حزب ا ...این است

کالم امام

دانشجویان باید نگهبان
استقالل و آزادی باشند

دشمن از وجود چنین آدمهایی عصبانیست

جوانانمتعهددر طول
تاریــخ و بهخصــوص
دانشجویان مسلمان
در نســل حاضــر و در
نســلهای آینــده
سرمایههایامیدبخشاسالموکشورهایاسالمی
هســتند .اینانند که با تعهد و ســاح و اســتقامت و
پایــداری میتواننــد کشــتی نجــات امت اســامی و
کشــورهای خود باشــند ...و اینانند که هدف اصلی
استعمار واستثمارگرانجهانندوهر قطبیدر صدد
صید آنان اســت؛ و بــا صید آنان اســت کــه ملتها و
کشورها به تباهی و استضعاف کشیده میشوند .و
اکنــون ای جوانــان عزیــز ،و ای دانشــجویان و
دانشمندان ...امانت بزرگ اســتقالل و آزادی ...که با
مجاهــدت و فــداکاری ملت عظیم الشــأن ایــران به
دســت آمده است ،به شــما عزیزان ســپرده شده و
مســئولیت بزرگی به عهدهی همه گذاشته است...
دانشجویانمسلمانمسئولنگهبانیاز اینامانت
بزرگالهیهستند60/8/12 .

اینکه بعضی فکر کنند که شــما کاری نکنیــد که آمریکا
عصبانی بشــود -میگویند بعضیهــا و در روزنامهها
مینویسند -درستنقطهیمقابلفرمایشپروردگار
عالماست...رشدعناصر مؤمن،ایننهالهایبرومند،
َ
«ل َیغیظ
اینجوانهایمؤمن،اصًالبرایایناســتکه ِ

ُّ
ِب ِه ُم الکفار(فتح ،»)29/تا دشــمن عصبانی بشــود؛ از
همینهمبیشترعصبانیاند.عصبانیاندازجوانهای
عرصهیعلم،از جوانهایعرصهیجهاد،از جوانهای
عرصهی خدمت ،از جوانهای عرصهی نظامی؛ از اینها
عصبانیاند98/10/18 .

265

حزباهلل این است | 4

دفاع مقدس | 4

دشمن از وجود چنین
آدمهایی عصبانیست

پیروزی ملت ایران در مقابل
تحمیل ذلت و وابستگی
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عکس نوشت

آمران و عامالن جنایت
علیه ملت ایران در تیررس انتقام؛

خانواده ایرانی

مجازاتقطعیاست

حضور رهبر انقالبدر هشتمیناجالسسرانکشورهایعضوسازمانکنفرانساسالمی

قرآنمارابههمپیونددادهاست
رعایتاحکاماسالمی
ضامنبقاواستحکامخانواده

در بنا و تشــکیل خانــواده و در حفــظ خانواده،
باید این احکام اسالمی را رعایت کرد تا خانواده
باقی بماند .لذا شــما در خانوادههــای متدین
که زن و شــوهر به این حدود اهمیت میدهند
میبینیــد که ســالهای متمادی با هــم زندگی
میکننــدّ .
محبت زن و شــوهر بــه یکدیگر باقی
میمانــد و جداییشــان از هــم ســخت اســت و
دل در گــرو محبت یکدیگــر دارند .این ُحســن و
این محبتهاســت که بنای خانــواده را ماندگار
میکند و لذا اســام به این چیزها اهمیت داده
اســت 79/12/23.اگر روشهای اســامی رواج
پیدا کنــد ،خانوادهها مســتحکم خواهد شــد.
همچنانکه در گذشــته های مــا  -نــه در دوران
منحوس پهلوی -آن وقتهایی که هنوز ایمان
مردم سالمتر و کاملتر و دست نخوردهتر بود،
در زمان قدیم ،خانواده مســتحکمتر بود .زن و
شــوهر به هم عالقهمندتر بودنــد ،فرزندان در
محیطهــای امن و امان بیشــتری پــرورش پیدا
میکردند78/1/15 .

