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رسمقاله

امیرحسین صیادی
یکی برای همهکارشناسی مهندسی عمران

روز جمعــه 7 آذر 1399 بــود کــه راه افتــاد و ســاعت 2 ظهــر بــه مقتــل خــود در آبســرد دماونــد رســید، ابتــدا بــا شــلیک 3 یــا 4 گلولــه بــه نقــاط 
اســتراتژیک خــودرو او و همســرش را مجبــور بــه توقــف و خــروج از ماشــینی کردنــد کــه ضــد گلولــه هــم نبــود و بــا اصابــت 3 گلولــه بــه کمــر، 
ملکوتــی شــد. ســر تیــم محافظــان او جــز در آغــوش گرفتــن پیکــر بــی جانــش کاری از دســتش برنیامــد. چنــد لحظــه بعــد آن نیســان آبــی معــروف 

هــم منفجــر شــد تــا مــا بمانیــم و خبــر شــهادت فــردی بــه نــام محســن فخــری زاده کــه جــز اخبــار ایــن نیمــروز، چیــزی از او نمــی دانســتیم.

پس از مرگ تختی، کسی نپرسید تختی چگونه زیست؟ همه پرسیدند تختی چگونه مرده است؟
ــود در ســریال  ــز ب ــک ســکانس تمســخر آمی ــد و نتیجــه بررســی شــان ی ــی پرداختن ــه تحلیــل آن نیســان آب ــا ب آن روز هــم همــه ی رســانه ه

پایتخــت.
بــرای آن کــه بدانیــم فخــری زاده کــه بــود، بــر مــی گردیــم بــه پنجــم اردیبهشــت 1389 و ســاختمان ســوم وزارت دفــاع، جلســه ای محرمانــه 
ــده ی  ــی و آزمایشــگاهی. ای ــه صــورت میدان ــا تیمــی جــوان ب ــاله ب ــد س ــات چن ــی از تحقیق ــران ارشــد دفاع ــی از مدی ــه ی یک ــا موضــوع ارائ ب

مهنــدس تحســین همــه را برانگیخــت 
ــود کــه ارزش توجیــه  و آنقــدر مهــم ب
کــردن مســئولین ســطوح بــاالی نظــام 

را داشــت.

شــنبه هــای دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــه 4  ــود ک ــره ب ــی 6 نف ــان جمع میزب
نفرشــان تــرور شــدند. ایــن 6 نفــر 
28 ســال قبــل نقشــه ی راه پیشــرفت 
ــد و  ــران را طراحــی کردن هســته ای ای
محــور جلساتشــان، شــهید فخــری زاده 
ــی  ــاب م ــدس خط ــه او را مهن ــود ک ب
ــاف  ــع برخ ــدس آن موق ــد. مهن کردن
ــوز  ــد، هن ــه کــه اســتاد تمــام بودن بقی
ــاق و  ــی اخ ــت ول ــم نداش ــری ه دکت
ــع  ــرآمد جم ــش او را س ــوان مدیریت ت

ــود. ــرده ب ک

ــن 8  ــم، محس ــب بروی ــه عق ــی ب کم
ســال را جنگیــده و پــس از آن دکتــری 

ــرود. ــم ب ــه ســراغ فلســفه ی عل ــادی و علمــی ب ــای اعتق ــه ه ــن زمین ــا ای ــردی ب ــی باشــد ف ــده اســت، شــاید طبیع ــک هســته ای خوان فیزی
مــی گوینــد او یــک فیزیکــدان بــوده، پــس چگونــه مــی توانــد در ســاخت واکســن نقــش داشــته باشــد؟ نکتــه همیــن جاســت، او بــه ســراغ کار 

خانــه ی تولیــد علــم رفتــه بــود و بــا نــگاه بیــن رشــته ای، بــه دنبــال علــم اول بــود.
ــه DARPA در  ــبیه ب ــپند ش ــرد. س ــیس ک ــی(  را تاس ــای دفاع ــوآوری ه ــش و ن ــازمان پژوه ــپند )س ــری زاده س ــهید فخ ــفند 1389، ش اس
آمریکاســت. واحــدی اســت کــه بــه ســراغ جدیــد تریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا مــی رود و بــه اصطــاح روی لبــه ی دانــش حرکــت مــی کنــد. 
در ایــران امــا یــک عقــب ماندگــی صــد ســاله وجــود داشــت ولــی باالخــره شــروع شــده بــود، بــا همــان ایــده هــای بکــر مهنــدس. او بــا تفکــر 
در قــرآن و طبیعــت بــه دنبــال  تکنولــوژی هــای جدیــد بــود. نمونــه اش گونــه ای از سوســک هــا کــه در برابــر تشعشــعات هســته ای مقاومنــد.

او بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بود و در حوزه هایی مثل پاسما و الکترومغناطیس هم فعالیت داشت. 
از نتایــج کارش مــی تــوان بــه تولیــد فیــوز انفجــاری موشــک، IAP و ایکــس ری کامیونــی اشــاره کــرد، البتــه کــه بــه گفتــه ی سرلشــگر باقــری، 

هنــوز 90 درصــد فعالیــت هــای او طبقــه بنــدی شــده و غیــر قابــل بیــان اســت.
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شــهید فخــری زاده بــه دنبــال حــل مســئله هــای کشــور بــود، مثــل پــدری کــه خانــواده از او هــر چــه مــی خواهــد، بــه دنبــال تامیــن آن اســت. 
نمونــه ی مشــابه او، شــهید چمــران اســت. انــگار  فخــری زاده، چمرانــی اســت کــه از جنــگ زنــده برگشــته.

21 نوامبــر 2018 نتانیاهــو بــرای اولیــن بــار بــه شــکل رســمی از یــک دانشــمند ایرانــی نــام مــی بــرد، محســن فخــری زاده. چنــد بــار اقــدام بــه 
تــرور ناموفــق، هیچــگاه مهنــدس را متزلــزل نکــرد. او از 38 ســالگی در لیســت تــرور قــرار گرفتــه بــود و 20 ســال در راس ایــن لیســت قــرار داشــت.  
چــرا ؟ او علــم، فلســفه و عرفــان را در هــم تنیــده بــود. غــرب از  علــم در کتابخانــه نمــی ترســد، غــرب از آدم هایــی مــی ترســد کــه بتواننــد پــل 

بشــوند تــا آدم هــای عالــم بــه ایــن کتــاب هــا بــرای اقتــدار کشورشــان کار کننــد.

ایــن اواخــر دلگیــر بــود از اینکــه او را بــه برجــام مــی چســباندند در حالــی کــه منتقــد جــدی آن بــود و مــی گفــت : آمریــکا قابــل ســازش نیســت 
تــا مادامــی کــه ایــن آمریکاســت و تــا مادامــی کــه مــا پیــرو امامیــم.

 بماند که دو ماه پس از توافق هسته ای، چه فشار هایی بر سپندش آوردند ...

پــس از شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی، امیــدش بــه شــهادت بیشــتر شــده بــود، همکارانــش مــی گوینــد، یکــی دو مــاه آخــر دیگــر انــگار از زمیــن 
بریــده بــود و آمــاده ی پــرواز مــی شــد ...

ــرای  ــتند ماج ــه از مس برگرفت
ــروز نیم
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ایستگاه سیاست

محسن البرزی
این داستان ادامه دارد...کارشناسی جامعه شناسی

ــردم شــنیده نشــود و  ــه صــورت مشــخص صــدای م ــه ب ــی ک ــا زمان ــه ت ــم ک ــب گذشــته اســتدالل کردی ــات و مطال در طــی موضوع
آمــوزش هــای سیاســی و مدنــی انجــام نشــود جامعــه ســیر پیشــرفت بــه خــود نمیگیــرد و شــاهد ازبیــن رفتــن ســرمایه هــای ملــی و 

بــه خصــوص اعتمــاد و ســرمایه هــای اجتماعــی خواهیــم بــود.
ایــن مســئله هایــی کــه در کشــور مــا بوجــود آمــده چنیــن نیســت کــه درمــان ناپذیــر باشــد یــا بــار اول اســت کــه بوجــود آمــده انــد 

بلکــه دارای درمــان اســت امــا فعــا چیــزی کــه نیــاز اســت توجــه بــه حــل شــدن آنهاســت کــه متاســفانه از آن غافــل شــده ایــم. 
جایــگاه مســئوالنی کــه بــا رای مــردم انتخــاب میشــوند ایجــاب میکنــد کــه در مواقــع بحرانــی در جمــع مــردم حضــور یابنــد صــدای 
ــدون مقبولیــت  ــن مــوارد باشــند. چــرا کــه ب ــا حداقــل انتقــال دهنــده ای آنهــا را بشــنوند و خواســت آنهــا را درک و اجــرا کننــد و ی
احســاس اعتمــاد از بیــن میــرود و هنگامــی کــه وظیفــه شــناس نباشــند هــم مشــروعیت شــان از بیــن میــرود و حــق مــردم اســت کــه 

