
عادل فردوسی پور یک بار دیگر از نخبگان خواست که ایران را ترک نکنند

دغدغه شریف
درگذشت استاد 

سیدعبداهلل فاطمی نیا
نه کسی کشته شد و نه اینترنت قطع است

روایت یک نماینده از اعتراض در خوزستان
همدلی|  »مهاجرت نخبگان«، »دانشجویان دانشگاه 
شــریف« و »عادل فردوســی پور« در مواردی باهم 
تالقی می کنند و یک معضل مهم کشــور را به افکار 
عمومی یادآور می شوند.دانشگاه شریف به جهت رتبه 
علمی خــود در ایران و البته در جهان، دانشــگاهی 
اســت که می تواند کادر مدیریتــی، علمی و اجرایی 
هر کشــوری را تأمین کند، اما سال هاست که نامش 
با مهاجرت نخبگان همراه شــده است. چندی پیش 
بود که یک مقام مسئول خبر داده بود که 80درصد 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه شریف مهاجرت 
می کنند. یک روزنامه نیز چند سال پیش در گزارشی 
مدعی شــده بود از ۱0نفر اول ورودی ســال ۱۳88 
دانشــگاه شــریف فقط یک نفر در ایران باقی مانده 
اســت. این موضوع به خوبی وضعیت توجه کشور به 
نخبگان را نشان می دهد. نخبگانی که در کشورهای 
توسعه یافته-که همواره مترصد شکار مغزها و نخبگان 
کشورهای دیگر هســتند- برایشان فرش قرمز پهن 
است.در میان فارغ التحصیالن دانشگاه شریف، شاید 
کسی به شهرت »عادل فردوسی پور« در ایران نباشد 
که مانده اســت و علیرغم شهرتی که در میان مردم 
دارد و باوجود بی مهری های عجیبی که به او شــده 
است تصمیم گرفته است که نه تنها بماند، بلکه ماندن 
را نیز تشویق کند. او که در پی اختالف نظر با »علی 
فروغی« مدیر جوان و نورسیده شبکه سوم سیمای 
جمهوری اسالمی، پربیننده ترین و یکی از باسابقه ترین 
برنامه های ورزشی ایران یعنی »نود« را از دست داد و 
ارتباطش با میلیون ها مخاطب ایرانی را ازدست داده 
همچنان قصد دارد این پیام را به دیگران و به خصوص 
کسانی که به سلیقه های متفاوت توصیه می کنند که 

»از ایران جمع کنند و بروند« برساند که باید ماند.
بــه همیــن خاطر اســت کــه او هوشــمندانه 
گردهمایی های مربوط به دانشجویان دانشگاه شریف 

را به محلی برای دعوت به ماندن کرده است.
عادل فردوســی پور در تازه تریــن اظهارنظر خود 
دراین باره، در حاشیه مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه 
صنعتی شریف سخنرانی کرد و با جمله ای عاطفی و 
احساسی گفت: »با رفتن هر ایرانی از کشور، انگار یک 
خنجر به قلب من وارد می کنند.«او با اشاره حضورش 
در دانشگاه شریف گفت: »سه دهه از عمر خودم را در 
دانشگاه صنعتی شریف گذرانده ام خوشحالم که شما 
اینجا هستید همیشه یکی از حسرت ها، افسوس ها و 

ناراحتی هام رفتن بچه ها به آن ور )خارج( هست.«
فردوســی پور ادامه داد: »واقعاً با رفتن هرکدام از 
بچه ها از کشــور، انگار یک خنجــر به قلب من وارد 
می شــود و خیلی ناراحت می شــوم، خیلی افسوس 
می خوردم. ولی کاش شــرایطی فراهم شود تا شما 
که جزو نخبگان مملکت هستید، فضا برایتان فراهم 
شود.«او با اشاره به مشکالت موجود گفت: »می دانم 
هیچ فرش قرمزی برای هیچ کدام از ماها پهن نشده و 
باید خیلی از موانع را پشت سر بگذارید و خیلی تالش 

