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کالم امام

دانشجویان باید نگهبان استقالل و آزادی باشند
جوانــان متعهــد در طــول تاریــخ و به  
خصــوص دانشــجویان مســلمان در 
نســل حاضــر و در نســل های آینــده 
و  اســام  امیدبخــش  ســرمایه های 
کشورهای اسامی هستند. اینانند که 
با تعهد و ساح و استقامت و پایداری 
می توانند کشتی نجات امت اســامی و کشــورهای خود باشــند... و اینانند که هدف 
اصلی اســتعمار و اســتثمارگران جهانند و هر قطبی در صدد صید آنان است؛ و با صید 
آنان است که ملت ها و کشورها به تباهی و اســتضعاف کشیده می شوند. و اکنون ای 
جوانان عزیز، و ای دانشجویان و دانشمندان... امانت بزرگ اســتقال و آزادی... که با 
مجاهدت و فداکاری ملت عظیم الشــأن ایران به دســت آمده اســت، به شما عزیزان 
ســپرده شــده و مســئولیت بزرگی بــه عهــده ی همه گذاشــته اســت... دانشــجویان 

مسلمان مسئول نگهبانی از این امانت بزرگ الهی هستند.     60/8/12

قرآن ما را به هم پیوند داده است
عزیزان! جمع ما دوستانی نیســتیم که به موجب مصالحی به هم گره خورده باشیم تا 
مصالح دیگری هم روزی بتواند این گره را بگسلد. برادرانی هستیم که عقیده به قرآن، ما 
را با یکدیگر پیوند زده و با همه تفاوت های تاریخی و جغرافیایی و سیاسی، از ما پیکره ی 
واحدی که همان اّمت اسامی است، پدید آورده اســت. ما این پیوند را با قبول اسام، 
پذیرفته ایــم و از آن گزیــری نداریــم. نقارها، اختاف هــا و حتی کشــمکش ها، غبارهایی 
بر چهــره این حقیقت اســت که همــواره بــا زالل حکمــت و خردمنــدی و بردبــاری قابل 

شستشوست.   )بخشی از بیانات رهبر انقالب در جمع سران شرکت کننده در اجالس سازمان کنفرانس اسالمی 76/9/18(

حضور رهبر انقالب در هشتمین اجالس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی

عکس نوشت

دفاع مقدس

این عنصر علمـی کم نظیر جان عزیـز و گرانبها را بـه خاطر تاش های علمی بـزرگ و ماندگار خـود، در راه خدا مبذول داشـت و مقـام واالی 
شـهادت، پـاداش الهـی اوسـت. دو موضـوع مهـم را همـه ی دسـت اندرکاران بایـد بـه ِجـّد در دسـتور کار قـرار دهند، نخسـت پیگیـری این 
جنایـت و مجـازات قطعـی عامـان و آمـران آن، و دیگـر پیگیـری تـاش علمـی و فنـی شـهید در همـه ی بخشـهائی کـه وی بدانها اشـتغال 

داشـت.   99/9/8

مزار: امام زاده صالح تجریشتاریخ شهادت: 7 آذر 99

شهادت، پاداش سال ها تالش علمی ماندگار                          
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر دانشمند برجسته ی هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده

شهید هفته

شهادت: حمله تروریستی در آبسرد دماوند

اول. هر تعرضی نســبت بــه ایران اســالمی 
عواقب دامن گیری دارد

اصــل »اقــدام متقابــل در برابــر تهدیدهــا« 
از  و  نبــوده  خاصــی  دوران  مخصــوص 
ســوی رهبــر انقــاب در دوران جــرج بــوش 
جمهوری خــواه و اوبامــای دموکــرات مورد 
تأکید قرار گرفته است: » آن کسانی که تهدید 
می کنند، این را باید فهمیده باشند، حاال هم 
بفهمند؛ تهدید نظامی ایران و تعرض نظامی 
به ایران به صــورت بــزن و در رو، دیگر ممکن 
نیســت. هــر کــس تعرضــی بکنــد، بشــدت 
عواقب آن تعرض دامنگیر او خواهد شــد.« 
86/6/31 »دوران بزن ودررو تمام شده؛ اینجور 

