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این که ما میتوانیـــم ظرفیت های تولیـــد را افزایش دهیم، 
کمّیت هـــا را بـــاال ببریـــم، کیفیت هـــا را روزبه روز بهتـــر کنیم 
و زوایـــای ناشـــناخته را در بخش هـــای صنعـــت، معـــدن، 
کشـــاورزی، دانش، فنون و بقیه ی بخش های مجموعه ی 
زندگی انســـان روزبه روز بیشـــتر شناســـایی کنیم، نشانه ی 
رحمت و توفیق الهی اســـت. اگر همین جد و جهد را دنبال 

کنیـــم، رحمت الهـــی ادامه پیـــدا خواهـــد کرد و مـــا عزم و 
اراده ی راســـخ داریم که این راه را تا آخر برویم. ان شاءاهَّلل 
غبـــار عقب ماندگـــی از چهـــره ی این کشـــور بکلـــی زدوده 
شـــود؛ و این به برکت اســـام و ایمان شـــما مردم خواهد 
شـــد. ایمان و عزم راســـخ ایـــن ملـــت میتوانـــد مهمترین 

تضمین کننده ی ادامه ی این راه باشد.     ۱۳۸۴/۰۲/۱۸ 

خداپرســـتی، عشـــق بـــه معنویـــت، عاطفه ی انســـانی و 
محبت در انسانها باید تقویت بشـــود و در این جهت باید 
راه برویم. آن تحول اجتماعی یا اقتصادی ای که انســـانها 
را نســـبت به هم بی تفاوت و بی محبـــت می کند، ممدوح 
نیست؛ مذموم اســـت. اگر شما می شـــنوید که در برخی 
از کشـــورهای غربی، فرزنـــد و پدر در یک شـــهر زندگی می 
کننـــد، اما فرزنـــد از پدرش ســـال به ســـال احوالـــی نمی 
پرســـد، خانواده ها دور هـــم جمع نمی شـــوند، کودکان 

از عطوفتهـــای پدرانـــه و مادرانـــه برخوردار نمی شـــوند، 
زن و شـــوهرها کنار هم نمـــی نشـــینند؛ اگر اینها را شـــما 
می شـــنوید که در جایی هســـت و اگر اینها واقعیت دارد، 
اینها دیگر نشـــانه های پســـرفت اســـت. آن تحولی که به 
این چیزها بینجامد، مورد تأیید ما نیســـت. ما تحولی می 
خواهیم کـــه بین پدرهـــا، مادرها، خانواده هـــا، فرزندان، 
دوســـتان و همســـایگان الفت و محبت بیشـــتر به وجود 

آورد؛ این خوب است.     ۱۳۸۵/۰۸/۱۸  

این ملت، ملتی است که با وحدت کلمه توانست این انقاب 
را به وجـــود آورد؛ با وحـــدت کلمه توانســـت مصیبت بزرگی 
مثل جنگ تحمیلی را از سر بگذراند؛ با وحدت کلمه توانسته 
اســـت تا امروز در مقابل دشـــمنی ابرقدرتهـــا - بخصوص 
دشمنی رژیم امریکا که به شّدت با این ملت و با این دولت و 
با این نظام دشمنی کرده است و هنوز هم میکند - بایستد. 

باز هم وحدت کلمه را حفظ کنید و نگذارید دشـــمن با طرح 
شـــعارهای انحرافی، با طـــرح جاذبه های دروغیـــن، با طرح 
چهره های کاذب، در میان شـــما تشّتت درســـت کند. ملت 
عزیز وحدت کلمه اش را قدر بداند. در حالیکه ما میخواهیم 
با دولتهـــای دیگر تشـــّنج زدایی کنیم، نگذاریم کـــه در داخل 

ملت، بین آحاد ملت تشّنج به وجود آید.     ۱۳۷۷/۱۰/۰۴  

افزایش ظرفیت های تولید، نشانه رحمت و توفیق الهی است

تحول مطلوب، تقویت الفت و محبت در خانواده است

نگذارید دشمن در میان ملت تشّنج ایجاد کند

نیروی دریائی نیروی راهبردی است

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

خطبه های انقالب  

رادیو تلویزیون از تمام رســـــانه هایی که 
هست حساس تر اســـــت. رادیو تلویزیون 
می تواند یـــــک مملکت را اصـــــاح کند و 
می تواند به فســـــاد بکشـــــد. ایـــــن را نه 
روزنامه می تواند، نه ســـــینما می تواند، نه تئاتر می تواند، نه 
تبلیغات لفظی که در منابر اســـــت می تواند؛ بـــــرای اینکه اینها 
همه شعاعشان محدود اســـــت. تبلیغات تلویزیون می تواند 
مردم را یا تربیت کند؛ یا اینکه منهدم کند انســـــانیت آدم را؛ و از 

