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شــهادت هنرمردان الهی اســت که تولدی دوباره می یابند و عاشقانه ترین بزم پر فروغ 
آسمانی را به ارمغان می آورند . تا اهالی دیار خاکی فریاد برآورند که کجایید ای شهیدان 
خدایی ؟و آنانکه در این مسیر گام برمی دارند درخشش پرتوی از چراغ پرفروغ یاد شهدا 
است که آنان را زنده نگه داشته است . خدای منان را شاکرم که این توفیق را به دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد عنایت کرد که با میزبانی دومین کنگره شهدای دانشجوی استان، 

آسمان خود را از روشنایی این ستاره های راهنما، درخشان نمود.
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد این افتخار را دارد که در طول سال های دفاع مقدس، در 
کنار رسالت اصلی خود، که مداوا ودرمان فرزندان دالور این سرزمین در جبهه های حق 
علیه باطل و بیمارســتان های صحرایی و شــهری بود، بیش از 70 شهید را به ساحت 
مقدس ربوبی تقدیم نماید. شهدای عزیزی که با بصیرت و فطرت پاک خود به تمام لذایذ 
دنیوی - که آرزوی عده ای کوته بین  بوده و هســت-  پشت پا زده و دانشگاه را سکوی 

پرواز خود قرار دادند که تا همیشه تاریخ جاودان بمانند.
از پروردگار متعال میخواهم که همراه با افتخار میزبانی این کنگره،به ما منتظران  توفیق  

استمرار راه شهیدان را با استقامت در مسیر ارزش های انقالب اسالمی عنایت فرماید.

برگزاری کنگره شــهدای دانشجو یکی از اقدامات موثر 
فرهنگی در فضای آموزش عالی کشــور بود که از سال 
93 با مشــارکت همه دســتگاه ها و نهادهای مرتبط با 
فضای دانشگاه ها آغاز شــد. برگزاری اجالسیه شهدای 
دانشــجو با محوریت وزارت علوم و بهداشــت و دبیری 
بسیج دانشجویی و همکاری دیگر دانشگاه ها سبب شد 
که در دوره گذشته بیش از 500 یادواره دانشگاهی، 100 

یادواره شهرستانی و 31 یادواره استانی برگزار شود.
در دومین دوره اجالسیه کنگره شهدای دانشجو بنا را بر 
مشارکت بیشتر دانشجویان و دستگاه ها گذاشتیم. عالوه 
بر این محور محتوایی سیره پژوهی و تبلیغ سیره شهدا با 

تأکید بر شهدای مدافع حرم دانشجو خواهد بود.

دکتر حمید وجدانی نیا
معاون فرهنگی سازمان بسیج 

دانشجویی کشور

دکتر مصطفی مهرابی بهار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شــهادت پیوند علم ، عقالنیت و حماسه اســت و شهیدان کسانی بودند که میان علم، 
عقالنیت و حماسه پیوند زدند. اعتقاد ما این است که علم و شهادت از یک جنس است 
.رسالت عالمان، همان رسالت شهیدان است و شهیدان دانشجو با شهادتشان نشان دادند 
که علم آموزی با همه اهمیتی که دارد، برای انسانی زیستن کفایت نمی کند؛ بلکه گاهی 
باید از تمام هستی خود دست بکشیم و برای جانفشانی آماده شویم. شهید با خون خود، 
راه کمال بشریت را باز می کند و با شهادت است که مسیر تعالی و پیشرفت همه جانبه 

یک کشور هموار می شود.
قدرت شهید بیشتر و باالتر از قدرت قلم ها است. زیرا زمانی می رسد که از دست قدم ها و 
قلم ها کاری ساخته نیست. به عبارت دیگر هر وقت قدم ها و قلم ها ناتوان می شوند، شهید 

وارد میدان می شود. این فرهنگ شهادت است که وحدت  آفرین است. 
شهدای دانشجو در سه سنگر علم، مبارزه با نفس و حماسه مردانه و شجاعانه جنگیدند و 
جهاد کردند. همین بس که علم و شهادت هر دو هویت  بخش و در عین حال معرفت آفرین 
هســتند. همانطور که عالم با علم خود حیات می بخشد، شهید نیز با خون خود، زمینه 

پویایی و حرکت جامعه را فراهم می کند.. 

