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َفها لَُهْم َِّذيَن ُقِتُلوا ِفی َسِبيِل اهلل َفَلْن يُِضلَّ أَْعمالَُهْم* َسيْهِديِهْم َو يْصِلُح بالَُهْم* َو يْدِخُلُهُم الَْجنََّة َعرَّ ی»َو ال

 و کسانی که در راه خدا کشته شده اند، هرگز کارهايشان ضايع نمی شود. خداوند به زودی آنان را راه می
نمايد و حالشان را نيکو می گرداند و در بهشتی که برای آنان وصف کرده، ماوا می دهد«.ی

 رئيس دانشگاه هنر اسالمی تبريز و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی  در پيامی شهادت مظلومانه استاد
 سرآمد و شاخص دانشگاه جامع امام حسين )عليه السالم( و رئيس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و

 پشتيانی نيروهای مسلح، دانشمند شهيد دکتر محسن فخری زاده را به جامعه دانشگاهی تسليت گفتند ترور
 ناجوانمردانه دانشمند شهيد دکتر محسن فخری زاده، اگرچه لکه ننگينی در کارنامه سياه مدعيان دموکراسی

 و رژيم غاصب اسرائيل ثبت کرد اما ستاره درخشان و پرافتخار ديگری در آسمان رشادت و شهادت ايران
 اسالمی را برافروخت.اين گونه جنايات در عزم و اراده ايرانيان برای تداوم اين مسير پرشکوه و اقتدارآفرين

 خللی ايجاد نخواهد کرد بی شک اين حادثه تروريستی و مذبوحانه ناشی از عجز و ناتوانی دشمنان قسم خورده
 ملت ايران در برابر حرکت علمی و افتخارات و توانمندی های ملت بزرگ ايران اسالمی است ميراث گرانبهايی

 که شهيد فخری زاده پس از سه دهه مجاهدت پرثمر و گرانبها در مرزهای دانش دفاعی از خود به جا گذاشت
 و باعث برتری های راهبردی فراوان برای نظام اسالمی شد، همچون سرمايه ای سترگ در اختيار ماست و

به عنوان يک اولويت فوری در تعميق، توسعه و ايجاد جهش در آن خواهيم کوشيد

پیام رئیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
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 دکتر محسن فخری زاده مهابادی متولد سال 133۶ در شهر قم است اصالتا اهل مهاباد استان اصفهان بود
 ليسانس خود را در رشته فيزيک با گرايش هسته ای اخذ کرده بود. وی فوق ليسانس خود را در دانشگاه  
 صنعتی اصفهان گذراند و به عنوان مدير بخش علمی تحقيقاتی مشغول به کار شد. ايشان سابقه مديريت

 دانشگاه امام حسين را نيز در کارنامه داشت
 وی در دوران دفاع مقدس جزو رزمندگان غرب و جنوب کشور بود و در عمليات رمضان شرکت داشت. شهيد

.فخری زاده يکی از مديران پرثمر و موفق بود
 به گزارش همشهری آنالين،از فرماندهان سپاه پاسداران در زمينه موشکی بود و پيش از ورود به برنامه اتمی

 ايران سابقه همکاری با شهيد حسن تهرانی مقدم  را داشت. وی در تاريخ ۷ آذر 1399 در آبسرد دماوند  ترور
 شد و در پی شدت جراحات به شهادت رسيد. او پيش از اين حادثه رياست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت

دفاع را برعهده داشت
 در قطعنامه 1۷4۷ شورای امنيت که در تاريخ ۲4 مارس ۲۰۰۷، عليه فعاليت های هسته ای ايران تصويب شده

نام وی جزو افراد تحريم شده قرار داده شده بود

اولين واکنش سازمان ملل به ترور محسن فخری زاده 

 آمريکايی ها، او را »صندوقچه اسرار« برنامه هسته ای ايران قلمداد می کردند که همواره در تعيين موضع
 ايرانی ها در مذاکرات، نقشی مخفيانه ولی مؤثری داشته  است. طبق نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی تا

 زمانيکه با فخری زاده گفتگوی مستقيم انجام نشود، نمی توان در ميزان ورود ايران به دانش هسته ای، اظهار
 نظر کرد. يوسی ملمن کارشناس و تحليل گر ارشد نظامی-امنيتی روزنامه هاآرتص نوشت موساد يک بار ديگر
 نيز برای ترور وی اقدام کرده بود که ناکام ماند. ترور وی در سالگرد ترور ديگر دانشمند هسته ای ايران مجيد

شهرياری روی داد که اسرائيل در کانون اتهام اقدام بدان قرار دارد
 بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، شهيد محسن فخری زاده را به عنوان مدير پروژه آماد معرفی کرده و
 اشاره کرده بود که او به عنوان رئيس سازمان پژوهش های نوين دفاعی )سپند( بسياری از چهره های کليدی

برنامه هسته ای ايران را در مجموعه خود داشته است
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بخشی از زندگینامه شهید محسن فخری زاده

خشم امروز من از قبل فزون تر گشته

از شب تیره بغداد ورق برگشته

  به دم ندبه هر جمعه بر این لب سوگند

راه ما راه حسین است به زینب سوگند



محل شهادت نفس زکیه

درروايتی از امام صادق)ع( نام نفس زکيه، محمد بن حسن و محل شهادت او در ميان رکن و مقام  است:ی
ْعِب ُمَؤيٌَّد بِالنَّْصِر تُْطَوی لَُه الْْرُض َو تَْظَهُر لَُه الُْکُنوُز .. َفُقْلُت لَُه يَا ابَْن  َو َعْن أَبِي َجْعَفٍر ع َقالَ  الَْقائُِم ِمنَّا َمْنُصوٌر بِالرُّ

اِم َو الَْيَمانِيُّ ِمَن الَْيَمِن ُخِسَف بِالَْبْيَداِء َو ُقِتَل ُغاَلٌم ِمْن ْفَيانِيُّ ِمَن الشَّ ِ َو َمَتی يَْخُرُج َقائُِمُکْم َقاَل ..َخَرَج السُّ  َرُسوِل اهللَّ
ِکيَّةُّ )اربلی، علی1381، ج ۲: 534(ی ُد بُْن الَْحَسِن النَّْفُس  الزَّ ْکِن َو الَْمَقاِم اْسُمُه ُمَحمَّ ٍد بَْيَن الرُّ آِل ُمَحمَّ

 ترجمه :از امام صادق )ع( است که فرمود: قائم ما پيروز به رعب و وحشت)در دل دشمنان( و مويد به پيروزی است
 و زمين برايش پيموده می شود)طی االرض می کند( و گنجها برايش آشکار می شود .....پرسيدم کی قائم شما

 خروج می کند فرمود: ...پس از آنکه سفيانی از شام و يمانی از يمن بيرون آيد ، و زمين در بيدا  فرو رود و جوانی از
آل محمد، ميان رکن و مقام که نام او محمد بن حسن-نفس  زکيه  -است  کشته شود

 در روايت ديگری محل شهادت نفس زکيه در پشت ديوار کوفه به همراه هفتاد نفر ديگر است و در حالت ذبح ميان
رکن و مقام است:ب

کن َوالَمقام ) مفيد،محمد1413 ، ج ۲: 3۶8(س ِکيَّة بَِظْهِر الکوَفة فی َسبعين َو الَْمْذبوُح بَيَن الرُّ َو َقْتُل النَّْفِس  الزَّ
ی

ترجمه :)از نشانه های ظهور ( قتل نفس  زکيه  در پشت کوفه با هفتاد تن، و سر بريده در ميان
رکن و مقام است

 نفس زکيه فرد مهذبی است که نامش مطابق روايات محمدبن حسن است و بی گناه کشته می شود و شهادت او
:حوادثی را بدنبال دارد