این جهت مســـــئولیت رادیو تلویزیون و افرادی که آنجا را اداره 
می خواهند بکنند از همۀ قشـــــرهای دیگر بیشـــــتر است و اثر 
تبلیغات آنها هم از همه بیشتر است. یعنی اگر رادیو تلویزیوِن 
صحیح ما داشته باشیم، در تمام کشـــــور این مسائل صحیح 
منتشـــــر می شـــــود و عامی و غیرعامی همه از آن اســـــتفاده 
می کنند. و چنانچه این رادیو تلویزیون، خدای نخواســـــته یک 
انحرافی داشته باشـــــد همه جمعیت را منحرف می کند. تمام 

رسانه  ها باید مربی این جامعه باشند.    ۱۳۵۸/۰۴/۲۸   

تــی حاکــم شــد، 
ّ
وقتــی کــه غفلــت از توانایــِی خــود بــر مل

ــت آســان میشــود. ببینیــد، غفلــت و غــارت 
ّ
غــارت آن مل

اســت،  غــارت  مقّدمــه ی  غفلــت  هســتند؛  هــم   مکّمــِل 
غــارت افزایش دهنــده ی غفلــت اســت؛ غفلــت و غــارت بــا 
همدیگــر همراهنــد. ایــن در مــورد کشــورهایی کــه مســتقیم 
تحــت اســتعمار بودنــد صــدق میکنــد، در مــورد جایــی مثــل 
کشــور مــا کــه اســتعماِر مســتقیم هــم نشــده صــدق میکنــد؛ 
لذاســت کــه میخواهنــد غافــل باشــیم. در قــرآن، بحــث 
غفلــت چیــز جالبــی اســت؛ کامــًا صریــح مســئله ی غفلــت 

مطــرح شــده. در ایــن مســئله ی صــاة خــوف ]آمــده کــه[ 
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ــاد  ــث پهپ ــان. بح ــاحتان و از دارایی هایت ــوید از س ــل بش غاف
ــور  ــا چط ــن روزه ــد ای ــه می بینی ــا را ک ــد اینه ــک و مانن و موش
در دنیــا بــه عنــوان یــک مســئله ی اساســی و مهــم مطــرح 
میشــود؛ ]دشــمن[ میخواهــد شــما از اینهــا غفلــت کنیــد، 
از ایــن توانایــی چشــم بپوشــید تــا بتوانــد راحــت بــه شــما 

حملــه کنــد    ۱۳۸۸/۰۷/۱۴      |    ۱_ ســوره نســاء، آیــه ۱۰۲

کالم امام   

به رسم آیه ها  

شخصیت  دولت جوان حزب اللهی  

قدر نماز را بدانیم؛ اگر این شـــد، نمازهـــا کیفّیت پیدا خواهد 
کرد. واقـــع قضّیه این اســـت کـــه نمازهـــای ما یـــا در موارد 
بســـیاری بی کیفّیت اســـت، یا کیفّیت الزم را نـــدارد. به عمق 
اذکار نمـــاز بایـــد رســـید. خب، نمـــاز ما ]بایـــد[ از ایـــن آفات 
چـــارواداری مصـــون و محفـــوظ بماَنـــد؛ یعنی آفـــت غفلت 
درحال نماز، بی توّجهـــی به مفاهیم نماز و بـــه مخاطب نماز 
که ذات اقدس الهی اســـت؛ این یکی از آفات است... از اّولی 
که وارد نماز میشویم تا آخر نماز، ذهن کجاها میرود، کجاها 
را ِســـیر میکند، چه مســـائلی را حـــل میکند، به چه مســـائلی 
دلبســـتگی و فریفتگی و دلباختگی نشـــان میدهد. این یکی 
از آن آفاِت بـــه تعبیر بنده چارواداری اســـت. اگـــر از این آفت 
توانســـتیم خودمان را محفوظ بداریم و نیز از یک آفت دیگر 
که ریا ]اســـت [... توانســـتیم خودمان را نجـــات بدهیم، تازه 