نیست که شما بگویید می زنیم و درمی رویم؛ 
نخیر، پاهایتان گیر خواهد افتــاد و ما دنبال 
ت ایــران رها 

ّ
می کنیم. اینجور نیســت که مل

ت ایران تعّرضی 
ّ
کند کسی را که بخواهد به مل

بکند؛ مــا دنبــال خواهیم کــرد. این معنــا را 
همه توّجه داشــته باشــند.« 94/2/16 در این 
زمینه توجه به این واقعیــت حاکم بر جهان 
ضروریست که عقب نشــینی مکرر در مقابل 
دشمن نتیجه ای جز پیشروی و زیاده خواهی 
دشمن در پی نخواهد داشت »و هیچ عقلی 
حکم نمی کند کــه ما بــرای اینکه متجــاوز را 
ف، خواسته ی او را برآورده 

ّ
وادار کنیم به توق

کنیم.« 99/5/10

دوم. اقــدام بــر مبنــای نظام محاســباتی و 
عقالنیت انقالبی

در دستگاه فکری نظام اسامی، تصمیمات 
بــر اســاس باورهــا و ارزش هــای اســامی 
و انقابــی گرفتــه می شــود و نــه بــر مبنای 
بــدون  احساســات  و  زودگــذر  هیجانــات 
مبنای فکری. »عقانیت مهمتریــن ابزار کار 

ماســت؛ عقل را به کار می گیریــم. همینطور 
که در اصول سیاست خارجی بارها گفته ایم، 
حکمت یکــی از اصول ســه گانه ی ماســت، 
و در کنــار آن، مصلحــت. مــا حکیمانــه و 
مدبرانــه عمــل میکنیــم. ایــن، مخصوص 
سیاست خارجی ما نیســت، بلکه در همه ی 
زمینه هاســت. اســام مــا اســام عقانــی 
است. عقل کاربرد بسیار وسیعی در فهم ما، 
تشــخیص اهداف و تشــخیص ابزارهای ما 
داراست.« 83/5/25 بر مبنای همین عقانیت، 
در دستگاه محاسباتی نظام اسامی، اقدام 
متقابــل صرفــا بــه اقــدام نظامــی خاصه 
نشده، بلکه منافع اســتکبار جهانی، آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و اذناب آنها در منطقه را در 
حوزه ی سیاسی، اقتصادی، علمی و حقوق  
بین المللــی با چالش هــای متعــدد مواجه 
خواهد ساخت  و قانون "اقدام راهبردی برای 
صیانت از منافع ملت ایــران و لغو تحریم ها" 

نیز مقدمه ای برای این مسیر خواهد بود.

ســوم. مجــازات ســخت، خــروج آمریــکا از 
منطقه

درست در همان روز حمله ی موشکی سپاه 
پاســداران به پایگاه فوق پیشرفته ی آمریکا 
در عین االسد، رهبر انقاب بر این مهم تأکید 
کردند که: »بحث انتقام و مانند این حرف ها، 
بحث دیگری است؛ حاال یک سیلی ای دیشب 
به این ها زده شد؛ این مسئله ی دیگری است. 
آنچه در مقام مقابله مهم است -این کارهای 
نظامِی بــه این شــکل، کفایــت آن قضّیــه را 
نمی کنــد- ایــن اســت کــه بایســتی حضور 
فســادبرانگیز آمریکا در ایــن منطقه منتهی 
بشود؛ تمام بشــود.« 98/10/18 بر همین مبنا 
هر مقابله به مثلــی به عنوان بخشــی از این 

راهبــرد اســت وطــرح کان خــروج آمریــکا از 
منطقه را  در جهــت تقویت امنیت منطقه و 
جلوگیری از جنگ افروزی سلطه گران تکمیل 
خواهد کــرد؛ همانطور کــه رهبر انقــاب در 
دیدار بــا نخســت وزیر عــراق نیــز فرمودند: 
»جمهوری اسامی ایران هرگز این موضوع 
را فرامــوش نخواهد کــرد و قطعــا ضربه ی 
متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد.« 99/04/31 

