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ما و حفاظت از فخرهای انقالب
دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده

عضو هیئت علمی و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تــرور ناجوانمردانــه دانشــمند برجســته دفاعــی و هســته ای 
ــران اســامی مان  ــر علمــی خــدوم و خــاّق ای کشــور و مدی
در  کــه دل  را  آنــان  همــه  انقــاب،  بــه دســت دشــمنان 
گــرو رشــد و پیشــرفت ایــن مــرز و بــوم دارنــد، بــه شــدت 
آزرده خاطــر ســاخت و رنجانیــد. ایــن آزردگــی و رنــج، البتــه 
بــروزات گوناگونــی را در میــان افــراد و گروههــا دامــن زد و 

بــه شــیوه هــای گوناگــون ظهــور یافــت.
از ابــراز تنفــر از دشــمنی و ددمنشــی ســنگ دالن گرفتــه تــا 
لــزوم حفــظ هوشــمندی یــا بــه اصطــاح خویشــتن داری در 
قبــال ایــن رفتــار وحشــیانه و تــا تأکیــد بــر انتقــام ســخت 
و  واکنشــها  از  برخــی  و...  گذشــته  از  گرفتــن  درس  و 
تحلیل هایــی بــود و هســت کــه در بیــن ایــن افــراد و گروههــا 

مطــرح شــد و همچنــان می شــود.
امــا یکــی از ایــن واکنشــها بــه بعــد حفاظتــی ماجــرا بــاز 
می گــردد و نقص هــا، حفره هــا و عیــوب ایــن سیســتم را 
بــه شــدت مــورد هــدف قــرار می دهــد؛ اینکــه چطــور یــک 
دانشــمند و مدیــر علمــی برجســته کشــور کــه از مدتهــا قبــل 
در تیــررس دشــمن بــوده اســت، بــه این شــکل مــورد جنایت 
ــه فیــض شــهادت نائــل می شــود؟!  ــان قــرار می گیــرد و ب آن
ایــن نقــد بــه سیســتم حفاظتــی گاهــی شــکل های تنــد و 
بی محابــا نیــز بــه خــود گرفتــه اســت... فــارغ از درســتی یــا 
نادرســتی ایــن قبیــل نقدهــا و ســؤاالتی کــه در جــای خــود 
بایــد بــه شــکلی دقیــق و صحیــح بررســی شــود و اگــر نفــوذ و 
خطایــی در ایــن سیســتم بــوده اســت بــا عامــان و خاطیــان 
آن بــه طــور جــدی برخــورد شــود؛ ایــن نوشــتار کوتــاه قصــد 
دارد از زاویــه دیگــر بــه حفاظــت از فخری زاده هــا و فخرهای 

انقــاب بپــردازد و آن اینکــه، 
ای کاش، مخاطــب ایــن نقدهــا و ســؤاالت جــدی و از ســر 

دغدغــه را، یکبــار هــم کــه شــده، خودمــان قــرار دهیــم!
 بــه جــای اینکــه مــدام ایــن فــرد و آن گــروه را متهــم کنیــم 
هــم  یکبــار  نمی کردنــد،  و  چــه می کردنــد  آنهــا  پــس  کــه 
ایــن ســوال را از خودمــان بپرســیم کــه مــن چــه می کنــم؟! 
ــکاری و توقع خواهــی از  ــه طلب ــه جــای اینکــه مــدام روحی ب
سیســتم را در خــود تقویــت کنیــم، یکبــار هــم ایــن طلــب 
را از خودمــان دنبــال کنیــم! پیــکان نقــد و ســؤال را از تیــم 
حفاظــت دکتــر فخــری زاده بــه ســوی خودمــان هــم بیاوریــم 
کــه بــه راســتی »مــا بــرای حفاظــت از فخرهــای انقــاب چــه 
کرده ایــم«؟!  الزم نیســت کــه حتمــاً در تیــم حفاظــت ایــن 
شــهید یــا سیســتم اطاعاتــی و امنیتــی کشــور باشــیم تــا 
بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم... اگــر دل در گــروه پیشــرفت 
کشــور داریــم، بایــد خــود را در قلمــرو محافظــان ایــن کشــور 

