
  اهل بغی یا اهل حق؟!
مکاتــب مختلــف فکــری، دارای 
مبانی و بنیان هایی هستند که در 
نوعــی دیالکتیــک، بیــن این مبانی 
و فروعاتــی کــه از مبانــی خــارج 
می شــود، مــدام، خــود را احیــا 
می کننــد. چنانچــه ایــن فــروع، 
توســط مکتب به رســمیت شــناخته نشــوند، چیزی که تحقق پیدا 
می کنــد، نوعــی تکثــر خوانش خواهــد بود. در همین نقطه اســت که 

شــاهد برخاســتن نحله هــای مختلــف از مکتــب هســتیم.
قــرآن کریــم صراحتــاً می فرمایــد، نخســتین اختالف هــا، دقیقــاً پس 
از بعثــت انبیــاء بیــن جوامــع بشــری، رخ داد. در واقــع خوانش هــای 
مختلفــی کــه از اصــول وحیانــی پیامبــران، ارائــه شــد، بــذر تکثرهــای 
نظــری و عملــی را کاشــت. به نحوی کــه برخــی از ایــن خوانش هــای 

اساســاً هیــچ اتصالــی بــه اصــول حقیقــی نداشــتند.
در ایــن نــگاه، قرائت هــای فرعــی کــه از اصــول می شــود، گاه از مســیر 
کامــالً جــدا اســت و درســت مثــل یــک جــاده فرعــی از جــاده اصلــی 
منحــرف می شــود کــه نــام آن را »بغــی« می گذاریــم و گاه در امتــداد 
مســیر اصلی اســت که ســبب تکامل مسیر و پیشبرد هر چه بیشتر 
آن می شــود کــه حرکــت در امتداد »صراط مســتقیم« یا همــان جاده 

اصلــی اســت؛ لــذا در مقابــل، گروهــی قــرار دارنــد کــه قرائت شــان از 
مکتــب نه تنهــا »بغی« نیســت؛ بلکه مــورد تأیید قــرآن کریم اســت و 

در بســتر صراط مســتقیم تعریف می شــود.

    تفریع ها، ضامن بقاء مکتب
چنانچــه مکتــب امتــداد نظــری و عملــی پیــدا نکنــد، زنــده نخواهــد 
مانــد. در واقــع بــرای آنکــه مکتب بتواند در تطبیق با اقتضائــات زمان ، 
حرکــت کنــد، ضرورتــاً می بایســت تفریــع داشــته باشــد.  لــذا اصــل 
تفریــع و ارائــه خوانش های مختلف از مکتب نه تنها مذموم نیســت؛ 
بلکه ضامن بقای آن نیز هست. چنانچه  از حضرت رضا؟ع؟   نقل 
اســت کــه »َعَلْيَنــا إِْلَقــاُء اَْلُُصــوِل َو َعَلْيكـُـُم اَلتَّْفرِيــُع«.  اساســاً  ســیره 
اهل بیت ؟مهع؟  در طبقه-بندی شاگردان و ارجاع مخاطبین مختلف 
بــه آنــان و ارسالشــان به عنــوان مبلــغ نیــز مؤیــد چنیــن عملکــردی 
اســت. بنابرایــن، بــه رســمیت شــناختن خوانش هــا، امــری ضــروری 
بــرای مکتــب اســت؛ امــا صحبت بر ســر این اســت کــه ایــن فروعات 
آیــا در امتــداد مکتــب هســتند و در نتیجــه موجــب پیشــبرد صــراط 

مســتقیم خواهند شــد یــا مســیری انحرافی اســت؟
در تطبیــق چنیــن مناســباتی بــا مکتــب اســالم، بایــد گفــت کامــال 

طبیعــی اســت کــه ما بــا »اســام ها« 
ــوع  ــوع در ن ــای وجــود تن ــه معن _ ب

مڪتب، امتداد، بقاء
مهدی تقیون مایاننــــئئگاهی به مواجهـــــــه مڪتـــــب بـا خوانــــــــــــــش های مختـــلف     از خـــود
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   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

