
صندلی خالی

روابط عمومــی اداره کل هنرهای نمایشــی، 
هنرمندان انجمن هنرهای نمایشــی شعب 
سراسر کشور با توجه به حادثه تروریستی روز 
جمعه هفتم آبان ماه که منجر به شهادت شهید 
محسن فخری زاده شد، دل نوشته ای را منتشر 

کردند که متن آن به شرح زیر است:

»انا هلل و انا الیه راجعون
 ســردار دیگری خون خود را به پای درخت انقالب ریخت تا 
تنومندتر از همیشه، در برابر بی عدالتی های جهان استوار باقی 
بماند. او به خیل هم رزمانش پیوست و دعوت حق را لبیک گفت 
اما از او باید درسی آموخت که دنیای امروزمان تشنه آن است: 
»خدمت کردن به وطن، بی نام و نشان« او در چهار دهه گذشته 
تمام خود را صرف پیشــرفت انقالب و کشور در حوزه علم و 
فن آوری کرد اما نام و نشانش برای بسیاری از ایرانیان تا لحظه 
شهادت ناشناخته بود. چه شــیرین و انسانی است این گونه 

بزرگوارانه در خدمت وطن خود بودن.
انجمن هنرهای نمایشی ایران و کلیه شعب استانی در سراسر 
کشور، شهادت مظلومانه این دانشمند هسته ای را به خانواده 
ایشان و همه ملت ایران تسلیت گفته و آرزومند است که منش 
و روش رفتاری آن دانشمند عزیز، در سطوح مختلف مدیریتی 

نهادینه شود.
ترور نشان دهنده ضعف و ناتوانی است و عاملین این جنایت 
بدون شک ضعیف ترین عالمند و روزی به خاطر این خون های 

ریخته شده کمر خواهند شکست.«  

جلیل سامان؛ نویسنده و کارگردان

 هرگز ندهد تن به نظربازی دشمن
خاکی که درآمیخته با خون شهیدی

ما آینه هاییم، شکستن هنر ماست
با ماست هرآیینه شهیدان جدیدی

نادر طالب زاده؛ مستندساز، کارگردان و مجری تلویزیون:

نسان های خوب را میشود به دو دسته تقسیم کرد.
یک دسته آنهایی که کارهایی که خدا دوست ندارد انجام نمیدهند. به 

حالل و حرام و فقه آشنا هستند و در این دایره زندگی میکنند.
یک دسته هم آنهایی که همیشه دنبال انجام دادن کارهایی هستند که خداوند 

آن را دوست دارد، یا خدا بیشتر دوست دارد...
لغزش در گروه اول خیلی بیشتر اتفاق می افتد،

و شهادت در گروه دوم ...
شهید هسته ای محسن فخری زاده

نام محســن فخری زاده به عنوان یکی از پنج شــخصیت ایرانی که در فهرست 500 نفره 
قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشــریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر شده است، 

دیده می شود.

آمریکایی ها، وی را صندوقچه اسرار برنامه هسته ای ایران قلمداد می کردند که همواره در 
تعیین موضع ایرانی ها در مذاکرات، نقشی مخفیانه ولی مؤثر داشته است. بر طبق نظر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تا زمانیکه با فخری زاده گفت وگوی مستقیم انجام نشود، نمی توان در 

میزان ورود ایران به دانش هسته ای، اظهار نظر کرد.

او به همراه سیدعباس شاهمرادی زواره؛ استاد دانشگاه صنعتی شریف، مهم ترین نام های 
مطرح از افرادی هســتند که غربی ها به دنبال مصاحبه با آن ها بودند. او با رابرت اُپنهایمر؛ 
کارشناس فیزیک آمریکایی مقایسه می شود که در دهه 40 میالدی کار نظارت بر ساخت 

بمب اتم در آمریکا را برعهده داشت.
و در عصر 7 آذر 1399 در شهر آبسرد شهرستان دماوند ترور شد و به درجه واالی شهادت 

نایل امد.

غربی ها همواره وهم ســاخت بمب هسته ای توسط ایران را در ســر داشتند و ایران را به 
این خالف شــرع متهم کرده اند. در صورتی که ایران و هر کشوری با اجرای قوانین آژانس 
بین المللی میتواند در راستای اهداف صلح آمیز از مزایای اورانیوم غنی شده استفاده کند. 
ایران کشوری اسالمیست که هیچ گاه شــروع کننده جنگی نخواهد بود و پیرو سیره اهل 
بیت و پیامبر خود خواهد ماند حتی اگر به ضررش در اهداف کوتاه مدت منجر شود. با این 
ترورها کشور ایران هیچ وقت تضعیف نخواهد شد و دانشمندانش با این خون ها محکمتر 
از قبل به فعالیت صلح آمیز خود ادامه خواهند داد. ان شــااهلل خون شهیدان واال مقاممان 
همچون شهید هسته ای فخری زاده پایمال نخواهد شد و با انتقام سخت روبه رو خواهد شد.

هوشنگ توکلی، بازیگر 
ترور در کل اقدامی غیر انسانی و مذموم 
است. هر فردی در هر شرایط و مکانی از 
این کره خاکی این اقــدام را انجام دهد، 
مرتکب اقدامی پلید شــده است. اما ترور 
دانشمند هسته ای کشورمان که انسانی بزرگ 
و تاثیرگذار بود نیز از این قاعده جدا نیست. بخشی از 
دفاع کشور بر عهده این شــهید بود و این ترور بخشیده 

شدنی نیست.

اسماعیل آذر، شاعر :
از پشــت خنجر زدن به هــر کس در 
اسالم محکوم اســت. ترور نیز از نظر 
انســانی ناجوانمردانه است و از نظر هر 
جوانمردی اقدامی باطل اســت. شهید 
فخری زاده نیز در داخل زیاد شناخته شده 

نبود، اما اقدامات تاثیرگذاری را انجام داده بود.


