
صديق قطب��ي در كان��ال تلگرامي »عقل 
آب��ي« بخش هايي از كتاب »در س��تايش 
اتالف وقت« اثر آلن اليتم��ن را با ترجمه 
شهاب الدين عباسي به اشتراك گذاشت. 
در اي��ن بخ��ش مي خواني��م: مي توان��م 
زماني را به ياد بي��اورم كه اين طور زندگي 
نمي كردم. مي توان��م روزهاي كودكي ام را 
به ياد بياورم، زماني كه تنهايي از مدرسه به 
طرف خانه آهسته قدم مي زدم و راه فرعي 
طوالني را كه از ميان جنگل مي گذش��ت، 
در پي��ش مي گرفتم. با س��كوتي كه فقط 
صداي قدم هاي خودم آن را مي شكست، 
الك پشت ها را كه در راه هاي خاكي به نرمي 
حركت مي كردند، دنب��ال مي كردم. آنها 
كجا رفتند و چرا؟ با شاخه هاي درخت هاي 
افتاده، برج و بارو درس��ت مي كردم. كنار 
بركه كورنفيلد مي نشس��تم و س��اعت ها 
وقتم را تلف مي كردم و س��رگرم تماشاي 
بچه قورباغه ها مي شدم يا جنبش علف ها 
در باد را تماشا مي كردم. ذهنم از اين شاخه 
به آن شاخه مي پريد. به اين فكر مي كردم 
كه آن شب براي شام چه مي خواهم، خدا 
مرد است يا زن، آيا بچه قورباغه ها مي دانند 
مقدر است قورباغه شوند، ُمردن چه حسي 
دارد، وقتي بزرگ شدم، مي خواهم چه كاره 
شوم؟ و از اينجور چيزها. وقتي هوا تاريك 

مي شد به طرف خانه راه مي افتادم. 
از خودم مي پرسم آن ساعت هاي بي خيالي 
كه كنار بركه وقت مي گذراندم كجا رفت؟ 
دنيا چطور اينقدر تغيير كرده؟ البته بخشي 
از جواب به سادگي اين است كه من بزرگ 
شده ام. نمي توان انكار كرد كه بزرگسالي 
مس��ئوليت ها، الزامات و فشارهاي خاص 
خودش را به همراه دارد و مستلزم آگاهي 
از مشكالت زندگي اس��ت، ولي اين فقط 

بخشي از ماجراست... در دهه هاي ۱۹۵۰ 
و ۱۹۶۰ تا به امروز، دگرگوني عظيمي در 
جهان رخ داده است. اين دگرگوني چنان 
گسترده بوده كه شيوه سخن گفتن و عمل 
كردن و انديشيدن ما را به كلي عوض كرده 
اس��ت. اين تغييرات غالباً آن قدر ظريف و 
نامحسوس بوده اند كه به زحمت از آنها خبر 
داريم. يكي از اين واقعيت ها اين است كه 
دنياي امروز سريع تر، برنامه ريزي شده تر، 
تكه تكه شده تر، عجوالنه تر، پُرسروصداتر، 
بي تاب تر، مجهزتر و عمومي تر اس��ت. اگر 
بخواهم عبارت بهتري ب��ه كار ببرم، آن را 
»جهان بي قرار« مي نامم. منظورم از اين 
تعبير، فقط ارتباطات ديجيتالي، اينترنت 
و رس��انه هاي اجتماعي نيست. سر و صدا 
و شتاِب بي امان جهان را هم در نظر دارم... 
ما دقيقاً چه چيزي را از دست داده ايم؟... 
اگ��ر ديگر وق��ت نداريم ذهنم��ان را آزاد 
بگذاريم كه بي دغدغه و بدون هدف خاصي 
پرسه بزند و بچرخد، چه چيزي را از دست 
داده ايم؟... حاال به ن��درت به ذهنم اجازه 