ــران در  ــی ای ــم مل ــای تی ــن بازی ه ــی از به یادماندنی تری یک
جــام جهانــی 1998 فرانســه، در مقابــل آمریــکا برگــزار شــد. 
بــازی کــه بســیار حســاس تر و جنجالی تــر از اتفاقــات داخل 
مســتطیل ســبز بــود. یکــی از حواشــي ایــن رقابــت حضــور 
ســازمان تروریســتی منافقیــن در ورزشــگاه محــل برگــزاری 
بــازی بــود. ســفیر وقــت ایــران در فرانســه می گویــد: 
»علی رغــم هماهنگی هــای زیــادی کــه بــا پلیــس ورزشــگاه 
جهــت ممانعــت از حضــور افــراد مشــکوک کــرده بودیــم، 
بــاز هــم منافقیــن ســکوهای روبــه روی دوربین هــا را 
اشــغال کــرده بودنــد تــا بــا ایجــاد فضــای ســنگین روانــی 
روی بــازی بازیکنــان تیــم ملــی ایــران تأثیر منفــی بگذارند«. 
ــار ســال گذشــته اســت  ــًا بیســت و چه ــازی تقریب از آن ب
ــا  ــی ب ــار در سیاســی ترین گــروه جــام جهان ــن ب ــران ای و ای
ــم  ــروژه تحری ــز هم گــروه اســت. پ ــکا و ول انگلیــس، آمری
ــزدوران اســتکبار  ــل از طــرف م ــا قب ــران از ماه ه ورزش ای
شــروع شــد و بــا نزدیک تــر شــدن بــه جــام جهانــی، نــوک 
ــران نشــانه  ــال ای ــه ســمت فوتب ــا ب ــن تالش ه ــکان ای پی
ــا  ــادا، ت ــا کان ــران ب ــی ای ــازی تدارکات ــو ب ــه شــد. از لغ گرفت
نامه هــا و درخواســت هایی کــه از طــرف خودفروخته هــای 

ایـــــران،   در مقابـل 
تمام   استڪبار

رضا نادمی راد

 ســـرمقـــاله

ایران در مقابل تمامی استکبار

تالش کنید این بار دیر نشود!

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

فخر ایران
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اینجــا ایــران اســت، کشــوری کــه در بین کشــورهای تولیدکننــده انــرژی، در تولید گاز طبیعی، رتبه ســوم دنیا و در تولیــد انرژی 
الکتریکــی، بــا 12 پلــه ارتقــا و 14 برابــر شــدن رشــد از ســال 1990 میــادی تــا کنون، رتبه ســیزدهم دنیا را کســب کرده اســت.
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را تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت سیدة نساء العالمین حضرت زهرا ؟اهس؟



داخلــی بــه فیفــا ارســال می شــد؛ همه وهمــه نشــان از یــک 
ــود. طراحــی و برنامه ریــزی منســجم از طــرف دشــمن ب

 وقتــی پــروژه حــذف تیــم ملــی ایــران از جــام جهانــی 
ــای  ــت گروه ه ــا فعالی ــدی ب ــه بع ــورد، مرحل ــت خ شکس
ــور  ــه کش ــه زدن ب ــرای ضرب ــالمی ب ــوری اس ــف جمه مخال
تحــت عنــوان عملیــات روانــی از طریــق تروریســم رســانه ای 
آغــاز شــد. اتــاق جنــگ ایــن عملیــات هــم دو شــبکه 
 Iran و   manoto ســعودی  و  انگلیســی  تروریســتی 
و  آشــوب ها  اوج گرفتــن  بــا  بــود.   international
اغتشاشــات در داخــل ایــران فضــا بــرای افزایش فشــار روی 
تیــم ملــی بیشــتر شــد. مصاحبــه بــا بازیکنــان ســطح پایین 
فوتبــال در خــارج کشــور و واکنش هــای نابخردانــه و بعضًا 
مغرضانــه چنــد چهــره شــاخص فوتبالــی در داخــل کشــور 

ــل کــرد.  ــی را تکمی ــم مل ــازل فشــار روی تی عمــالً پ
نکتــه قابل توجــه ایــن جریانــات ایــن بــود که شــاخص ترین 
ــود.  ــی ب ــره فوتبال ــک چه ــر مجــازی آشــوب ها هــم ی رهب
علــی کریمــی بازیکــن ســابق تیــم ملــی قبــل از اعــزام تیــم 
ــی روی  ــار روان ــاد فش ــا ایج ــد از آن ب ــر و بع ــه قط ــی ب مل
ــا  بازیکنــان، در مرحلــه اول قصــد همراه کــردن بازیکنــان ب
خــود را داشــته و بعــد از محقق نشــدن ایــن هــدف، در 
مرحلــه بعــدی ســعی در ایجــاد دودســتگی و تشــویش 
ــر  ــی را داشــت. ســؤاالت سیاســی و غی ــم مل در اردوی تی
فوتبالــی خبرنــگاران انگلیســی و آمریکایــی در نشســت های 
ــود.  ــگ ب ــن جن ــم بخشــي از ای ــا ه ــل از بازی ه ــری قب خب
ــه طــور  ــن حمــالت و هجمه هــای رســانه ای را ب ــج ای نتای
واضــح از همــان شــروع بــازی اول ایــران مقابــل انگلیــس 
دیدیــم. بــازی ای کــه بدتریــن شکســت ایــران در جــام 
ــری دو مــاه گذشــته را  ــی ســیر خب ــی را رقــم زد. وقت جهان
مــرور می کنیــم، مشــخص می شــود کــه قــرار اســت همــان 
جنــگ روانــی جــام جهانــی 1998 فرانســه را پیــاده کننــد. اما 
ــاال. از آن طــرف  ــی بســیار ب ــا حجــم و پیچیدگ ــار ب ــن ب ای
خــود آمریکایی هــا بــرای بــازی ایــران و آمریــکا در حــدود 5 
هــزار بلیــت بــرای تروریســت های ســنتکام خریدنــد تــا آنهــا 
هــم نشــان دهنــد کــه ایــن تقابــل، فقــط یــک رویارویــی 