عزیزان! جمع ما دوســتانی نیســتیم که به موجب مصالحی به هم گره خورده باشــیم تا مصالح دیگری هم روزی بتوانــد این گره را
بگســلد .برادرانی هســتیم که عقیده به قرآن ،ما را با یکدیگر پیونــد زده و با همه تفاوتهــای تاریخی و جغرافیایی و سیاســی ،از ما
پیکرهی واحدی که همان ّامت اســامی اســت ،پدید آورده اســت .ما این پیوند را با قبول اســام ،پذیرفتهایــم و از آن گزیری نداریم.
نقارها ،اختالفها و حتی کشــمکشها ،غبارهایی بر چهره این حقیقت اســت که همواره با زالل حکمت و خردمندی و بردباری قابل
شستشوست( .بخشیاز بیاناترهبر انقالبدر جمعسرانشرکتکنندهدر اجالسسازمانکنفرانساسالمی)76/9/18

دفاع مقدس

مجموعه جوان و متدین
آینده کشور را خواهند ساخت

بهمناسبت 18آذر  70و معرفیعراق

پیروزی ملت ایران در مقابل
تحمیل ذلت و وابستگی

اعتــراف ســازمانهای بینالمللی به حقانیــت ایران
در جنــگ هشتســاله ،هرچنــد بســیار دیــر انجــام
شــد ،امــا بــا ایــن حــال ،پیــروزی بزرگــی بــرای ملــت
بــزرگ و عظیمالشــأن بــود؛ ملتــی که هشــت ســال
همچــون قهرمانــی مظلوم جنگیــد ،تا اجــازه ندهد
که دشــمنانش  -یعنی همــهی قدرتهــای زر و زور
 پشــت ســر عراق ،ذلت و وابســتگی را بر او تحمیلکننــد و او را از اســام عزیــز جدا ســازند؛ و ســرانجام
به کمک و فضــل خدای متعــال و توجهــات حضرت
ّ
بقیةا...االعظم( ،)در همهی میدانها به پیروزی
 -که حق او بود  -دست یافت70/9/27 .

در ّ
خــط مســتقیم ،صــراط مســتقیم خودتــان
را حفــظ کنیــد ،نگــه داریــد .ایــن کشــور بــه شــما
احتیــاج دارد؛ بــه معنــای واقعــی کلمــه احتیــاج
دارد .بایــد شــما بســازید ایــن کشــور را؛ شــما
بایــد پیــش ببریــد ایــن کشــور را؛ نســل جــوان
بایــد ایــن کار را بکنــدّ .
البتــه از آن جوانــی کــه
ّ
ّ
ّ
در ّ
خــط مســائل حقیــر مــادی و مــواد مخــدر
ّ
و ماننــد اینهــا اســت کــه خــب توقعــی نیســت؛
آن جــوان ُپرانگیــزه ،آن جــوان بااحســاس،
ّ
مســئولیت میکنــد
آن جوانــی کــه احســاس
یعنــی شــماها ،یعنــی مجموعــهی جــوانّ
متدیــن کشــور -اینهــا هســتند کــه آینــده را
خواهنــد ســاخت98/8/12 .
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بسیجیهای پیشرفت علمی

پنجمینشهیددانشمندهستهایایراناسالمی،روزجمع ه7
آذر  99باجنایتبزدالنهیدشمنوایادیاو آسمانیشد.رهبر
انقالب،ششسالپیشودرآستانهچهارمینسالگردشهادت
شهیدشهریاری،کاروفعالیتاینمجاهدانعرصهیپیشرفت
علمیکشور رااینگونهارزیابیکردهاند«:اینروزهااسمشهید
شهریارىرامىآوریم،چوناینروزهاسالگردشهادتاواست؛
ّ
ّ
علىمحمدى،احمدىروشن؛
بقیههمهمینطور:رضایىنژاد،
اینهانخبگانــىبودنــددر وادىعلــموتحقیقکهبســیجىوار
ّ
کار کردنــد ...آن روزى کــه درها را بــه روى ملت ایران خواســتند

نـشـــریه جـامـــعـه صاحب امتیاز :مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی ارتباطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفـــظونشـــرآثارحضرتآیتاهللالعظمیخامنـــهای) خطحزباهلل

پیامک:
رایانامه:

10001028
Khat@khamenei.ir

ایتا:
بله:

ble.im/khattehezbollah

گپ:
سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :
Gap.im/KhatteHezbollah

ببندند ...که محصول این رادیوداروها به دست مردم نرسد و
جمهورىاسالمىدچار مشکلبشــود،اینها-مرحومشهید
شــهریارى  -هم مشــغول کار شــدند ،تالش کردنــد ،که بعد
آمدندبهماگفتندکهتوانستیم...اینکار کار بسیجىبود؛این
کار کار معمولى نبود 93/9/6».نشــریهی خط حزبا ...در ایام
سالگرد شهادت شهید دکتر شهریاری و بهمناسبت شهادت
شهید دکتر محسن فخریزاده برخی از فعالیتهای شهدای
دانشمند هســتهایوبیاناترهبر انقالبدربارهیآنانرامرور
کردهاست.