َُّه َسِمَع أَبَاُه اِد ]يِ [  َعْن إِْسَماِعيَل بِْن أَبَاٍن الْْزِديِ   َعْن ُسْفَياَن بِْن إِبَْراِهيَم الَْجِريِريِّ أَن ِد بِْن َخَلٍف الَْحدَّ  َعْنُه َعْن ُمَحمَّ
ُد بُْن الَْحَسِن يُْقَتُل باَِل ُجْرٍم َو اَل َذنٍْب َفِإَذا َقَتُلوُه لَْم يَْبَق لَُهْم ِفي ٍد اْسُمُه ُمَحمَّ ِکيَُّة ُغاَلٌم ِمْن آِل ُمَحمَّ  يَُقولُ  النَّْفُس الزَّ

َماِء َعاِذٌر َو اَل ِفي الْْرِض نَاِصٌر.( طوسی ، محمد1411: 4۶4 )السَّ
 ترجمه: سفيان بن ابراهيم جريری گفت که از پدرم شنيدم که گفت نفس زکيه غالمی از آل محمد است که اسم او
 محمد بن حسن است و بدون هيچ جرم و گناهی کشته می شود و هنگامی که او را می کشند در آسمان برايشان

عذرخواهی و در زمين ياری گری نيست

وظيفه نفس زکيه
 بنابر آنچه از روايات و اخبار به دست می آيد وظيفه
 نفس زکيه پيام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی اين ظهور توسط صيحه
 آسمانی، ايشان به يارانشان می گويد مردم مکه مرا

 نمی خواهند در حاليکه برای هدايت فرستاده شده ام،
 شايسته است شخصی همچون من اين مطالب را برای

 ايشان بگويد تا برای آنها حجت تمام شود. سپس يکی
 از يارانش را می طلبد و به ايشان می فرمايد: نزد اهل مکه
 برو و به ايشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شما

 می گويد: ما اهل بيت رحمت و معدن رسالت و خالفت
 هستيم و از ذريه محمد)ص( و سالله پيامبرانيم. ما مظلوم

 واقع شده ايم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره
 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شما چشم ياری داريم و از
 شما ياری می طلبيم. پس ما را ياری کنيد. وقتی او شروع
 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را سر

می برند
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قتل نفس زکیه
در زمان ظهور امام، عاشورا مصادف با ايام عيد نوروز  است:ی

ِ ِب َو َغْيُرُه ِفي َغْيِرِه بَِأَسانِيِدِهْم َعِن الُْمَعلَّی بِْن ُخَنْيٍس َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ ْيُخ أَْحَمُد بُْن َفْهٍد ِفي الُْمَهذَّ  أَُقوُل َرَوی الشَّ

اِل َفَيْصِلُبُه  جَّ ُ تََعالَی بِالدَّ َِّذي يَْظَهُر ِفيِه َقائُِمَنا أَْهَل الَْبْيِت َو ُواَلَة الْْمِر َو يُْظِفُرُه اهللَّ ْيُروِز ُهَو الَْيْوُم ال  َقالَ  يَْوُم النَّ

ْعُتُموُه.( َُّه ِمْن أَيَّاِمَنا َحِفَظْتُه الُْفْرُس َو َضيَّ  َعَلی ُکَناَسِة الُْکوَفِة َو َما ِمْن يَْوِم نَْيُروٍز إاِلَّ َو نَْحُن نََتَوقَُّع ِفيِه الَْفَرَج ِلَن

مجلسی14۰3، ج 5۲: 3۰8(ب
 ترجمه: روز عيد نوروز روزی است که قائم ما اهل بيت  و اهل واليت ظهور می نمايد و روزی است که خداوند

 مهدی را بر دجال پيروز می کند و او را بر زباله دان  در کوفه  به دار می آويزد و نوروزی نيست که ما توقع فرج
را در آن نداشته باشيم؛ چرا که نوروز از ايام ماست که پارسيان آنرا حفظ کردند و شما)عرب( آنرا ضايع کرديد
 بنابراين با عنايت به روايات، و مصادف شدن عاشورای حسينی با قيام مهدوی و قتل نفس زکيه در پانزده شب

قبل، زمان شهادت نفس زکيه مقارن با ۲5 ذی الحجه در ايام حج واجب واقع می شود

نفس زکیه حجت امام مهدی )ع(ب
 نقش نفس زکيه برای اهل مکه مانند مسلم بن عقيل برای اهل کوفه است ؛ همانطور که امام قبل از رفتن به

 کوفه پسرعموی خويش را برای دعوت و اتمام حجت بر اهل کوفه فرستاد؛ امام مهدی نيز برای دعوت اهل

 مکه، نفس زکيه را می فرستد و پيغام امام را به ايشان ابالغ می نمايد و پاسخ اهل مکه دستگيری و شهادت

 او در بين رکن و مقام است  بِاْلِْسَناِد يَْرَفُعُه إِلَی أَبِي بَِصيٍر َعْن أَبِي َجْعَفٍر ع ِفي َحِديٍث َطِويٍل إِلَی أَْن َقاَل: يَُقوُل

َة اَل يُِريُدونَِني َو لَِکنِّي ُمْرِسٌل إِلَْيِهْم ِلَْحَتجَّ َعَلْيِهْم بَِما يَْنَبِغي لِِمْثِلي أَْن يَْحَتجَّ  الَْقائِمُ  ع ِلَْصَحابِِه يَا َقْوِم إِنَّ أَْهَل َمکَّ

َة أَنَا َرُسوُل ُفاَلٍن إِلَْيُکْم َو ُهَو يَُقوُل َة َفُقْل يَا أَْهَل َمکَّ  َعَلْيِهْم َفَيْدُعو َرُجاًل ِمْن أَْصَحابِِه َفَيُقوُل لَُه اْمِض إِلَی أَْهِل َمکَّ

َّا َقْد ُظِلْمَنا َو اْضُطِهْدنَا ِبيِّيَن َو إِن ٍد َو ُساَللَُة النَّ ْحَمِة َو َمْعِدُن الرَِّسالَِة َو الِْخاَلَفِة َو نَْحُن ُذرِّيَُّة ُمَحمَّ َّا أَْهُل بَْيِت الرَّ  لَُکْم إِن

َنا إِلَی يَْوِمَنا َهَذا َفَنْحُن نَْسَتْنِصُرُکْم َفانُْصُرونَا َفِإَذا تََکلََّم َهَذا الَْفَتی بَِهَذا الَْکاَلِم َنا ُمْنُذ ُقِبَض نَِبيُّ  َو ُقِهْرنَا َو ابُْتزَّ ِمنَّا َحقُّ

ُة َفِإَذا بََلَغ َذلَِک اْلَِماَم َقاَل ِلَْصَحابِِه أاََل أَْخَبْرتُُکْم أَنَّ أَْهَل ِکيَّ ْکِن َو الَْمَقاِم َو ِهَي النَّْفُس الزَّ  أَتَْوا إِلَْيِه َفَذبَُحوُه بَْيَن الرُّ

ِة أَْهِل بَْدٍر َحتَّی َة اَل يُِريُدونََنا َفاَل يَْدُعونَُه َحتَّی يَْخُرَج َفَيْهِبُط ِمْن َعَقَبِة ُطًوی ِفي ثاََلثِِمائٍَة َو ثاََلثََة َعَشَر َرُجاًل ِعدَّ  َمکَّ
َ  يَْأتَِي الَْمْسِجَد الَْحَراَم َفُيَصلِّي ِفيِه ِعْنَد َمَقاِم إِبَْراِهيمَ  أَْربََع َرَکَعاٍت َو يُْسِنُد َظْهَرُه إِلَی الَْحَجِر الْْسَوِد ثُمَّ يَْحَمُد اهللَّ

ُل َمْن يَْضِرُب  َو يُْثِني َعَلْيِه َو يَْذُکُر النَِّبيَّ ص َو يَُصلِّي َعَلْيِه َو يََتَکلَُّم بَِکاَلٍم لَْم يََتَکلَّْم بِِه أََحٌد ِمَن النَّاِس َفَيُکوُن أَوَّ

ِ َو أَِميُر الُْمْؤِمِنيَن َفَيْدَفَعاِن إِلَْيِه ِکَتابًا َجِديداً ُهَو  َعَلی يَِدِه َو يَُبايُِعُه َجْبَرئِيَل َو ِميَکائِيَل َو يَُقوُم َمَعُهَما َرُسوُل اهللَّ