نماز ما میشود یک نماز عادی و معمولی.    ۱۳۹۵/۰۵/۳۱   

بـــرای تحّول در قـــّوه ی مجرّیـــه جوان ســـازی خیلی مهم 
اســـت. یکی از کارهای مهم در دولت، جوان سازی دولت 
است؛ شما در بدنه ی دولت و مدیرّیت میانی از جوانهای 
زبـــده کـــه الحمـــدهَّلل کـــم نداریـــم، هـــر چـــه میخواهید 
اســـتفاده کنید؛این کار، هم احساس انسداد را در کشور 
از بیـــن میبرد و وقتـــی که جوانهـــا ببیننـــد میتوانند وارد 
میدان کار بشـــوند و حرکـــت کنند و تصمیم گیـــری کنند، 
در کشور احســـاس انســـداد به وجود نمی آید، هم شما 
یک ذخیره ی ارزشـــمندی برای آینده برای مدیران ارشـــد 
کارکشـــته و مجّرب دارید فراهم میکنیـــد. این جوانی که 
امروز وارد میدان کار میشـــود، ده ســـال دیگـــر یک مدیر 
مجّرب و کارآزموده اســـت که برای کشـــور یـــک ذخیره ی 
بســـیار مهّمی اســـت؛ این مدیران باکفایت حّقًا و انصافًا 

یکی از ذخیره های ارزشمند خواهند بود.     6 /۱۴۰۰/6 

مجلس باید مجلسی باشـــد که بتواند در مقابل زورگوییها 
و زیـــاده خواهیهـــا و مرعـــوب کردنهـــا و تطمیـــع کردنهای 
قدرتمنـــدان جهانـــی بایســـتد و مصالـــح کشـــور و ملت را 
محاســـبه کند و دنبال آن برود. امام رضوان اهَّلل علیه بارها 
اســـم »مدّرس« را میآوردند. مگر خصوصیت مدّرس چه 
بود؟ از مدّرس عاِلمتر هم داشـــتیم. مـــدّرس خصوصیت 
عمـــده اش این بـــود کـــه هیـــچ عامـــل ارعـــاب و تهدید و 
تطمیـــع و فریبگـــری در او اثـــر نمیکـــرد. همـــان وقتی که 
علی الّظاهر فضا را بر ضّد او آن چنان متشـــّنج کرده بودند 
که علیهش شـــعار میدادند، او ایســـتاد و حرف خودش را 
 زد. این خصوصیت یـــک نماینده خوب در مجلس اســـت.
   ۱۳۷۸/۱۱/۲6    |      دهم آذرماه، شـــهادت آیت اهلل ســـید حســـن مدرس توســـط 

مأموران رضاخان )۱۳۱۶( و روز مجلس 

نماز خود را از آفاِت بی توجهی و ریا حفظ کنید ارعاب و تهدید و تطمیع در شهید مدّرس اثر جوان سازی از کارهای مهم دولت است
نمی کرد

درس اخالق  

رسانه ها مربی جامعه باشند

غفلت، مقدمه غارت دشمن است

شهیدان ما در ظلمات مادیگری این دوران فرهنگ شهادت را که باالترین سطح فداکاری برای آرمانهای بشری است زنده کردند و نور رستگاری را به انسانهای پاک طینت و حق طلب نشان 
دادند. اگر این درس بزرگ، بدرستی فرا گرفته شود، همه ی ساحهای زر و زور از کار خواهد افتاد و ابزار سلطه گر جهانی برای سیطره بر اجتماعات بشری ناکارآمد خواهد گشت.      ۱۳۸۰/۰۷/۰۵

مزار: روستای سردر شهرستان حاجی آباد هرمزگان

شهادت باالترین سطح فداکاری برای آرمانهای بشری است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم عبدالحمید ساالری

شهید هفته  

محل شهادت: حلب، سوریه تاریخ شهادت: ۳ آذر ۱۳۹۴

نگاهی به عرصه های نقش آفرینی و خدمت رسانی بسیج، بر اساس بیانات رهبر انقالب

»بســـیج، برکتی اســـت برای نظام جمهوری اسامی؛ ذخیره و گنج 
ت بی انتهاســـت، یک گنج اســـت.«       

ّ
اســـت، گنج بی انتها؛ چون مل

۱۳۹۴/۹/۴ رهبر انقاب اســـامی در طول سال های متمادی، تعابیر 

زیبایی از بســـیج ارائه داده اند و بســـیج را با عباراتی همچون »رمز 
پایداری، ماندگاری و عزت ملی« و »جلودار، پیشـــرو و خط شـــکن« 