چهــارم. مســئولیت پذیری و رعایــت حقوق 
ملت ها

رفتارشناســی  در  کــه  اصلــی  چهارمیــن 
بین المللــی جمهــوری اســامی مشــهود 
بوده پایبندی به تعهــدات و پرهیــز از تجاوز 
و تعدی نســبت به مــردم اســت.در جریان 
اتهام حاکم بحریــن به جمهوری اســامی، 
مبنی بر دخالت ایــران در آن کشــور نیز رهبر 
انقاب پاســخ دادند: »این دروغ است... ما 
آنجائی که دخالت کنیــم، صریح می گوئیم. 
ما در قضایــای ضدیت بــا اســرائیل دخالت 
کردیم؛ نتیجــه اش هم پیروزی جنگ ســی و 
سه روزه و پیروزی جنگ بیست و دو روزه بود. 
بعــد از این هم هر جــا هر ملتی، هــر گروهی 
با رژیــم صهیونیســتی مبــارزه کنــد، مقابله 
کنــد، ما پشــت ســرش هســتیم و کمکش 
می کنیم و هیچ ابائی هــم از گفتن این حرف 
نداریــم.« 90/11/14 بنابراین روشــن اســت که 
اقــدام متقابــل جمهــوری اســامی مانند 
حــوادث فــرودگاه بغــداد، آبســرد دماوند، 
حملــه بــه رژه ی نیروهــای مســلح در اهواز، 
به شــهادت رســاندن مرزداران غرب کشور 
و ... بزدالنــه و ناجوانمردانــه نخواهــد بود، 
بلکه توأم با مسئولیت شناسی و به منظور 
جلوگیری از اقدامــات تبهکارانــه ی آمریکا و 

صهیونیســت ها در منطقه انجــام خواهد 
گرفت.

پنجم. پیگیری تالش های هسته ای 
و تداوم پرقدرت پیشرفت علمی

رهبر انقاب، در کنار مجازات قطعِی عامان 
و آمــران ایــن جنایــت هولنــاک، مطالبــه ی 
دیگــری هــم از دســت اندرکاران داشــتند: 
»پیگیــری تاش های علمی و فنی شــهید در 
همه ی بخش هائی کــه وی بدانها اشــتغال 
داشت.« 99/9/8 روشن اســت آن اقدامی که 
بخش عمده ی هدف دشــمن از این جنایت 
را نــاکام خواهد گذاشــت، بر زمیــن نماندن 
فعالیت های علمی و برنامه های پژوهشــی 
و فنی ای اســت کــه دکتــر فخــری زاده دنبال 
می کــرده اســت. نبایــد فرامــوش کنیــم که 
هــدف میان مــّدت آمریکایی ها در دشــمنی 
با ملت ایــران کــه از طــرق گوناگــون از جمله 
تحریم و تهدید در پی تحقق آن هستند، این 
بوده که »از پیشــرفت کشــور مانع بشــوند؛ 
عمدتا پیشــرفت علمــی. این هــا را گفته اند، 
این ها حدســّیات مــن و تحلیل من نیســت، 
این ها حرف هایی اســت که البه الی اظهارات 
خودشــان -چــه سیاست مدارانشــان، چه 
آ نهایی که در اندیشکده ها دارند کار می کنند- 
به زبان آورده اند، اینهــا را گفته اند. هدف این 
است که... کشور پیشرفت نکند و بخصوص 
در زمینه های علمی پیشــرفت انجــام نگیرد. 
حّتــی گفته انــد و تصریــح کرده انــد کــه این 
شهادت هایی هم که انجام گرفت -شهدای 
هســته ای و مانند این ها- برای ایــن بود که 
پیشــرفت علمی کشــور ایران عقــب بیفتد. 
«99/5/10 چرا که »علم اقتدار است، علم قدرت 
اســت و باید دنبال علــم بود... ضمنــا توّجه 
بکنید، اینکه تأکید می کنم روی مسئله ی علم، 
]برای این است که[ علم برای پیشرفت کشور 
است، علم برای گشــایش افق آینده است... 
علم با این نّیت، با این هدف. آن کســانی هم 
که در دنیا علم را پیش بردند، کسانی هستند 
 ]اینکه[ 