فوتبالــی محصــور در مســتطیل ســبز نیســت. 
ایــن جــام جهانــی تجربــه متفــاوت و مهمــی در عرصــه 
همبســتگی ملــت ایــران بــود. چالشــی از جنــس فوتبــال، 
ــی  ــم مل ــت تی ــر از شکس ــر و فرات ــی بزرگ ت ــا هدف ــی ب ول

ــران. ــال ای فوتب

حضــرت زینــب ؟اهس؟ در مقابــل حکومت هــای جبــار ایســتاد و آن خطبــه 
را خوانــد و آن حرف هــا را زد کــه     همــه می دانیــد؛ زنــی کــه در مقابــل یــک 
ـ کــه اگــر مردهــا نفــس می کشــیدند همــه را   می کشــتند  جبــاری ایســتاد 
ـ و نترســید و ایســتاد و محکــوم کــرد حکومــت را، یزیــد را محکــوم کــرد. 
بــه یزیــد     فرمــود تــو قابــل آدم نیســتی، تــو انســان نیســتی. زن یــک همچو 

مقامــی بایــد داشــته باشــد.

صحیفه امام،جلد ۷، صفحه 3۴۰

مقـــــام  زن  مسلمــــان؟ق؟امام روح اهلل 
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چنــد روز پیــش بــود کــه بــرای رفتــن بــه جایــی ســوار متــرو شــدم؛ 
چنــد دقیقــه از حرکــت متــرو نگذشــته بــود کــه زنــی بــا ســردادن 
شــعاری بــا صــدای بلنــد همــه توجه هــا را بــه خــود جلــب کــرد. اما 
هیــچ صدایــی در جــواب بــه آن بلنــد نشــد. چند دقیقه بعــد دوباره 
شــعار خــود را تکــرار کــرد ایــن بــار هــم جــز تعداد انگشــت شــماری 
کــس دیگــری توجهــی بــه آن نکــرد تــا اینکــه در دفعــه ســوم مردم 
حاضــر در متــرو شــروع بــه تمســخر شــعار دهنــدگان کردنــد کــه 
هیــچ صدایــی دیگــر بلند نشــد. ایــن داســتان و داســتان های دیگر 
ــزی دارد و آن  ــده باشــید نشــان از چی ــا دی کــه شــاید شــنیده و ی

نداشــتن پایــگاه مردمــی اغتشاشــگران میــان مــردم اســت.
ــول  ــا آن را قب ــه م ــی ک ــه واقعیت ــد ک ــا خــود بگویی ــا شــاید ب  ام
کرده ایــم چیــز دیگــری اســت. کل کشــور در آشــوب اســت، مــردم 
همــه ناراضی انــد و رُک بگویــم نظــام جمهــوری اســالمی در حــال 
فروپاشــی اســت! پــس علــت ایــن اختالفــات در آنچــه می بینیــم و 

می شــنویم در چیســت؟
جوابــش ایــن اســت کــه کشــور مــا درگیــر مشــکلی اســت بــه نــام 
عــدم مدیریــت رســانه ای؛ البتــه بیشــتر بحرانی اســت که به ســمت 

فاجعــه شــدن در حرکــت اســت. 
ــت  ــد روای ــر بخواهی ــه اگ ــود دارد ک ــری وج ــانه ام ــای رس در فض
شــما مــورد قبــول واقــع شــود بایــد اولیــن روایــت را شــما مطــرح 
کنیــد چــرا کــه عمومــاً در فضــای رســانه ای، روایــت اول، روایــت 
ــده ی جنــگ روایت هــا دیگــر فقــط  ــروز اســت. امــا امــروزه برن پی
ــه  ــتند ک ــخت وی هس ــای سرس ــه رقب ــت؛ بلک ــیما نیس صداوس
به قــدری بیــن مــردم و مخاطبیــن خــود اعتمادســازی کرده انــد کــه 
حتــی اگــر روایتــی را دیرتــر نیــز اعــالم کنند باز هم کســانی هســتند 

کــه آن را بپذیرنــد. 
برخــی از فعالیت هــای مجموعــه صداوســیما کاری کرده اســت که 