دکتر  فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

شهدای دانشجو از گنجینه های نابی هستند که می توان برای هر 
یک از آنها یک موزه ساخت. فرهنگ شهادت و شهادت طلبی که 
الزمه امروز دانشگاه های کشور است، بایستی در بین دانشجویان 
نهادینه شود. برجســته ترین فرماندهان جنگ از دانشجویانی 
بوده اند که در همین دانشگاه های کشور تحصیل کرده اند. اما 
باید دید چقدر توانسته ایم زندگی و اعمال آنها را به دانشجویان 
امروزمان بشناسانیم. شهدا نیز مانند دیگران انسان بودند، اما به 
دین و کشور و مهم تر از همه ولی فقیه زمان خود مقید و پایبند 

بودند.
این وظیفه مهم در قبال شهدای دانشجو، بر عهده یک شخص یا 
یک نهاد نبوده و نیست. از این رو حوزه وزارت بهداشت، آمادگی 
خود را جهت همراهی در این مسیر اعالم می دارد. اگر شهیدان 
را همانگونه که بودند معرفی کنیم، حتما نسل آینده بهتر از نسل 

امروز خواهد بود... 

دکتر قاضی زاده
وزیر محترم بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
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امــروز برای معرفی شــهدا و آرمانهــای انقالب 
اســالمی باید از روشــهای نو و مطابق ســلیقه 
جوانان اســتفاده کرد. یکی از این روش ها تولید 
محصوالت رسانه ای انقالبی متناسب با ذائقه نسل 

جدید است. 
با گذشــت چهل ســال از انقالب اسالمی شاهد 
تغییر نســلی هستیم که 10 ســال بعد از پایان 
جنگ تازه بــه دنیا آمده اند و درک مناســبی از 
انقالب و جنــگ ندارند. امروز ایجاد ارتباط با این 
نسل و انتقال مفاهیم و ارزش های انقالب به آنها، 
برای مدیران فرهنگی چالشی اساسی است. باید 
بکوشیم تا بتوانیم این ارزش ها را به شکل جذاب 
و مفیدی به این نسل منتقل کنیم. در میان نباید 
از نقش رسانه ها در فضاسازی و انتقال این ارزش 
ها به سادگی گذشت. آنها می توانند با روش های 
بدیع و بکر، در توسعه ارزشها گامی مهم برداشته 
و اتفاقات خوبی در زمینه انتقال ارزشهای انقالب 

اسالمی رقم بزنند.

در هــر جامعه ای چه غربی و چه شــرقی ارزش 
هایی وجود دارد که فرهنگ آن کشورها براساس 
آن ارزشها، ساخته و رشد می یابد. جامعه اسالمی 

ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
توجه به شــهید و جایگاه ایثار و فداکاری، یکی از 
مهمترین ارزشهای ایران اسالمی است و اهمیت 
شــهید و جایگاه فداکاری بر هیچ کس پوشــیده 

نیست. 
همه تا حدودی با این جایگاه آشنا هستیم. با توجه 
به اهمیت این جایگاه ســازمان بسیج دانشجویی 
کشــور با همکاری وزرای محترم علوم و بهداشت 
وظیفه خود دانسته تا کنگره ای ملی ویژه شهدای 
دانشجو در سرتاسر ایران اسالمی برگزار کند که با 
عنایت خداوند متعال در استان خراسان رضوی تا 
به امروز مسیر مثبتی طی شده است. در این مدت 
همکاری روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
استان در برگزاری کنگره شهدای دانشجو و اشاعه 
و ترویج زندگی آنها قابل تقدیر و تشکر بوده و امید 

است در آینده نیز ادامه داشته باشه.

ســپاس بیکران بر خالق زیبایي ها که در مسیر معارف الهي ، شهدا را 
انیس ما قرار داد. هنگامي که به نام شــهداي دانشجو مي رسیم ، این 
یقین در ما پدید مي آید که پذیرش شهادت و اقدام به جهادي که بدان 
منتهي شــده ، از سر خودآگاهي و با اراده ي روشن بینانه بوده است و 
این ارزش عمل را مضاعف مي کند. به این دلیل است که دانشجویان 
شــهید که در شمار سرآمدان ایمان و ایثار آگاهانه بوده اند ، ستارگان 
همیشه درخشاني هستند که هرجویاي حقیقت مي تواند راه خویش 