دانشجویان باید نگهبان
استقالل و آزادی باشند
دولت جوان انقالبی | 4

مجموعه جوان و متدین،
آینده کشور را خواهند ساخت
خانواده ایرانی | 4

رعایت احکام اسالمی
ضامن بقا و استحکام خانواده

شهید هفته

شهادت،پاداشسالهاتالشعلمیماندگار
این شماره تقدیم میشود به روح مطهر دانشمند برجستهی هستهای و دفاعی شهید محسن فخریزاده
ایـن عنصـر علمـی کمنظیـر جـان عزیـز و گرانبهـا را بـه خاطـر تالشهـای علمـی بـزرگ و مانـدگار خـود ،در راه خـدا مبـذول داشـت و مقـام واالی
شـهادت ،پاداش الهـی اوسـت .دو موضـوع مهـم را همـهی دسـتاندرکاران باید بـه ِج ّـد در دسـتور کار قـرار دهند ،نخسـت پیگیـری ایـن جنایت و
مجـازات قطعی عاملان و آمـران آن ،و دیگـر پیگیری تلاش علمی و فنی شـهید در همـهی بخشـهائی کـه وی بدانها اشـتغال داشـت99/9/8 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی | سالششم،شماره |265هفتهسومآذر | 99چاپوتوزیعبههمتنیروهایمؤمنوانقالبی
eitaa.com/khattehezbollah
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مروریبر بیاناترهبر انقالبدربارهیشهدایدانشمندهستهایوسوابق آنان

دولت جوان انقالبی

بهعنوان آغازگر جنگوطرفمتجاوز در دوراندفاعمقدس

2

تاریخ شهادت 7 :آذر 99

شهادت:حملهتروریستیدر آبسرددماوند

مزار:امامزادهصالحتجریش

2

سـال ششـم،شـماره 265

نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبی

سخن هفته

گزیده بیانات

آمرانوعامالنجنایتعلیهملتایراندر تیررسانتقام؛

مجازات قطعی است
ظهر روز جمعه هفتم آذر  ، 99خبر ناگوار ترور دانشــمند هســتهای و دفاعی کشورمان ،شهید محســن فخریزاده ،فضای رسانهای و
بعد از ِ
سخن
هفتـه
مجازیکشور رادرنوردیدوکامملتایرانراتلخکرد.عملیاتیتروریستیوبزدالنهکهبرایبانیانآندستاوردیجز دوچندانکردنخشمملت
انقالبیایراننسبتبهآمریکاواسرائیلجنایتپیشهنداشتهاست".فردریکپلتن"خبرنگار سیانان،بااذعانبهجایگاهواالیعلمیشهید
محسن فخریزاده در این باره گفت" :عصبانیت زیادی در بین شاخههای ساختار قدرت ایران (درباره این ترور) وجود دارد ،اما باید صادقانه
بگویم در بین مردم عادی ایران هم خشم زیادی درباره ترور محسن فخری زاده وجود دارد ".رهبر انقالب ،در پیامی که در پی شهادت دکتر فخریزاده صادر
فرمودند بر دو نکتهی مهم تأکید داشتند « :نخســت پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن ،و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در
همهیبخشهائیکهویبدانهااشتغالداشت99/9/8».همینتأکیدبر «مجازاتقطعی»یابهتعبیر برخیاز فعاالنرسانهایوتحلیلگران،مطالبهی
انتقام و مقابلهبهمثل نســبت به این جنایــت بزدالنه ،طی چند روز گذشــته ،از ســوی عموم ملت ایران در رســانهها و شــبکههای اجتماعی ظهــور و بروز
گستردهایداشتهاست.در اینبارهتوجهبهچندنکتهیکلیدیدر نظامفکریجمهوریاسالمیضروریاست:

اول.هرتعرضینسبتبهایراناسالمیعواقبدامنگیریدارد
اصل «اقدام متقابــل در برابر تهدیدهــا» مخصــوص دوران خاصی نبوده
واز ســویرهبــر انقــابدر دورانجــرجبــوشجمهوریخــواهواوبامــای
دموکراتمــوردتأکیدقرار گرفتهاســت «:آنکســانیکــهتهدیدمیکنند،
این را باید فهمیده باشــند ،حاال هم بفهمند؛ تهدید نظامی ایران و تعرض
نظامی به ایران به صورت بزن و در رو ،دیگر ممکن نیست .هر کس تعرضی
بکند ،بشدت عواقب آن تعرض دامنگیر او خواهد شد« 86/6/31».دوران
بزنودرروتمامشده؛اینجور نیســتکهشمابگوییدمیزنیمودرمیرویم؛
ّ
نخیر،پاهایتانگیر خواهدافتادومادنبالمیکنیم.اینجور نیستکهملت
ّ
ملت ایــران ّ
تعرضی بکند؛ مــا دنبال
ایران رها کند کســی را کــه بخواهد بــه
خواهیمکرد.اینمعناراهمه ّ
توجهداشتهباشــند 94/2/16».در اینزمینه
توجه به این واقعیت حاکم بر جهان ضروریســت که عقبنشــینی مکرر در
مقابلدشمننتیجهایجز پیشرویوزیادهخواهیدشمندر پینخواهد
داشت«وهیچعقلیحکمنمیکندکهمابرایاینکهمتجاوز راوادار کنیمبه
ّ
توقف،خواستهیاورابرآوردهکنیم99/5/10».
دوم.اقدامبر مبناینظاممحاسباتیوعقالنیتانقالبی
در دستگاهفکرینظاماسالمی،تصمیماتبر اساسباورهاوارزشهای
اســامی و انقالبی گرفتــه میشــود و نه بــر مبنــای هیجانــات زودگذر و
احساساتبدونمبنایفکری«.عقالنیتمهمترینابزارکارماست؛عقل
رابهکار میگیریم.همینطور کهدر اصولسیاستخارجیبارهاگفتهایم،
حکمتیکیازاصولسهگانهیماست،ودرکنارآن،مصلحت.ماحکیمانه
ومدبرانهعملمیکنیم.این،مخصوصسیاستخارجیمانیست،بلکه
در همهیزمینههاست.اسالممااسالمعقالنیاست.عقلکاربردبسیار
وسیعیدر فهمما،تشخیصاهدافوتشــخیصابزارهایماداراست».
83/5/25برمبنایهمینعقالنیت،دردستگاهمحاسباتینظاماسالمی،
اقدام متقابل صرفًا به اقدام نظامی خالصه نشده ،بلکه منافع استکبار
جهانی ،آمریــکا،رژیمصهیونیســتیواذناب آنهــادر منطقــهرادر حوزهی
سیاســی ،اقتصادی ،علمی و حقــوق بینالمللی بــا چالشهای متعدد
مواجهخواهدساختوقانون"اقدامراهبردیبرایصیانتاز منافعملت
ایرانولغوتحریمها"نیزمقدمهایبرایاینمسیرخواهدبود.
سوم.مجازاتسخت،خروج آمریکااز منطقه
درستدر همانروز حملهیموشکیسپاهپاسدارانبهپایگاهفوقپیشرفتهی
آمریکادرعیناالسد،رهبرانقالببراینمهمتأکیدکردندکه«:بحثانتقامومانند
اینحرفها،بحثدیگریاست؛حاالیکسیلیایدیشببهاینهازدهشد؛این
نظامیبه
مسئلهیدیگریاست.آنچهدر مقاممقابلهمهماست-اینکارهای
ِ
اینشکل،کفایتآن ّ
قضیهرانمیکند-ایناستکهبایستیحضورفسادبرانگیز
آمریکادر اینمنطقهمنتهیبشــود؛تمــامبشــود 98/10/18».بر همینمبناهر
مقابلهبهمثلی بهعنوان بخشی از این راهبرد اســت وطرح کالن خروج آمریکا از
منطقهرا در جهتتقویتامنیتمنطقهوجلوگیریاز جنگافروزیسلطهگران
تکمیلخواهدکرد؛همانطور کهرهبــر انقالبدر دیدار بانخســتوزیر عراقنیز
فرمودند«:جمهوریاسالمیایرانهرگز اینموضوعرافراموشنخواهدکردو
قطعًاضربهیمتقابلرابهآمریکاییهاخواهدزد99/۰۴/31».