تــالش ڪنید،    این بـار 
ـ ر      نشـــــود! دیـــ

بخشــی از مــردم دیگــر بــه آن اعتمــاد ندارنــد؛ زیــرا کــه آن را جزئی از 
خودشــان نمی داننــد. ایــن اتفــاق در اثــر فعالیــت زیــاد رســانه ملــی 
در جهــت درمــان مشــکل بوده نه پیشــگیری از آن. امروز احســاس 
می شــود صداوســیما ســاختار بــا رنــگ و بــوی امنیتی داشــته باشــد 
تــا فرهنگــی. به گونــه ای کــه مســائل و مشــکالت تــا زمانی کــه وارد 
مرحلــه ی امنیتــی نشــده اند انــگار وجــود ندارند و مشــکل مــا دقیقًا 
همین جاســت و راه حــل را نیــز بایــد در همیــن مــورد جســت وجو 
کــرد؛ یعنــی تغییــر در ســاختار و ایــن یعنــی تغییــر در فکــر و خــود 
اعضایــی کــه ایــن ســاختار را تشــکیل می دهنــد. اگر از همــان ابتدا 
افــراد فرهنگــی متخصــص در بطن کار بودند. شــاید امــروزه اوضاع 
بــه نحــوی دیگــر بــود. البتــه باید توجه داشــت که مشــکالت اخیر 
ســاختاری در رســانه ملــی یک شــبه ایجــاد نشــده؛ بلکــه حاصــل 

ســال ها نقــص در دیدگاه هــا و نبــود افــراد متخصــص اســت.
 مشــکل دیگر صداوســیما که باعث مشــکالت اخیر شــده اســت، 
ایــن اســت کــه از رســالت اصلــی خــود یعنــی تولید محتوای ســالم 
بــه ســمت یــک دســتگاه تولیــد ســلبریتی ِمنفعت پرســت حرکــت 
کــرده اســت کــه برنامــه ای تولیــد و گــزارش کاری را پــر می کننــد. 
در مقابــل نیــز رســانه های خارجــی و معانــد بــا تعــداد چنــد صــد 
مردم پســندتر  و  متنوع تــر  برنامه هــای  روزبــه روز  رقمی شــان، 
پخــش می کننــد تــا در نهایــت پشــت شــبکه های انگشت شــمار 

صداوســیمای ملــی را بــه خــاک بمالنــد.
البتــه گفتــن ایــن مــورد نیــز خالی ازلطــف نیســت کــه اخیــرًا 
صداوســیما کارهــای مثبــت بســیار زیادی نیز انجــام داده اســت که 
امیــد بــه تغییــر در خــودش را نشــان می دهــد هرچنــد امیــد اســت 
مســئولین رســانه ای مان کمــی تخصصی و فرهنگی بــه قضایا نگاه 
کننــد و بــه برنامه هایشــان بیشــتر رنــگ مردمــی بدهــد تــا بــاز هــم 

مثــل همیشــه دیــر نشــود!

امیررضا محمدی



نگاهــی کــه بــه ایــن مکتــب وجود 
دارد _ مواجه باشیم. نه تنها در این 
مکتــب بلکــه در ســایر مکاتــب نیــز چنیــن مناســباتی برقرار 
اســت. برای مثال مارکسیســم، دارای نحله های مارکسیسم 
ارتدکس، مارکسیســم لنینیســم، مارکسیســم ایدئالیستی، 
مارکسیسم اگزیستانسیالیستی و... است. بحث بر سر این 
نقطــه اســت کــه »اســام« در ایــن خوانش هــای مختلــف و 
فروعــات معنــای کامــالً متفاوتــی دارد، یــا آنکــه اســالم در 

همــه ایــن خوانش هــا بــه یــک معنــا اســت؟

   کدام تفریع؟
نــوع نــگاه مــا به مکتــب و مبانی عمیــق آن، تعیین می کند 
کــه چــه مواجهــه ای با قرائت هــای مختلف از مکتب داشــته 
باشــیم؛ لــذا احصــاء ایــن مبانــی بــه مــا کمــک خواهــد کــرد 
تــا تنهــا، رویکردهایــی را بپذیریــم کــه بــر این مبانی بنا شــده 
باشــند. بســط و تفصیل هایــی کــه از ایــن مبانــی کالن داده 
می شــود، چنانچــه مبتنــی بــر همــان مبانــی باشــند، ســبب 
ارتقــاء ســاختمان مکتــب خواهــد شــد و اگر انطباقــی با این 
مبانی نداشــته باشــند، ضرورتاً فرو خواهند پاشید؛ بنابراین، 
ــش  ــه خوان ــب ب ــردن مکت ــاف ک ــت، مض ــت نخس در حال
جدیــد، عیــن همــان مکتــب اســت. ماننــد تعریــف اســالم 
بــه امتدادهــای حقیقــی خــود، همچون اســالم ناب، اســالم 
شــیعی و... . امــا در  رویکــرد دوم، مکتــب در هــر خوانــش، 
معنــای خــاص خود را خواهد داشــت که متفــاوت از معنای 
حقیقــی آن خواهــد بــود. ماننــد نــوع نــگاه بــه اســالم تحــت 

عنــوان اســالم ســکوالر، اســالم رحمانــی و...
 