کنید تا به آنچه استحقاقش را دارید برسید.«
او در ســخنانی که از ســوی برخی رسانه ها اشاره 
و کنایه ای به وضعیت خودش و مدیر شــبکه سوم 
ســیمای جمهوری اســالمی بوده گفت: »شاید در 
این مســیر آدم هایی که احساس کنید در قواره شما 
نیستند باالدست شما بایستند، ولی همه این موانع 
قابل برداشته شدن است. من مطمئنم شما بااستعداد 
و نبوغی که دارید می توانید مسیر خود را پیدا کنید. 
ولی من درک می کنم شرایط برای کار بسیار سخت 
اســت. برای پیدا کردن جایگاهی که استحقاقش را 
دارید.«این مجری محبوب در بخش دیگری به تشریح 
وضعیت کسانی که مهاجرت می کنند به کشورهای 
دیگــر پرداخت و گفــت: »ازاینجا اگــر بروید باید 
»دیگری« بودن را احســاس کنید. کسی که می رود 
خاک و خانواده دو فرهنگ و کشور خودش را از دست 
می دهد. امیدوارم کسانی که می روند نام ایران همیشه 
برایشــان مهم باشد.«فردوســی پور در ادامه افزود: 
»امیدوارم هم ما موانع را پشــت سر بگذاریم و مسیر 
کشور را به رســمت بهبود پیش ببریم.« او در پایان 

گفت: »باید بجنگیم و موانع را پشت سر بگذاریم.«
انتشار این سخنان باعث بروز واکنش هایی در فضای 
رسانه ای و مجازی شد. شاید بارزترین آن متعلق به 
یامین پور مجری تلویزیون و البته از نزدیکان سابق 
علی فروغی مدیر شبکه سوم بود. او در توییتر نوشت: 
»به ســهم خودم از جناب  فردوســی پور ممنونم به 
خاطر این وطن دوستی نجیبانه در این شرایط سخت. 
«کاربری نیز نوشــت: »خیلی حرفه که فردوسی پور 
باشی، باهات اونجوری رفتار کنن و زحمات چندین 
سالت رو به فنا بدن، از کلی شبکه فارسی زبان خارجی 
پیشنهاد داشته باشی، نه تنها نری که تو جمع دانشجو 
ای دانشگاه شریف بگی: هر ایرانی که از کشور خارج 
میشــه خنجری به قلب من زده میشه! درد و بالت 
بخوره تو سر دشــمنات.« کاربری دیگری با اشاره به 
حرفای فرودسی پور نوشت: »خیلی حماقت می خواد 
یک همچین شهروند وطن دوست دغدغه مندی رو با 
تصمیمات غلط مقابل حاکمیت قرار بدی.«دیگری 
نوشت: » وقتی کسی مثل  فردوسی پور با این شرایطش 
محور اصلی ســخنرانیش تو  شریف منصرف کردن 
دانشــجوها از مهاجرته، یعنی خیلی باشرفه.«کس 
دیگری با اشاره به کنار گذاشتن او از تلویزیون نوشت: 
»در جمع دانشــجوها رو چند نکته تأکید داشــت. 
صبــر، تالش و امیدواری. دقیقاً نکاتی که رهبری در 
سخنانشون بین جوون ها گفتند. او که ده سر و گردن 
از امثال مزدک ها باالتره چــرا باید از تلویزیون دور 
باشه؟  چون تو ایران مونده و به بقیه امیدواری میده؟! 
  یه بار مثل آدم بگن چرا کنار گذاشته شده؟ اگه حقش 
بوده بدونیم که قانع شیم و دیگه حرفی نیست توش. 
اگه دلیل منطقی ندارین شــکر اضافه خوردین که 

