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بش��ریت و بیانیه لوزان   مذاکرات پنج به عاوه یک با جمهوری اسللامی 

ایللران نهایتاً بلله صدور بیانیه ای انجامید. در ایللن مذاکرات، یک طرف پنج 

کشور اتمی جهان به رهبری آمریکا قرار داشتند و در طرف دیگر، جمهوری 

اسامی ایران. در مقدمه این بیانیه آمده است: »ما به این منظور در اینجا )لوزان سوییس( 

گللرد هم آمدیم تا راه حل هایی به منظور دسللت یابی به حللل و فصل جامعی که ماهیت 

صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین نموده و کلیه تحریم ها را به صورت کامل 

لغو نماید، پیدا کنیم.«

نکته جالب آنکه کشللورهایی که در پی آن هسللتند تا راهی برای تضمین صلح آمیز بودن 

برنامه هسللته ای ایران پیدا کنند، خود در عمللل و باصراحت اعام کرده اند که برنامه های 

هسللته ای آن ها صرفاً صلح آمیز نیسللت. آن ها نه تنها ساخت بمب اتمی را در دستور کار 

خللود قرار داده اند که بدان اقللدام نموده و زّرادخانه های خللود را از بمب های اتمی در 

اندازه هللای مختلف و بللا میزان تخریب و ویرانگری متفاوت پر کرده اند. در میان این پنج 

کشللور، کشللور آمریکا ل که عمًا رهبری آن ها را در این مذاکرات برعهده داشللت ل بدون 

هیچ گونه احسللاس شرمندگی، دو بمب اتمی را در دو شهر هیروشیما و ناکازاکی آزمایش 

کرده، تمام جمعیت ساکن در این دو شهر را به طور غافلگیرانه به آتش کشیده و خاکستر 

ساخته و بدین وسیله قدرت اتمی خود را به رخ جهانیان کشیده است.

بر اسللاس بیانیه لوزان، محدودیت ذخایر ایران، محدودشدن مراکز غنی سازی به مرکز نظنز، 

محدودیت ماشین های سانتریفیوژ، تغییر مرکز آب سنگین اراک و بازطراحی آن با همکاری 

بین المللی )یعنی همان پنج کشور صاحب قدرت نظامی اتمی( و خارج شدن سوخت مصرف 

شده از ایران مورد تأکید و توافق قرار گرفته است. در مقابل، کشورهای دارای ساح هسته ای 

متعهد شده اند که تحریم هایی را که علیه ایران اعمال نموده اند لغو کنند. 

بیانیه لوزان از نظر سیاسللی یک موفقیت برای جمهوری اسللامی ایران محسوب می شود؛ 

زیرا نشان می دهد که یک کشور ضعیف در جهان سوم وقتی که به اسام رو می آورد و به 

خداونللد بزرگ تللوکل می کند، می تواند ابرقدرت ها را در مقابل خود به صف کند، با آن ها 

چانه زنللی نماید و تا حللدود قابل قبولی حقوق خود را مورد تأکید قرار دهد؛ در حالی که 

این ها قبل از انقاب با مستشللاران و سفرایشان به شاه ایران امر و نهی می کردند و به او 

دستور می دادند و او را به اطاعت بی چون و چرا از اوامر خویش وا می داشتند. 

سخـــــن 
نخســت
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از طللرف دیگللر، بیانیه لوزان این حقیقت را به نمایش می گذارد که راه پیشللرفت و ترقی 

از بستر خودباوری و اعتماد به نفس می گذرد. هیچ یک از غرب زدگان و خودفروختگان و 

غرب باوران تا کنون نتوانسته اند در پیشرفت کشور کوچک ترین نقش مثبتی داشته باشند. 

آن ها که هنرشللان سللتایش غرب و ایمانشان به نظریات غربی و قبله گاهشان تمدن غرب 

اسللت، هیچ گاه نتوانسللته اند به تعالی و ترقی این کشور کمک کنند؛ بلکه برعکس، نتیجه 

تبلیغاتشان غرب زدگی، بزرگ ترین دستاوردشان از خود بیگانگی، مشخص ترین رهاوردشان 

بیگانه پرستی و محصول کار فکری شان وابستگی کشور به دشمنان آن بوده است.

دانشمندان هسته ای ایران، مردانی نظیر شهید دکتر مسعود علی محمدی که در تاریخ 88/10/22 

در مقابل درب خانه اش ترور شد، از دانشگاه صنعتی شریف در رشته فیزیک نظری فارغ التحصیل 

شده بود و بیش از 80 مقاله علمی از او به جای مانده است، شهید دکتر مجید شهریاری که در 

تاریخ 89/9/8 در بلوار ارتش به شللهادت رسید و فارغ التحصیل مهندسی هسته ای از دانشگاه 

صنعتی شریف و فارغ التحصیل علوم و تکنولوژی هسته ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود و در 

دانشگاه شهید بهشتی فیزیک تدریس می کرد، داریوش رضایی نژاد که در تاریخ 90/5/1 مقابل 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هدف شلیک گلوله قرار گرفت و دانشجوی مقطع دکترای برق 

در دانشللگاه خواجه نصیرالدین طوسی بود و شهید مصطفی احمدی روشن که در 90/10/21 

در میدان کتابی به شهادت رسید و فارغ التحصیل رشته مهندسی دانشگاه صنعتی شریف بود، 

هیچ کدام از فرنگ برنگشللته بودند ل که از فرنگ برگشللتگی بد نیست ل و هیچ کدام به دین و 

انقاب اسامی پشت نکرده بودند ل که این خیلی بد است ل و هیچ کدام به غرب اعتماد نداشتند 

و در عوض به خداوند بزرگ اعتماد داشته اند.

این واقعیات پیام روشللنی را به تمام اسللتادان و دانشجویان ایران ل به ویژه در شاخه های 

علوم انسانی ل می دهد و آن پیام چنین است: »هنگامی که به خود آیید و از غرب پرستی 

دست بردارید و به خداپرستی روی آورید، می توانید در خدمت پیشرفت کشور خود قرار 

گیرید و سللرانجام به لقاء الله و اوج مقام عبودیت و خداپرسللتی نیز برسللید و در دو دنیا 

بللا افتخللار زندگی کنید، ولی تا هنگامی که کورکورانه در علوم انسللانی به نظریات غربی 

اعتماد می کنید، نوکر بیگانگان هستید.«

بیانیه لوزان یک حقیقت دیگر را نیز برای جهانیان آشللکار نمود و آن اینکه چند دولتمرد 

در کشللورهای غربللی، نام خود را »جامعه جهانی« گذاشللته، اهرم هللای قدرت جهانی را 
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در این کشللورها در دسللت گرفته اند و به نفللع خود و به میل خللود می چرخانند. مردم 

جهان محکوم اند که فرمان این چند نفر قدرتمند را بپذیرند، وگرنه با خشللم آنان روبه رو 

می شللوند. آن ها نام خود را »«جامعه جهانی و اسللم مطامع خود را »حقوق بشر« و اسم 

سلطه جهانی خود را »دموکراسی« گذاشته اند. بشریت تا هنگامی که اهرم های قدرت در 

جهان نه در دست بشریت که در دست چند نفر قدرتمنِد نشسته بر اریکه ثروت در چند 

کشور اروپایی و آمریکایی است، روی رهایی را نخواهد دید. 

سخ��ن نخس��ت
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