مي دهم بدون اصط��كاك و ضرب االجل 
براي خودش آزادانه پرسه بزند. به ندرت 
خودم را از هجوم و هياهوي جهان بيرون 
دور نگه مي دارم. در اين ميان چه چيزي از 

دست رفته است؟
من قطع��اً فعاليت هاي خالقان��ه ام را در 
معرض خطر ق��رار داده ام. روانشناس��ان 
مدت هاست مي دانند خالقيت در زمان هاي 
بي برنامه، هنگام بازي، هنگام »تفكر واگرا« 
و در گردش هاي بي هدف شكوفا مي شود. 
گوستاو مالر پس از ناهار به طور معمول سه 
چهار ساعت پياده روي مي كرد و ايده هايش 
را به س��رعت در دفترچه اش مي نوش��ت. 
كارل يون��گ بيش��ترين تفكر و نوش��تن 
خالقان��ه اش زماني بود ك��ه فعاليت هاي 
بي امانش را در زوريخ تعطيل مي كرد و به 
خانه  روستايي اش در بولينگن مي رفت... آيا 
ما براي چنين ماجراجويي هاي ذهني اي به 

فضاهاي خالي نياز نداريم؟... 
اما من بيش��تر از اين هم از دست داده ام. 
معتقدم چيزي از خود دروني ام را از دست 

داده ام. منظورم از خود دروني، بخش��ي از 
من اس��ت كه تخيل مي كند، رؤياپردازي 
مي كند، مي كاود و دائم از من مي پرسد من 
كه هستم و چه چيزي براي من مهم است. 
خود دروني ام مرا به ريش��ه هاي خودم، به 
اصلم برمي گرداند. نور آفتاب و خاكي كه 
خود دروني ام را پرورش مي دهد، تنهايي و 

تأمالت شخصي است. 
وقتي به خ��ود دروني ام گ��وش مي دهم، 
ص��داي تنفس روح��م را مي ش��نوم. آن 
نفس ها آن قدر ظريف و لطيف هستند كه 
براي شنيدنشان نياز به سكوت و آرامش 
دارم؛ نياز به آهستگي دارم. نياز به فضاهاي 
وسيع و ساكت در ذهنم دارم. نياز به خلوت 
و حري��م خصوصي دارم. ب��دون تنفس و 
شنيدن صداي خود دروني ام زنداني دنياي 

بي قرار پيرامونم هستم... 
با كمي عزم و اراده ه��ر يك از ما مي توانيم 
نيم ساعت در روز زمان براي »اتالف وقت« 
دست و پا كنيم. با اين كار به خودمان هديه 
مي دهيم؛ هديه اي به روح مان. اين كار تكريم 
نجواي دروني ماست. آزادي از قفس دنياي 
شلوغ مجازي اس��ت. آزادي است. دهه ها 
قبل، وقتي آن پس��ربچه اي بودم كه در راه 
بازگشت از مدرسه به خانه، در ميان درختان 
قدم مي زد و الك پشت هايي را كه آهسته در 
مسير خاكي پيش مي رفتند دنبال مي كرد و 
ساعت ها وقتش را به تماشاي بچه قورباغه ها 
در آب هاي كم عمق يا حركت بوته ها در باد 
تلف مي كرد، آزاد بودم. ما نمي توانيم به آن 
دنيا برگرديم، ضرورتي هم ندارد اين كار را 
كنيم، ولي مي توانيم بخشي از آن فضا را در 
دنياي امروزمان به وجود بياوريم. مي توانيم 
منطقه  حفاظت شده اي در ذهن و ضميرمان 

به وجود بياوريم. 

