
 

ای هم  ی هسته اگر در زمینه
به توافق برسیم، معنای آن 
ی  این نیست  هته هت ته

تحری ها برداشته خواهد شد؛ 
هنوز چیزهای دیگری هتم 
هس ؛ این ه تان رترفت  
-اس  هه ما ه یشته مت 

گفتیم. من بارها در ه تیتن 
جلسه و جلسات گتونتاگتون 

ام هته  دیگر عتر  هترد 
ای بتهتانته  ]موضوع[ هسته

ای هم  ی هسته اس ؛ مسئله
ی دیگتری  نباشد، یک بهانه

ی رتوتو   مسئله ؛آورند م 
ی روتو   بشر هس ، مسئله

زنان هس ، مسائل گوناگون 
سازند؛ جتعتل فراوان را م 
گتیتری هته  هردن و بهانته

ختواهتد، ای ن ت  خیل  مایه
دستگا  تبلیغات  و امپراتوری 
تبلیغات  هم هه در اختتتیتار 
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 بیانات در دیدار
 مسئولین نظام 

 ایهســته
 بهانه است!
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 عـــــــــــــروج

 گرامی باد

 شهید مهدی زین الدین

هزار سو عددی    091 مقدار  

است که توسط سازمماز   

انرژی اتمی دولت یزمدهم به عنوا  نیزم عملی کشاور باه  

رهبرانقالب اعالم شده بود. این میزا  معزدل یک بیستام  

میزانی است که مجلس مصوب کرده بود )یعنی تاولایاد  

تنهز این مقادار  کاه  ای(. امز نه هزار مگزوات برق هسته 01 

هزار سو هم در توافق محقق نشده اسات. و    091 مقدار  

  9011 یک بیستم این مقدار  یعنی حاظاح حاداکا ار  

هزار سو(  یاعانای هاماز   01 سزنتریظیوژ )معزدل حدود  

مقداری که رهبر انقالب پیش بینی کارده باودناد کاه  

آمریکزیی هز می خواهند مز را به آ  راضی کنند  متأسظزنه  

 اکنو  مورد توافق قرار گرفته است. 

جز  کری گظته بود:  

مز به ایرا  هارگاز  «

. آب  »اجزمه نخواهیم داد که نیروگزه اراک را راه اندامی کند 

سنگین بود  رآکتور اراک  کزبوسی برای آمریکزیی هزست.  

آنچه اکنو  دارد اتظزق می افتد را می توا  به طور خالصه   

حظح ظزهر و تعطیلی عملی تزسیسزت رآکتور آب سنگین  

ابتدا به سزکن راکاتاور    اراک در پوشش بزمطراحی دانست. 

اراک تز ممز  بزمطراحی بزید تعطیل شود. همچنین چاو   

معلوم نیست که چاه   این بزم طراحی در دنیز جدید است  

ممزنی به پزیز  برسد  کمز اینکه پس ام انقالب بز رهز کرد               

طراحی و سزخت نیروگزه باوشاهار تاوساط   

باه   سازل   01  هاز   هز  تغییر طراحی آ  توسط روس   آلمز  

طول انجزمید. بز فرض اینکه این بزمطراحی بز موفقیت انجزم  

  ۰1 و راکتور راه اندامی شود  تولید پلوتونیم در این راکتاور 

کند. بز توجه به اینکه بعضی رادیاو    درصد کزهش پیدا می 

ایزوتوپ هز تنهز در اراک تولید می شود و در راکتاور آب  

هز نیز    سبک امکز  تولید ندارد  حدود نیمی ام رادیوایزوتوپ 

 تواند تولید شود.   دیگر نمی 

اهمیت سزیت فاردو ام ایان  

جهت است که در دل کاوه و  

متر میر صخره هزی سخت سزخته شده  و به لاحاز     01 

نظزمی قزبل بمبزرا  کرد  نیست.گزارش هز حزکی اسات  

اکنو  موافقت شده است که این مرکز به یاک سازیات  

تحقیق و توسعه کوچک تبدیل شود! گاظاتانای اسات  

ام پلمپ شاد    مضرتر  تحقیقزتی شد  فردو  حتی بسیزر 

این سزیت است  چرا که برای تحقیقزتی کرد  سزیت  تمزم  

هزی عمرانی بزید    طراحی هزی صورت گرفته اعم ام طراحی 

ام بین برود و ام ابتدا سزیت به سبک تحقیقزتی سازخاتاه  

شود  و این کزر بزمگشت آینده ایرا  به یک سزیت صنعتی  

تر خواهد کرد. در واقع پیشنهزد تحقیقزتای  را بسیزر سخت 

شد  فردو به معنی تعطیلی عملی این سزیت است  پیش  

ام این محقق شورای روابط خزرجی آمریکز گاظاتاه باود:  

تزکید بر این است که مرکز میرممینی فردو بسته شاود   «

امز روش هزی دیگری نیز برای حل این مسئله وجود دارد.  