و »گنج بی انتها« توصیف کرده اند.
شـــجره طیبـــه بســـیج در طول ســـال های پس از انقـــاب همواره 
درخشـــیده اســـت و در صحنه هـــای مختلف سیاســـی، اجتماعی 
و ســـازندگی نمونـــه ای برجســـته از اقـــدام جهادی بوده اســـت و 
صحنه هایی ماندگار از تجســـم ایمـــان در میدان عمل را به تصویر 
کشیده است که به تعبیر شهید آوینی: »بسیجی خود را در نسبت 
میان مبداء و معاد می بیند و انتظار موعود و با این انتظار، هویت 
تاریخی انســـان را بازیافته است و خود را از روزمرگی و غفلت مازم 
با آن رهانده؛ او آسایش تن را قربانی کمال روح کرده است و خود 
را نـــه در روز و ماه و ســـال و شـــهر و کوچه و خیابـــان که در فاصله 
میان مبداء و موعود تاریخ باز شناخته است«     )کتاب گنجینه آسمانی، 
ص ۳۸6(. معناشناســـی بســـیج، مأموریت ها و رسالت هایی که این 

شـــجره طیبه در طول ســـالیان پس از انقاب اســـامی -بسته به 
شـــرایط و اوضاع کشور- در آن ها نقش آفرینی و میدان داری کرده 
اســـت،  از مطالبی اســـت که ضرورت دارد برای همه  به ویژه نســـل 

نوجوان و جوان تبیین شود.

    بسیج عزت کشور است
اینکه بسیجی کیست، می توان آن را چنین بیان داشت: »آحاد مردمی 
کـــه با هـــدف واالی الهی و با روحیه خســـتگی ناپذیر، وســـط میدان، 
هرجایی که الزم باشـــد حضور پیدا می کنند، اســـتعداد خودشـــان را 
ُبـــروز می دهند، آنچه دارند در صحنـــه می گذارند و از خطرات این راه 
هم نمی ترسند.«      ۱۳۹۴/۹/۴ با این نگاه، »بسیج مایه عّزت کشور و 
نظام است؛ چرا؟ چون معنای بسیج حضور متن مردم در عرصه های 

فعالیت های اساسی برای ملت و کشور است.«   ۱۳۹۲/۸/۲۹ 

    بسیج، سپردن انقالب به دست جوان هاست
»بسیج یکی از آن پدیده های شگفت آور دوران انقاب بود؛ امام 
بزرگـــوار از طرف پروردگار ملَهم شـــد به اینکه ایـــن اقدام را بکند؛ 
بســـیج بیست میلیونی که ایشـــان اعان کردند و سازمان بسیج 
که تشـــکیل شـــد، خیلـــی کار بزرگی بود. اصًا معنـــای این کار چه 
بـــود؟ معنای ایـــن کار این بود که خدای متعال بـــه امام بزرگوار 
این تعلیم را داد، این الهام را کرد که سرنوشـــت انقاب را بســـپرد 
دســـت جوان ها.«     ۱۳۹۵/۹/۳ این حقیقـــت، در روش حکمرانی 
انقابی اســـامی منحصر در اهداف تأســـیس بسیج نماند و این 
آرمان با تغییر شـــرایط کشـــور در قالب های جدیدی، بروز و ظهور 
کرد. »وقتی جوان ها وارد میدان شـــدند، این امانتی را که دست 

آن ها سپرده شده است، این اعتمادی را که به آن ها شده است، 
دست به دســـت در طول زمان به یکدیگر منتقل می کنند. همین 
اّتفـــاق هم افتاده اســـت.«     ۱۳۹۵/۹/۳ در منطق بســـیج، توقف 
معنـــا ندارد و »هر مجموعه  جوانی و هر نســـلی، وقتی از جوانی 
پا می گذارد به میانســـالی، این امانت را تحویل می دهد به نسل 
جـــواِن بعـــد از خودش و این سلســـله تمام نشـــدنی اســـت.«     
۱۳۹۵/۹/۳ بنابرایـــن، »بســـیج یک موجود متحـــّرک، یک مجموعه 

زنـــده، پویـــا، مشـــغول رویش و مشـــغول پیش روندگی اســـت. 
ف نشـــود و مورد آســـیب قـــرار نگیرد.«   

ّ
بایـــد رصـــد کرد که متوق

  ۱۳۹۵/۹/۳ بر این اســـاس بســـیج همواره دارای رویش اســـت و  
»رویشهای تازه و با طراوت بسیجی همچنان مانند نسل پیش از 
خود، فرزندان محبوِب امام راحل عظیم الشأنند. «     ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