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چهارم.مسئولیتپذیریورعایتحقوقملتها
چهارمیناصلیکهدر رفتارشناســیبینالمللیجمهوریاســامی
مشهودبودهپایبندیبهتعهداتوپرهیز از تجاوز وتعدینسبتبه
مردماست.درجریاناتهامحاکمبحرینبهجمهوریاسالمی،مبنی
بر دخالت ایران در آن کشور نیز رهبر انقالب پاسخ دادند« :این دروغ
است ...ما آنجائی که دخالت کنیم ،صریح میگوئیم .ما در قضایای
ضدیت با اســرائیل دخالت کردیم؛ نتیجهاش هم پیروزی جنگ سی
و سه روزه و پیروزی جنگ بیســت و دو روزه بود .بعد از این هم هر جا
هر ملتی ،هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ،مقابله کند ،ما
پشتســرشهســتیموکمکشمیکنیموهیچابائیهماز گفتن
این حرف نداریم 90/11/14».بنابراین روشــن اســت که اقدام متقابل
جمهوری اســامی مانند حوادث فــرودگاه بغداد ،آبســرد دماوند،
حملهبهرژهینیروهایمسلحدراهواز،بهشهادترساندنمرزداران
غرب کشــور و  ...بزدالنــه و ناجوانمردانه نخواهد بود ،بلکــه توأم با
مسئولیتشناســی و بهمنظور جلوگیــری از اقدامــات تبهکارانهی
آمریکاوصهیونیستهادرمنطقهانجامخواهدگرفت.
پنجم.پیگیریتالشهایهستهای
وتداومپرقدرتپیشرفتعلمی
قطعــیعامــانو آمرانایــنجنایت
رهبــر انقــاب،در کنار مجــازات
ِ
هولناک،مطالبهیدیگریهماز دســتاندرکارانداشــتند«:پیگیری
تالشهایعلمیوفنیشــهیددر همهیبخشهائیکــهویبدانها
اشتغال داشت 99/9/8».روشن است آن اقدامی که بخش عمدهی
هدف دشمن از این جنایت را ناکام خواهد گذاشت ،بر زمین نماندن
فعالیتهای علمــی و برنامههای پژوهشــی و فنیای اســت که دکتر
فخــریزاده دنبــال میکــرده اســت .نباید فرامــوش کنیم کــه هدف
میان ّ
مدت آمریکاییها در دشــمنی با ملت ایران که از طرق گوناگون
از جملهتحریــموتهدیــددر پیتحقــق آنهســتند،اینبودهکــه«از
پیشرفتکشورمانعبشوند؛عمدتًاپیشرفتعلمی.اینهاراگفتهاند،
ّ
حدسیات من و تحلیل من نیست ،اینها حرفهایی است که
اینها
البهالیاظهاراتخودشــان-چهسیاستمدارانشان،چه آنهاییکه
در اندیشکدههادارندکار میکنند-بهزبانآوردهاند،اینهاراگفتهاند.
هدف این است که ...کشور پیشرفت نکند و بخصوص در زمینههای
علمیپیشــرفتانجامنگیردّ .
حتیگفتهاندوتصریحکردهاندکهاین
شهادتهاییهمکهانجامگرفت-شهدایهستهایوماننداینها-
برایاینبودکهپیشرفتعلمیکشور ایرانعقببیفتد99/5/10».چرا
که«علماقتدار اســت،علمقدرتاستوبایددنبالعلمبود...ضمنًا
ّ
توجه بکنید ،اینکه تأکید میکنم روی مسئلهی علم[ ،برای این است
که] علم برای پیشــرفت کشــور اســت ،علم برای گشــایش افق آینده
اســت...علمبااین ّنیت،بااینهدف .آنکســانیهمکهدر دنیاعلمرا
ّ
پیشبردند،کسانیهســتندکهبااینجور هدفهاواردشــدندَ ،وال
[اینکه]دنبالکار علمیباشــیمبرایسودشــخصینقدکوتاه ّ
مدت
ِ
خودمان،نه،اینارزشزیادیندارد؛عمدهنگاهکردنبهعلمباآننگاه
افقگشایاینجوریاست99/2/28».