    عليرضا گرائي:
برجام را امضا كردند؛ س��ردار س��ليماني 
ترور ش��د! گفتند حاضريم دوباره مذاكره 
كنيم؛ دانشمند هسته اي  مان ترور شد! و 
غربزده هاي واشنگتن ليس هنوز خواب ۲۰ 
ژانويه ۲۰۱۷ را مي بينند... به خود بياييم؛ 
اين مذاكره مذاكره كردن ها دارد امنيت را 

از ايران امن ما مي گيرد. 
   سيدنظام الدين موسوي:

در برج��ام هس��تيم. صنعت هس��ته اي 
ما تعلي��ق اس��ت. س��انتريفيوژها خاك 
مي خورند. ن��ه تحقيقي، نه توس��عه اي و 
نه آزمايش جديدي. دولتمردان ما پالس 
تعامل مي فرس��تند و س��از مذاكره تازه 
كوك مي كنند، اما دانشمند هسته اي ما 
ترور مي شود. ترس و عقب نشيني، تدبير 
نيست، حماقت است. شمشير دشمن را 

تيزتر مي كند. 
   عبداهلل گنجي:

 يادمان باش��د صنعت هس��ته اي ايران با 
شهادت شهرياري، عليمحمدي و احمدي 

روشن تعطيل نشد، بلكه با مذاكره تعطيل 
شد!  با ش��هادت فخري زاده نيز خللي در 
صنعت هسته اي و موشكي ايجاد نمي شود 
مگر با مذاكره. ش��هادت تكثي��ر و رويش 
مش��ابه مي كند و مذاكره تكثير شده ها را 

خانه نشين مي كند. 
   سيدناصر حسيني پور:

دس��تاورد راس��تي آزمايي، خرابكاري در 
پارچين، نطنز و ... بوده اس��ت! ممكن است 
جناب آقاي صالحي بفرمايند آدرس محل 
كار #شهيد_محسن_فخري زاده در گزارش 
شماره GOV/۶8/۲۰۱۵ آژانس بين المللي 
انرژي اتمي چه مي كند؟! بگوييد ديگر چه 
اطالعات باارزش��ي به بازرس��ان )بخوانيد 

جاسوسان( آژانس داده ايد؟!
   كاربري با نام »حاج حيدر«:

آقايان مسئول! مخاطب اصلي پيام امروز 
آق��ا در مورد مج��ازات قطع��ي عامالن و 
آمران ترور ش��هيد محس��ن فخري  زاده 
متوجه شماس��ت! خدا كند تقاص خون 
اين شهيد، معطِل روي كار آمدن آن ااُلغ 

امريكايي يا گرفتن صندلي سازش و ميز 
نماند! مذاكره 

   وحيد يامين پور:
آنها كه پيام ضعف و انفعال مخابره كرده اند، 
عماًل ترديد دش��من را در ارتكاب جنايت 
برطرف كرده ان��د. حاال ه��م دلباختگان 
مذاكره بزرگ ترين نگراني شان اين است 
كه وصف »دانشمند هسته اي« براي شهيد 
فخري زاده تثبيت نش��ود ت��ا اخاللي در 

اميدهاي آينده شان رخ ندهد. 
   يداهلل اكبري فرد:

پس از شهادت حاج قاسم سليماني، ظريف 
اعالم كرد راه مذاكره بسته نشده است و بعد 
از خرابكاري در سايت نطنز عراقچي اعالم 
كرد نباي��د بهانه به دس��ت امريكا بدهيم. 
اين س��خنان ترمزي محكم در برابر اقدام 
متقابل ايران ش��ده و البت��ه پالس ضعف 
و سس��تي به دش��من مخابره كرده است. 