    عرصه ها و میدان های نقش آفرینی بســـیج
»بســـیجی که در ســـال ۵۸ تشکیل شـــد، نیازهای آن روز را تأمین 
می کـــرد. امروز بســـیج نـــوع نیازهای دیگـــری را بـــرآورده می کند. 
مسائلی که امروز مطرح است، آن روز مطرح نبود. امروز بسیج در 
زمینه  علم، ابتکار و نوآوری، پیشروســـت.«     ۱۳۹۰/۷/۲۲ عرصه های 
فعالیـــت و اقدام بســـیج گســـتره نیازهای کشـــور اســـت و »همه 
میدان هایی که بســـیج در آن حضور پیدا کرده اســـت، میدان های 
ملی اســـت. هیچ وقت کشـــور، از مجموعه عظیمـــی که از بهترین 
فرزندان کشـــور و با این خصوصیات تشـــکیل شـــده است، بی نیاز 
نیســـت.«     ۱۳۷6/۹/۵ با این تفســـیر کان، »بســـیج ایـــن توانایی 
را خواهد داشـــت که در اصلی ترین عرصه هـــای جامعه به صورت 
ُپرقـــدرت ظاهر بشـــود و اثر بگـــذارد.«    ۱۳۹۴/۹/۴  و این اثرگذاری 
به منصه ظهوررســـیده، چرا »که جوانان بسیجی ما در بخش های 

مختلف مشـــغول تاش هستند.«     ۱۳۸۹/۸/۲

    بسیج و تشخیص نیازهای روز 
»در میان آحاد عظیم ملِت ما، کسانی که اگر جان و مال الزم باشد، 
می دهنـــد؛ اگر حضور به تن و جسمشـــان الزم باشـــد، آن را حاضر 
می کنند؛ اگر بحث ســـازندگی باشد، پا وسط میدان می گذارند؛ اگر 
بحث دفاع باشـــد، در وســـط میدان می آیند؛ اگر الزم باشـــد برای 
هدف هـــای کشـــور، خود را از لحـــاظ علمی آماده کننـــد، این کار را 
می کننـــد؛ هرچـــه هدف های واال از آن ها بخواهنـــد، حاضرند آن را 
تقدیـــم بکننـــد؛ آن جمعی که این خصوصیت را دارند، اسمشـــان 
بسیج است.«       ۱۳۷۹/۷/۲۹ عرصه های فعالیت بسیج هم محدود 
نخواهد بود و »بســـیج می تواند دســـتگاه های مسئول را، هم در 
جهت دهـــی، هـــم در هدف گـــذاری و هم در عمل یـــاری بدهد.«     
۱۳۹۴/۹/۴ ازاین رو، »بسیج یک چنین نمونه ای است؛ مظهری است 

از همیـــن حضور مردمی در صحنه و پیوند مردم با یکدیگر؛ به این 
چشـــم به بسیج باید نگاه کرد.«     ۱۳۹۲/۸/۲۹

    بسیج و جهاد خدمت رسانی 
یکـــی از عرصه هـــای تبلـــور فرهنـــگ بســـیج در کشـــور، عرصـــه 
خدمت رســـانی و ســـازندگی اســـت. »این کاِر اردوهـــای هجرت و 
حرکت عظیم بسیج سازندگی یکی از برکاتش خدمت رسانی است 
که میلیونها نفر از این خدمت شـــما به صورت مســـتقیم بهره مند 
می شـــوند.«     ۱۳۸۹/6/۳۱ خدمت رســـانی و فعالیـــت جهـــادی از 
عناصری اســـت که در مفهوم و هویت بسیج نهادینه شده است و 
»معنای بســـیج، توأم کردن ایمان و عمل است؛ عمل مجاهدانه، 
نه صرفًا عمل شـــخصی.«     ۱۳۸۹/۸/۲ با همین کار جهادی اســـت 
کـــه بن بســـت ها می شـــکند. »ما جز بـــا کار جهـــادی و کار انقابی 
نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم ... این اگر بود، 

بن بســـت ها باز و شکافته می شود.«     ۱۳۹6/۲/۱۰

    بســـیج و خوش درخشیدن در مقابله با کرونا
ایفای نقش جهادی بسیج همراه با شناخت وظیفه و نیازهای روز، 
عرصه های درخشانی از خدمت رسانی را در میدان های مختلف به 
تصویر کشـــیده است که یکی از جلوه های زیبا و توصیف ناپذیر آن 
در عرصه مقابله با بیماری منحوس کرونا بود؛ اقداماتی که »حقًا 
و انصافًا این جوان های جهادی کار کردند؛ که این ورود در میدان 
کرونا فقط یک کار و یک تحّرک جهادی نیســـت، بلکه نشـــان دهنده  
آمادگی برای ورود در کارهای ُپرخطر است ... اینکه در میدان کرونا 
وارد بشوند، این پیدا است که آماده هستند برای اینکه به مسائل 