شهیددکتر مسعودعلیمحمدی
مســئولیت :اســتاد
برجسته فیزیک اتمی
و عضو هیئت علمی
دانشگاهتهران

مروریبر بیاناترهبر انقالبدربارهی
شهدایدانشمندهستهایوسوابق آنان
شهیددکتر محسنفخریزاده
مسـئولیت :رئیـس سـازمان پژوهـش
و نوآوریهـای وزارت دفـاع
تحصیالت:دکترایفیزیکهستهای

تحصیالت :نخستین
دکترای فیزیک گرایش ذرات بنیادی در ایران
دستاوردها وفعالیتهای علمی :برگزیدهی
جشــنواره خوارزمــی ،همــکاری در پــروژهی
ســاخت شــتابدهندهی ملــی و نمایندهی
ایران در پروژه سزامی و...
تاریخ شهادت88/10/22 :
بخشــی از پیــام رهبــر انقــاب پــس از تــرور
شهید:
افشایهدفخباثتآلوددشمن
«دســت جنایتکاری که این ضایعــه را آفرید،
انگیزهی دشــمنان جمهوری اســامی را که
ضربــه زدن بــه حرکــت و جهاد علمی کشــور
اســت ،افشــاء و برمال کرد .بیگمــان همت
دانشــمندان و اســتادان و دانــش پژوهــان
کشــور ،بــه رغــم دشــمن  ،ایــن انگیــزهی
خباثتآلــود را نــاکام خواهــد گذاشــت».
88/10/25

از یازدهسالپیشتاکنونکهکینهونفرتدشمنانملتایران،اولیندانشمندشهیدهستهایکشور،شهیددکتر علیمحمدیرابهشهادترساند،همهی
این دانشمندان شهید در یک ویژگی مشــترک بودند" :گمنامی" .نام آنان کمتر در رسانهها برده شــده بود و عموم مردم آنها را نمیشناختند ،دشمن اما

شهیددکتر مجیدشهریاری
مســئولیت :اســتاد
برجســته فیزیــک
هســتهای و عضــو
هیئتعلمیدانشگاه
شهیدبهشتی
تحصیالت:دکترایعلوموفناوریهستهای
دســتاوردها وفعالیتهــای علمــی :نماینــده
دانشگاهشهیدبهشتیدر سازمانانرژیاتمی،
عضوانجمنهستهایایران،مشارکتدر طرح
غنیســازی 20درصد اورانیوم ،نمایندهی ایران
در پروژه ســزامی ،شبیهســازی رآکتور ســوخت
هســتهای ،همــکاری در مقابلــه بــا ویــروس
استاکسنت
تاریخشهادت89/9/8:
بخشیازبیاناترهبرانقالبدرمنزلشهید:
آبرویجامعهعلمیکشور
«شــهادت دکتــر شــهریاری ،آبرویــی داد بــه
جامعــه علمــی کشــور .شــهادت همچنیــن
شخصیت برجسته و مورد قبولی ،به دشمن
نشــان داد کــه در محیــط علمــی جمهــوری
اســامی ،اینجور شــخصیتها و انگیزههایی
وجود دارد89/10/30 ».

آنها را خوب شناخته بود و به خیال اینکه با به شهادت رســاندن آنان ملت ایران را از مسیر پیشرفت علمی بازمیدارد دســت به این ترورها زد .همین عنصر
گمنامییکیاز دالیلیبودکهرهبر انقالب،کار وفعالیتایندانشمندانشهیدرایککار بسیجیوار بدانند.چراکه«پایهیاصلیکار بسیجی،اخالصاست.
«گمنام» ،از جملهی تعبیرات امام است« :مکتب شاهدان و شــهیدان گمنام» .گمنام یعنی دنبال نام و نشان نبودن .گفت« :در کیش ما تجرد عنقا تمام
نیست/در قید نام ماند اگر از نشان گذشت»(.کلیم کاشــانی)» 90/7/22نشریهی خط حزبا ...در آســتانهی عروج شهید واالمقام ،شهید دکتر محسن
فخریزادهمروریکردهاستبر برخیاقداماتوسوابق5دانشمندشهیدهستهای.