و انقــاب بدانیــم...
آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن ســؤال فکــر کرده ایــم؟ وظیفــه مــن بــه 
عنــوان یــک فــرد دانشــگاهی، فــردی کــه هزینــه بیت المــال و 
عامه مردم کشــورم خرج تحصیل من شــده اســت، در این 

میــان چیســت؟ مــن چقــدر انقــاب را، مبانــی آن را، اهــداف 
و مســیرش را و آینــده پیــش روی آن را مــی شناســم؟! تــا 
چــه حــد از فخرهــا و گنــج هایــی کــه »خــدا« در ایــن مســیر 
بــرای اســتفاده و حرکــت مــا دران قــرار داده اســت، آگاهــی 
دارم و چقــدر بــا دغدغــه حفــظ و حراســت از حریــم ایــن 
انقــاب، مســیر زندگــی ام را جلــو آمــده ام و مشــی علمــی ام 
را بــر آن اســاس پایه گــذاری کــرده ام؟! اگــر از شــهادت ایــن 
شــهید عزیــز می ســوزیم و می رنجیــم، زمیــن و زمــان را الزم 
نیســت متهــم کنیــم، راه دوری نمــی رود کــه بــه خــود آییــم 
و خــود را هــم مســئول حفاظــت از فخرهــای انقــاب بدانیــم 
و بنــای زندگی مــان را بــر آن اســتوار کنیــم. قــدم نخســت 
شــناخت و معرفــت بــه ایــن انقــاب و ماهیــت و مبانــی و 
اهــداف  و ابزارهــای خدایــی آن اســت و قدم هــای بعــد، پــا 

در میــدان عمــل گذاشــتن. بســم اللّه!
خوشــا بــه حــال ایــن شــهید عزیــز کــه بــا علــم بــه اینکــه 
ایــن  دشــمنان پلیــد، خواهــان محــو او از روی زمین انــد؛ 
چنیــن، جانــش را بــر کــف دســت می گیــرد و نــه تنهــا از پــای 
نمی نشــیند کــه بــر فعالیت هــا و جهــاد علمــی اش می افزایــد 
و امثــال ســپندها و هــزاران نــوآوری دیگــر را پایه گــذاری، 
راهبــری و هدایــت می کنــد. باشــد کــه در مســیر حفاظــت 

از فخرهــای انقــاب ســربلند باشــیم.
پــی نوشــت: در ایــن متــن کوتــاه مجــال پرداختــن بــه همــه 
ابعــاد و زوایــای ایــن ماجــرا نیســت، امــا در مجمــوع بایــد بــه 
ایــن نــکات مهــم کــه بــه صــورت خاصــه مطــرح می شــود، بــه 

صــورت جامــع، توجــه کامــل داشــت:
    1.دوران به زن در رو گذشته است!

تــرور، حاکــی از حفره هــای اطاعاتــی و  ایــن     2.شــکل 
امنیتــی اســت، بایــد در شناســایی، مجــازات و اصــاح آنهــا 

اقــدام فــوری انجــام داد.
   3.راه و مــرام ایــن شــهید بزرگــوار، بــه ویــژه در حوزه هــای 
علــم، فنــاوری و نــوآوری و مدیریــت آینده نگــر ایــن حــوزه را 

بایــد بــا قــوت ادامــه داد.
   4.نبایــد بــا غوطــه ور شــدن در خوانش هــای صرفــاً مــادی و 
محــدود بــه انتقــام، صبــر اســتراتژیک، حفره هــای امنیتــی و 
ماننــد آن، دچــار غفلــت از اراده دشــمن در خامــوش کــردن 

»نوراللـّـه« بــه عنــوان ماهیــت اصلــی انقــاب شــد!
   5. بایــد بــا بازیابــی نقش هــای فــردی و اجتماعــی خــود 
در حفاظــت از فخری زاده هــا، بــه مســیر ایشــان و فخرهــای 

انقــاب بــاز گردیــم.
بــرای شناســایی مقاطــع     6.بایــد رویکــردی آینده گــرا را 
پیــش روی انقــاب و فرایندهــای رشــد و عبــور از آنهــا را بــا 
محوریــت »همراهــی بــا برنامــه خــدا« بــه طــور جــد، دنبــال 