حقــوق خــود را مطالبــه کننــد. اصفهــان و تهــران و خوزســتان نــدارد و حــق همــه هســت.
در آســتانه روز دانشــجو هســتیم همــان دانشــجو هایــی کــه بــرای مقابلــه بــا ظلــم از جــان خــود گذشــتند. مــا نیــز بــه عنــوان شــهروند 
وظیفــه داریــم صــدای حــق باشــیم دســت و قــدرت مظلــوم باشــیم و در نهایــت پایــه هــای حکومــت عادالنــه باشــیم. فضــا بــه نحــوی 
ــدم  ــم و در جهــت اصــاح ق ــی را در خــود بپروانی ــای اصاحــی و چــه بســا جایگزین ــه ه ــر نظری ــرای شــرایط بهت ــد ب ــه بای اســت ک

برداریــم. اینهــا صرفــا موعظــه نیســت بلکــه حــق وظیفــه شــهروندی در قانــون اساســی ماســت.
با آیه ایی از قرآن کریم مفهوم کل مطلب را عرض میکنم:

 

َ ال ُيَغيُِّر ما بَِقوٍم َحتّٰى ُيَغيِّروا ما بِأَنُفِسِهم إِنَّ للاَّ
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ایستگاه گزارش

ــن  ــد حس ــر محم ــز ، کت ــری زاده عزی ــن فخ ــمند محس ــهید دانش ــران ، ش ــم ای ــردار عل ــهادت س ــالروز ش ــبت س ــه مناس ب
ــیج  ــان بس ــام ، مهم ــان اس ــگان جه ــن  نخب ــر انجم ــترالیا و دبی ــک و اس ــران در مکزی ــابق ای ــفیر س ــه ،  س ــری ابیان قدی

ــد. ــزار ش ــکای روم برگ ــتر اس ــازی و در بس ــورت مج ــه ص ــه ب ــود. جلس ــیراز ب ــگاه ش ــجویی دانش دانش

دکتر قدیری ابیانه ابتدا به تبعیین مسئله پرداختند سپس به پرسش دانشجویان پاسخ دادند.

گزارش تصویری از حضور مجازی دکتر قدیری ابیانه در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز



6

هفته نامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،دانشجویی دانشگاه شیراز
هفته نامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،دانشجویی دانشگاه شیراز

سال دوازدهم/شماره ۱4۰۰/۰۹/۱۲/۱3۷/شماره مجوز:345/ک ن ش

ایستگاه بسیج

ــه  ــه جانب ــون بســیج و حضــور هم ــادی مدی ــد زی ــا ح ــام ت ــروز نظ ــت ام حیث
ــت ــوده اس ــردم در آن ب م

ــا بســیج همــه جانبــه و فراگیــر در  ــی اســامی ب حتــی تصاحــب قــدرت جهان
جهــان میســر خواهــد بــود بــه گفتــه امــام راحــل ایــن امــر شــدنی اســت و بایــد 

بــه دنبــال تحقــق یافتــن آن بــود
*بسیج چیست و بسیجی کیست؟*

اگــر بخواهیــم مفهــوم بســیج و بســیجی را در ادبیــات انقــاب اســامی جســتجو 
کنیــم چــاره ای جــز بیــان مــراد حضــرت امــام)ره(از بســیج و بســیجی نداریــم. 

در اندیشــه امــام خمینــی بســیج نهــادی اســت اجتماعــی بــا ابعــاد متعــدد؛در 
ــا ســازمانی نظامــی نیســت کــه فقــط در زمــان  ایــن نگــرش بســیج دیگــر صرف
جنــگ و بــرای دفــاع در مقابــل دشــمن شــکل گرفتــه باشــد بلکــه نهــادی اســت 
وســیع و پاســخگوی نیازهــای اساســی و حیاتــی جامعــه و بــا اجــزای دیگــر نظــام 
چنــان هماهنگــی و پیونــد دارد کــه انفصــال آن جــز بــا انحــال جامعــه اســامی 