ّ
که با این جور هدف ها وارد شدند، َواال

دنبال کار علمی باشــیم برای سود شخصِی 
نقــد کوتاه مــّدت خودمــان، نــه، ایــن ارزش 
زیادی ندارد؛ عمــده نگاه کردن بــه علم با آن 

نگاه افق گشای این جوری است.«  99/2/28 

حزب اهلل این است دولت جوان انقالبی  

مجموعه جوان و متدین آینده کشور را خواهند ساخت
در خــّط مســتقیم، صــراط مســتقیم خودتــان را حفــظ کنیــد، نگــه داریــد. ایــن کشــور 
ــد شــما بســازید  ــاج دارد. بای ــای واقعــی کلمــه احتی ــه معن ــاج دارد؛ ب ــه شــما احتی ب
ــن کار را  ــد ای ــوان بای ــل ج ــور را؛ نس ــن کش ــد ای ــش ببری ــد پی ــما بای ــور را؛ ش ــن کش ای
ــه از آن جوانــی کــه در خــّط مســائل حقیــر مــاّدی و مــواّد مخــّدر و ماننــد  بکنــد. البّت
ــاس،  ــوان بااحس ــزه، آن ج ــوان ُپرانگی ــت؛ آن ج ــی نیس ع

ّ
ــب توق ــه خ ــت ک ــا اس اینه

آن جوانــی کــه احســاس مســئولّیت می کنــد -یعنــی شــماها، یعنــی مجموعــه ی 
ــاخت.     98/8/12 ــد س ــده را خواهن ــه آین ــتند ک ــا هس ــور- اینه ــن کش ــوان متدّی ج

رعایت احکام اسالمی
ضامن بقا و استحکام خانواده

در بنا و تشکیل خانواده و در حفظ خانواده، باید این احکام اسامی را رعایت کرد تا 
خانواده باقی بماند. لذا شما در خانواده های متدین که زن و شوهر به این حدود 
اهمیت می دهند می بینید که ســال های متمــادی با هم زندگــی می کنند. محّبت 
زن و شــوهر به یکدیگر باقی می ماند و جداییشان از هم سخت اســت و دل در گرو 
محبت یکدیگر دارند. این ُحســن و این محبت هاســت که بنای خانــواده را ماندگار 
می کنــد و لذا اســام به ایــن چیزهــا اهمیــت داده اســت.79/12/23  اگــر روش های 
اســامی رواج پیدا کند، خانواده ها مستحکم خواهد شــد. همچنانکه در گذشته 
هــای مــا - نــه در دوران منحــوس پهلــوی-  آن وقت هایی کــه هنوز ایمــان مردم 
سالم تر و کامل تر و دست نخورده تر بود، در زمان قدیم، خانواده مستحکم تر بود. 
زن و شوهر به هم عاقه مندتر بودند، فرزندان در محیط های امن و امان بیشتری 

پرورش پیدا می کردند.     78/1/15

به مناسبت 18 آذر 70  و  معرفی عراق 
به عنوان آغازگر جنگ و طرف متجاوز در دوران دفاع مقدس

                  
پیروزی ملت ایران در مقابل تحمیل ذلت و وابستگی 

اعتراف ســازمان های بین المللی بــه حقانیت ایــران در جنگ هشت ســاله، هرچند 
بســیار دیر انجام شــد، اما با این حال، پیروزی بزرگی برای ملت بزرگ و عظیم الشأن 
بود؛ ملتی که هشــت ســال همچــون قهرمانی مظلوم جنگیــد، تا اجــازه ندهد که 
دشمنانش - یعنی همه ی قدرت های زر و زور - پشت سر عراق، ذلت و وابستگی را 
بر او تحمیل کنند و او را از اسام عزیز جدا سازند؛ و سرانجام به کمک و فضل خدای 
متعال و توجهات حضــرت بقّیةا... االعظم)(، در همــه ی میدان ها به پیروزی - 