َة ثُمَّ يَْخُرُج ِمْن  َعَلی الَْعَرِب َشِديٌد بَِخاتٍَم َرْطٍب َفَيُقولُوَن لَُه اْعَمْل بَِما ِفيِه َو يَُبايُِعُه الثَّاَلثُِمائَِة َو َقِليٌل ِمْن أَْهِل َمکَّ

َة َحتَّی يَُکوَن ِفي ِمْثِل الَْحْلَقِة ُقْلُت َو َما الَْحْلَقُة َقاَل َعَشَرُة آاَلِف َرُجٍل َجْبَرئِيُل َعْن يَِميِنِه َو ِميَکائِيُل َعْن ِشَمالِِه  َمکَّ

ابَِغُة َو يََتَقلَُّد بَِسْيِف ِ ص السَّ َحابَُة َو ِدْرُع َرُسوِل اهللَّ ِ ص السَّ ايََة الَْجِليََّة- َو يَْنُشُرَها َو ِهَي َرايَُة َرُسوِل اهللَّ  ثُمَّ يَُهزُّ الرَّ

ِ ص ِذي الَْفَقاِر.) مجلسی، محمدباقر،14۰3، ج 5۲: 3۰۷(ی َرُسوِل اهللَّ

زمان شهادت نفس زکیه
فاصله قتل نفس زکيه با ظهور کمتر از پانزده شب است :ق

اِد َعْن َصالِِح بِْن ِميَثٍم َقاَل َسِمْعُت أَبَا َجْعَفٍر ع يَُقولُ  لَْيَس بَْيَن ِقَياِم الَْقائِِم ع َو َقْتِل  ثَْعَلَبُة بُْن َمْيُموٍن َعْن ُشَعْيٍب الَْحدَّ
ِکيَِّة أَْکَثُر ِمْن َخْمَس َعْشَرَة لَْيَلًة)طوسی، محمد1411: 445 و مفيد، محمد1413 ،ج ۲: 3۷4(ا النَّْفِس  الزَّ
  ترجمه:از امام صادق)ع( شنيدم : بين قيام قائم و قتل نفس زکيه بيش از پانزده شب فاصله نيست

 از طرفی بنابر روايتی که شيخ صدوق می آورد، ظهور و قيام امام در روز شنبه ای است که مصادف با عاشورای
حسينی است معرفی شده است:ی

ِد بِْن ِعيَسی َعِن الُْحَسْيِن بِْن َسِعيٍد َعْن َعِليِّ بِْن أَبِي َحْمَزَة َعْن أَبِي بَِصيٍر َقاَل َقاَل أَبُو َجْعَفٍر ع  يَْخُرُج  أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ
َِّذي ُقِتَل ِفيِه الُْحَسْيُن ع  )ابن بابويه، محمد 1395، ج ۲: ۶54(ز ْبِت  يَْوَم َعاُشوَراَء يَْوَم ال الَْقائُِم ع يَْوَم السَّ

 ترجمه: ابی بصير از امام صادق)ع( نقل نمود که فرمود: قائم در روز شنبه روز عاشورا که امام حسين )ع( کشته
شد، خروج می نمايد
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 شهادت کشته شدن در راه خدا است. شهادت در آموزه های دين اسالم به عنوان يک ارزش و فضيلت واال
 مطرح شده و با آموزه هايی همچون جهاد پيوند دارد. بنابر آيات قرآن، شهيد زنده است و در نزد پروردگارش به

او روزی داده می شود. در روايات شهادت باالترين خوبی ها معرفی شده است
 واقعه کربال و شهادت امام حسين)ع( بر جايگاه شهادت در نزد شيعيان افزوده است. بسياری از شيعيان به

شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( باور دارند و بنابر برخی روايات، همه امامان شيعه به شهادت رسيده اند
 سميه دختر خباط و ياسر بن عامر عنسی پدر و مادر عمار ياسر، اولين شهدای زن و مرد در راه اسالم بودند که

 به دست ابوجهل به شهادت رسيدند. لقب سيدالشهدا پس از جنگ احد برای حمزه، عموی پيامبر)ص( به کار
می رفت اما پس از واقعه کربال، غالبا مراد از »سيد الشهداء« امام حسين)ع( است

 قرآن از شهادت با تعبير »قتل فی سبيل اهلل« ياد نموده است و شهادت و شهيد تعبيراتی است
 که در روايات برای اين معنا آمده است.  شهادت به معنی حضور، ديدن  و خبر قطعی معنا شده

 است. که بر اساس آن شهيد هر يک از معانی حاضر، بيننده و خبر دهنده را می تواند داشته باشد.
در اين باره که چرا کشتة راه خدا را شهيد ناميده اند، وجوهی ذکر شده است؛ از جمله

فرشتگان رحمت الهی شاهد فداکاری و جانبازی اويند؛
خدا و فرشتگان بر ورود او به بهشت شهادت می دهند؛

شهيد هنگام شهادت بر شاهده )يکی از اسم های زمين( می افتد؛
او نزد پروردگارش زنده و حاضر است؛

او ُملک و ملکوت خداوندی را مشاهده می کند

 نظر به بزرگداشت قرآن از شهيدان و اهميت آموزه شهادت در برپايی دين اسالم و دفاع از آن، شهادت از ديرباز
 نزد مسلمانان جايگاه ويژه ای داشته است در فرهنگ اسالمی، شهادت مانند يک معيار ارزشگذاری به کار می رود

 و مسلمانان برای نشان دادن ارج برخی افعال، آنها را با شهادت قياس می کنند. برای مثال، در برخی روايات، مرگ
 در حال کار شرافتمندانه و امرار معاش، به منزله شهادت دانسته شده است.در جوامع معاصر اسالمی نيز روحية
 شهادت طلبی يک ارزش دينی و معنوی شمرده می شود.در مبارزات ضد استعماری و آزادی خواهانة مسلمانان،

 مانند ماجرای فلسطين اشغالی، اين آموزه بسيار به کار می رود و کسانی که در راه آزادی سرزمين فلسطين
 جان خود را از دست می دهند، شهيد خوانده می شوند. در ايران کسانی که برای پيروزی انقالب اسالمی و يا در

 جنگ هشت سالة ايران و عراق برای دفاع از کشور ايران جان باختند، شهيد خوانده می شوند. رفتارهای شهادت
طلبانه ای همچون عمليات استشهادی از مباحث مربوط به شهادت در دوران اخير محسوب می شوند

در قرآن
 سفارش قرآن به مومنان اين است که وقتی اسالم و جامعه اسالمی نيازمند فداکاری جانی است، در آن ترديد
 نکنند. از آنجا که انگيزه فرار برخی مسلمانان از جهاد، عالئق دنيوی بوده، قرآن کريم، موضوع معامله با خدا

  را مطرح می کند و به مسلمانان دستور می دهد که جای مال اندوزی موقت دنيايی، جان  خود را به بهای بهشت
 جاودان با خدا معامله کنند به تعبير قرآن،نبايد کشته شدگان در راه خدا را مرده ناميدو اين پنداری غلط است،

 بلکه شهيدان زنده اند و نزد خدايشان روزی می خورند آيه ۲3 سوره احزاب، از کسانی که صادقانه جان خود را در
راه خدا داده اند سخن به ميان آورده و آنان را ستوده است

شهادت

مفهوم شناسی

اهمیت و جایگاه
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 ترجمه: ابو بصير روايت نموده که امام محمد باقر)ع( در ضمن حديثی طوالنی فرمود: قائم به ياران خود مي گويد:

 ای مردم! اهل مکه مرا نمي خواهند ولی من برای هدايت فرستاده شدم تا آنچه شايسته است که شخصی مثل

 من به آنها بگويد، گفته و با آنها اتمام حجت کنم . آنگاه مردی از ياران خود را مي طلبد و به وی مي گويد: برو

 نزد اهل مکه و بگو ای اهل مکه من فرستاده فالنی هستم او به شما مي گويد: ما خانواده رحمت و معدن رسالت و

 خالفت مي باشيم. ما فرزندان محمد و از تبار پيغمبرانيم. مردم به ما ستم نمودند و ما را دربه در و مقهور کردند،

 و از هنگام رحلت پيغمبر تا کنون حق ما را غصب کردند. اکنون ما از شما چشم ياری داريم؛ پس ما را ياری کنيد.