ُپرخطر و میدان های ُپرخطر هم وارد بشـــوند.«     ۱۴۰۰/۲/۲۱

    کار جهادی، عامل پیروزی
»مـــا هر جایی که به خدا تکیه کردیـــم، به نیروی مردم تکیه کردیم 
و حاضر به حرکت جهادی شـــدیم، پیروز شـــدیم؛ نگاه کنید شـــما 
از اول انقـــاب تـــا حاال، هر جا ما مردم را آوردیم وســـط کار، به نام 
خـــدا شـــروع کردیـــم و حرکتمان حرکت جهـــادی بود، مـــا در آنجا 
پیروز شـــدیم.«     ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ با این نگاه به بســـیج می توان اقدام 
جهادی و تفکر بســـیجی را راهکار حل مشـــکات کشـــور دانســـت 
زیـــرا »بســـیج در همـــه ی عرصه ها مظهـــر مردم ســـاالری دینی و 
اســـامی اســـت. اگرچنانچه بســـیج وارد اقتصاد بشـــود، اقتصاد 
میشـــود مردم ساالر... در علم، پیشـــرفتهای گوناگون اجتماعی و 
سیاســـت همین جور اســـت. در سیاســـت همین جور است؛ مظهر 

مردم ســـاالری دینی، بسیج است. «     ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
 بـــر اســـاس ایـــن قابلیت های بـــی نظیـــر و دســـتاوردهای متعدد 
بســـیج است که رهبر انقاب اســـامی تاکید دارند که  »قدرشناس 
جایگاه خود باشـــید و بدانید که با هّمت بلند و در پرتو خردمندی و 
درست اندیشی و با اعتماد و توّکل به خداوند دانا و توانا، میتوانید 
در همه ی مســـائل عمومی کشـــور و ملت، اثربخش و مشکل گشا 

باشید. این تجربه ی چند دهه ی ملت ایران است.«      ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای در مانور دریایی ذوالفقار )۱۳7۶/۳/۳(

فرهنگ بسیجیفرهنگ بسیجی و کار جهادی و کار جهادی

سؤال: آیا هزینۀ تحصیل فرزند واجب النفقه، بر عهدۀ پدر است؟

جواب:  اگر فرزند توانایی مالی ندارد، در حّدی که عرفا از نیازهای الزم زندگی محســـوب می شـــود، ماننـــد تحصیات مقدماتی، بر 
عهدۀ پدر است.

هزینه تحصیل فرزند

احکام  

هفته  بسیج بر همگان مبارك باد
سخن هفته  

نیروی دریائی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است؛ به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی 
دریائی باید نگریسته شـــود. دریانوردیها را که امروز بحمداهَّلل شـــکل پیشرفته ای نسبت به گذشـــته گرفته است، ادامه 

بدهید، به زیرسطحیها اهمیت بدهید و توجه کنید.     ۱۳۸۸/۰۷/۱۴    |    هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش گرامی باد
 نگاهی به مجاهدت و ایثار دانشمندان ایرانی نگاهی به مجاهدت و ایثار دانشمندان ایرانی

 در عرصه نبرد با تروریسم علمی و تحریم های دشمنان پیشرفت کشور در عرصه نبرد با تروریسم علمی و تحریم های دشمنان پیشرفت کشور

نهضت ادامــــــه دارد...نهضت ادامــــــه دارد...
ویروس  یــــک  اســــتاکس نت!  گزارش

هفتــــه
مهلــــک رایانــــه ای اســــت که 
تابستان ۱۳۸۹ نامش به تیتر 
رســــانه ها کشــــیده شــــد؛ بدافزاری که 
و  خــــراب کاری  اصلــــی اش،  هــــدف 
صنعتی  سیســــتم های  روی  جاسوسی 
بــــود؛ سیســــتم هایی کــــه عمومــــًا در 
تأسیسات هســــته ای ایران نصب شده 
بودنــــد و کنترل ایــــن تأسیســــات را بر 
عهده داشتند. در همان زمان که همه 
اخبار  لحظه به لحظه  پیگیری  مشــــغول 
استاکس نت و خراب کاری هایش بودند، 
مســــئوالن ایرانی گروهــــی از محققان، 
دانشمندان و مهندسان زبردست  خود 
ایــــن ویروس  تا  را بســــیج کرده بودند 
ســــرکش را مهــــار کننــــد. در میــــان آن 
متخصصان، یک اسم مدتی بعد خیلی 