را با آنان بیابد .
با عنایت به صدور ابالغیه هاي وزراي محترم علوم و بهداشت مبني بر 
ادامه روند فعالیت هاي کنگره ملي شهداي دانشجوي کشور و دائمي 
شدن دبیرخانه ســتادهاي استاني اقدام به راه اندازي دبیرخانه دائمي 
کنگره شــهداي دانشجوي دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالي استان 
خراسان رضوي در دانشگاه هاي فردوسي و علوم پزشکي مشهد نمودیم.
 در همین زمینه جلســات متعدد کارشناسي با حضور روساي محترم 
دانشگاه هاي اســتان، معاونین محترم فرهنگي و دانشجویي دانشگاه 
ها، مسئولین محترم تشکل هاي دانشجویي و نمایندگان دستگاه هاي 
اجرایي مرتبط با حوزه ایثار و شهادت در استان جهت نحوه فعال سازي 
ستاد هاي دانشــگاهي و شهرستاني، محصوالت تولیدي، برنامه هاي 
اجرایي و ... صورت پذیرفت که حاصل آن تدوین دســتورالعمل نحوه 
برگزاري یادواره هاي شهرستاني و دانشگاهي براي اولین بار در استان 
شد. با توجه به این دستورالعمل کنگره شهداي دانشجو در استان داراي 

5 سطح ستادي مي باشد:
1- ستادهاي یادواره دانشگاهي،2-ستادهاي یادواره شهرستاني،3-ستاد 

اجالسیه مرکزي در استان،4- ستاد شوراي سیاستگذاري و 5- ستاد 
شوراي معین

هدف اصلي از برگزاري یادواره هاي شــهداي دانشجو، تبیین و ترویج 
ارزش هاي اصیل انقالب اسالمي و دفاع مقدس با رویکرد سیره و اندیشه 
شهداي دانشجو ،اندیشه پروري و معرفت افزایي دانشجویان در راستاي 
گســترش فرهنگ دیني با استفاده از سیره و اندیشه شهداي دانشجو 
،و ارائه ي الگوهاي رفتاري بر مبناي سبک زندگي شهداي دانشجو به 
منظور تحقق منویات مقام معظم هبري در راستاي تکریم و تجلیل از 
شــهداي دانشجو، تکریم و تجلیل و زنده نگه داشتن نام و یاد شهداي 
دانشجو،ترویج صحیح فرهنگ و تفکر بسیجی ایثار و شهادت ،تبیین 
رسالت و جایگاه دانشجویان با رویکرد سیره ي عملي شهداي دانشجو، 
تبیین و انتقال آرمان هاي ارزشي  و بینش هاي صحیح شهداي دانشجو 
به نسل جوان ،جمع آوري و ایجاد بانک اطالعات شهداي دانشجو جهت 
ارائه ي خط مشي زندگي شــهدای دانشجو،استفاده از ابزارهاي نوین 
رسانه اي ، هنري و... جهت ابالغ پیام شهداي دانشجو ،وجلب مشارکت 
و ســهیم نمودن نهادهاي فعال فرهنگي در عرصه ي زندگی شهداي 
دانشجوبا محوریت تولید آثار و محصوالت فاخر در این زمینه مي باشد.

بحمد ا... اقدامات در خور تقدیري از سوي روسای محترم دانشگاه ها، 
در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت با محوریت شهداي دانشجو 
،صورت گرفته که امیدواریم بتوانیم گوشــه اي از تکالیف و دین خود 
را نسبت به خون پاک و مطهر شهدا خصوصا شهداي گرانقدر دانشجو 

انجام داده باشیم.
و نسال اهلل منازل الشهداء

گســترش فرهنگ علــم و جهــاد، تقویت 
مدیریت جهادی مدیران، تالش مســتمر در 
امور علمی و درک نیاز و شــناخت زمان از 
جمله محورهایی اســت که در سال جاری 
در کنگره شهدای دانشجوی استان خراسان 
رضوی به آن پرداخته شده است. انتظارات از 
مراکز علمی که وارد مقوله تجلیل از شــهدا 
می شوند، متفاوت بوده و نیازمند این است 
که تقدیر شایسته ای از کسانی که با کسوت 
علمی وارد مجموعه دانشــگاهی شدند و در 
نهایت با شهادت بیرون رفتند، صورت پذیرد. 
اما ادبیات جدیدی که امروز در نسل جدید 
کشــورمان وجود دارد، بســیار متفاوت تر از 
ادبیات رزمندگانی اســت سال ها پیش در 
میدان هــای نبرد حق علیــه باطل حضور 
داشتند. اید بتوانیم با استفاده از ادبیات نسل 
فعلی آرمان ها و اندیشه های شهدا را به آنان 

مخابره کنیم.