به عنوا  م زل می توا  این مرکز را به یک مرکز تحقیق و  

هزیی ارائه کارد کاه  توسعه تبدیل کرد. می توا  راه حل 

 .»ام برچید  در آ  نبزشد  صحبت  مطلوب بزشد امز 

بااار اسااازس    

توافقنازماه ژناو  

بیش   فعزلیت هزی تحقیق و توسعه خود را  نمی تواند  ایرا  

اسات   ام میزانی که هم اکنو  جزری و در حزل اجرای آ  

پیگیری کند و این گزاره همزنگونه که اشزره شد برخاال   

است. این در حزلی است کاه بار اسازس    NPT معزهده 

رهابار ماعاظام   خطوط قرمز مشخص شاده تاوساط 

دربزره مذاکرات هساتاه ای )دیادار مادیارا     انقالب 

/ 0 /   01 متخصصز  و کزرشنزسز  سزممز  انرژی اتامای  

ای باه    حرکت علمی هسته «( در نتیجه مذاکرات  0۱9۱ 

مذاکره کنندگاز   «و  »شود  یز کند  متوقف  هیچ وجه نبزید 

پایاشارفات   و  ادامه تحقیاق و تاوساعاه  ایرانی بزید بر 

همچنین ماجالاس شاورای  »کنند.  پزفشزری  ای   هسته 

را به عاناوا    NPTاسالمی نیز حظح حقوق ایرا  طبق  

 عنوا  کرده .  خطوط قرمز مذاکرات  یکی ام 

             

   

پروتکل الحزقی عالوه بر اینکه سدی است در مقزبل تالش            

ای  پوششی خواهد    برای رسید  به فنزوری صنعتی هسته 

یزبی بیگزنگز  به اطالعزت حیزتی کشور. ام    بود برای دست 

هزی وسیع و بدو  قایاد و    طریق ایجزد همین دسترسی 

هزی امنیتی آمریکز و اسرائیال    شرط بوده است که دستگزه 

توانستند برخی دانشمندا  هسته ای مز را باه شاهازدت  

هزی مرتبط بز    برسزنند  همچنین بز ردیزبی تعزمالت شرکت 

ای نطنز اختالل ایجزد    ای  در تأسیسزت هسته   برنزمه هسته 

را پیاش ام ورود   ی استزکس نت   بدافزار پیشرفته  کنند و 

این مسائالاه   هز نصب کنند  که   قطعزت به ایرا  روی آ  

منجر به نزبودی هزار سزنتریظیوژ شد.گظتنی است نه تنهاز  

پروتکل الحزقی که بزمرسی هزی فراتر ام آ  )به اصاطاال :  

پروتکل پالس( مورد پذیرش در توافق واقع شده و در واقع  

قبول همکزری نزمحدود برای اعاتامازدسازمی   

اشتبزه بسیزر بزرگی است که موجب جزسوسای  

 گسترده ام کشور خواهد شد. 
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 سازیظرفیت غنی

 منهای عزت ، به عالوه تحریم!
 در توافق نهایی باید با چه چیزهایی خداحافظی کنیم ؟

آشپزها در دولت 
 کنند ؟!چه می

 ی نظریات دربار 

 آبگوشت ِ متفکرینِ دول !! 

 به بهانه دو دست

 به بهـای دو بال

 محـدوده هنر

 دیـــنــی

 2صـــــفـــــــــــحـــــــــــــه 

 راکتور آب سنگین اراک

 امکان تحقیقی و توسعه سایت فردو

 »پروتکل الحاقی«های فرا نظارت

 2صـــــفـــــــــــحـــــــــــــه  2صـــــفـــــــــــحـــــــــــــه 



 نشریه بسیج دانشجویی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کلیه حقوق این نشریه متعلق به بسیج 
دانشجویی دانشگزه صنعتی امیرکبیر 

 است.