مجری به این توانمندی رو از اجرا محروم کردین.«
ادامه در صفحه 5

همدلی| درحالی که در برخی از رســانه های خارجی گزارش هایی مبنی بر بروز اعتراضات 
در شهرهای مختلف خوزستان منتشرشــده و ادعاهایی مبنی بر قطع اینترنت، تیراندازی 
و حتی مرگ چند نفر مطرح شــده است، یک نماینده مجلس این اخبار را تکذیب کرد و 
گفت: »خوشبختانه این اعتراضات در همان شب بدون هیچ تلفاتی با تدبیر نخبگان، خیرین 
و نیروهای امنیتی شهرستان ها، جمع شد. مسئوالن نوجوانان معترض را توجیه کردند که 
به خانه برگردند.«قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس یازدهم در 
گفتگو با ســایت خبری دیده بان ایران در رابطه با اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای 
استان خوزستان گفت: »ما در استان خوزستان هیچ اعتراض و تجمعی نداریم. آرامش بسیار 
زیادی در استان خوزستان برقرار است.«وی در ادامه افزود: »فقط چند روز پیش تعداد بسیار 
اندکی از نوجوانان مناطقی مثل سوسنگرد فقط یک شب نسبت به افزایش قیمت ها و ابهام 
در خصوص حذف ارز ترجیحی دست به اعتراض زدند.«ساعدی گفت: »البته اعتراض اصلی 
مردم خوزستان به دلیل کمبود آب بود نه گرانی! نکته حائز اهمیت این است که این تجمع 
محدود و اندک توسط نوجوانان صورت گرفته بود نه باقی مردم استان!«نماینده مردم دشت 
آزادگان با تأکید بر این موضوع که علت واکنش برانگیز شدن این تجمعات، رسانه های معاند 
هستند، خاطرنشان کرد: »چون رسانه های بیگانه و معاند به دنبال سوءاستفاده و بزرگ نمایی 
و سیاه نمایی هستند، این اعتراضات تا این اندازه واکنش برانگیز شد.« این نماینده مجلس 
یازدهم در خصوص ویدیوهای منتشر شده از تجمعات در استان خوزستان اظهار کرد: »جالب 
اینجاست بیشتر ویدیوهایی که در رسانه های معاند درباره اعتراضات چند روز اخیر منتشر 
شد مربوط به تنش آبی ۱400 در خوزستان و آبان ماه ۱۳98 بود! یعنی این ویدیوها برای 
این چند روز نبوده و مربوط به اغتشاشات ۱400 و ۱۳98 بوده.«او اضافه کرد: »در شهرهای 
دیگر خوزســتان نظیر ایذه و باغ ملک نیز اعتراضات بسیار اندکی توسط قشری از مردم که 
نسبت به این گرانی ها غافلگیر شده یا توجیه نشده بودند، صورت گرفت که الحمداهلل بازهم 
توانستیم این تجمعات را جمع کنیم.«ساعدی گفت: »دشمن می خواست از این اعتراضات 
سوءاستفاده کند اما مردم و مسئوالن توانستند این جوانان و نوجوانان را توجیه کنند که از 
خیابان بروند! فعالً در استان خوزستان چیزی به اسم اعتراض یا اغتشاش وجود ندارد.«نماینده 
مجلس یازدهم ضمن اظهار این نکته که رسانه های معاند از کاه، کوه می سازند، گفت: »همه 
این ســروصداها در فضای مجازی به دلیل بزرگنمایی و سیاه نمایی های رسانه های معاند 
است. رسانه های معاند از کاه، کوه می سازند و ویدیوهای آبان 98 به اسم وضعیت حال حاضر 
شهرهای کشور منتشر می کنند.«او اضافه کرد: »بنده خودم تمامی ویدیوهایی که رسانه های 
معاند منتشــر کردند مشاهده و بررســی کردم و به این نتیجه رسیدم که هیچ کدام از این 
ویدیوها برای حال حاضر نیســت و تصاویر و ویدیوهای قدیمی از چند سال پیش است که 
این افراد برای سیاه نمایی به اسم حال حاضر منتشر می کنند. ما تجمعی در استان خوزستان 
نداشته و نداریم.«ساعدی گفت: »بخشی از ویدیوهایی که به اسم اعتراضات در این رسانه ها 
منتشــر می شود مربوط به تشیع جنازه مرحوم دارایی، نماینده سابق مجلس است که این 
رسانه ها صدای اعتراضات 98 را به این ویدیو اضافه کردند و از آن به عنوان وضعیت شهرهای 
خوزستان یاد می کنند! بازهم تأکید می کنم هیچ کدام از ویدیوهایی که به اسم »اعتراضات« 
استان خوزستان منتشر می شود، »صحت« ندارد.«این نماینده مجلس ضمن تکذیب خبر 
کشته شدن پیش علی غالبی حاجیند و دیگر معترضان استان خوزستان، خاطرنشان کرد: 
»بنده کشته شدن هیچ معترضی را تأیید نمی کنم. کشته شدن معترضان در استان خوزستان 
کذب محض است.« وی افزود: »اصالً برخوردی میان مردم و نیروهای امنیتی رخ نداد تا کار 
به تیراندازی بکشــد. اصالً در استان خوزستان زخمی هم نداشتیم چه برسد به کشته!«به 
نوشته دیدبان ایران این نماینده مجلس که در اظهارات فوق مرگ آقای حاجیوند را تکذیب 
کرده است در ادامه درباره دلیل مرگ »پیش علی غالبی حاجیوند« می گوید: »بافت خوزستان 
یک بافت عشایری است و دعواهای عشایری بسیاری در این استان رخ می دهد. امکان اینکه 
مرگ همین آقایی که می گویید )پیش علی غالبی حاجیوند( به دلیل دعواهای عشایری باشد، 
بسیار زیاد است.«وی اضافه کرد: »رسانه های معاند، بسیاری از این درگیری های عشایری که 
به قتل ختم می شود را به اسم مخالفت با نظام یا کشته شدن توسط مأموران امنیتی منتشر 
می کنند.«ساعدی درباره وضعیت اینترنت در استان خوزستان خاطرنشان کرد: »اینترنت 
در تمامی نقاط اســتان خوزســتان برقرار است. از قدیم اینترنت در برخی نقاط کور استان 