#شهيد_محسن_فخري_ زاده
   ابراهيم علي پور:

وقت��ي رهبري ب��ه #شهيد_محس��ن_

فخري زاده ميگن دانشمند هسته اي يعني 
دانش��مند هس��ته اي بودند. بتن ريختن 
توي قلب رآكتور ها كه طب��ق برجام بود. 
اميدوارم از نظر دولت ما، ترور دانشمندان 
هسته اي جزو روح برجام نباشه كه نهايت 

بي غيرتيه. 
   مسلم معين:

اروپا داخل اين ژست رفته كه ترور محسن 
فخري زاده كار جناح تن��درو در امريكا و 
اسرائيل است تا كار بايدن براي مذاكره با 
ايران سخت شود! اين موضع يعني غرب 
تش��نه مذاكره براي ضربه مجدد به ايران 
است، تا هم ترور را كرده باشند هم منفعت 
اليزال مذاكره را داش��ته باشند. برد - برد 

يعني همين. 
   پدرام شميراني:

اونا هدفشون گرفتن مؤلفه هاي قدرته اگه 
بتونن با فشار و مذاكره ميگيرن، نتونن با 
ترور! در حقيقت مذاكره همون ترور آهسته 
و بدون خونريزيه! پس طرفداران مذاكره در 

حاصل امر با تروريست  ها تفاوتي ندارن. 
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به شنيده شدن نداي مذاكره با وجود ترور شهيد فخري زاده

 دم زدن مدام ازمذاكره 
دارد امنيت را از ايران امن ما مي گيرد

ترور شهيد محسن فخري زاده، دانشمند برجسته هس�ته اي كشورمان و خبر تأكيد 
برخي چهره هاي دولتي بر عدم استفاده از عنوان »دانشمند هسته اي« براي اين شهيد 
و تعلل رئيس جمهور در صدور پيام و موضع گيري باعث شد برخي كاربران مسئله را 
در چارچوب اصرار دولت بر مذاكره مجدد با امريكا تحلي�ل كنند و اين نوع اقدامات 
را از س�ر چش�م انتظاري دولتي ها به مذاكره با دولت آينده امريكا بدانند. كاربران با 

وجود ترور ش�هيد فخري زاده و پيش از آن ترور ش�هيد حاج قاسم س�ليماني تأكيد 
كردند هرگونه مذاكره با امريكايي ها در واقع خيانت به خون شهداس�ت و ايران بايد 
هر چه سريع تر با اقدامي قاطعانه نشان دهد حاضر به پذيرش اين ذلت نيست. برخي 
نمايندگان مجلس نيز در محكوميت اين نگاه با كاربران شبكه هاي اجتماعي همراهي 
كردند. در ادامه بخش�ي از واكنش هاي موجود در شبكه هاي اجتماعي را مي خوانيد. 

به فكر محتوا هم باشيد! 
يكي از فعاالن شبكه هاي اجتماعي با نام كاربري »فاميل دور« در توئيتر 
نوشت: با وجود تحريم، پروژه »اچ دی«  سازي شبكه هاي تلويزيوني حدود 
سه سال طول كشيده و با اچ دي س��ازي برنامه هاي صداوسيما كيفيت 
تصويري برنامه هاي ورزش��ي، فيلم ، س��ريال و مس��تند باال ميره. كاش 

همينقدر كه به فكر كيفيت تصوير بودن به فكر كيفيت محتوا هم بودن!

فرصتي مناسب براي احياي بازدارندگي 
جمهوري اسالمي ايران

ابوذر گوهري در كانال تلگرامي »رهيافت امريكا« نوش��ت: ترور شهيد 
فخري زاده بر اساس ارزيابي مشترك امريكا و رژيم صهيونيستي از رفتار 
ايران مبني بر عدم واكنش در دوره انتقالي رياست جمهوري امريكا به اميد 
مذاكره صورت گرفت. در واقع آنها اين مقطع- و احتماالً در صورت عدم 
دريافت پاسخ مناسب پس  از آن- را فرصتي مناسب براي تثبيت رويكرد 
خود در قبال ايران مي دانند كه بر اين اساس ضمن تصويرسازي از ايران 
به عنوان بازيگري آس��يب پذير، عماًل توان بازدارندگي كشور را در ابعاد 
مختلف امنيتي، نظامي، سياسي، اقتصادي و... به چالش مي كشند. هدف 
رژيم صهيونيستي از اين ترور نشان دادن ارتباط برنامه هسته اي ايران به 
برنامه هاي نظامي و برجسته سازي اين مسئله براي اروپا و امريكا و افزايش 
هزينه بازگشت احتمالي آنها به برجام و افزايش توان چانه زني متحدانش در 