  عینیت ها  و   غیریت ها
روشــن اســت کــه ایــن فراینــد، ســبب تعین بیشــتر مکتب 
خواهــد شــد. الزمــه این عینیــت نیز طبیعتاً غیریت اســت. 
هــر چــه مکتب تفاصیل بیشــتری از خود ارائه دهد، بیشــتر 

از غیــر خــود متمایز می شــود. 
مســئله غیریت ســاز در مواجهــه رویکردهــای امتــدادی بــه 
ــز مســئله امامــت اســت. از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســالم نی

ــٌد َصاِحــَب اَْلَجْمــِع َو ِصــرُْت  نقــل اســت کــه: »َصــاَر ُمَحمَّ
ــف  ــالم کش ــدی، اس ــالم محم ــر«.  اس ــَب النش ــا َصاِح أَنَ
و جمــع و اســالم علــوی نشــر و تفصیــل آن خواهــد بــود. 
در واقــع امامــت، فراینــد تفصیــل هــر چــه بیشــتر مکتــب و 
عینیت بخشــی بــه آن اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کــه متولی تفصیل و عینیت بخشــی به 

مکتــب اســت، عامــل غیریــت نیــز هســت.

نتیجتــاً آنکــه مکتــب ضرورتــاً در هــر برهــه بایــد تفصیــل 
بیشــتری یابــد. ایــن تفصیــل، همــان تفریــع، امتــداد و 
تعین بخشــی توســط شــارحان اهــل حــق، در مقابــل اهــل 
بغــی اســت کــه ســبب عینیــت بیشــتر بنــای مکتــب و در 
نتیجــه غیریــت آن خواهــد شــد. زمانــی یک شــارح می تواند 
چنیــن عملکــردی داشــته باشــد کــه در دو حــوزه مجتهــد 
باشــد: مجتهــد در مکتــب و مجتهــد در حــوزه موضوعــی 
خــود. مــا بــه چنیــن شــارحی، مؤســس می گوییــم. در ایــن 
صــورت خطــا نخواهــد بــود کــه خوانــش شــارح مؤســس 
خوانــش مختــار و قابــل تبعیــت معرفــی شــود؛ همانگونــه 
کــه اهل بیــت؟مهع؟  بــا بــه رســمیت شــناختن برداشــت های 
شــاگردان خــود از مکتــب، بر این فرایند، صحه گذاشــته اند.

ــی  ــارحی را معرف ــم، ش ــر بخواهی ــر اگ ــال در دوره معاص ح
کنیــم کــه به چنیــن نقطه ای دســت یافته اســت که هــم در 
باالترین ســطح از فهم از اســالم قرار گرفته باشــد و هم آگاه 
بــه اقتضائــات حاکــم بــر زمانــه باشــد نام چه کســی بــه ذهن 

متبــادر خواهد شــد؟
آری! اسام خمینی، اسامی است در چنین قواره !

ادامه از صفحه 1

سیدعلی علمداری

ــه مداحی هایــی  در خــود فرورفتــه بــودم، در حــال گــوش دادن ب
کــه در موبایلــم داشــتم، بــودم. لیســت مداحی هــا رســید بــه آن 
مداحــی که حســین طاهــری می خوانــد: »وای اگــر خامنه ای حکم 
ــم دهــد.« پــس از  ــد کــه جواب ــم نتوان جهــادم دهــد/ ارتــش عال
شــنیدنش، ذهنم مشــغول شــد. بیت شــعری که خیلی از ما آن 
را شــنیده ایم؛ مداحــی ای کــه خیلــی از مــا بــا آن بــه شــور و هیجان 
می آییــم. بــا شــنیدن ایــن مداحــی، ســؤالی در ذهنــم ایجــاد شــد: 
»آیــا واقعــاً زمانــی کــه رهبــری حکــم جهــاد بدهنــد، جان برکــف بــر 

دشــمن می تازیــم؟«
پــس از مدتــی تفکــر بــه نتیجــه ای رســیدم؛ بیــش از یــک ســال 
اســت رهبــر انقــالب فرمــان جهــاد تبییــن را صــادر کرده انــد، پــس 
از آن هــم مکــرر بــر آن تأکیــد کرده انــد. امــا والیی هــا کــه از قضــا 
نســبت بــه رهبــری ارادت زیــادی داریــم و ادعــا داریــم منتظر حکم 
جهــاد ایشــان بــرای نبــرد هســتیم، در برابــر حکم جهــاد تبیین چه 