که حق او بود - دست یافت.      70/9/27

دشمن از وجود چنین آدم هایی عصبانیست                   
اینکه بعضی فکر کنند که شما کاری نکنید که آمریکا عصبانی بشود -می گویند 
بعضی ها و در روزنامه ها می نویسند-  درست نقطه ی مقابل فرمایش پروردگار 
عالم است... رشــد عناصر مؤمن، این نهال های برومند، این جوان های مؤمن، 
اصًال بــرای این اســت که »ِلَیغیــَظ ِبِهــُم الُکّفار)فتــح/29(«، تا دشــمن عصبانی 
بشود؛ از همین هم بیشتر عصبانی اند. عصبانی اند از جوان های عرصه ی علم، از 
جوان های عرصه ی جهاد، از جوان های عرصه ی خدمــت، از جوان های عرصه ی 

98/10/18 نظامی؛ از اینها عصبانی اند.   

خانواده ایرانی

آمران و عامالن جنایت 
علیه ملت ایران در تیررس انتقام؛

مجازات قطعی است
بعد از ظهِر روز جمعه هفتم آذر 99 ، خبر ناگوار ترور دانشــمند هســته ای و دفاعی کشورمان، شهید محســن فخری زاده، فضای رسانه ای و مجازی  سخن

کشور را درنوردید و کام ملت ایران را تلخ کرد. عملیاتی تروریستی و بزدالنه که برای بانیان آن دستاوردی جز دوچندان کردن خشم ملت انقالبی ایران هفتـه

نسبت به آمریکا و اسرائیل جنایت پیشه نداشته است. "فردریک پلتن" خبرنگار سی ان ان، با   اذعان به جایگاه واالی علمی شهید محسن فخری زاده 

در این باره گفت: "عصبانیت زیادی در بین شاخه های ساختار قدرت ایران )درباره این ترور( وجود دارد، اما باید صادقانه بگویم در بین مردم عادی ایران هم خشم 

زیادی درباره ترور محســن فخری زاده وجود دارد."  رهبر انقالب، در پیامی که در پی شــهادت دکتر فخری زاده صادر فرمودند بر دو نکته ی مهم تأکید داشتند: » 

نخســت پیگیری این جنایت و مجازات قطعــی عامالن و آمــران آن، و دیگر پیگیــری تالش علمی و فنی شــهید در همــه ی بخش هائی که وی بدان ها اشــتغال 

داشــت.«99/9/8 همین تأکید بر »مجازات قطعی« یا به تعبیر برخی از فعاالن رسانه ای و تحلیلگران، مطالبه ی انتقام و مقابله به مثل نسبت به این جنایت 

بزدالنه، طی چند روز گذشته، از سوی عموم ملت ایران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ظهور و بروز گسترده ای داشته است. در این باره توجه به چند نکته ی 

کلیدی در نظام فکری جمهوری اسالمی ضروری است:

شهید دکتر محسن فخری زاده
مسـئولیت: رئیس سـازمان پژوهش و 

نوآوری های وزارت دفاع

تحصیالت: دکترای فیزیک هسته ای

دستاوردها وفعالیت های علمی: 
)( عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین -

و  موشـک  سـاخت  پژوهش هـای  زمینـه ی  در  همـکاری   -
زمینـه ایـن  در  مقـدم  تهرانـی  شـهید  بـا  همـکاری 

-  پژوهش در زمینه ی فلسفه ی علم و فلسفه ی فیزیک
-  پژوهـش در زمینه ی آشـکار سـازی تابش هسـته ای و کشـف 