کنیــم.  
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مدیریت پژوهش و نوآوری
رضا علیپور

دبیر سابق انجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

خبــر جنایــت دســتگاه اســتکبار و تــرور شــهید دکتــر محســن 
فخــری زاده، دانشــمند صنعــت هســته ای و دفاعــی کشــور 
باعث شــد موج جدیدی از اخبار ســپهر سیاســی و رســانه ای 
کشــور را در بربگیــرد؛ محکــوم کــردن اقــدام تروریســت ها 
وجــه مشــترک تمــام اعــام نظرهاســت امــا شــکاف مابیــن 
اســت.  شــده  فعال تــر  غرب ســتیز  و  غرب گــرا  جریــان  دو 
آن هــا کــه حامــی برجــام بوده انــد و نجــات کشــور از بحــران 
اقتصــادی فعلــی را در گــرو ســازش بــا آمریــکا می داننــد و 
معتقدنــد فرصــت ایجــاد شــده در دوران پســاترامپ نبایــد 
بــا تشــدید تنــش از بیــن بــرود و در ســوی دیگــر، ســخن 
از انتقــام اســت، انتقامــی کــه قــدرت بازدارندگــی کشــور را 
بــه رخ جریــان اســتکبار کشــیده و از جری تــر شــدن آن هــا 
جلوگیــری کنــد. بی شــک ســخن در ایــن حــوزه بســیار اســت 
ــه ایــن همهمــه ای کــه بــر ســر  و بحــث مفصــل، امــا در میان
مســائل مختلــف، از نحــوه پاســخگویی بــه ایــن جنایــت و 
چنــد و چــون سیاســت گذاری در مســئله سیاســت خارجی 
تــا بررســی چالش هــای اطاعاتــی و امنیتــی کــه موجــب بــروز 
ایــن تــرور شــد، توقــف و تامــل بــر یــک ســوال ضــروری اســت. 
»ما دقیقا چه کســی را از دســت داده ایم؟« شــناخت شــهید 
اولیــن و بدیهی تریــن الزمــه بــرای ادامــه مســیر علمــی ایشــان 

اســت.
پــدر صنعــت هســته ای ایــران، دانشــمند هســته ای و دفاعــی، 
رئیــس ســازمان پژوهــش و نــوآوری وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح، از جملــه دســت انــدرکاران ســاخت کیــت 
تشــخیص ویــروس کرونــا، از پیشــروان پژوهش های ســاخت 
واکســن ویــروس کرونــا و ... مشــخصاتی هســتند کــه در 
همیــن چنــد ده ســاعِت پــس از شــهادت در وصــف شــهید 
ــه را  ــه شــده اند. جمع بنــدی یــک جمل ــر فخــری زاده گفت دکت
بــه ذهــن متبــادر می کنــد، »مــا یــک مدیــر توانمنــد فنــاوری 
را از دســت داده ایــم.« مدیــری کــه بــه ســبب اهمیــت کارش 
کمتــر نامــش را شــنیده ایم، مدیــری کــه ســال ها در ســایه 
و بــه دور از هیاهــو فعالیــت کــرده و بــه گــواه خروجی هــای 
فناورانــه صنایــع دفاعــی و هســته ای کشــور موفقیت هــای 

بســیاری کســب نمــوده  اســت. 
مدیریــت فنــاوری و نــوآوری در کشــور یکــی از حوزه هایــی 
اســت کــه بــا چالش هــای بســیار زیــادی روبروســت، در ایــن 
مجــال بــد نیســت بــه بررســی چنــد نمونــه از ده هــا چالشــی 
کــه شــهید فخــری زاده بــا فائــق آمــدن بــر آن هــا نــام خــود را 