کردیــم؟ چــه واکنشــی جــز انفعال داشــتیم؟
چیــزی کــه تــا االن مشــهود اســت ایــن اســت کــه جهــاد تبییــن 
ــاب،  ــک ســری همایــش، هشــتگ، تبلیغــات، کت ــه ی ــل ب تبدی
بیلبــورد، گــروه، پــروژه شــده اســت تــا گزارشــی بــرای مقــام باالتــر 
باشــد. هیچ کــدام از مــا وارد فــاز عملیاتــی جهاد تبیین نشــده ایم؛ 
تنهــا کارمــان این اســت کــه از هــزاران زاویه آن را تحلیل و بررســی 

کنیــم، امــا حتــی یک قــدم هــم روبه جلــو برنمی داریــم.
تصورمــان ایــن اســت که جهاد یعنی اســلحه به دســتمان بدهند 
و بگوینــد بــه میــدان جنــگ بــرو و بجنگ. ایــن در حالی اســت که 
جهــاد فقــط تفنــگ به دســت گرفتن نیســت، جهــاد فقط بــا جان 
نیســت، گاهــی بــا مــال هــم هســت، بــا مغــز و فکــر هــم هســت 
و بــا بســیاری از چیزهــای دیگــر هــم می تــوان جهــاد کــرد. در واقــع 
بــا هــر اســتعدادی کــه خداونــد در اختیــار انســان قــرار داده اســت، 

می تــوان در برابــر دشــمن ایســتاد و جهــاد کــرد.
ایــن تصــور غلــط باعــث شــده خودمــان را در میــدان نبــرد نبینیــم 
و دچــار انفعــال و تنبلــی شــویم. تفکــر اشــتباهی که ســبب شــده 
انقــالب از حرکــت اصلــی خــود باز بماند. بســیجی که امام دســتور 
تشــکیل آن را داد، بســیجی بــا روحیــه ای خســتگی ناپذیر و حاضر 
ــد می کــرد. امــا امــروز  ــه مــردم تولی ــرای خدمــت ب ــدان، ب در می
برخی بســیجیان هنوز تصورشــان از جهاد محــدود بــه دوران دفاع 
مقــدس اســت. ایــن گــروه تــا زمانــی که جنــگ نظامــی رخ ندهد، 
ــه پوچــی  ــد، گویــی کــه ب ــرای خــود تعریــف نمی کنن فعالیتــی ب
رســیده  باشــند. بــه همیــن خاطــر هم خدمتــی به جامعــه ی خود 
نمی کننــد، نســبت بــه حــرف رهبــر خــود بی توجــه می شــوند، و 
این گونــه بخــش از بســیج بایــد بترســد؛ چراکــه از ریــل رســالت 

خــود خــارج شــده اســت.
اگــر ایــن برداشــت از جهــاد اصــالح شــود و هــر لحظــه خودمــان را 
در میــدان نبــرد حــس کنیــم، تــالش می کنیــم تــا از ایــن حالــت 
رخــوت و انفعــال خــارج بشــویم. پــس از آن اســت کــه می توانیــم 
پــا بــه میــدان بگذاریم، آنجاســت که می توانیــم وارد میــدان جهاد 
تبییــن بشــویم. میدانی که ایــن روزها نیازمند تبیین گران بســیار 
اســت. عرصــه ای کــه جــای خالــی  جهادگــران بیش ازپیــش در آن 

احســاس می شــود.
ــر ادعــا، "مــا"ی  ــر ایــن اســت کــه "مــا"ی پ  دراین رابطــه عجیب ت
جان برکــف، "مــا"ی گوش به فرمــان باوجوداینکــه ایــن مســائل و 
مشــکالت را در ماجراهــای اخیــر دیده ایــم، باز هم حاضر نیســتیم 
بــرای درمــان نقص هــای خــود دســت به کار شــویم و حرکتــی در 
راســتای جهاد تبیین و رفع مشــکالت کنونی کنیم. باید هوشیار 
بــود، فرمــان جهــاد مدت هاســت صــادر شــده اســت، هــر کوتاهی 

مــا ضربــه ای بــه خودمــان خواهــد زد.
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وای       ائئگــر خـــامنــــه  ای 
حڪم جهــــادم     دهد