 وقتی آن جوانمرد اين سخنان را مي گويد مردم به وی هجوم مي آورند و در بين رکن و مقام او را مي کشند و

 او همان مرد پاکدل است )نفس زکيه( است ؛چون خبر کشته شدن او به امام مي رسد به يارانش مي گويد: من

 به شما خبر ندادم که اهل مکه ما را نمي خواهند؟ اهل مکه هم او را دعوت نمي کنند و او هم با سيصد و سيزده

 مرد که به تعداد جنگجويان  بدر هستند از کوه ذی طوی فرود می آيند و داخل مسجد الحرام شده و در جنب

 مقام ابراهيم چهار رکعت نماز مي خواند، و تکيه به حجر االسود مي دهد و حمد و ثنای الهی مي کند و بر حضرت

 رسالت پناهی)ص( درود مي فرستد و به نحوی سخن مي گويد که هيچ کس بدان گونه سخن نگفته باشد. او

 نخستين کسی است که جبرئيل و ميکائيل دست در دست او گذارده و با وی بيعت مي کنند سپس پيغمبر)ص( و

 امير المؤمنين )ع( با آنها برخاسته کتاب جديد مهرشده ای را که هنوز مهرش خشک نشده و بر عرب دشوار است 

 به وی مي دهند و به او مي گويند: بر طبق آنچه در اين کتاب نوشته است عمل کن سپس آن سيصد نفر و عده

 قليلی از اهل مکه با وی بيعت مي کنند و چون از مکه خارج شود مثل اينکه در حلقه است.ابو بصير مي گويد:

 پرسيدم: حلقه چيست فرمود: ده هزار مرد است که جبرئيل در سمت راست و ميکائيل در سمت چپ او قرار

 دارند و در آن هنگام پرچم او را باهتزاز درآورده همه جا مي گرداند، و اين همان پرچم و زره سابق پيغمبر است و

شمشير پيغمبر به نام »ذو الفقار« را نيز حمائل مي کند

منابع
.ابن بابويه، محمد بن علی .1395 ق کمال الدين و تمام النعمة  ، محقق / مصحح: علی اکبر غفاری ،تهران:اسالميه، دوم 

.اربلی، علی بن عيسی.1381 ق.کشف الغمة في معرفة الئمة. ط- القديمة. محقق / مصحح: رسولی محالتی، هاشم .تبريز : بنی هاشمی  
.حلی، حسن بن سليمان بن محمد. 14۲1 ق .مختصر البصائر. محقق / مصحح: مظفر، مشتاق ، قم: مؤسسة النشر السالمي  
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در روايات، برای شهيد امتيازاتی برشمرده شده است
 شهيد از جمله شفاعت کنندگان در قيامت است؛ سه گروهند که روز قيامت به شفاعت برمی خيزند و خداوند

شفاعتشان را می پذيرد: پيامبران، علماء و شهدا
 شهيد با شروطی که در فقه بيان شده، از غسل و کفن بی نياز است و با همان جامه ای که به تن دارد، به خاک

  سپرده می شود
 شهيد بی حساب به بهشت می رود. برخی روايات، حق الناس را از اين حکم استثناء کرده اند در قيامت، شهيد از

نخستين کسانی است که به بهشت می رود

 اولين مرد شهيد در راه اسالم، ياسر بن عامر عنسی، صحابی پيامبر)ص( و اولين زن شهيد، همسرش سميه
 دختر خباط، پدر و مادر عمار ياسر بودند. ياسر و همسرش سميه از نخستين گروندگان به اسالم بودند و با

 وجود کهولت سن، در برابر شديدترين شکنجه  ها مقاومت کردند و بر اسالم خود پايدار ماندند و در نهايت بر اثر
شکنجه های ابوجهل به شهادت رسيدند

 لقب سيد الشهداء برای عموی پيامبر حمزة بن عبدالمطلب به کار می رفت که در اُُحد به شهادت رسيد؛ولی پس
 از واقعه کربال، اين لقب امام حسين)ع( اختصاص يافت.به گفته مال صالح مازندرانی، حمزه، سيدالشهدای زمان

 خود و امام حسين)ع(، سيدالشهدای علی االطالق است.در برخی روايات نيز امام حسين)ع(، سيدالشهداء اولين
و آخرين و در دنيا و آخرت ناميده شده است

 به اعتقاد علمای شيعه، همه امامان شيعه با شهادت از دنيا رفته يا خواهند رفت.  دليل آنان، روايات  از جمله
ا إاَِلّ َمْقُتوٌل َشِهيد« است که بنابر آن، همه امامان با شهادت از  روايت امام صادق)ع(  و امام رضا)ع( »َو اهلَلِّ َما ِمَنّ
 دنيا خواهند رفت.شيخ مفيد در کتاب »تصحيح اعتقادات االماميه« تنها شهادت امام علی)ع(، امام حسن)ع(،

 امام حسين)ع(، امام موسی)ع( و امام رضا)ع( را پذيرفته و در شهادت ساير ائمه ترديد کرده است. عالمه
 مجلسی در توجيه سخن شيخ مفيد گفته است با توجه به اينکه اخبار شهادت ساير ائمه)ع( متواتر نيست، شايد

مراد او نفی تواتر و قطعيت شهادت ساير ائمه)ع( باشد

 شهيد محراب، در عرف مسلمانان ايرانی، به کسی گفته می شود که در محراب نماز به شهادت رسيده است. از
 حضرت علی)ع( به عنوان اولين شهيد محراب ياد می شود. اين اصطالح در ايران به ائمه جمعه ای اطالق شد که

 در جريان برگزاری نماز جمعه به دست تروريست های مخالف جمهوری اسالمی ترور شدند. سيد محمد علی
 قاضی طباطبايی، سيد اسداهلل مدنی، محمد صدوقی، سيد عبدالحسين دستغيب، عطاءاهلل اشرفی اصفهانی و

سيد محمدباقر حکيم  شش شهيد محراب در دوره  معاصر هستند

 شهدای دانشمند هسته ای ايران، سند مظلوميت ايران اسالمی هستند. دانشمندانی که با ويژگی های مشترک،
 اهداف هماهنگ و تالش های مستمر در مسير زنده نگه داشتن چرخه هسته ای کشور گام برداشتند. اولين

 ويژگی مشترک اين شهيدان وطن پرستی بود. آنان به رغم تهديدهايی که می شدند، تا زمانی که جانشان را فدا
 کردند و بزرگ ترين دارايی شان را در اين راه تقديم کردند، به وظيفه خود به بهترين شکل عمل کردند. دومين

 ويژگی بارز اين شهيدان، تعهد و مسئوليت پذيری آنان بود. همه اين افراد تا پای جان، پای مسئوليتی که به
 آنها محول شد، از هيچ کوششی دريغ نکردند و تا لحظه آخر ماندند و کار کردند و به پيشرفت علم و تکنولوژی

 اين کشور کمک کردند. سومين ويژگی مشترک اين شهيدان، خصيصه بارز تسلط بر علمشان بود، تمام آنها از
 دانشگاه های کشورهای پيشرفته دنيا پيشنهاد داشتند، اما به خاطر عشق و عالقه به وطن اين پيشنهادها را رد

 کردند و ترجيح دادند که از تخصص خود برای کشورشان استفاده کنند. ويژگی چهارم اين شهيدان که ويژگی
 بارز و علت شهادت آنها بود، پيوندی بود که بين علم، تحقيق و عمل بر قرار کردند، همه اين افراد دارای مقاالت

 برجسته علمی - پژوهشی در داخل و خارج کشور بودند، از لحاظ بحث های علمی بسيار فعال و افراد قوی بودند
 اما با اين حال اينها در حد تئوری باقی نماندند و اين تئوری را به عرصه عمل درآوردند. شهدای هسته ای ايران