خوزستان ضعیف یا قطع بود و این قضیه هیچ ربطی به اعتراضات چند روز اخیر ندارد.«

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

نه کسی کشته شد و نه اینترنت قطع است

روایت یک نماینده از اعتراض در خوزستان

یف شر دغدغه 
 عادل فردوسی پور یک بار دیگر
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توصیف آیت اهلل فاطمی نیا 
در پیام تسلیت رهبر انقالب

منبع پرفیض برای 
جوانان و رهجویان

 علی صوفی 
در گفت وگو با همدلی:

 دولت رئیسی بی برنامه
 و ناهماهنگ است

یادداشت
پرده  آخر یک نمایش لویناسی

پزشک و فعال اجتماعیدر آموزه های طب نوین اینکه پای درد دل بیمار بنشینی و 
او سفره  دلش را برایت باز کند چندان پسندیده نیست. در آکادمی های طب همواره 
تأکید می شود که طبیب باید احساسات خود را از حال و هوای بیمارش جدا کند 
اما حکایت پزشک  خانواده از این داستان جداست. اغلب مراجعین من انسان هایی 
پا به سن گذاشته و یا سالخورده  و مبتالی بیماری های مزمن و نیازمند مراقبت های 
دوره ای هستند که هرگاه برای گرفتن داروهایشان یا انجام مراقبت هایشان می آیند 
انبانی پر از درد و غصه های بی پایان را هم با خودشــان می آورند. بر درودیوارهای 
مطب که در کنار من آرام و بی صدا به درد دل های بیماران گوش می دهد داستان 
صدها آرزوی روزهای به دســت نیامده و هزاران حسرت روزهای از دست رفته ی 
انسان ها نقش بست هاست. »س.ج« هم از آن بیماران بود. خانم شصت وچندساله  و 
مبتالی قند خون که به اقتضای سن و سال از درد مفاصل و لنگش پا هم شکایت 
داشت. درد دل هایش البته بیش از عذاب جسم رنجورش بود و من کوشیدم برای 
لختی از زمان او را از آن حال بیرون بیاورم. اسم فامیلش شبیه یک بازیگر نمایش 
بود و پرسیدم که نسبتی دارند و او گفت که نه ولی اضافه کرد که زندگی خودش 
یک نمایش است و همه  ما بازیگر این نمایشیم. گفتم اگر این باشد او که زندگی با 
برکتی داشته است پس نقش خودش را خوب بازی کرده و از پس نمایش زندگی 
به خوبی برآمده اســت و هنوز وقت زیادی تا رسیدن به پرده ی آخر نمایش دارد... 
گفت وگوهایی این چنین برای من نه تنها انجام وظیفه در قبال بیماران که کارگشای 
آنات مالل و دل زدگی برای خودم بوده است و هرگاه مبتالی دل مردگی و افسردگی 
بوده ام گپ و گفتی صمیمانه با »دیگری« مرا به جای خودم برگردانده است. لویناس 
حق داشــت آن همه »دیگری« را برکشد و تا سرحد جنون از »دیگری« بگوید و 
بنویسد تا آنجا که او را »فیلســوف دیگری« بنامند. بسیاری پنداشته اند آنچه او 
در تقدم »دیگری« بر »من« گفته  معنایش این اســت که زیستن اخالقی در گرو 
فداکاری برای دیگران است اما مراد او تنها »گشوده بودن« به سوی »دیگری« بود؛ 
آن چنان که او آسوده خاطر خودش را بر »من« آشکار کند و زبان بر ناگفته هایش باز 
کند و این چنین گشودگی است که زیستن را برای »من« نه مالل آور و دل آزار که 
پرشور و دلنواز می کند. گفت وگوی آن روز هرچند به پندار »س.ج« یک نمایش، اما 
نمایش خوبی بود و هنگامی که او رفت چهره اش گشوده و حال من هم خوب بود. 
نمایش لویناسی ما داشت به خوبی تمام می شد که ورق برگشت و این همان جایی 
بود که پنداری لویناس حکیم برایش فکری نکرده بود. او نگفت وقتی که در پس 
گپ و گفتی صمیمانه  با »دیگری« و نمایش »گشودگی« و »آشکارگی« با او  به 
وجد آمده ای و سرازپا نمی شناسی اگر دقایقی دیگر جسد بی جانش را برایت بیاورند 
تکلیفت چیســت؟!وقتی »س.ج« از درمانگاه بیرون رفته بود اتومبیلی با سرعت 
زیاد او را زیر گرفته و جمجمه اش را ترکانیده بود. تکه های مغز متالشی شــده اش 
بر لباس خون آلود او پراکنده بود و هنوز کیســه ی داروهایی را که برایش نوشته 
بودم در دست داشت. در ســال های طبابتم مرگ های این چنینی را بسیار دیده 
 بــودم اما آن  تجربه های فراوان نمی توانســت در آن لحظه من را بر دوپای خودم 
نگاه بدارد. خنده های آخر گفت وگــو و طراوت نگاه آخرش را که به یاد می آوردم 
با خودم می گفتم نکند آن شــوروحال نگذاشته که مالحظه ی دوپای رنجورش را 
بکند و بی محابا روانه  خیابان شده باشد؟! نکند...؟! نکند...؟! هرچه بود نمایش زندگی 
»س.ج« زودتر از آنکه می پنداشتم به پرده  آخر رسید و پرده  آخر نمایش لویناسی 
من با او اما به پایان خوبی نرسید. روزهاست که اندیشه  ای دیگر رهایم نمی کند و آن 
این است که خدا می داند چه انسان های دیگری این چنین از من جداشده و به پرده  
آخر رسیده اند اما تنها این یکی را به چشم دیده ام و اگر سرنوشت آنکه به رویش 
گشوده بوده ام این گونه ویرانم می کند، حکایت دیگرانی که رنجانده ام و آن ها دقایقی 