راستاي كسب منافع بيشتر و تحميل محدوديت بيشتر بر تهران است. 
فضاي پيش رو در مدت باقيمانده اتمام دولت ترامپ، فرصتي مناسب 
براي احياي بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران از طريق اقدام قاطع، 
فوري و متناسب، در عين استمرار اين روند عليه منافع مستقيم دشمن 
است. امريكا و رژيم صهيونيستي در حال افول از توان الزم براي درگيري 
گسترده با جمهوري اسالمي برخوردار نيستند و تنها از طريق اقدامات 
ايذائي به دنبال پيروزي در جنگ اراده ها هستند. راه مؤثر مقابله، تغيير 
ارزيابي و درك راهبردي دشمن با استفاده از تمامي ابزارهاي در دسترس 
است. در صورت عدم تثبيت توان بازدارندگي كشور هيچ كدام از اهداف 

مورد نظر محقق نخواهد شد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

قاطعيت همراه با محبت
حجت االسالم قرائتي:

پدر و مادر همانطور كه براي سرما خوردن فرزند اقتدار به خرج 
داده و نمي گذارند با لباس تابستاني در هواي سرد بازي كند، در 
دعوت فرزند به نماز هم بايد اقتدار داشته باشند. البته اگر درباره 
فرزند فقط اقتدار به خرج داد و امر كرد، عقده اي مي شود و اگر 
به فرزند فقط محبت كرد، لوس مي شود. اگر بخواهيم فرزند نه 
عقده اي ش��ود و نه لوس، بايد هم به او محبت كرد و هم اقتدار و 

قاطعيت به خرج داد. البته محبت بايد مقدم بر اقتدار باشد. 
منبع: كتاب شيوه هاي دعوت به نماز

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

    كاربري با نام »فاطمه محمودزاده« نوش�ت: ط�رح گرافيكي كاربران 
/ آثار او  لبناني در واكنش به ترور #شهيد- فخري زاده »يبقي األثر مزلزالاً

زلزله اي ويرانگر خواهد بود.«

كانال تلگرامي ديتاك كه به ارائه آمارهايي از 
شبكه هاي اجتماعي اشتغال دارد، در گزارشي 
نوشت: خبر ترور شهيد محسن فخري زاده، 
رئيس س��ازمان پژوهش و ن��وآوري وزارت 
دفاع و از دانشمندان كشورمان توسط عوامل 
تروريستي به صدر اخبار رسانه هاي داخل و 

خارج كشور تبديل شد. 
طبق گزارش رصد ديتاك اين خبر در س��اعات 
اوليه در بس��تر توئيتر با ۲۴۲۶ پست در ساعت 
و ۲/۵8 هزار توئيت، ۲/۴۳ هزار ريتوئيت و ۱/۵۰ 
هزار اليك توسط كاربران مورد توجه قرار گرفت. 
در توئيتر هشتگ #محسن_فخري_زاده با 
۳۱۴۰۰ بار تكرار، #شهيد_محسن_فخري_

زاده با ۳۵۱8 بار استفاده در كنار هشتگ هاي 
#انتقام_سخت و #شهيد_قاسم_سليماني 

مورد توجه كاربران بوده است. 
توئيت »محسن فخري زاده يكي از مشهورترين 
دانشمندان كشورمان در يك عمليات پيچيده 
تروريستي توسط يك تيم ترور # موساد ترور 
ش��د« با ۴۴۹۵ اليك و ۳۷۴ ريتوئيت مورد 