معروف شد: »مجید شهریاری«!
دانشمند جوان و ۴۴ ســــاله ایرانی که 
چند ماه بعد، خبر تــــرورش به خبر اّول 
شهریاری  شــــد.  تبدیل  دنیا  رسانه های 
از مهم ترین دانشــــمندان صنعت  یکی 
دو  یکی  حــــدود  بود.  ایران  هســــته ای 
مــــاه از رســــیدن او به مقام اســــتادی 
اســــتاکس نت  ماجرای  که  می گذشــــت 
او و دیگر همکاران جوانش  آمد.  پیش 
که در زمره مشــــاوران و دانشــــمندان 
صنعــــت تازه پاگرفتــــه هســــته ای ایران 
محســــوب می شــــدند، باید بــــه جنگ 
نطفــــه اش  کــــه  می رفتنــــد  ویروســــی 
ســــرویس  رایانــــه ای  البراتوارهــــای  در 
جاسوسی اسرائیل و آمریکا بسته شده 
بود. دو تا سه ماه بعد، تاش مجید و 
بقیه دانشــــمندان ایرانی به بار نشست 
از  ایرانی  سیســــتم های  عمده  بخش  و 
بسیاری  شــــد.  پاکسازی  اســــتاکس نت 
از رســــانه های مطــــرح بعدهــــا به این 
اشــــاره کردند که هدف اصلی  موضوع 
طراحی این بدافــــزار رایانه ای، خرابکاری 
در صنعت هســــته ای جمهوری اسامی 
بوده اســــت. غرب به رهبــــری آمریکا و 
اسرائیل از هیچ تاشی برای نابود کردن 

چرخ پیشــــرفت علمــــی ایــــران فروگذار 
نمی کرد. 

مطرح  اســــتاد  شــــهریاری،  مجید  دکتر 
نقش  تهران،  بهشــــتی  شهید  دانشگاه 
مهمی در توســــعه صنعت هسته ای و 
رســــیدن ایران به توانایی غنی سازی ۲۰ 
درصد داشت. تمام دوره های تحصیلی 
خــــود را در داخــــل ایران ســــپری کرده 
پروژه های  از  مهمــــی  بخش های  و  بود 
یک تنه  هم  را  کشور  صلح آمیز  هسته ای 
پیش برده بود. هدف های ترور دشمن 
به  لشــــکری  و  کشــــوری  مســــئوالن  از 
چهره های علمی و دانشــــگاهی رسیده 
بود. پروژه ای که بخشی از آن ترور دکتر 
شهریاری،  مجید  علیمحمدی،  مسعود 
مصطفــــی  و  رضایی نــــژاد  داریــــوش 
ترور  پیام ماشین  احمدی روشــــن بود. 
آمریکایی - اســــرائیلی مشــــخص بود؛ 
ایران حق نزدیک شدن به مرزهای علم 
و تکنولوژی را ندارد و هر آن کســــی هم 
که وارد این حیطه ها شــــود هدف قرار 

خواهد گرفت. 
این اما تنهــــا وجه ماجرا نبــــود. تعداد 
دیگــــری از دانشــــمندان و مختصصان 
جوان ایرانی هم که اقامت و تحصیل در 
ایران و تاش برای رســــیدن به مرزهای 
علــــم را به مهاجــــرت ترجیــــح داده و با 
نهادها و دستگاه های بعضًا غیرنظامی 
همکاری هــــای علمــــی دارنــــد از ایجاد 
محدودیت های شدید علمی علیه مراکز 
و پژوهشــــگاه های داخلی ِشکوه دارند. 
در یک ســــوی موضوع، برخورد سخت 
امنیتی و تروریسم خیابانی، توسط رژیم 
صهیونیســــتی پیگیری می شد - هرچند 
آمریکایی ها  اطــــاع  بــــا  اقدامات  ایــــن 
آنها  اطاعاتی  همکاری هــــای  بعضــــا  و 
صــــورت می گرفــــت- و از ســــوی دیگر 
ماجــــرا، وضــــع تحریم هــــای جدیــــد و 
ســــنگین آمریکایی هــــا. تحریم هایی که 
با ادعای ایجاد محدودیت برای  هرچند 
ایران اعمال شــــده  درآمدهــــای دولت 
بــــود ولی دامنــــه آن به حــــدی بود که 

غیرنظامی  تجهیــــزات  و  امکانات  لوازم، 
خاص و مورد اســــتفاده در البراتورهای 
را هم شامل شده  علمی و دانشگاهی 
و شــــرکت ها و افرادی که دست اندرکار 
واردات و تأمیــــن این لــــوازم بودند هم 
تحت پیگردهای مالی و بین المللی قرار 