ݥ ز
وݥݣݣ�

ݩݩز ݧ
ݤ ݣݣݣݣݣݣݠهں اݤݤسݡݠٮݦݩݩݩݑ

وݥعݩز
ݩݩݩݩز ݧ

ه ݣݣݣوݥ ݣݣݣݣݣݣع ݩݩݩݩݩݩݩݩݩز ݧ ݧ ݧ ںݧ
ݩݩݩݑ ݧ ݧ ٮݧ

ݩݩݩز ݧ
ݬݬݕر ݣݣݣݣݣݣݣݣڡ ݫ هݤݤݤ ݣݣݣݣٮݫ زݠکوݣݣحݬݬݕ

وݥ�
ز
ر ݣݣݣݣماسݡݠٮݩݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهں

ݦݦݨݨز
ط

ٮݩݩݩݩݩݑ
ز

ݡمه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�
ط

اݣݣݣݣݣݣݣ
�ز

253
فتــــــــــــــح ؛     نشـــریه ئئگفتمـــان انقــــــالب   اســــــالمی
صاحب امتیاز:   بسیج دانشجویی دانشئئگاه امام صادق؟ع؟

  سامانه پیامڪی : 1۰۰۰۴۰۷2
 B a s i j I S U . i r@  F a t h I S U _ i r

»ایــن عنصــر علمــی کم نظیــر، جــان عزیــز و گران بهــا را به خاطــر تالش هــای علمــی بــزرگ 
و مانــدگار خــود، در راه خــدا مبــذول داشــت و مقــام واالی شــهادت، پــاداش الهــی اوســت«  
برگرفتــه از پیــام رهبــر انقــاب در پی ترور دانشــمند هســته ای شــهید محســن فخــری زاده   

1399/9/8   |
هفتــم آذرمــاه، دومیــن ســالگرد شــهادت دانشــمند هســته ای دکتــر محســن فخــری زاده 

توســط مــزدوران رژیــم صهیونیســتی بــود. او، عهــد خود بــا پــروردگار متعــال را صادقانه 
بــه ســرانجام رســاند و پــاداش مجاهــدت پنجاه ســاله را گرفــت. شــهید فخــری زاده 

یکی از مهره های کلیدی و تأثیرگذار در زمینه تحقیق و توســعه دانش هســته ای 
کشــورمان بــود. آنهــا کــه دســتور تــرور محســن فخــری زاده را به جوخه هــای ترور 
دادنــد، بی تردیــد در پســتوهای خــود در تل آویــو و واشــنگتن از او می ترســیدند؛ 
ــرا  ــه اج ــرورش را ب ــه ت ــا نقش ــتند و باره ــن نمی نشس ــه کمی ــال ها ب ــه س وگرن
نمی گذاشــتند. وی از جملــه مجاهــدان مخلــص انقــالب بــود کــه ترجیــح داد 
تــا گمنــام بمانــد و به جــای کســب شــهرت و مقــام متعهدانــه در راه پیشــرفت 
علمــی ایــران اســالمی به ویــژه در عرصه هــای دفاعــی گام بــردارد. امــا در اهمیت و 

بزرگــی و تأثیرگــذاری ایــن مــرد بــزرگ همیــن بــس که بــرای مهــار اندیشــه اش، یکی 
از پیچیده تریــن تــرور قــرن طراحــی و اجــرا شــد. طراحــان تــرور بایــد بداننــد کــه خــون 

مجاهــدان اســالم بــر ســالح  های مخــوف آنها پیــروز اســت و جوانان برومنــد ایــران، راه 
شــهدای هســته ای را ادامــه خواهنــد و ایــن راه بــی رهــرو نخواهــد مانــد.

دو سال از فقدان شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای کشورمان، 
می گــذرد. جایــگاه مهــم ایشــان در پیشــبرد پروژه هــای امنیتــی و 

دفاعــی کــه اجــازه نمــی داد اطالعــات و حتــی تصاویــری از 
ایشــان در رســانه ها منتشــر شــود و شــخصیت علمــی 

و انســانی ایشــان کــه کمتــر موردبحــث و گفتگــو قــرار 
گرفتــه اســت، باعــث شــد ایــن چهــره و شــخصیت 
ــن یادداشــت  ــزد عمــوم ناآشــنا باشــد. ای ــزرگ ن ب
قصــد دارد از زبــان برخــی از بســتگان، همــکاران و 
دوســتان شــهید فخری زاده، گوشــه هایی از زوایای 
پنهان و ناآشــنای شــخصیتی و تالش های علمی 

ایشــان بــرای عمــوم نمایــان گردانــد.

