه حــل بشــودّ ،
اســت؛ ّ
حاکمیــت اســام اســت؛
اصــل قانــون اساســی و
ّ
اینهــا اســت ،دعــوا ســر چیزهــای جزئــی نیســت».
دعــوا بــر ســر عناصــری اســت کــه باعــث شــده ملــت
ایــران «ســر بلنــد کــرده ،قــد برافراشــته ،رشــد کــرده
و بــا ظلمهــای آمریــکا مخالفــت میکند».مســئلهی
آنهــا ایــن اســت کــه ایــن ایــران اســامی نبایــد
قــوی و مســتقل باشــد.
بهسوی ایران قوی
مســئله هســتهای ،امــروز بــرای قــدرت ،عــزت
و اعتمــاد بــه نفــس ملــی ایرانیــان ارزشــمند
اســت« .ایــن حرکــت ،بــه جوانهــای ایــن کشــور،
دانشــمندان ایــن کشــور ،آحــاد مــردم ایــن کشــور،
عــزم و تصمیــم راســخ میبخشــد و آنهــا را در ایــن راه
ثابتقــدم میــدارد؛ ایــن مهــم اســت .ایــن ایســتاده
نگهداشــتن ملــت و پرانگیــزه نگهداشــتن آحــاد
ملــت ،منافــع و اســتفادههایش از خــود ایــن صنعــت
مهمتــر اســت ».پــس در قبــال ایــن قضیــه هســتهای
عــدهای کــه خودشــان را قدرتمنــد
هــم «یــک
ّ
میداننــد ،میخواهنــد زورگویــی کننــد و جمهــوری
اســامی را بــه عقبنشــینی وادار کننــد ،جمهــوری
اســامی عقبنشــینی نخواهــد کــرد .مــا بــه توفیــق
و کمــک الهــی آنچــه را نیــاز کشــور اســت ،چــه نیــاز
امــروز کشــور ،چــه نیــاز آینــدهی کشــور ،تــا آن
قــدری کــه تــوان مــا اجــازه میدهــد تــا آنجایــی کــه
میتوانیــم ،انشــاءاهلل پیــش خواهیــم بــرد . ».چــرا
کــه «ملــت ایــران بایــد خــود را قــوی کنــد ...اگــر
یــک ملتــی بــه خــود نیایــد ،خــود را قــوی نکنــد،
دیگــران بــه او زور میگوینــد»
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