در تاریــخ ایــن ســرزمین ثبــت کــرد بپردازیــم.
ایجــاد  نــوآوری،  از مهم تریــن چالش هــای رشــد     1(یکــی 
ــوآوری  ــرای تشــویق ن ــا ب بســتر الزم و ســاختار ســازمانی پوی
ــه  ــگان اســت. طبیعــی اســت ب و بهره منــدی از ظرفیــت نخب
میــزان محرمانه تــر شــدن فعالیت هــا، افزایــش حساســیت و 
باالتــر رفتــن هزینــه هــر تصمیــم غلــط در ســازمان، مدیــران 
آن محافظه کارتــر شــده و تــاش کننــد ســاختاری بــا ثبــات 

 رویــه و ضریــب اطمینــان باالتــری در ســازمان خــود ایجــاد 
کننــد. بــر همیــن مبنــا در یــک ســازمان نظامــی امنیتــی 
ایجــاد ســاختار مناســب جهــت رشــد خاقیــت و نــوآوری 

ماموریــت بســیار پیچیــده ای خواهــد بــود. 
  2(یکــی از مســائلی کــه در کشــور مــا زبانــزد اســت قــدرت و 
تــوان بــاالی صنایــع نظامــی، بــه طــور خاص صنایع موشــکی 
اســت، امــا بــدون تعــارف بایــد پذیرفــت صنایــع نظامــی 
جزیره ای جدا از ســایر صنایع کشــور نبوده و نیســتند و در 
پیوســتگی کامــل بــا برخــی صنایــع مــادر فعالیــت می کننــد. 
بــا فــرض اینکــه کارخانجات فوالدســازی یا صنایع پاســتیک 
ــاز  ــا کیفیــت مــورد نی ــی ب و... در کشــور نتواننــد محصوالت
صنایــع دفاعــی را فراهــم کننــد، اکوسیســتم دفاعــی کشــور 
ــرو خواهــد شــد، کمااینکــه  ــا معضــات بســیار جــدی روب ب
احتمــاال روبــرو بــوده و هنــوز هــم هســت! بی تردیــد فضــای 
صلــب و بروکراتیــزه شــده ی صنعــت در کشــور مــا کمتــر 
ســنخیتی بــا نــوآوری دارنــد و تــازه چنــد ســالی اســت کــه 
بــا همــت معاونــت علمــی، فضــای مفاهمــه بیــن صنایــع 
غــول پیکــر و بــا ســابقه کشــور و اکوسیســتم نــواوری در 
حــال شــکل گیری اســت. پــس ایــن درهم تنیدگــی بــا صنایــع 
صلــب، احتمــاال ســال ها خــون امثــال شــهید فخــری زاده را 
کــرده و مانعــی جــدی در مســیر تاش هــای  در شیشــه 

علمــی او بــوده اســت.
   3(فرهنــگ عمومــی کشــور نیــز متاســفانه بــه ســمتی رفتــه 
اســت کــه اپــای و تحصیــل در خــارج از کشــور تنهــا راه 
ــن شــرایط صنعــت  موفقیــت علمــی برشــمرده شــود. در ای
دفاعــی کشــور از بخــش قابــل توجهــی از توانمنــدی جوانــان 
کشــور محــروم شــده اســت. عــاوه بــر ایــن رشــد فردگرایــی 
در جامعــه ایرانــی در دوران پســا دفــاع مقــدس، باعــث 
شــده اســت تــا کار جمعــی بــرای اهــداف ملــی کمرنــگ و 
کمرنگ تــر شــده و منفعــت گرایــی فــردی جایگزیــن تــاش 
بــرای منفعــت و مصالــح ملــی شــوند، در ایــن شــرایط امثــال 
بــا مدیریتــی کم نظیــر موفــق شــدند  دکتــر فخری زاده هــا 
ــا ایثــار و فــداکاری  نســلی از جوانــان را تربیــت کننــد کــه ب
ــل توجهشــان در معــرض  بســیار، امــروز موفقیت هــای قاب

دیــد همــه مــردم اســت.
ــد  ــم مــا چن ــن مســیر در کشــور تحــت تحری چالش هــای ای
برابر بیشــتر و پیچیده تر از کشــورهای دیگر اســت و همین 
مســئله مدیریــت در حــوزه نــوآوری در صنایــع نظامــی و 
بســیار  را  داخلــی  بالقــوه  توانمندی هــای  ســازی  بالفعــل 
دشــوار ســاخته اســت. لــذا الزم اســت اهمیــت بیشــتری بــه 
ــگان  ــق ظرفیــت نخب ــن طری ــن حــوزه داده شــود کــه از ای ای
»قــوی  مســیر  بی شــک  شــوند.  شــکوفا  بیشــتر  چــه  هــر 