   خود را پرورش یافته مکتب امام )ره( می دانست
»همیشــه خــودش را پرورش یافتــه مکتــب حضــرت امــام )ره( 
ــل  ــام )ره( را از قب ــای ام ــن کتاب ه ــت م ــت و می گف می دانس
از انقــالب بــه دســت گرفتــم و هنــوز کــه هنــوز اســت زمیــن 
نگذاشــتم و آشــنایی بــا امــام و کتــب امــام )ره(، نقــش بســیار 
مهــم و مؤثــری داشــت تــا بــه مســیر معرفــت و بــه ایــن مقــام 

برســم.« حامــد فخــری زاد؛ فرزنــد شــهید

   متفکرانه فیزیک هسته ای را می دانست
ــه شــناخت و نظراتــی کــه در فلســفه ی علــم  »ایشــان باتوجه ب
داشــت و نســبتی که بین فیزیک کوانتوم  مکانیک با فلســفه ی 
اســالمی؛ یعنــی حکمــت متعالیــه برقــرار می کــرد و عالقــه ی 
خاصــی کــه بــه حکمــت متعالیــه داشــت، فیزیــک هســته ای 
ــر  ــلمین دکت ــت.« حجت االسام والمس ــه می دانس را متفکران
عبدالحســین خســروپناه؛ اســتاد حــوزه و دانشــگاه و رئیــس 

مؤسســه ی پژوهشــی حکمــت و فلســفه ی ایــران

   نیازهای زمان خودش را می شناخت
»در کنــار ایــن علــم دارای خصوصیــات جامــع، اهــل ادب، 
فلســفه و شــعر بــود. در عین حــال نیاز هــای زمــان خــودش 
را می شــناخت و می دانســت در ایــن زمــان بــرای کارکــردن 
بایــد خــون داد، آبــرو داد، زندگــی داد و بــه  عبارتــی، زندگــی 
خــود را ویــران کــرد تــا کشــور خــودش را آبــاد کنــد. مهربــان و 
ــود. می شــنید و فکــر می کــرد  ــی ب ــود. شــنونده خوب دلســوز ب
ــا  و تصمیــم می گرفــت. به خاطــر همیــن همــه کســانی کــه ب
دکتــر فخــری زاده آشــنایی دارنــد می داننــد کــه بــا او راحــت 
می توانســتند حــرف بزننــد، چــون حرف هایشــان را کامــل 
ســید  دکتــر  می کــرد«.  اظهارنظــر  بعــد  و  می کــرد  گــوش 

محمودرضــا آقامیــری، از دوســتان شــهید(

   از همه تعلقات غیر خدایی، جدا شده بود
ــود کــه از همــه تعلقــات غیــر  ــه نقطــه ای رســیده ب »ایشــان ب
خدایــی، جــدا شــده بــود. رازونیــاز شــبانه و برپایــی نماز شــب از 
جملــه ویژگی هــای وی بــود، شــهید فخــری زاده تــالوت قــرآن را 
تنهــا به منظــور گرفتــن پــاداش انجــام نمــی داد؛ بلکــه بهره هــا و 
نکته هــای علمــی از قــرآن بــه دســت مــی آورد« حجت االســام 
ــی  ــازمان عقیدت ــس س ــور؛ رئی ــان پ ــن آقاج ــید ضیاءالدی س

سیاســی وزارت دفــاع
یادش گرامی و راه نورانی اش، پررهرو باد

رستم ضیایی

به مناسبت دومین سالئئگرد شهادت            دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده .فحـــر     ایــــــران

ارتقاء فرهنگ جامعه

ما باید هرچه سریع تر رشد فرهنگی را در سطح عموم 
ملت باال ببریم. چرا که یک خطر اساسی ما را تهدید 

می کند و آن نسلی است که باید در آینده تداوم انقالب 
به دست او انجام گیرد و امروز خیلی از گروه های 

منحرف آن را بازیچه خودشان قرار داده اند و افکارشان 
را مسموم می کنند و این نسل را آماده می کنند که 

برای دوره های بعد بتوانند انقالب را در جهت خودشان 
برگردانند.

شهیـــد دکتر عبدالحمید  دیالمه
)مصاحبه با روزنامه صبح آزادگان(

مراســـم فاطمیــــــــه اول از گذشته برای امروز
هیأت میثاق بــــا شهدا
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ݩݩݩݩݩز ݧ ݧ ݧ ݢںݧ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
ز

ݤ ݣݣݣݣݣݣسو� �ن لمسلمىݪݪݪݪݪݬݬݬݬݔ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ و ݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

مݤݤݤ
�ب االسالݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ح�ب

ݤݤݤݤݤݤݤ
ݭݭݭݔݠٮݦݩݑ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݬݬبىݫ ݫ لݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ

ݠه
ݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣاݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ن ݭݭݭݭݭݭݭݭݔ حىݫ

عݡیݥݥݥݥݥݥݥو مادݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ مݡݡطىݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݔ
ݠمݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݭݭݭݭݭݔٮݩݩݩݩݩݒ ݫ ݫ ݥݥ ݣݣم�ݫ حاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ب

۱۲ تا ۱۷ آذرماه به مدت ۶شب    از ساعت ۱۹:۳۰
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