توجه ترين توئيت بوده است. 
در بس��تر تلگرام كاربران با ۳8۰ پس��ت در 
ساعت، ۱/۹ هزار پست منتش��ر كرده اند كه 
در مجموع ۵/۴۳ ميليون بازدي��د را به خود 
اختصاص داده اس��ت. كانال هاي خبر ويژه، 
خبر فوري، گيزميز و بي بي سي پر مراجعه ترين 
بس��ترهاي مخاطبان در تلگرام بودند. اولين 

تصوير از محل شهادت شهيد فخري زاده در 
كانال خبر فوري ب��ا ۱۹۴۱۹۷ ويو باالترين 
ميزان جلب توجه در مخاطبان را داشته است. 
كاربران در بستر اينستاگرام با ۱۲۵پست و ۴/۱۶ 
هزار اليك موضوع ترور را مورد توجه قرار دادند. در 
بستر خبر نيز در ساعات اوليه با ۹۵پست در ساعت، 
۲۳۰۰ هزار خبر منتشر شده كه خبرآنالين، دنياي 
اقتصاد و مش��رق از لحاظ مي��زان كامنت مورد 

توجه ترين وبسايت هاي خبري بوده اند. 
برخي كاربران نيز با يادآوري همزماني اين ترور 
با سالگرد ترور شهيد شهرياري ديگر دانشمند 
هسته اي كشورمان نوشته اند: »امروز سالگرد 
شهادت مجيد شهرياري )8 آذر 8۹( فيزيكدان 
و دانشمند هس��ته اي بود كه در تهران ترور 
شد. ايران اس��رائيل را دست پشت پرده ترور 

دانشمندان هسته اي مي داند. 
عبارت شهيد #محسن_فخري زاده هم اكنون و 
با گذشت ساعاتي از وقوع اين حمله تروريستي 
همچنان در حال باال رفتن در ليست موضوعات 
داغ توئيتر است و سرعت ارسال توئيت با اين 

عبارت در حال افزايش است. 
ترور توسط كشورهايي كه همواره ايران را به 
تروريست بودن و حمايت از تروريست ها متهم 
و با همين توجيه انواع تحريم ها و فشارها را بر 
مردم كشور تحميل كرده اند، نشانه و تأكيدي 
است بر اينكه ما به آنچه انجام مي دهيد توجه 

مي كنيم نه آنچه مي گوييد. 

 هشتگ »#محسن_فخري_ زاده« 
در صدر توجه كاربران شبكه هاي اجتماعي

دكتر علي دارابي، تحليلگر مسائل سياسي در 
كانال تلگرامي خود نوشت: ترور *شهيد دكتر 
محسن فخری زاده* عصر جمعه در نزديكى 
دماوند توسط تروريس��ت ها زنگ خطر را بار 
ديگر به صدا در آورد. با عرض تبريك و تسليت 
شهادت اين انسان مؤمن، خداجو، خادم مردم 
و از طراحان توسعه و پيشرفت كشور به رهبر 
حكيم انقالب اسالمى، خانواده عزيز شهيد و 
ملت بزرگ ايران چند نكته مهم و عبرت آموز را 

درباره اين حادثه بايد مورد توجه قرار داد:
نكته اول: خرابكاری در صنعت هس��ته ای از 
جمله نطنز و شهادت هفت نفر از دانشمندان 
هسته ای كشور در اين سال ها نشان از »نفوذ 
دشمنان در مراكز حساس« است. امريكا، رژيم 
اشغالگر قدس، ارتجاع عرب و نوكران آنها مثل 
منافقين متهم رديف اول اين جنايات و ترورها 

هستند و بايد از آنان انتقام سخت گرفت. 
نكته دوم: نهادهای امنيتى و اطالعاتى كشور 
خدمات و فداكاري های بزرگى برای تأمين 
امنيت، ثبات و استقالل كش��ور انجام داده  و 
شهيدان زيادی هم در راه انجام وظيفه خود 
تقديم كرده اند، اما پاس��خگو ب��ودن در اين 
حادثه و بررس��ى كوتاهى احتمالى و برخورد 
قاطع با آن مورد انتظار مردم است. نهادهاي 
اطالعاتى كه قدرتمندی آنها زبانزد جهانيان 
است بايد كمترين خطاهای احتمالى را داشته 
باش��ند و اش��راف اطالعاتى آنان برای كشور 