دیگر به چنین سرنوشتی درآمده اند را اگر بدانم با من چه خواهد کرد ؟!

    خشایار کرمی بهمنیاری
   

 گزارش همدلی از کشف و ضبط
 بیش از 8000 قطعه از کوسه ماهی؛ 

خون کوسه های 
 دریای مکران

 رنگ سفره چینی ها

 تالش نمایندگان برای افزودن 
یک بخش امنیتی به قوه قضاییه؛

تولد یک سازمان اطالعاتی 
جدید در کشور

همدلی| بزرگ تریــن محموله گوشــت و باله 
کوسه ماهی معادل ۱20تن گوشت و دو تن باله این 
گونه جانوری در دو انبار در چابهار کشف و ضبط 
شد. بر اســاس قانون شکار، صید و خریدوفروش 
این  گونه جانوری تخلف محسوب می شود و فرد 
متخلف باید به ازای هر یک کوســه ۳0میلیون 
تومان جریمه بپردازد. اما ۳0میلیون تومان کجا 

و تقاضای باال برای تهیه سوپ الکچری کجا؟...
4

2

  زورگیران ویدیوی معروف دستگیر شدند
  امیدهای تازه برای کشف حیات در مریخ

با  اما  چندقطبی  جهان  ضرورت    
کدامین اهداف؟

  محمد قهرمان؛از شاعری تا تصحیح 
دیوان شعرا

 ماجرای کاله برداری از دیکتاتور »کنگو« 
در ایران

 رشد ۵۰ درصدی هزینه های دندانپزشکی

گوناگون
4

8

8

4

8

8

وقتی مدیران خودروساز از دوستان 
وفامیل های خود مشاوره می گیرند

 پشت پرده  
کیفیت خودرو

مجلس پیگیر وضعیت 
معلمان بازداشتی

 درخواست عربستان
 برای گفت وگو با ایران

محکومیت ۲۲۰ شخص 
حقیقی در پرونده بورس

فقط یک استان در بحث 
فرونشست امن است

 متن احیای توافق هسته ای
 برای امضای نهایی طرفین آماده می شود

 زدودن گردوخاک 
از پوشه برجام

همدلی|  بعد از انتقادهای بســیاری که در چند 
ماه اخیر نســبت به خودروسازهای داخلی کشور 
مطرح شــده، به نظر می رســد همچنان در روی 
همان پاشنه قبلی می چرخد و رانت و مافیا تبدیل 

به مسئله ای جدی در این صنعت شده است. 