می گرفتند. 
غیرانســــانی  محدودیت های  این  دایره 
به اندازه ای وســــیع شــــد که به تحریم 
تجهیزات پزشکی و در ســــالهای اخیر تا 
حّد مواد اولیه تولید واکسن کرونا  هم 
رســــید. حتی ســــفارتخانه های غربی و 
اروپایی مستقر در تهران بعضًا از صدور 
حضور  برای  که  شــــخصیت هایی  ویزای 
در مجامع علمی قصد خروج از ایران را 
هدف  می کردند.  ممانعت  هم  داشتند 
کامًا روشــــن بود. روزگاری اگر به ضرب 
پاگرفتن  وابســــته، جلوی  حکومت های 
نهال علــــم در این دیار گرفته می شــــد؛ 
امــــروز کــــه خبــــری از آن حکومت ها و 
قیمتی  هــــر  به  »بایــــد«  نبــــود  رژیم ها 
همان اقــــدام انجام می گرفــــت. به هر 
قیمتی! از ترور وحشیانه خیابانی گرفته 
اقتصادی،  محدودیت هــــای  ایجــــاد  تا 
کســــی  هر  برای  سیاســــی  و  بازرگانــــی 
که مرزهــــای دانش در ایــــران را ذره ای 
گســــترش می داد. رویکرد شــــومی که 
بــــه حذف و ترور  در آخرین اقدام خود 
فخــــری زاده  محســــن  شــــهید  فیزیکی 
دیگــــر دانشــــمند و متخصــــص صنایع 
دفاعــــی و هســــته ای رســــید. وضــــوح 
موضــــوع بــــه حدی بــــود کــــه بعضی 
مســــئوالن ارشد اســــرائیلی علنًا از این 
یکی  کردند.  اظهار خشــــنودی  موضوع 
از خبرنگاران نزدیــــک به مجامع امنیتی 
رژیــــم صهیونیســــتی دو ســــال قبل در 
مصاحبــــه ای بــــا یکــــی از رســــانه های 
حلقه ای  موســــاد  بود  گفتــــه  رژیم  این 
از متخصصــــان و اطرافیــــان محســــن 
فخری زاده را تــــرور کرده و حال نوبت به 
نقطه اصلی این حلقه رســــیده اســــت. 
حرف هایی که تقریبًا یک ســــال بعد در 

به  آبســــرد دماوند  بلوار ورودی شــــهر 
حقیقت پیوست.

تجزیه طلبـــــــــی، جنـــــــــگ، حمایـــــــــت 
جنگ  تحریم،  صـــــــــدام،  از  همه جانبه 
اقتصادی، تحریـــــــــم علمی و حاال هم 
ترور شـــــــــخصیت های علمی و فنی از 
فخری زاده  محسن  تا  شهریاری  مجید 
همگی حلقه هـــــــــای به هم متصل یک 
ملتی  درآوردن  زانـــــــــو  به  برای  زنجیر 
دیگران  بنده  تصمیم گرفته  که  است 
فقط  است،  همان  مسیر  اّما  نباشد؛  
بار  هر  که  است  حلقه هایی  در  تفاوت 
حلقه  یک  هرگاه  انتخاب کرده.  دشمن 
رفته  بعد  حلقه  سراغ  به  پاسخ نداده 
به  رفتن  این  نفس  نداند  که  کیست  و 
یک  خود  واقع  در  بعدی،  حلقه  سراغ 
سیاست  اســـــــــت.  عقب رفتن  به  قدم 
دائمی دشـــــــــمن همین بوده؛ ایجاد 
برای  مدام  مانع تراشی  و  دست انداز 
گرفته  تصمیم  که  جامعه ای  و  کشور 
موضوعی  بایستد.  خودش  پای  روی 

که خوشایند استکبار نیست. 
تروریسم علمی دشمن هرچند خسارتی 
از جهت فقدان و حسرت از دست دادن 
بــــرای مردم و  این دانشــــمندان بزرگ، 
ملت ایران محســــوب می شــــود اما در 
یــــک بشــــارت بزرگ  بطن خــــود حاوی 
است. امروز هرچند کشور از همراهی با 
احمدی  شهریاری،  فخری زاده،  شهیدان 
علیمحمــــدی  و  نــــژاد  روشــــن،رضایی 
محروم شده؛ اما سوی دیگر این ماجرا 
بنیان و نظامی اســــت که توســــط این 
چهره ها ایجاد شده و در حال پیگیری و 
تکامل است. راهی که از ۴۳ سال قبل 
و با انقاب اســــامی در بهمن ۵۷ آغاز 
شده به نقاط عطف و گردنه های مهمی 
رســــیده. آن ســــوی ایــــن گردنه ها یک 
»ایران قوی« اســــت که دیگر نمی شود 
به راحتی برایش ایجاد مشکل کرد. این 
را می شود از خالی شدن دست دشمن 
هم فهمیــــد وقتی که چــــاره ای دیگری 

نمی یابد جز حذف و ترور فیزیکی!