اطمينان بخش باشد. 
نكته س��وم: بحران تحليل از شرايط پيچيده 
امنيت��ى، اطالعات��ى در منطقه حس��اس و 
اس��تراتژيك خاورميانه از يكسو و رقابت های 
دس��تگاه های اطالعاتى و جاسوسى بيگانه و 
دشمنان از سوی ديگر توسط برخى مديران و 
مسئوالن ارشد كشور امری نابخشنودی است. 
 چگونه مى ت��وان از مقام ه��ای عالى امنيتى 
كش��ور پذيرفت كه »هيچ تهديدی متوجه 
مديران كش��ور نيس��ت و ترور مس��ئوالن و 
مقامات مختص دهه شصت است و بايد بساط 

حفاظت های مسئوالن را جمع كرد؟!«
اي��ن قبي��ل تحليل ها نش��ان از دس��ت كم 
گرفتن فتنه و توطئه های دش��منانان قسم 
خورده ملت ايران و نوعى خوش��بينى به دور 
از واقعيت درباره مثلث ارتج��اع عرب، رژيم 
صهيونيستى و قدرت های غربى و در رأس آن 
امريكای جنايتكار نسبت به اهميت و قدرت 

فرامنطقه ای انقالب اسالمى است. 
نكته چهارم: دانش��مندان و نخب��گان ايرانى 
پرچم توسعه و پيشرفت را همچنان در دستان 
پرقدرت خود در اهتزاز برافراشته نگه خواهند 
داشت و راه شهيدان را پرقدرت تر و مقاوم تر از 
گذشته دنبال خواهند كرد، زيرا راهمان درست 
و برحق است و قدرت دفاعى و راهبردی كشور 
قابل معامله و مصالحه نيست و اين را دولت و 

وزارت خارجه بايد بيش از همه بدانند. 

احسان گل محمدي روزنامه نگار در مطلبي كوتاه 
در خصوص ديدار اتفاقي خود و سپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني در هفته بسيج نوشت: تاريخ همين 
روزها را نشان مي داد، اما حدوداً هشت سال قبل 
بود؛ پژويي ايستاد و او از آن پياده شد. به طرفش 
رفتم. لبخندم را كه ديد مرا در آغوش كشيد و بدون 
اينكه شناخت قبلي از من داشته باشد حال و احوال 
كرد و اشاره اي به ساعت خود كرد كه زمان ندارد و 

براي ديدن هم قطارانش بايد به داخل برود. 
 با توجه به اينكه نياز بود براي پوشش حضور 
مراس��م  بيرون بمانم از همراهي با او محروم 

مان��دم. منتظر مان��دم و او برگش��ت؛ پس از 
برگشت از او خواستم با توجه به هفته بسيج 
چند كلمه اي در مورد آن صحبت كند؛ او گفت 

من نوكر بسيج و مخلص بسيج هستم. 
 با توجه به عجله اي كه داشت، سعي مي كرد 
هم به كارش برسد و هم به گونه اي باشد كه 
من دلخور نشوم. ادامه داد كه بعداً حرف بزنيم؟ 
گفتم شما را مگر مي شود پيدا كرد؟ گفت چرا 
نمي شود؟ بيا دفتر گپ بزنيم. امروز كه داشتم 
ضبط صوتم را جست وجو مي  كردم با صداي 

اين ماجرا روبه رو شدم يادش گرامي باد. 

شهادت هفتمين دانشمند هسته اى ايران

ما نوكر بسيجيم

درستايشپرسهزدنهايبيهدف
   گزارش