مسعود حجتی نژاد
مسئول دبیرخانه دائمی کنگره شهدای 
دانشجوی خراسان رضوی

دکتر محمد تقی شاکری
مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد

هادی باادب برزگر
مسئول بسیج دانشجویی

 استان خراسان رضوی

دکتر مهدی ابراهیمی
معاون فرهنگی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد



دومین اجالسیه
کنگره شهدای دانشجوی

استان خراسان رضوی
اسفند 95

5

طراحــی و تصویرســازی 37 
شــاخص  شــهدای  پوســتر 

دانشجوی استان
37 پوستر از شهدای شاخص دانشجوی استان، 
ویــژه ی کاروان های راهیان نور دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی اســتان در مدت یک ماه 

طراحی و تصویرسازی شد. 
در این پوســترها اطالعاتی درباره ی شهدای 
دانشــجو از قبیل تاریخ والدت و شــهادت، 
محل شهادت، رشته ی تحصیلی و دانشگاه 
آمده و در انتها نیز فرازی از وصیت نامه آن ها 
درج شده اســت. همچنین تصویرسازی و 
طراحی 35 شهید دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد نیز جهت اهدا به خانواده ی 
شــهدا انجــام شــده اســت. این 

تصاویر در قالب شاسی و در دومین 
اجالسیه ی کنگره ی شهدای دانشجو 

به خانواده های آن ها اهدا خواهد شد.

شــهدای  کنگــره  دومیــن 
حیدریه  تربــت  دانشــجوی 

برگزار می شود  
دومین کنگره ی شــهدای دانشجوی شهرستان 

تربت حیدریه 19 اســفند ماه به میزبانی دانشگاه 
علوم پزشــکی این شهرســتان برگزار می شــود. 

این کنگره با همکاری بســیج دانشــجویی و سایر 
دانشگاه های این شهرستان برگزار خواهد شد.   

در این کنگره از نرم افزار وصیت نامه ی شــهدا و فیلم 
مستند شهدای دانشــجوی تربت حیدریه رونمایی 
خواهد شــد. عالوه بــر این، در حاشــیه ی برگزاری 
کنگره ی شهدای شهرستان، نمایشگاهی فرهنگی نیز 

برپا خواهد شد.
پیــش از ایــن نیز کنگره ی شــهدای دانشــجو در 
شهرستان های نیشــابور، خواف و درگز برگزار شده و 
از آثار مختلفی در خصوص شهدای دانشجوی استان 

رونمایی گردیده بود.
گفتنی است به همت بسیج دانشجویی و با مشارکت 
دانشــگاه های مختلف و به میزبانی دانشــگاه علوم 
پزشــکی، مراحل اجرای کنگره ی شهدای دانشجوی 
شهرســتان های گناباد و کاشمر نیز در حال پیگیری 
است و تا انتهای سال تحصیلی 95-96 به مرحله ی 

اجرا خواهد رسید.

دیدار اعضای ستاد مرکزی کنگره 
با  شــهدای دانشــجوی اســتان 

خانواده شهید هریری
رئیس، دبیر و اعضای ستاد مرکزی کنگره ی شهدای 
دانشــجوی استان خراســان رضوی، با خانواده ی 
آخرین شهید دانشجوی مدافع حرم استان، شهید 

حسین هریری دیدار کردند. 
در این دیدار که مصطفــی مهرابی بهار، رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد، هادی باادب، 
رئیس سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی، 
حجت االسالم طباطبایی، رئیس نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد و 
جمعی از مســئوالن سپاه امام رضا)ع( حضور 
داشتند، دقایقی با پدر و مادر شهید به گفتگو 

پرداختند.
گفتنی اســت دیدارهای اعضای ستادهای 
دانشگاهی و شهرستانی استان با خانواده ی 
شهدای دانشجو، با حضور رؤسای دانشگاه ها 
و اعضای تشــکل های دانشجویی نیز در 
چندین نوبت برگزار شــده و از خانواده ی 

آن ها تجلیل به عمل آمده است.