 مدیر مسئول : محمد کریمیان

 سردبیر : حمیدرضا رنجبرزاده

Bas i j . au t . a c . i r  
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 تشبیه دست هزی شمز کزر بزل هزست
 ذاتز برای شزعرتز  ام محزل هزست

 گرچه  حسین جنس غمش فرق می کند 
 دل در هوای مزتمتز  مزنده... سزل هزست
 رومی که آمدم به حرم لمس کرده ام
 جنزت عد  هز که فقط در خیزل هزست
 تصویرسزمی لحظزت شمز چه قدر...
 یزد آور صظزت جالل و جمزل هزست
 مزنده ام چگونه بود رجزهزی مکه که ؟
 در کل قوم ابرهه  قحط الرجزل هزست...
 شرمنده ام که شزعر بی آبرویتز ...
 رویش سیزه تر م تمزم مغزل هزست

 امز اجزمه خواسته ام روضه خوا  شوم...
 گزهی دو قطره اشک  پس اندام فزل هزست
 شیری که بود تیر به چشم حرامیز 
 بز چشم تیر خورده میز  شغزل هزست
 قدت کمز  نشد که به مینب رسی ولی

 طر  خطوط خشک لبت شکل دال هزست
 چشمز  هرچه آب به لب هزت خشک مزند
 حتی رطوبتی که به روی سظزل هزست
 اصال چرا شکست برایت برادرت...؟

  پشتش... سکوت پزسخ این سز  سوال هزست

 سحر سخن
بزغزله داشات  کاه    0 در م ّل است که شخصی  

یکی را به درخت بست و دیگری را آماد گذاشت.  

صبح که شد  بزغزله ی آماد  گریاخاتاه باود و  

ی باه  دیدند که بازغازلاه جمزعت  چوپز  را می 

 مد! درخت بسته شده را به حزلِ مرگ کتک می 

پرسیدند  آ  بزغزله فرار کرده  این چه گنزهی دارد؟ جاواب  

داد که این پدرسوخته اگر بزم بود  بدتر ام آ  یاکای باود!  

منمش که مبزدا خیزلِ دّر رفتن به سرش خطور کاناد     می 

 حتی اگر بزمش بگذارم! 

بی راه نیست اگر رئیس جمهور را توصیه کنیم به رفاتازری  

ی هوشمند متوجه است که در    شبیه این چوپز  )خواننده 

جز ِ کالم اسات کاه    -ی م زل هز    مزنند همه   -این م زل  

ی ادب باه    شود و این مقزیسه  به معنی اسزعه   منتقل می 

شخص رئیس جمهور و ومرا  ایضز شخصیت حقوقی دولات  

ی نه چندا  میارک  فاریازد  نخواهد بود؛ هرچند خواننده 

وا اسالمز! رئیس جمهور را به چوپز  و ومرا   برخواهد آورد که 
 !(.  را ... 

ی    مز البته توقع نداریم که رئیس جمهور  در حزشیه جلاساه 

اماز    0 هیئت دولت  ومرا و معزونین متخلف را فلک کاناد)!( 

 انتظزر داریم ام: 