کیهانـی
- پژوهش در زمینه ی کشف مکان مراکز هسته ای 

- مبـدع پدافنـد هسـته ای و پدافنـد سـاح های اورانیومـی در 
ایـران

-  نوآوری در زمینه ی لیزر و استفاده از آن در پدافند هوایی 
مقابـل  در  محافظـت  و  آکوسـتیک  زمینـه ی  در  پژوهـش   -

تشعشـع
-  تولیـد کیـت تشـخیص کرونـا و موفقیـت در زمینـه تولیـد 

کرونـا واکسـن 
- یکـی از 500 شـخصیت قدرتمنـد دنیـا از نـگاه نشـریه فاریـن 

پالیسـی

تاریخ شهادت: 99/9/7

بخشی از پیام رهبر انقالب: 
مجازات قطعی تروریست ها، تداوم تالش های علمی و فنی 

دانشـمند برجسـته و ممتـاز هسـته ئی و دفاعـی کشـور جنـاب 
و  جنایتـکار  مـزدوران  دسـت  بـه  فخـری زاده  محسـن  آقـای 
شقاوت پیشـه بـه شـهادت رسـید. ایـن عنصـر علمـی کم نظیـر 
بـزرگ و  بـه خاطـر تاش هـای علمـی  را  گرانبهـا  و  جـان عزیـز 
واالی  مقـام  و  داشـت  مبـذول  خـدا  راه  در  خـود،  مانـدگار 
شـهادت، پـاداش الهـی اوسـت. دو موضـوع مهـم را همـه ی 
دسـت اندرکاران بایـد بـه ِجـّد در دسـتور کار قـرار دهند، نخسـت 
پیگیـری ایـن جنایـت و مجـازات قطعـی عامـان و آمـران آن، و 
دیگـر پیگیـری تـاش علمـی و فنـی شـهید در همه ی بخشـهائی 

کـه وی بدانهـا اشـتغال داشـت. 99/9/8

مروری بر بیانات رهبر انقالب درباره ی
 شهدای دانشمند هسته ای و سوابق آنان

شهید داریوش رضایی نژاد
مسئولیت: پژوهشــگر دانشگاه 
صنعتــی مالــک اشــتر و صنایــع 

دفاع

تحصیــالت: دانشــجوی دکتــرای مهندســی بــرق 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 

دستاوردها وفعالیت های علمی: پژوهش علمی در 
زمینه ی کلیدهای ولتاژ باال و سوئیچ های انفجاری

تاریخ شهادت: 90/5/1

بخشی از بیانات رهبر انقالب در منزل شهید: 
تربیت شده انقالب اسالمی

اینها ]شهید داریوش رضایی نژاد و شهید مصطفی 
احمدی روشــن و دیگــر شــهدای هم ســن و ســال 
ایشــان[ در واقــع نســل ســّوم انقابند؛ یــک جوان 
3۴ ســاله در ســال 90، یعنــی در وقــت پیــروزی 
د 56 اســت دیگر- یک ســالش بوده؛ 

ّ
انقاب -متول

یک بّچــه ی یک ســاله ]بــوده[؛ اینها تربیت شــده ی 
انقابند. 90/10/29

شهید مصطفی احمدی روشن
مجتمــع  بازرگانــی  معــاون  مســئولیت: 

هسته ای نطنز

تحصیالت: کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر 
از دانشگاه صنعتی شریف

دســتاوردها وفعالیت های علمی: مقاالت متعــدد علمی دارای 
نمایــه ی معتبــر بین المللــی، همــکاری در مقابلــه بــا ویــروس 
اســتاکس نت و آثــار مخــرب آن در صنعــت هســته ای، دور زدن 

تحریم ها در تهیه امکانات الزم برای پیشرفت هسته ای

تاریخ شهادت: 90/10/21

بخشی از بیانات رهبر انقالب در خطبه های نماز جمعه ی تهران:
شهیدی که شهادتش دل ما را سوزاند

 یکی دیگر از نقاط قّوت ما در این مدت، انتقال ارزشهای انقاب 
به نسل دوم و سوم بود... همین شهید عزیز اخیر ما، مصطفی 
احمدی روشــن - شهیدی که شــهادتش دل ما را ســوزاند - یا 
شهید رضائی نژاد... اینها دو تا جوان، دانشــمند، سی و دو سه 
ســاله بودند؛ امام را درک نکردند، جنــگ را درک نکردند، دوران 
انقاب را درک نکردند، اما اینجور با شــجاعت، با شهامت درس 
می خوانند، تحصیات می کنند، مقامــات عالی را طی می کنند. 