متصــور نیســت. 
بســیج در صورتــی مــی توانــد نهــادی جامــع و شــامل جهــات متعــدد و پایــدار 
شــناخته شــود کــه نیازهــای دائمــی و باورهــا و ارزش هــای فرهنگــی پدیدآورنــده 
ــی،  ــت اقتصادی،سیاس ــن اس ــا ممک ــن نیازه ــوند. ای ــف ش ــنی تعری ــه روش آن ب

فرهنگــی و یــا نظامــی باشــند. 
بــه فرمــوده امام)ره(:بســیج شــجره طیبــه و درخــت تنــاور و پــر ثمــری اســت 
کــه شــکوفه هــای آن بــوی بهــار وصــل و طــراوت یقیــن و حدیــث عشــق مــی 
ــه  ــی اســت ک ــب شــاهدان و شــهیدان گمنام دهد،بســیج مدرســه عشــق و مکت
ــد.  ــر گلدســته هــای رفیــع آن،اذان شــهادت و رشــادت ســر داده ان پیروانــش ب

ــت  ــه تربی ــاک اســامی اســت ک ــراج اندیشــه پ ــگان مع ــات پابرهن بســیج میق
ــد.  ــه ان ــی نشــانی گرفت ــی و ب ــام و نشــانی در گمنام ــگان آن، ن یافت

از دیــدگاه امــام بســیجی کســی اســت کــه در عمــل عاقــه خــود را به پیشــرفت 
ــت مســلمان  ــت مل ــأن و حیثی ــام اســامی و ش ــدار نظ ــظ و گســترش اقت و حف
ــاس آن  ــه براس ــت ک ــی اس ــار و ماک ــودن معی ــیجی ب ــی بس ــد! یعن ــان ده نش
میــزان تعهــد اعضــای آن بــه اصــول و آرمــان هــای انقــاب ســنجیده مــی شــود.

فاطمه الهایی
کارشناسی زبان و ادبیات عربی

امــام خمینی)ره(:بســیج لشــکر مخلــص خداســت کــه دفتــر تشــکیل 
آن را همــه مجاهــدان از اولیــن تــا آخریــن امضــا نمــوده انــد.

پنجــم آذر مــاه ســال روز تشــکیل نهــاد بســیج بــه فرمــان حضــرت 
ــار دیگــر نظــری  ــا ب ــه ای شــد ت ــام بهان امــام خمینــی)ره(و همیــن ای
بیندازیــم بــه نقــش مســؤولیت هــای ســنگین ایــن نهــاد کــه محــدوده 
ــق  ــروه تحق ــه دل در گ ــد ک ــی دهن ــکیل م ــانی تش ــه کس آن را هم
ــدن  ــی ش ــد و عمل ــام راحل)ره(دارن ــد ام ــای بلن ــان ه ــداف و آرم اه
ــا  ــان ب ــر زم ــد و در ه شــعارهای نجــات بخــش انقــاب اســامی دارن
ــات و  ــه خدم ــچ گون ــاب و کشــور از هی ــت انق ــرایط و موقعی درک ش

ــد ــغ نمــی ورزن ــه نظــام و کشــور دری ــاری رســانی ب ی
ــا  ــگاه آن ب ــام و جای ــت مق ــی داش ــیج و گرام ــه بس ــتی ک ــه راس ب
ــچ  ــه هی ــی ک ــی در حال ــات معمول ــا تعارف ــمینارها و ی ــزاری س برگ
ــه در وجــود  ــم نهفت ــروی عظی ــت رســاندن نی ــه فعلی ــرای ب تاشــی ب

ــرد. ــد ب ــی نخواه ــه جای ــرد راه ب ــورت نگی ــیجیان ص بس

بسیج، دیروز و امروز
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ایستگاه ادبیات

عذرا موری
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

هــر دم و بازدمــی کــه مــی شــد، بــوی خــوش اســپند بــود کــه مشــامت را نــوازش می کــرد. بــا آن صــدای تــرق تروقــش اصــا خــود 
زندگــی بــود. 