  چزکز ِ تمد ِ  سینه n ی هاخازماناشای و    هزار سزلاه

کبیر )که در هر اتاظازقِ مارباوط و  دارا ِ کوروشِ  میراث 

کاوروش را وساط  نزمربوطی  پزیِ منشور صلحِ جهازنای 

 کشند(   می 

   دلواپسز ِ اعتبزرِ پزسپورت ایرا  )که اصال نگرا  نشدند ام

ی ایرا  در سزممز  ملل ویزا    که ایزالت متحده  به نمزینده   این 

 نداد.( 

  کرور -کرور NGO  هزی کزمال مردمی)!( و مدافعِ حقاوق

ملت )که در دورا ِ پرشکوه اصالحزت و کزمال بدو ِ اغراض  

 سیزسی پز گرفتند( 

   وکالی محترمِ مدافعِ حقوق ملت )که پس ام دفزعِ جزنزنه

هزی جزسوسی در کشور  در حرکتی    ام پیزده نظزمِ سرویس 

شگر  و صرفز)!( به منظور احقزقِ حقوق مالات و بارای  

جبرا ِ صدمزتِ نزشی ام بنزینِ آلوده و بای کایاظایاتِ  

پتروشیمی ام ومیر سزبق نظت شکزیت کردند؛ )حزال ایناکاه  

مشخص شد بنزین پتروشیمی سرطز  ما نبوده  تقاصایار  

 بزرگوارا  نیست که!( این 

  ی گظتنش را دارم  نه    هزی دیگر )که نه من حوصله   خیلی

 شمز تحمل شنیدنش!( 

    و ام همه مهمتر  ریزست محترم جمهوری اسالمی ایرا

 و ایضز وکالی مردم در مجلس شورای اسالمی 

نمزیی وضاع صاناعات    و سیزه  تحقیر ملت ایران  که به  

  واکنشی در خور نشز  دهند و به همه ثزبت کناناد  0 کشور 

اصلِ اسزسی و مبنزیی در جمهوری اسالمی   عزتِ مردم  که 

است و هیچ اقدامی بر خال ِ این مسیر بی پزسخ ناخاواهاد  

 مزند. 

 نوشت:   پی 
شزید اگر آ  وقتی که جنزبِ ظریف  بز اعتمزدی به نظسی   .1

خبری ام اوضازعِ    سزل خوابِ خوش و بی   ۰ عجیب پس ام  

مملکت و پیشرفتِ صنزیعِ دفزعی و نیز چند جنگِ نیزبتای  

که همه به پیرومی محور مقزومت به رهبری ایرا  خاتام  

شد( گظت آنچه نبزید می گظت  واکنشی به موقع ام رئیس  

سزیر اعضزی هیئت دولت را تکزنی    شد    جمهور مشزهده می 

شد که مبزدا غظلت و خواب مزندگی و    داد و تذکری می   می 

 خمودیِ خودشز  را به پزی کشور بنویسند. 

صد البته که بزید نگرا  بود و خیلی نگارا  باود بارای   .2

گونه بیندیشند. بزید تارسایاد و    صنعتی که متولیزنش این 

کننده به صاناعات    خیلی ترسید ام رومی که این نگزهِ نزبود 

هزیش اخیرا دیده شده( کاه    دفزعی کشور راه یزبد )که نشزنه 

جزی رونمزیی ام    طور شود  دیر نیست آ  رومی که به   اگر این 

ی تولید سرنشیانِ      افتتز  کنیم کزرخزنه RQ-170 پهپهزد 

 هواپیمز را!   بی 

 کنند ؟! آشپزها در دولت چه می 
 دو دست هب بهاهن

 هب بهای دو بال

 آیا برای دراماتیز  هردن
 وقایع  مانند عاشورا در رمان یا سین ا

ی درام به مشکل با اصول چهارگانه
نخواهیم خورد؟ یا این اصول ما را مجبور 
خواهد هرد هه قیچ  به دس  بگیریم تا 
از واقعه عاشورا تفسیر متناسب با ه ین 