 نماد پيشرفت، علم و آميختگی علم، ايمان، شجاعت، خون و شهادت هستند که جوانان با بصيرت ايران بايد
 راه آنها را ادامه داده و با پيشرفت روز افزون در عرصه علم و فناوری انتقام خون آنها را از دشمنان و معاندان
 نظام اسالمی پس گيرند. شهادت پاداش اين غيور مردانی بود که با جهاد علمی خود، چراغ علم و روشنايی را

 در سنگر دانشگاه پر فروغ نگه داشتند و در نهايت با اهدای خون خود، درخت انرژی هسته ای ايران را آبياری
کردند. شهادت بر اين مردان آسمانی مبارک باد

 شهيد سردار قاسم سليمانی ،شهيد حسين همدانی ، شهيد حسن تهرانی مقدم ، شهيد محسن فخری زاده،
 شهيد دکترمسعود علی محمدی، شهيد دکتر مجيد شهرياری ، شهيد داريوش رضايی نژاد ،شهيد مصطفی

   احمدی روشن از جمله شهدای هسته ای و دفاعی کشور هستند

 منابع
.ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب)ع(، قم، عالمه، 13۷9 ق

.ابن قولويه قمی، جعفر بن محمد، کامل الزيارات، تحقيق و تصحيح عبدالحسين امينی، نجف، دارالمرتضويه، 135۶ش
.امين، سيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف، 14۲۰ق

.بستانی، بطرس، دائرة المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب، بيروت، دارالمعرفة، بی تا
.حميری، عبد اهلل بن جعفر، قرب االسناد، تهران، نينوا، بی تا

.زبيدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دار الفکر، 1414ق
 شهيد ثانی، زين الدين بن علی العاملی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، تحقيق سيدمحمد کالنتر، قم،

.کتابخانه آيت اهلل العظمی مرعشی نجفی، 14۰8ق
 شيخ صدوق، محمد بن علی، من اليحضره الفقيه، تصحيح: علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به

.جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413ق
.طبرسی، فضل بن الحسن، إعالم الوری بأعالم الهدی، قم، مؤسسة آل البيت الحياء التراث، 141۷ق
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شهید محرابامتیازات

 شهدای هسته ای و دفاعی
نخستین شهدای اسالم

سیدالشهداء
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شهادت امامان شیعه
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گاه با خود می گويم : ما را چه شده است ؟!غ
چه شده که از دردانه خود دور افتاده ايم ؟! غ

چه شده که با آشنای خود نا آشناييم؟!غ
مگر نگارگر هستی نگاری زيبارو تر از تو آفريده که اينگونه مسخ دنيا گشته ايم؟!غ

چرا ظهور را به حضورت ترجيح داده ايم ؟!غ
آيا ارزش طلوع خورشيد را درک نکرده ايم؟!غ
سوال ها و جواب هايم در هم آميخته شده

ديگر نمی دانم به چه شوق می خندم و به چه سوگ می گريم 
شايد بايد خود را به باد روزگار بسپرم تا مرا هرجا که می خواهد ببرد

اما نه ! اينبار نه !غ
من منتظرم ! منتظر طلوع خورشيد !غ

منتظر نوای )) هل ِمن ناِصٍر يَنُصرنِی (( !غ
منتظر اذان حجازی سحرگاه محشر !غ

کاش از خود بی خود می شديم و در روح مقدست غرق می شديم
کاش لحظه ای به حال پر دردت می نگريستيم و درد های بی ريشه خود را فراموش می کرديم

کاش مرگ را همراه تو به سخره بگيريم و شهادت را در رکاب تو برای تو ودر راه تو بيابيم
کاش آغوش بگشايی و ما را در بَرت بگيری که بسيار محتاج آغوش پدری دلسوز چون تو هستيم

ای پدر مهربان !ل
به ما بگو !ص

ما را چه شده است؟!ث

ادبيات مهدوي

نويسنده : مجيد دانش پژوه

 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفاری

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پيش از آنکه نمودی بيرونی باشد، يک
 تحّول سترگ درونی استحاصل يک کيمياگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقيتی در بيرون، الزمه اش موفقيت درونی است
 لذا عاشقان و منتظران راستين ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و شرکی پاک نموده و سراپا تسليم حق اند

 آنان که به تزکيه خود همت نگمارده و ُحّب دنيا را از دل بيرون
نينداخته اند، بدون شک از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جريانی نجات بخش است که از باطِن هستی سرچشمه
 گرفته و آنگاه تمامی ظاهر را در بر می گيرد و اين چنين جهان غفلت

زده و ظلمانی را به نور حيات و آگاهی منّور می کند
چنين واقعه شکوهمندی برای سالکان حق يک فوز عظيم است

ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست
تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز

آقا جان سالم
 خيلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شما بنويسم اما ديدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شما هيچ غصه و غمی ندارد، با اعمالی که هيچ
 شباهتی به اعمال شما ندارد و سيرتی که هيچ سنخيتی با سيرت پاک شما

ندارد دل نوشته ای بنويسم چيزی جز خطا نخواهد بود
 اما چون ميدانم بر اساس فرمايش خودتان خدا ما را از باقيمانده ِگل شما

 خلق کرده است و به واسطه حضور شما به ما روزی می دهد جرات ميکنم
و اين چند خط را می نويسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای سرور من
ميدانم که من خيلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به واهلل شما را دوست دارم، و آرزو دارم شرمنده شما امام زمانم نباشم
 آقاجان دست ما را بگيريد ؛ برايمان دعا کنيد و از خدا بخواهيد چون
 کوفيان نباشيم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند
 ای موال و صاحب ما به فريادمان برسيد ما را دريابيد همين لحظه و همين

ساعت در اين امر تعجيل کنيد
آمين يا رب العالمين

دانشجوی سیاسی
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دانشجویان و سیاست

 مشارکت  سیاسی  یکی از مهمترین  و اساسی ترین  مطالبات دانشجویی کشور است؛ و مقام معظم رهبری
 همواره بر ضرورت فعالیت سیاسی دانشجویان و شرکت فعال و مثبت آنان در مباحث سیاسی تاکید دارند . بر

 این اساس»تبیین دقیق سیاسی بودن دانشجو ، ضرورت و ویژگی ها و حدود آن در نظام اسالمی« ، موضوع
 اصلی نوشتار حاضر می باشد . که در این زمینه تالش می شود از مباحثی پیرامون چیستی مشارکت سیاسی

 و عوامل و سطوح مختلف آن ، زندگی سیاسی دانشجویان و عوامل و زمینه های موثر برآن ، کارکردها و
 نقش دانشگاه و دانشجو ، آموزه های اسالمی پیرامون ضرورت و چگونگی مشارکت سیاسی و ... استفاده شود

 دانشجوی سیاسی مطلوب در نظام اسالمی ، به کسی اطالق می شود که در دانشگاه به درجه باالیی از
 بینش و درک سیاسی رسیده و در قبال سرنوشت خود ، جامعه ومسائل سیاسی حساسیت الزم را داشته

 باشد. سیاسی بودن دانشجو بدین معناست که یک دانشجوی متعهد تنها نباید در محور مسائل فردی
 وشخصی خود متمرکز باشد. واز رویدادهای جامعه وجهان غافل گردیده ونسبت به آن بی تفاوت باشد.