شهیدداریوشرضایینژاد
مســئولیت :پژوهشــگر
دانشــگاه صنعتی مالک
اشتر وصنایعدفاع
تحصیــات :دانشــجوی
مهندســی
دکتــرای
بــرق دانشــگاه صنعتــی
خواجهنصیر
دستاوردهاوفعالیتهایعلمی:پژوهشعلمی
در زمینــهی کلیدهــای ولتــاژ باال و ســوئیچهای
انفجاری
تاریخشهادت90/5/1:
بخشیازبیاناترهبرانقالبدرمنزلشهید:
تربیتشدهانقالباسالمی
اینهــا [شــهید داریــوش رضایینــژاد و شــهید
مصطفــی احمدیروشــن و دیگــر شــهدای
همســن و ســال ایشــان] در واقع نســل ّ
ســوم
انقالبند؛ یک جوان  ۳۴ساله در سال  ،۹۰یعنی
ّ
در وقت پیروزی انقالب -متولد  ۵۶است دیگر-
یک ســالش بوده؛ یک ّ
بچهی یکســاله [بوده]؛
اینهاتربیتشدهیانقالبند90/10/29.

شهیدمصطفیاحمدیروشن
مســئولیت :معــاون بازرگانــی مجتمع
هستهاینطنز
تحصیالت :کارشناسی ارشد مهندسی
پلیمر از دانشگاهصنعتیشریف
دســتاوردها وفعالیتهــای علمــی:
مقــاالت متعــدد علمــی دارای نمایهی
معتبر بینالمللی ،همکاری در مقابله با ویروس اســتاکس نت
و آثار مخرب آن در صنعت هستهای ،دور زدن تحریمها در تهیه
امکاناتالزمبرایپیشرفتهستهای
تاریخشهادت90/10/21:
بخشیازبیاناترهبرانقالبدرخطبههاینمازجمعهیتهران:
شهیدیکهشهادتشدلماراسوزاند
یکــی دیگــر از نقاط ّ
قــوت مــا در ایــن مــدت ،انتقال ارزشــهای
انقالب به نســل دوم و ســوم بــود ...همین شــهید عزیز اخیر
ما ،مصطفی احمدی روشــن  -شهیدی که شــهادتش دل ما
را سوزاند  -یا شهید رضائینژاد ...اینها دو تا جوان ،دانشمند،
ســی و دو ســه ســاله بودند؛ امام را درک نکردند ،جنگ را درک
نکردند ،دوران انقالب را درک نکردند ،اما اینجور با شجاعت ،با
شهامت درس میخوانند ،تحصیالت میکنند ،مقامات عالی
را طی میکنند90/11/14.

دستاوردهاوفعالیتهایعلمی:
 عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه امـام()
حسـین
 همـکاری در زمینـهی پژوهشهـایسـاخت موشـک و همـکاری بـا شـهید
تهرانـی مقـدم در ایـن زمینـه
 پژوهـش در زمینـهی فلسـفهی علمو فلسـفهی فیزیک
 پژوهـش در زمینـهی آشـکار سـازیتابـش هسـته ای و کشـف کیهانـی
 پژوهـش در زمینـهی کشـف مـکانمراکـز هسـتهای
 مبـدع پدافنـد هسـتهای و پدافنـدسلاحهای اورانیومـی در ایـران
 نـوآوری در زمینـهی لیـزر و اسـتفادهاز آن در پدافنـد هوایـی
 پژوهـش در زمینـهی آکوسـتیک ومحافظـت در مقابـل تشعشـع
 تولیـد کیـت تشـخیص کرونـا وموفقیـت در زمینـه تولیـد واکسـن
کر و نـا
 یکـی از  500شـخصیت قدرتمنـددنیـا از نـگاه نشـریه فاریـن پالیسـی
تاریخ شهادت99/9/7 :
بخشی از پیام رهبر انقالب:
مجـازات قطعـی تروریسـتها ،تـداوم
تالشهـای علمـی و فنـی
دانشـمند برجسـته و ممتـاز هسـتهئی
و دفاعـی کشـور جنـاب آقـای محسـن
فخـریزاده بـه دسـت مـزدوران
جنایتـکار و شقاوتپیشـه بـه شـهادت
رسـید .ایـن عنصر علمـی کمنظیـر جان
عزیـز و گرانبهـا را بـه خاطـر تالشهـای
علمی بزرگ و مانـدگار خـود ،در راه خدا
مبذول داشـت و مقام واالی شـهادت،
پاداش الهـی اوسـت .دو موضوع مهم
را همـهی دسـتاندرکاران بایـد بـه
ِج ّـد در دسـتور کار قـرار دهنـد ،نخسـت
پیگیـری ایـن جنایـت و مجـازات قطعی
عاملان و آمـران آن ،و دیگـر پیگیـری
تلاش علمـی و فنـی شـهید در همـهی
بخشـهائی کـه وی بدانهـا اشـتغال
داشـت99/9/8 .
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