4

3

6

6

2

3

22

1

 سال ششم _ شماره 1936 _ 8 صفحه _ قيمت  2000 ناموتسه شنبه 27 اردیبهشت 1401_ 15 شوال  1443_ 17 مه 2022

شرح در صفحه 1

اســتاد سیدعبداهلل فاطمی نیا صبح دیروز بعد از یک 
دوره بیماری طوالنی درگذشت.به گزارش ایمنا، استاد 
سیدعبداهلل فاطمی نیا از اساتید برجسته عرفان نظری 
بود که محضر بزرگانی همچون عالمه طباطبایی، آیت اهلل 
بهجت، آیت اهلل بهاءالدینی، آیت اهلل محمدتقی آملی را 
درک کرد.در تاریخ والدت وی چند نقل آمده است: نقل 
اول سال ۱۳۱۷، نقل دوم در کتاب سه جلدی نکته ها از 
گفته ها سال ۱۳24 و در نقل سوم سال ۱۳2۵ ذکرشده 
اســت. آن بزرگوار در تبریز به دنیا آمد.استاد فاطمی نیا 
خطیب، اســتاد اخالق، مورخ اسالمی و کتاب شناسی 
است که در زمینه اخالق و عرفان، حدیث و شعر عربی 

تحقیقاتی انجام داده است.
پدر بزرگوار وی )میر اسماعیل( از علما و عارفان بزرگ 
در عصر خویش به شمار می رفت که سیدعبداهلل از همان 
کودکی تحت تربیت این ولی الهی قرار می گیرد. اندکی 
بعد وی را نزد حضرت آیت اهلل مصطفوی تبریزی )عارف 
کبیر و از شــاگردان حضرت آیت اهلل سید علی قاضی( 
برای تربیت و علم آموزی می فرستند که نزدیک به ۳0 
سال تحت تربیت ظاهری و باطنی این مرد عظیم قرار 

داشت.
وی در همین زمان، تحصیالت حوزوی خویش را هم 
دنبال می کرد. پس از آیت اهلل مصطفوی از محضر اساتیدی 
همچون حضرت عالمه محمدحسین طباطبایی، حضرت 
آیت اهلل الهی تبریزی )برادر عالمه طباطبایی(، حضرت 
آیــت اهلل محمدتقی آملی، حضرت آیت اهلل ســید رضا 
بهاءالدینی، حضرت آیت اهلل بهجت و دیگر بزرگان را درک 
کرد تا جایی که از اصحاب سّر ایشان می شود. از طرفی 
می توان گفت که وی با یک واسطه، از شاگردان حضرت 
آیت اهلل قاضی اســت؛ چرا که تقریباً تمام اساتید وی از 
شاگردان سّر حضرت آیت اهلل قاضی بودند.استاد فاطمی نیا 
از کارشناسان علوم اسالمی بود که به تحقیق و پژوهش 
در این زمینه نیز اشــتغال داشــت از دیگر فعالیت های 
او می توان به تدریــس در حوزه های علمیه، حضور در 
برنامه های مذهبی صداوســیما به عنوان کارشــناس و 
سخنرانی در مراکز حوزوی و دانشگاهی اشاره کرد.وی در 
مورد علم رجال و عرفان نظری دارای آگاهی گسترده بود 
و درعین حال بیشتر به خطابه در منابر عمومی اشتغال 
داشت و با این کار خود را مکتوم کرد تا جایی که بسیاری 
او را به عنوان یک خطیب توانا و اســتاد برجسته سخن 
می شناسند و از زوایای علمی او بی خبر هستند. استاد از 
مفسران معروف و زبردست صحیفه سجادیه و نهج البالغه 
به شمار می رفت و در جلســات متعددی در این موارد 
به ســخنرانی پرداخته است.تألیفات ایشان به شرح زیر 
است:شــرح و تفســیر زیارت جامعه کبیره، پیاده شده 
سخنرانی های ایشان در این زمینه است. دوره سه جلدی 
»کتاب نکته ها از گفته ها« )گزیده ای از ســخنرانی های 
استاد فاطمی نیا، گردآورنده و ناشر: بخش فرهنگی مسجد 
و حســینیه الزهرا مشهد( روضه های استاد فاطمی نیا و 
فرهنگ انتظار.همچنین از او مقاالتی در نشریات مختلف 

به چاپ رسیده است.