_ حسین، حسین. کجا موندی پسر... علی بیا این سیبا رو بگیر؛ ببین به تعداده؟
_ رضــا داداش خســته نشــیا؛ تــو رو خــدا بــذار کمکــت کنــم؛ بــرادر مــن، مــرد مومــن بیــا ِی گوشــه کارو بگیــر. نشســته اونجــا نظــارت 

می کنــه... . 
شــور بــود و اشــتیاق. یکــی درگیــر رادیــو بــود؛ آن یکــی دنبــال تکــه ای ترمــه کــه عزیــزش از شهرســتان برایــش فرســتاده بــود. آن ســو 

دو نفــر وضــو می گرفتنــد؛ ایــن طــرف یکــی ســجاده پهــن می کــرد.
ــن حــال  ــا ای ــی ب ــه؛ ول ــش نهفت ــم، درون ــن شــادی، غ ــی کــه در عی ــه گــوش نمــی رســید. خنده  های ــه ب ــی ک چــه صــدای خنده های

ــود.  بهتریــن ســمفونی دنیــا ب
ــس؟ زود  ــو چــی شــد پ ــن رادی ــد، ای _ محم

ــاش... . ب
+ آخراشه دیگه، االنه که درست شه.

_ رضــا ترمــه رو پهــن کــرده؛ علــی بــرو ســیبا 
ــا  ــی چندت ــا، کس ــذار روش... بچه ه ــار ب رو بی

ســکه نــداره؟
+صبر کن؛ آها ایناهاش، این دوتا.

_ بیا. منم یکی باهامه.
_ بچــه هــا بیایــن اینــم ســین هایی کــه مــن 

آوردم؛ ســه تــا ســنگ.
_ اینم قرآن جیبی من؛ کجا بذارمش؟ 

چــه ولولــه ای بــه پــا بــود. مــوج فقــط مــوج 
ــد،  ــوای عی ــال و ه ــی. ح ــود و زندگ ــات ب حی
ــا، همــه  ــود. گونه ه ــه وجــد آورده ب همــه را ب
ــر پوستشــان  ــی آب زی ــه قول ــه و ب گل انداخت

ــود.  ــه ب رفت
_ حســین، بیــا داداش کمــی اون حنجــره 
ــده بهــش. طــا رو، رو کــن. علــی قــرآن رو ب

+ بســم اهلل الرحمــن الرحیــم... تبــارک الــذی 
بیــده الملــک و هــو علــی... .

همــه تــو حــال خودشــون بــودن؛ یکــی زیــر لــب بــرای دختــری کــه دومــاه دیگــه بــه دنیــا می اومــد و یکــی دیگــه هــم بــرای بــی بــی 
جانــش کــه ســه روز دیگــه عمــل قلــب داشــت، دعــا می کــرد.

یکــی تــو فکــر نوعروســش بــود کــه ســه مــاه پیــش، درســت یــک هفتــه بعــد از عروسیشــون بــرای آخرین بــار دیــده بودتــش و دعــا 
بــرای پایــان ایــن انتظــار.  .. اون یکــی بــه فکــر قولــی کــه بــه نورچشــمش، تنهــا فرزنــدش داده بــود کــه ایــن آخریــن بــاری باشــه کــه 

بیــاد جبهــه... .
تو نگاه ها هزاران حس بود؛ عشق، حسرت، امید، دلتنگی، پیروزی، انتظار و... . 

سمبل عشق
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_ محمد رادیوتو  راه  بنداز صداشو هم بده باال.
_ هیس، هیس... بذارین صدا به همه برسه.

... یا مقلب القلوب و االبصار... یا مد... بومب... بومب... .
صــدای مهیــب و ســکوت. تنهــا ســکوت و ســکوت. هیــچ صدایــی 

بــه گــوش نمــی رســید. 
دیگــر نــه خبــری از دعــا بــود نــه خبــری از بــوی اســپند. تنهــا 

ــود و دود. دود ب
نه صدای خنده ای به گوش می رسید نه نوای قرآنی.

عــوض بمــب ســال جدیــد، موشــک صــدام حســین بــود. عــوض 
تبریــک ســال نــو صــدای تــرق تــروق آتــش بــود...

آتشی که گویی قرار بود بهشت بخرد برایشان... . 
ــده  ــرخ ش ــش، س ــای آت ــر گرم ــه زی ــود ک ــی ب ــا پاک های تنه

ــد. بودن

ــزی از  ــورد. چی ــم می خ ــه چش ــکه ب ــد س ــوتر چن ــی آن س کم
ــود.  ــده ب ــی نمان ــیب و...باق ــه و س ترم

ــقی  ــد. عش ــور رخ می نمایان ــه بدج ــقی ک ــود؛ عش ــق ب ــا عش تنه
ــود.  ــده ب ــا در نیام کــه از پ

بوی خون؛ بوی مرگ و یا رایحه خوش شهادت؟
چه مظلومانه؛ چه عاشقانه و چه جادوانه... .
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