ــن رهگــذر نیســت. شــدن« جــز از ای
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ضعف رسانه ای در شناخت الگوهای جاودان
سارا عوادزاده

دبیر انجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت

در حيــن انكــه تــب دنبــال كــردن اخبــار افــراد دون مايــه در جامعــه بــاال گرفتــه بــود خبــر تــرور دانشــمندي بــزرگ و فرزنــدي 
از فرزنــدان برومنــد انقــاب بــار ديگــر داغ دلمــان را تــازه كــرد .

داغــي كــه دي مــاه ســال گذشــته بــا شــهادت ســردار ســليماني بــه دل هــاي مــا روانــه شــده بــود اوليــن ســوالي كــه بــه ذهــن 
ــا پــس از تــرور  مــي ايــد چــرا شــناخت چنيــن شــخصيت بــزرگ و واالیــی در زمينــه علمــي و دينــي بــراي جوانــان كشــور ت
ــار شــخصيت  ــود و در عــوض اخب ــه ب ــي اســت صــورت نگرفت ــن شــخصيت هاي ايشــان انطــور كــه شايســته و بايســته چني
هايــي كــه ذره اي بــراي  جوانــان كشــور جــز ســرگرمي هــاي پــوچ و گــذرا ثمــری نــدارد انچنــان پرورانــده ميشــود كــه بخشــي 
از زندگــي جوانــان صــرف پرداختــن بــه ایــن شــخصیت هــا مــی شــود ايــن ضعــف رســانه در بــه وجــود اوردن جــو رســانه اي 

بــراي شناســاندن ايــن الگوهــا موضوعــي بــس مهــم و قابــل توجــه اســت .
شــهادت دكتــر محســن فخــري زاده بــار ديگــر بــه مــا ثابــت كــرد عزتمنــدي نــزد خــدا و جاودانــه شــدن نــام و راه انســان در 
ــه راســتي كــه شــهادت هنــر مــردان  ــه شــد ب ــا شــهادت جاودان ــا ب گــرو اخــاص عمــل اســت و شــهيد فخــري زاده چــه زيب
خداســت مــردي كــه در عرصــه علــم و اخــاق و ديانــت زبانــزد عــام و خــاص بــود بــه بركــت خــون پاكــش رگ غيــرت جوانــان 
ــاداوري كــرد كــه عجــز و هــراس دشــمن از پيشــرفت كشــور دســتاويزي جــز  ســبب حــذف  ــا ي ــه م ــار ديگــر جوشــيد و ب ب
فيزيكــي يكــي از گوهــر هــاي ايــن ســرزمين بــراي او باقــي نذاشــته اســت و ايــن خفــت بارتريــن روش نشــان دادن ايــن هــراس 

اســت .
و ايــن رســالت را بــار دیگــر بــه مــا گوشــزد کــرد كــه در شــناخت شــخصيت هــاي بزرگــي چــون دكتــر محســن فخــري زاده 
بيــش از پيــش تــاش كنيــم و ظرفيــت رســانه اي بيشــتري بــه كار گيريــم تــا ايــام جوانــي خــود  و فرزندانمــان ادامــه دهنــده 

راه بزرگانــي همچــون او باشــد .

و بر خلق الله روا باشد كه در جواب رسيدن اجل نيمه جان زمزمه كنند :
آمدي !؟ وه كه چه مشتاق و پريشان بودم

3 - پایان

آخرین دل نوشته شهید دانشمند، دکتر محسن فخری زاده - یک ماه قبل از شهادت

یک سوال دارم:
چرا شهدا در جوانی سخنانی می گویند که عرفا در کهنسالی؟

البته می دانیم که این سخنان از عمق حکمت جاری شده از قلب بر زبان است نه آنکه سخنانی سطحی 
است.                                                                                                                    99/8/7