 اصول ارائه بدهیم؟

هز و بررسی جزیگزه  رویکرد  توانزیی

هزی هنر در برخورد مستقیم بز محدودیت

موضوعزت دینی  ام موضوعزتی است که 

تزکنو  کمتر به آ  پرداخته شده است  

اگر چه که در سزلهزی اخیر این دغدغه در 

حزل گسترش است  لکن بزم هم در 

ی عملی و رویکرد ایجزبی  و به خصوص در ممینه

تولید آثزر نیزم به تالش بیشتر و پیگیرتری احسزس 

می شود. به عنوا  م زل یکی ام اتظزقزتی که در 

هز را هزی اخیر روی داد و لزوم این بررسیسزل

هزیی بود که حول و گووهز و گظتاثبزت کرد  بحث

در بزب نشز  داد  »مختزرنزمه«حوش سریزل 

ی قمر بنی هزشم به وجود آمد. این اتظزقزت  چهره

-سواالتی را در ذهن اهزلی متظکر هنر ایجزد می

کند  که آیز برای پرداختن به آثزر دینی اسالمی  

هزیی که در دست مزست  المم و کزفی است؟ فرم

شود  آیز برخوردهزیی که بز ام زل آثزر ذکر شده می

-هزیی متعصبزنه است  یز حزکی ام نزرسزییبر خورد

هزی موجود هنری برای بیز  مظزهیم هزیی در فرم

هزیی وجود دارد ام اسالمی است؟ اگر نزرسزیی

 شود رفعش کرد؟کجزست و چگونه می

کسزنی که به تبعیت ام ام زل وبر و کنت  به 

فرهنگ و تمد  و تزریخ نگزه تک خطی دارند و 

ی ی عقب مزندهی مز را نسخهفرهنگ و جزمعه

انگزرند  و تنهز راهی فرهنگ و جزمعه ی غربی می

که برای جزمعه مز متصور هستند  طی کرد  

مسیری است که غرب در فرهنگ و اخالق و 

مذهب طی کرده است  طبیعتز هیچ ایرادی در 

بینند و مشکل را در به هزی موجود هنری نمیفرم

 یزبند.اصطال  قزمت نزسزم محتوای دینی می

هزی اجتمزعی امز گروهی دیگر هستند که به جهز 

دیگری غیر ام آ  چه در تمد  غرب وجود دارد 

دانند که نه تنهز آ  چیزی که اعتقزد دارند  و می

در مغرب ممین در طی قرو  و سزلیز  متمزدی به 

وقوع پیوسته یگزنه راه رسید  به مندگی آرمزنی 

نیست  بلکه به این سزدگی فریب مرق و برق 

خورند و معتقدند مندگی تکنولوژی و توسعه را نمی

و موقعیت آرمزنی آ  چیزی نیست که مغرب 

ممین بدا  رسیده است. اینز  به تنزسب و اتحزد 

ی عبرت بین به فرم و محتوا اعتقزد دارند و بز دیده

تنوعزت و تطورات مکزتب هنری و ادبی حتی در 

نگرند  فلذا این را در خواهند خود مغرب ممین می

یزفت  که هر فرمی فقط و فقط به تنزسب محتوای 

ی فرهنگی و دینی و فلسظی خودش  و پیشینه

 شود.خودش به عرصه ی موجودیت وارد می

به عنوا  م زل برای درک بهتر دو دیدگزه ذکر 

شده  این موضوع را در نظر بگیرید که آیز برای 

درامزتیزه کرد  وقزیعی مزنند عزشورا در رمز  یز 

سینمز بز اصول چهزرگزنه ی درام به مشکل 

نخواهیم خورد؟ یز این اصول مز را مجبور خواهد 

ی کرد که قیچی به دست بگیریم تز ام واقعه

عزشورا تظسیر متنزسب بز همین اصول ارائه 

 بدهیم؟ 

هزی هز چیزهزییست که ضرورت خلق فرماین

ی عمل متنزسب بز محتوای اسالمی را در عرصه

کند. در این موارد  یکی ام   برای مز تببین می

هزیی که می تواند برای نمونه و الگوگیری ممینه

بررسی شود  شعر است. شعر هنر بومی این 

سرممین است و خواستگزهش ادبیزت و فرهنگ 

 ایرانی و دینی و اسالمی مزست. 

 نسبت فرم و محتوای شعر  

 اتکزیتواند یکی ام نقزطمی

 خوب برای شروع این 

 هزبررسیومطزلعزت 

 هزیبزشد. درسزل 

 بعد ام انقاالب  

 هزی در ممیاانه

 دیگری مزنند

 ادبیزت داستزنی

 وسیزقینیز سبک

 بز محااااوریت و

 هزیتاااااااالش 

 سید مهدی شجزعی 

 رومکرد گیری و بهبز الگو

 هزی کهن روضه ومقزتلفرم

 ایجزد شده است که حقااایقتز

جزی خودش را هم بین مخزطبز  گشوده است. یز 

ی هنرهزی تجسمی یکی ام معرو  ترین در ممینه

اسزمی  نزم استزد محمود فرشچیز  است که بز 

الهزم  ام مینیزتور هزی ایرانی  شیوه ای نوین را در 

به تصویر کشید  مظزهیم و وقزیع دینی به نمزیش 

 گذاشته است.

بررسی جزییزت بیشتر این موضوع  و نسبت هنر و 

محتوا به خصوص در موضوعزت دینی  مجزل 

بیشتری می طلبد که ام حضرت حق عمری و 

 طلبیم تز در فرصتی مقتضی به  توانی و مجزلی می

 آ  بپردامیم.                       

 محدوده هنر دینی 

ی نظریات آبگوشتیِ متفکریِن دولت درباره  

مجید طیبی 
 

صدرا امینی 
محمد

 

 تاملی در باب تناسب فرم و محتوای دینی