در بین دانشــجویانی که به هدف کسب علم و پیشرفت وارد دانشگاه ها می شوند، عده ای دارای عقاید و 
اندیشه های نابی هستند که برای حفظ و گسترش آن حاضرند جان فشانی های زیادی انجام دهند. این دسته 
از دانشجویان آن قدر بر سر ایمان و باورهای خود ایستاده اند که حاضرند از جوانی، زندگی، مال و خانواده ی 
خود نیز بگذرند؛ اما بر باورهای خود ایســتادگی کنند تا به اهداف واالی خود برسند. دانشجویان امروز و 
دیروزی که هدف و راهشان یکی است و تنها زمان است که فاصله ای میانشان ایجاد نموده است. هدفی که 

جز وصال معشوق و تأمین امنیت برای نسل های بعد از خود نبوده و نیست.
انتخاب راه شهادت جز از انسان های وارســته برنمی آید. اما در مقابل پیروی و زنده نگه داشتن راه آنان 
از وظایفی اســت که بر دوش ماست تا نســل جوان امروز را برای حفظ این رسالت آماده کنیم. برگزاری 

جشنواره هایی همچون جشنواره ی فرهنگی هنری شیدایی، گامی است در همین راستا.

محلی برای 
تجلی فرهنگ و هنر

گفتنی هایی از دومین جشنواره فرهنگی هنری شیدایی

امیر روشن دل 
کنگــره  اجرایــی  دبیــر 
شــهدای دانشجو استان 

خراسان رضوی
برگزاری جشنواره فرهنگی هنری 
برای شناسایی  فرصتی  شیدایی 
عناصــر توانمنــد فرهنگی در 
این  دانشگاه هاســت.  عرصه ی 
جشــنواره می تواند بســتری فراهم 
کند تــا در برنامه هــای بلند مدت 
بتوانیــم ایــن نخبــگان فرهنگی را 
شناخته و مطرح کنیم. استعدادهای 
بیشماری در فضای دانشگاه ها وجود 
دارد که کاماًل ناشــناخته مانده اند و 
بهره برداری  بدون  آن ها  ظرفیت های 
رها گردیده است. شناسایی این افراد 
و ایجاد فرصــت جهت بهره مندی از 
بســتری  آن ها می تواند  توانایی های 
جهــت حضــور بیــش از پیش در 
عرصــه ی تولیدات هنری ارزشــی و 

انقالبی به دنبال داشته باشد. 
عــالوه بــر ایــن برگــزاری چنین 
برای دو قشر هنرمند  جشــنواره ای 
و مخاطــب محاســنی دارد. بــرای 
هنرمنــدان از آن جهــت که باید به 
ســیره ی شــهدا رجوع کننــد و به 
فرهنگ  خصوص  در  آموخته هایــی 
شهدا دســت یابند و برای مخاطبین 
از ایــن جهت که با دیدن آثار هنری 
با سیره ی زندگی شهدا بیش تر آشنا 
می شــوند فلذا در ایــن تعریف، هم 
آفریننــده و هم بیننــده از این فضا 

بهره مند می گردند.

امین جوانشیر
دبیر جشــنواره فرهنگی هنری 

شیدایی
هنر بهترین ابزار برای بیان عقاید است. اگر 
می خواهیم فرهنگی را جا بیندازیم و یا با فرهنگی 
مقابله کنیم، تنها راه، استفاده از ابزار هنر و رسانه 
اســت. تنها به همان شــیوه ای که فرهنگمان 
دستخوش تغییرات ناخوشایند منتسب به غرب 
گردیده می توان با آن مقابله کرد. ظرفیت عظیم 
فرهنگی دفاع مقدس و فرهنــگ ناب ایرانی و 
اسالمی ما، کم و کاستی ندارد که بخواهیم وارد 
کننده فرهنگ باشــیم. آنچه در این بین به ما 
آسیب رسانده، عدم توانایی در بیان ارزش هاست. 
در ســال های اخیر با ورود هنرمندان و اصحاب 
رســانه به عرصه ی تولیــدات فرهنگی در خور 
توجه و شایسته ی تقدیر، بیش از پیش می توان 
به آینده ی فرهنگی جامعه امیدوار شــد؛ اما راه 
بسیار اســت و دغدغه مندان عرصه ی فرهنگ 
اندک. برگزاری جشنواره هایی فرهنگی و هنری 
به مانند جشــنواره ی شــیدایی که با رویکرد 
شناســایی و حمایت از استعدادهای عرصه های 
هنری و رسانه ای به اجرا درآمده است؛ می تواند 
اقدامی باشــد در راه پیشبرد و گسترش حضور 
جوانان خالق و آینده دار جامعه ی اســالمی در 
عرصه ی تولیدات فرهنگی متناسب با نیاز جامعه 