90/11/14

شهید دکتر مسعود علی محمدی 
مسئولیت: اســتاد برجسته فیزیک 
اتمی و عضو هیئت علمی دانشگاه 

تهران

تحصیــالت: نخســتین دکتــرای فیزیــک گرایــش ذرات 
بنیادی در ایران

دستاوردها وفعالیت های علمی: برگزیده ی جشنواره 
خوارزمی، همکاری در پروژه ی ساخت شتاب دهنده ی 

ملی و نماینده ی ایران در پروژه سزامی و...

تاریخ شهادت: 88/10/22

بخشی از پیام رهبر انقالب پس از ترور شهید:
افشای هدف خباثت آلود دشمن

»دســت جنایتکاری کــه این ضایعــه را آفریــد، انگیزه ی 
دشمنان جمهوری اســامی را که ضربه زدن به حرکت 
و جهاد علمی کشور است، افشاء و برما کرد. بی گمان 
همت دانشمندان و استادان و دانش پژوهان کشور، 
بــه رغــم دشــمن،  ایــن انگیــزه ی خباثت آلــود را نــاکام 

خواهد گذاشت.« 88/10/25

شهید دکتر مجید شهریاری
مســئولیت: استاد برجســته فیزیک 
هســته ای و عضــو هیئــت علمــی 

دانشگاه شهید بهشتی

تحصیالت: دکترای علوم و فناوری هسته ای
 

دستاوردها وفعالیت های علمی: نماینده دانشگاه شهید 
بهشــتی در ســازمان انرژی اتمــی، عضو انجمن هســته ای 
ایــران، مشــارکت در طــرح غنی ســازی 20درصــد اورانیــوم، 
نماینده ی ایران در پروژه سزامی، شبیه سازی رآکتور سوخت 

هسته ای، همکاری در مقابله با ویروس استاکس نت 

تاریخ شهادت: 89/9/8

بخشی از بیانات رهبر انقالب در منزل شهید:
آبروی جامعه علمی کشور

»شــهادت دکتر شــهریاری، آبرویی داد به جامعه علمی 
کشور. شــهادت همچنین شخصیت برجســته و مورد 
قبولــی، بــه دشــمن نشــان داد کــه در محیــط علمــی 
جمهوری اســامی، اینجور شــخصیت ها و انگیزه هایی 

وجود دارد.« 89/10/30 

از یازده سال پیش تا کنون که کینه و نفرت دشمنان ملت ایران، اولین دانشمند شهید هسته ای کشور، شهید دکتر علیمحمدی را به شهادت رساند، همه ی این دانشمندان شهید در یک ویژگی مشترک بودند: "گمنامی". نام 

آنان کمتر در رسانه ها برده شده بود و عموم مردم آنها را نمی شناختند، دشــمن اما آنها را خوب شناخته بود و به خیال اینکه با به شهادت رساندن آنان ملت ایران را از مسیر پیشــرفت علمی باز می دارد دست به این ترورها   زد. 

همین عنصر گمنامی یکی از دالیلی بود که رهبر انقالب، کار و فعالیت این دانشمندان شهید را یک کار بسیجی وار بدانند. چرا که »پایه ی اصلی کار بسیجی، اخالص است. »گمنام«، از جمله ی تعبیرات امام است: »مکتب شاهدان 

و شهیدان 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 کاشانی(« 90/7/22 نشریه ی خط حزب ا... در آستانه ی عروج شهید واالمقام، 

شهید دکتر محسن فخری زاده مروری کرده است بر برخی اقدامات و سوابق 5 دانشمند شهید هسته ای.

گزیده بیانات