 بلکه باید با اصول و مبانی منطقی ومعقول به تحلیل حوادث و رویدادهای جهانی و داخلی بپردازد و
 موضع مناسب و قاطع اتخاذ نموده و حساسیت الزم را دارا باشد. آنگونه که حضرت امام )ره( ، همواره از

 دانشجویان و دانشگاهیان انتظار داشتند که همچون ناظری بصیر و آگاه، هوشمندانه و متعهدانه عملکردها
 و تصمیم گیری ها را مد نظر گیرند و با نقادی دلسوزانه خطا و لغزش احتمالی را گوشزد نمایند و

 همچون مشاوران و کارشناسانی امین، مساعدت خویش را از دست اندرکاران و مجریان امور دریغ نکنند .
 همچنین در رخدادها و مراحل حساس و تعیین کننده ای همچون انتخابات، همراه با دیگر بازوان فکری
 جامعه، با ارائه مالک ها و معیارهای صحیح ، مردم را برای مشارکت و حضور مؤثر در سرنوشت خویش

 مدد رسانند و در جهت گیری ها و خلق بسترهای اجتماعی  فرهنگی تسهیل کننده راه تحکیم مقاومت
 ملی و انقالبی در برابر جهان خواران، امت اسالم را حامی و هادی باشند و به مدد قدرت فنی و دانش
 خویش در تشخیص و افشای ترفندهای دشمنان، لحظه ای درنگ به خود راه ندهند .حضرت آیه اهلل

 خامنه ای نیز تصریح می نمایند: »مسئولیت بزرگ دانشجویان بسیجی تحلیل درست، بررسی کارشناسانه
 و ریشه یابی مسائل اساسی کشور و جهان اسالم و حضور هوشیارانه، بانشاط و فعال در صحنه است.«

 بررسی رابطه دانشجویان با سیاست و شناسایی عوامل و زمینه های موثر بر آن ، از ابعاد مختلف قابل تحلیل
 و ارزیابی است ؛ از دیدگاه مارکوزه،  هابرماس. فوکو ، دانشجویان دارای سه ویژگی و خصیصه اصلی هستند که

 می توانند پتانسیل و ظرفیت جنبش های اجتماعی جدید باشند:۱. خصیصة سنتی؛ دانشجویان جوان هستند
 و جوانی برای خود ویژگی هایی دارد. عمده ترین ویژگی جوانی این است که جوانی سن هیجان ها و انرژی های
 متراکم است که می خواهند این انرژی متراکم و هیجان انباشته را در جایی تخلیه کند و لذا سن دانشجویی

 سن مقتضی تحرک و حرکت های انقالبی است.۲. ویژگی معرفتی؛ چون دانشجو با معرفت ها و اطالعات تازه سر
 و کار دارد و از لحاظ روشی نیز مُتد انتقادی و تحلیلی را دنبال می کند،  لذا به وضع موجود رضایت نمی دهد

 و با آن درگیر است. پرسشگر و انتقادگر است و این ویژگی باعث می شود که دانشجو به عنوان محور اصلی
 تحرکات اجتماعی شناخته شود. ۳. دانشجو محافظه کار نیست؛ کسانی مثل مارکوزه و دیگران می گفتند که

 طبقات اجتماعی به علت وابستگی به کار، شغل و درآمد، محافظه کاراند اما دانشجو چون کار و اشتغال ندارد،
.محافظه کار نیست؛ آرمان خواه است؛ و در راه آرمانش هزینه می کند و به هزینه کردن،  راحت  رو می آورد

روز دانشجو و وظیفه دانشجویان

 روز دانشجو و دانشجوی سياسی
 با فرارسيدن 1۶ آذر و روز دانشجو فرصتی دوباره برای بررسی هويت تاريخی و رسالت ملی و دينی دانشجو ،

 فرا روی ما قرار می گيرد . ضمن بزرگداشت ياد و خاطره شهيدان دانشجو و تبريک اين روز به همه دانشجويان
 هميشه سربلند کشورمان ، نوشتار حاضر ابتدا به بررسی تاريخی 1۶ آذر ، علل ، اهداف و نقش آن در شکل

گيری جنبش دانشجويی پرداخته و رسالت اين جنبش را در شرايط کنونی مورد تحليل قرار می دهد

شکل گيری روز دانشجو 
 در تاريخ ۲4 آبان اعالم شد که نيکسون معاون رئيس جمهور آمريکا از طرف آيزنهاور به ايران می  آيد. نيکسون

 به ايران می آمد تا نتايج »پيروزی سياسی اميدبخشی را که در ايران نصيب قوای طرفدار تثبيت اوضاع و قوای
 آزادی شده است« )نقل از نطق آيزنهاور در کنگره آمريکا بعد از کودتای ۲8 مرداد( ببيند. در مقابل دانشجويان
 مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند که در فضای حکومت نظامی بعد از کودتای سياه، هنگام ورود نيکسون، نفرت

 و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. دو روز قبل از آن واقعه تلخ )14 آذر( زاهدی تجديد رابطه با
 انگلستان را رسما اعالم کرد و قرار شد که »دنيس رايت« ، کاردار سفارت انگلستان، چند روز بعد به ايران بيايد.
 از همان روز 14 آذر تظاهراتی در گوشه و کنار به وقوع پيوست که در نتيجه در بازار و دانشگاه عده ای دست گير

 شدند. اين وضع در روز 15 آذر هم ادامه داشت. و بيشتر اعتراض ها از دانشکده پزشکی و داروسازی و حقوق
 و علوم آغاز شد. صبح شانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجويان متوجه تجهيزات فوق العاده سربازان
 و اوضاع غير عادی اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه ای را پيش بينی می کردند. فضا بشدت آبستن حوادث و

 درگيری بود. بعد از گذشت مدتی برای جلوگيری از تنش و درگيری چندين دانشکده تعطيل اعالم شد و در ادامه
 سراسر دانشگاه به دستور رييس دانشگاه تعطيل گرديد. نيروهای نظامی رژيم که بشدت رفت و آمد دانشجويان
 را کنترل کرده و در اين بين عده ای را نيز دستگير نموده بودند, با حضور در کالس يکی از اساتيد دانشکده فنی
 )مهندس شمس استاد نقشه کشی( زمينه اعتراض را در کالس درس ايجاد کردند. آنان قصد داشتند دو دانشجو

 را که ظاهرا به حضور نظاميان در دانشگاه اعتراض داشتند را دستگير نمايند. دستگيری دو دانشجو کالس را
 به هم زده، دانشجويی ديگر بر روی نيمکت کالس فرياد می زند: “آقا ما چقدر بی عرضه هستيم. چقدر بدبخت

 هستيم. اين کالس نيست، اين درس نيست. يک عده ای بدون اينکه از استاد و از کادر دانشگاه اجازه بگيرند
 وارد کالس می شوند و هياهو در می گيرد. تف به اين کالس و تف به اين مملکت!” دانشکده فنی به هم می ريزد
 و در محاصره کامل نظاميان قرار می گيرد و به يکباره فرمان آتش صادر شده و دانشجويان در صحن طبقه اول

 به خون می غلطند عده ای زخمی شده و در اين ميان سه دانشجو به نامهای قندچی و بزرگ نيا و شريعت رضوی
 به شهادت می رسند. همان روز 1۶ آذر پليس توسط راديو اعالم کرد: “عده ای از دانشجويان در کالسهای درس
 نشسته بودند و به پليس چهره خشنی نشان می دادند و پليس را مسخره می کردند و اين باعث شده که پليس
 به واکنش بيفتد. پليس قصد زدن دانشجويان را نداشت ولی دانشجويان به پليس حمله کردند و می خواستند
 اسلحه شان را بگيرند. پليس در قالب دفاع اين کار را کرده و قصدش زدن دانشجويان نبوده است.” فردای آن

 روز شاه تيمسار مزينی را برای دلجويی به دانشگاه می فرستد تا خودش را از اين گناه و تقصير تبرئه کند. وی با
 خانواده های شهدا مالقات می کند و در دانشگاه به ظاهر از اساتيد و روسا عذرخواهی می کند. دو روز بعد از واقعه

 1۶ آذر، نيکسون به ايران آمد و در همان دانشگاه، در همان دانشگاهی که هنوز به خون دانشجويان بی گناه
 رنگين بود دکترای افتخاری حقوق دريافت کرد. روز 1۶ آذر به عنوان روز مقاومت و ايستادگی دانشجويان اين

سرزمين در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی در دفتر تاريخ اين سرزمين به يادگار ثبت گرديده است

http://student.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=156&NewsID=1453
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حقوق اساسی
 اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مشارکت سیاسی آحاد مردم به رسمیت شناخت شده و راهکارهای تحقق آن در
 نظر گرفته شده است. چنانکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران می خوانيم: »حاکميت مطلق
 بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمی تواند

 اين حق الهی را از انسان سلب کند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی
 که در اصول بعد می آيد اعمال می کنند«. دراصل ششم نيز آمده است: »در جمهوری اسالمی ايران، امور کشور بايد به
 اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظاير

 اينها يا از راه همه پرسی«. و اصل بيست و ششم قانون اساسی اين گونه مقرر می دارد: »احزاب، جمعيت ها، انجمن
 های سياسی و صنفی و انجمن های اسالمی يا اقليت های دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقالل،

 آزادی، وحدت ملی، موازين اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هيچ کس رانمی توان از شرکت در آنها منع
کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت. «ي

کارکردهای اجتماعی
 تبيين کارکرد های دانشگاه به عنوان يکی از مهمترين بخشهای ساختار فرهنگی کشور و نقش که دانشجو در اين زمينه

 به عهده دارد ؛ به خوبی مبين ضرورت مشارکت سياسی دانشجويان می باشد ؛ از ديگاه انديشمندان علوم اجتماعی و
 سياسی که به تبيين و بررسی ساختار های نظام اجتماعی ؛ کارکرد و رابط آن ها با يکديگر پرداخته اند ، و به نظريه »

 ساختارگرا کارکردی « مشهور است ؛ دانشگاه کارکرد و نقش موثری برساير ساختار های جامعه ايفا می نمايد . چنانکه
 تالکوت پارسونز ، با ترسيم يک نظام سلسله مراتبی سيبرنتيک ، معتقد است که کارويژه نظام فرهنگی، کنترل و نظارت

 از طريق توليد دانش و اطالعات است ؛ که با ايفای نقش فرهنگی مطلوب خويش ، نظام سياسی را جهت دهی و هدايت
 نموده و برای نظام اقتصادی نيز قابليت های الزم را تامين و نيروی انسانی مورد لزوم را تربيت کند و ظرفيت انطباق نظام
 را با محيط افزايش دهد. و برای نظام اجتماعی نيز الگو و راهنمای عمل خواهد بود. به عبارت ديگر کارکرد نظام اجتماعی
 ، حفظ انسجام و ثبات يک جامعه است و کارکرد نظام سياسی تحقق اهداف تعهد آور يک نظام است و نظام اقتصادی به
 دنبال انطباق نظام با محيط اطراف می باشد و دانشگاه محلی است که ظرفيت انطباق با محيط اعم از فيزيکی و اجتماعی
 را افزايش داده و موجبات تسلط و کنترل بر آن به منظور رفع نيازهای انسانی را فراهم می سازد. و همچنين نقش مهمی
 در اهداف سياسی و استراتژی نظام سياسی و تامين الگوی ثبات اجتماعی را برعهده دارد.بر اين اساس دانشگاه جزيره

  ای مستقل از جامعه نيست و ضمن تاثيرپذيری از نظام سياسی ، توانايی مهمی در تاثيرگذاری بخشهای مختلف آن دارد
 زمانی تحصيل کرده يک محيط علمی قادر خواهد بود برای سامان دادن به مديريت نظام اجتماعی،سياسی ، اقتصادی

 و...؛ کارايی علمی مطلوب و موثری داشته باشد که همگام با کسب دانش های روز، نسبت به موضوعات اساسی کشور و
 نحوه مديريت آن ، حساسيت الزم را داشته باشد و از نزديک با مشکالت و مسايل اجتماعی جامعه خود نيز آشنا شود

 و عماًل مشکالت را شناسايی کند .و راه رسيدن به اين مقصود ، حضور و مشارکت فعال دانشجويان در دل اجتماع است
 ؛ و در صورت آگاهی از مناسبات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به تبع آن احساس مسئوليت برای هدايت جامعه و

 انسان است که نهايتًا يافتن راه درمان درد ها با استمداد از آموخته ها و تجربيات نظری وعلمی برای دانشجو ميسر می
 شود از سوی ديگر يکی از کارکردهای دانشجويان ، ايفای نقش الگو برای هم سن وساالن خويش بوده و از توانايی قابل
  توجهی در تاثيرگذاری بر اطرافيان و خانواده های خود برخوردارند. و مهم تر آنکه بسياری از دانش آموختگان دانشگاه
 وارد بازار کار ، عرصه اجرايی و مديريتی کشور خواهند شد ؛ از اين رو نوع رفتار و جهت گيريهای آنان در قبال مسائل

سياسی کشور ، از اهميت بسزائی برخوردار می باشد

توسعه و کارآمدی نظام
 امروزه مشارکت و همياری در زمينه های گوناگون اجتماعی از مالک های توسعه ، پيشرفت و کارآمدی نظام محسوب
 می گردد. هر اندازه مردم و به خصوص طبقات تحصيل کرده ، در تصميم سازی ها ، و تصميم گيريها و به عهده گرفتن

 مسئوليت ها سهم بيشتری داشته باشند، توسعه ، پيشرفت و کارآمدی بيشتر خواهد بود. ارتباط مشارکت سياسی با بحث
 توسعه سياسی به حدی است؛ که برخی از متفکران، پارامتر اصلی توسعه سياسی را مشارکت سياسی دانسته و بر اين

اساس نظام های سياسی را تقسيم کرده اند

آموزه های اسالمی
 در نگاه دينی و با مراجعه به نصوص و مبانی اسالمی، مشارکت

 سياسی و حساسيت به امور جامعه ، به عنوان يک حق ،
 وظيفه و تکليف همگانی ، مورد اهتمام آموزه های دينی مبين

 اسالم می باشد که در آموزه های متعددی نظير مقام خليفه
 الهی انسان ، بيعت با حاکم ، امر به معروف و نهی از منکر ،

 عنصر مشورت، پاسخگوئی واليان و حاکمان به مردم و نظارت
 بر قدرت سياسی و ... ، تبيين گرديده است.  بر اساس جهان

ِّی َجاِعٌل ِفی االَرِض َخلِيَفه« ؛  بينی اسالمی و آيه شريفه » اِن
 انسان ، جانشين خدا در زمين و موجودی آزاد و خود مختار

 است؛ و اين آزادی و اختيار آن گاه که با آگاهی و قدرت قرين
 گردد ، مسئوليت را به بار می آورد. از اين منظر انسان در برابر

 خدا ، خود ، انسان های ديگر و طبيعت مسئول است. شهيد
 صدر در تفسير آيه فوق می نويسد : »خالفت انسان درقرآن،
 در حقيقت شالوده حکومت انسان بر هستی است و حکومت
 ميان مردم، همه از ريشه همان خالفت سرچشمه می گيرد...
 حق حاکميت ملی نيز به عنوان خليفه اهلل بودن انسان ها می

 تواند مشروع و قانونی باشد.«اين مسئوليت از سويی سبب
 می شود که انسان در قبال سرنوشت ، کمال و سعادت خويش

احساس وظيفه کند
 و از سويی ديگر چون به تعامل و تاثير و تاثّر خود با اجتماع

 واقف است خود را نسبت به اجتماع مسئول بداند. پيامبر
ُکم َراٌع َو ُکلُُّکم َمسُئوٌل  گرامی اسالم )ص( می فرمايد:» ااََل ُکلُّ

 َعن َرعيِته ؛ شما همه ناظر و راهبر و نسبت به يکديگر مسئول
 هستيد .« عالمه محمد تقی جعفری، آموزه دينی شورا و

 مشورت را نشانه جايگاه خاص مردم در تعيين سرنوشت شان
می داند

 برخی مفسرين نيز، نقش اراده و اختيار انسان در تعيين. 
 سرنوشت سياسی خويش را فراتر از بحث شورا، به کليه
 مباحث اجتماعی قرآن و فقه سياسی تسّری می دهند .

 از سوی ديگر مشروعيت حکومت دينی امری الهی بوده و
 بستگی به قبول و نفی مردم ندارد؛ اما در عين حال، مقبوليت

 حکومت که از رهگذر رضايت عمومی و مشارکت همگانی
 در قالب بيعت مردم با رهبر جامعه محقق می يابد،همواره
 مورد اهتمام پيشوايان دينی بوده و در فقه سياسی اسالم

 مورد توجه و بحث قرار گرفته است . چنانکه حضرت علی)ع(
 هنگام بيعت مردم با وی، حق حاکميت و تعيين حاکم را از
 حقوق اختصاصی و مسلم مردم عنوان نموده و می فرمايد:

 »ای مردم! تعيين حاکم جزء حقوق شماست و کسی نمی
 تواند بر مسند حکومت بنشيند، مگر آن که شما او را انتخاب

 کنيد. من به عنوان حاکم، تنها امين و کليد دار شما هستم.«و
 حضرت امام )ره( نيز تصريح می کند: » از حقوق اوليه هر

 ملتی است که بايد سرنوشت و تعيين شکل و نوع حکومت
 خود را در دست داشته باشد.و باآلخره اينکه يکی ديگر از
 مهم ترين حقوق دولت بر مردم و از وظايف سياسی افراد

 در جامعه، مسؤوليت نظارت و نصيحت زمامداران و حکومت
 اسالمی است.بنا براين از منظر دينی و با مراجعه به نصوص

 ومبانی اسالمی، مشارکت سياسی فّعال و حساسيت نسبت به
 سرنوشت خود و جامعه ، نه تنها يک حق، بلکه يک تکليف

 حتمی ، ضروری و »ارزشی مطلوب« برای دانشجويان و عموم
 جامعه است

در یک جمع بندی مهمترین دالیل ضرورت سیاسی بودن و لزوم مشارکت سیاسی دانشجو عبارتند از

 در مورد سياسی بودن دانشجو و اين که آيا الزم است دانشجو عالوه بر فعاليت های علمی و پژوهشی خويش ،
مشارکت سياسی داشته باشد ؛ سه تفکر وجود دارد:ل

 ی1 . عده ای مخالف سياسی بودن دانشجو و هرگونه فعاليت سياسی او هستند . و به فرموده مقام  معظم  رهبری  »در محيط 
 دانشگاه، بعضی ها حوصله  حرکت  ندارند؛ می گويند بگذار کارهای  را بکنيم، درسمان  را بخوانيم، زودتر اين  ورق  پاره  را

بگيريم  و مثالً  دنبال  کاری  برويم... اينها مشمول... بيداری، خيزش  و حرکتی  که  عنوان  دانشجويی  دارد نيستند.«ز
 ی۲. برخی دانشجوی سياسی پيرو و کاماًل فاقد درک و بينش سياسی را می خواهند تا به عنوان ابزاری افکار آنها را در سطح

 دانشگاه تبليغ کند و به اصطالح به عنوان »توپخانه ومهمات سياسی «]43[ عمل نمايد. ترويج کنندگان چنين تفکری
 عمومًا جريان های سياسی ، احزاب و باندهايی هستند که تنها در صدد کسب قدرت ، به هر وسيله بوده و با استفاده از
 جايگاه مهم دانشگاه و موقعيت حساس دانشجويان ، اهداف نامشروع و غيرقانونی خود را حتی با ناديده گرفتن امنيت

ومنافع ملی ، در جهت تضعيف نظام اسالمی و مردمی کشورمان تعقيب می نمايند
 ی3 . دسته سوم با رويکردی واقع بينانه به جايگاه دانشگاه و دانشجو و نقش مهم آن در ساختارهای اساسی کشور ،

 بر ارتقای سطح بينش و تحليل سياسی دانشجويان ، حفظ استقالل و مشارکت سياسی مناسب با نقش و کارکردهای
دانشجويی ، تاکيد و اهتمام دارند

ضرورت سیاسی بودن دانشجو

https://www.porseman.com/
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معرفی کتاب : کتاب شهيد علم: خاطرات زندگی دانشمند شهيد شهرياری

برشی از کتاب

 در بخشی از مقدمه کتاب »شهيد علم« آمده است: »شهيد شهرياری را قبل از شهادتش عده ای خيلی خوب
 می شناختند. عده ای خوب می دانستند غنی سازی ۲۰ درصد اورانيوم و بسياری پيشرفت های علمی ايران در علوم

 هسته ای مديون تالش های اوست و اگر نباشد، از سرعت اين پيشرفت ها کاسته خواهد شد. اين دسته طيف گسترده ای
 هستند؛ از نخست وزير اسراييل و روسای موساد و سيا، تا موتورسوار مزدوری که بمب را به بدنه خودروی شهيد

 شهرياری چسباند. همان ها که گفتند ترور شهيد شهرياری اقدامی غيرجنگی برای توقف پيشرفت ايران بوده است؛
 همان هايی که پس از شنيدن خبر ترور شهرياری، نفس راحتی کشيدند. دسته ديگری هم بودند که وقتی خبر شهادت
 شهرياری را شنيدند نفس در سينه های شان حبس شد و در سينه ماند تا بغض شان بترکد و همراه با سيل اشک جاری

 شود. اينها هم شهرياری خوب می شناختند. آنچه پيش رو داريد روايت های دسته دوم است برای دسته سومی که
».شهرياری را با شهادتش شناختند و هنوز او را با شهادتش می شناسند

 کتاب شهيد علم به چاپ سوم رسيد. اين کتاب که حاوی
 خاطراتی از زتدگی دانشمند شهيد دکتر مجيد شهرياری

 است به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
با ويراستاری مجدد در تيراژ 5۰۰۰ نسخه چاپ شده است

 ن»شهيد علم« برای اولين بار به مناسبت اولين سالگرد
 شهادت دکتر شهرياری در محرم سال139۰ با نام

»دانشمند عاشورايی« به چاپ رسيده بود

 اين کتاب 1۲۰ صفحه  ای روايت 1۰۰ خاطره متفاوت از
 دوره های مختلف زندگی شهيد است که توسط بستگان،

 دوستان، همکاران و شاگردان شهيد بيان شده است.
 همچنين در انتهای کتاب تصاويری از دکتر مجيد

شهرياری آورده شده است

 شهيد مجيد شهرياری دانشمند فرزانه و استاد فيزيک
 هسته  ای دانشگاه شهيد بهشتی ايران بود که درتاريخ 8

 آذر 1389 توسط رژيم صهيونيستی و باهمکاری اطالعاتی
 منافقين دريک عمليات تروريستی به درجه رفيع شهادت

نايل گرديد
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قیمت :5 هزارتومان

معرفی کتاب :مربع های قرمز
ن

گزيده متن

 سيد مهدی من را روی زمين خواباند. تا تنم به خاک رسيد، چشم هايم دوباره بسته شد. فقط گرمی بوسه اش
را روی پيشانی ام حس کردم. دويد و از من دور شد

 صداهای دور و برم کم رنگ می شد. در خلسه سنگينی فرو رفتم. نفهميدم چقدر در آن حالت بودم که سرفه
ای پرخون خيزاند و خواباندم

 دوباره به جان دادن افتادم. روی زمين پا می کشيدم. با هر حرکت، چاله ای که زير پايم درست شده بود،
گودتر می شد. نمی دانم چند جان داشتم که خالص نشدم

از هوش می رفتم و به هوش می آمدم. دوباره به التماس افتادم:س

خدايا غلط کردم گناه کردم!ب  
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 تاريخ شفاهی رزمنده و جانباز حاج حسين يکتا از
دفاع مقدس

 در مقدمه کتاب ايشان نوشته اند: »پنج سال می
 شد که قصد کرده بودم خاطراتم را مکتوب کنم.
 مخصوصًا وقتی مقام معظم رهبری حضرت آيت

 اهلل خامنه ای حفظه اللهم مطلبی را مبنی بر ناتمام
 ماندن جنگ يک رزمنده تا نوشتن خاطراتش،
 فرمودند، برای نوشتن و نشر خاطراتم مصمم تر

 شدم. هرچه از رشادت هم رزمانم و غربت و
 مظلوميتشان می دانستم در روايت گری هايم گفته
 بودم. با مکتوب کردن خاطراتم دنبال ناگفته ای از
 بچه ها بودم. دنبال سبک بندگی کردنشان، سبک
 عبادتشان، سبک رفاقتشان، دنبال سبک زندگی

 کردنشان در جنگ. سبکی که اين روزها جايش بين
جريان زندگی جوانان به شدت خالی است

قیمت :55 هزار تومان