و مخاطب. 
در بازه ی ســه ماهه فراخوان دومین جشنواره 
فرهنگی هنری شــیدایی، بیش از 550 اثر به 
دبیرخانه جشنواره ارســال گردید که با رشدی 
هشت برابری نسبت به دوره ی گذشته همراه بود. 
شرکت کنندگان در این جشنواره در موضوعات 
سبک زندگی اسالمی، اقتصاد مقاومتی و سیره ی 
شــهدا و در بخش های ادبی و هنرهای صوتی و 
تصویری شامل شعر، داستان، متن ادبی، عکس، 
پادکســت، کلیپ، فیلم کوتاه، مستند، موشن 
گرافی، پوستر و تئاتر دانشجویی آثار خود را به 

دبیرخانه ارسال نمودند.

مجتبی محمودی
داور بخش ادبی جشنواره 

شیدایی
اتفاق مبارک  این جشنواره  برگزاری 
و رویداد مغتنمی است که در فضای 
است.  پیوسته  وقوع  به  دانشــجویی 
موضوعات جشــنواره و تطابق آن با 
اولویت های روز مانند سبک زندگی، 
اقتصاد مقاومتی و سیره ی شهدا امر 
مهمی است که می تواند امیدی باشد 
تا دانشجویان با این مسائل و مضامین 
بیش از پیش آشــنا شوند. این اتفاق 
فرصت خوبی برای دانشجویان و زنده 
ماندن عطر شــهدا برای رویش های 

جدید در ایران است.
در آثــار رســیده بــه بخــش ادبی 
جشنواره، از آرایه های مختلف ادبی، 
فنون نگارشی، پرواز خیال و گستره ی 
واژگان و جمالت بهره برده شــده و 
محتوا و مضامین مد نظر، تکنیک ها 
و نــوع نگاه و نگرش در داوری لحاظ 

شده است.
برخی آثار متأثر از فضاهای رسانه ای 
امروز است که ســبب شده این آثار 
کلیشه ای و شــعاری باشند لذا بهتر 
اســت دانشــجویان در خلــق اثر از 
مؤلفه های تفکر، تأمــل و مطالعه ی 
بیش تر اســتفاده کنند. شــاید بهتر 
باشــد بــرای تولید قطعــات ادبی، 
مصرف کننده ی خوبی هم باشیم؛ چرا 
که در خیلی از این آثار خأل خالقیت 

دیده می شود.
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 معـرفی اپلیکـیشن موبایلـی شهـدای دانشـجو 
نسخه جدید اپلیکیشن شــهدای دانشجو در دومین اجالسیه 
کنگره شــهدای دانشجوی اســتان رونمایی خواهد شد. این 
اپلیکیشن حاوی چکیده ای از اطالعات شهدای دانشجو است که 
با تالش یك ساله 30 نفر از دانشجویان گردآوری شده است. از 
فواید این اپلیکیشن که همزمان با پایگاه اینترنتی وارث رضا به 
روز رسانی می شود، می توان به دسترسی آسان و خالصه شده به 
اطالعات شهدای دانشجو از طریق گوشی تلفن همراه اشاره کرد. 

   *
 پایـــگاه اینترنتــی وارث رضــا

پایگاه رسمی کنگره شهدای دانشجوی استان خراسان رضوی که عالوه بر انعکاس برنامه ها 
و فعالیت ها در آن، به معرفی شهدای دانشجو نیز می پردازد. این سایت در حقیقت منبعی 
است برای کســب اطالعات درباره شهدای دانشجوی استان که به تفکیك شهدای انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و همچنین به تفکیك شهرستان در دسترس 
همگان قرار گرفته است.  این سایت که در اجالسیه اولین کنگره شهدای دانشجوی استان 
در ســال 94 توسط آیت اهلل علم الهدی امام جمعه مشهد رونمایی شد، شامل بخش هایی 
 مانند بیانات رهبری، اخبار کنگره شــهدا، زندگی نامه و خاطرات شهدا و تولیدات کنگره

 شهدای دانشجوی استان می باشد.

زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. 
این همان جمله آشنایی است که بارها و بارها گفته 
اند و شــنیده ایم. جملــه ای از زبان گهربار رهبر 
معظم انقالب که چراغ راهی است برای هر کسی 
که بخواهد در مسیر شهادت قدم بردارد. به راستی 
بی راه هم نیســت. هر کســی که آرزوی شهادت 
داشته باشد، زنده نگه داشتن یاد شهدا را سرلوحه 

کار خود قرار می دهد. 
زیادند آدم هایی که به این سخن لبیک گفته اند. 
کار ســخت و دشواری نیســت؛ هر آنچه که نام و 
یاد شــهید و شــهادت را زنده نگه دارد، می تواند 
مصداق این حرکت عظیم معنوی باشد. اما افرادی 
هم هستند که کارهایشان بزرگ است. آنقدر بزرگ 
که باید عقب عقب برویم تا بتوانیم به اوج رفتنش را 
نظاره گر باشیم. یکی از آن کارهای بزرگ، پژوهش 
در سیره شهدای دانشجو و یکی از آن آدم ها بهاره 

امیری است. 
بهاره امیری ســرگروه تیمی است که قریب چهار 
سال سیره پژوهی شهدای دانشجو را عهده دار بوده 
است. او و دوستانش در این مدت بیش از 50000 
برگ سند از 360 شــهید دانشجو جمع آوری و 
طبقه بندی کرده اند. اسنادی که اطالعات بدست 
آمده از آنها تا سالهای سال می تواند منبعی برای 

استفاده همگان باشد. 

سیره پژوهی شهدای دانشجو از چه تاریخی 
و با چه هدفی آغاز شد؟

سیره پژوهی شــهدا اولین گام در هر فعالیتی در 
زمینه شهداســت. از این حیث، ایجاد یک بانک 
اطالعاتی از شهدای دانشجو که بعدها می توانست 
منبعی برای تولیدات مختلف درباره آن ها شــود، 
الزم و ضروری بود. به همین دلیل اولین اقدام در 
کنگره شهدای دانشجو، جمع آوری و ثبت اسناد 
این شــهدا بوده است. این کار از سال 92 تاکنون 
به عنوان بانک اطالعاتی شــهدای دانشجو استان 
آغاز شده است. در این مدت اطالعات بدست آمده 
که به صورت مکتوب از سازمان های مختلف نظیر 
بنیاد شهید و بنیاد حفظ آثار جمع آوری شد، به 
فایل های دیجیتالی تبدیل شــده است تا بدون 
محدودیت و مشکل خاصی بتوان هم آنها را بایگانی 

کرد و هم از آن ها استفاده نمود.

انجام و تقسیم بندی مراحل کار سیره پژوهی 
چگونه بود؟

سیره پژوهی شــهدای دانشجو توسط تعدادی از 
دانشجویان بســیجی و با نظارت کنگره شهدای 
دانشجو به انجام رسیده است. در این مدت بیش 
از 15 نفــر در بخش های مختلــف کار از جمله 
پیگیری و جمع آوری اســناد، تایپ اسناد، اسکن 
اسناد مکتوب و تبدیل آن ها به فایل های دیجیتال 
همکاری داشته اند. دانشجویان امروزه سیره پژوهی 
شهدا را یک وظیفه و یک رسالت برای خود دانسته 
و آنها را الگویی برای زندگی خود به شمار می آورند. 
بی گمان یادواره های شهدا و دیدار با خانواده آن 
ها اثرات انکارناپذیری در جهت گیری دانشجویان 

به این سمت و سو داشته است.
در روند سیره پژوهی، تقسیم بندی اطالعات 
بدست آمده از شهدا به چه شکل بوده است؟

با توجه به نیازی که در آینده برای دسترســی به 
اطالعات مورد نظر بود، این تقســیم بندی به دو 
شکل به انجام رسید. اول به تفکیک شهرستان های 
استان که به صورت مجزا تقسیم بندی شده است 
و دیگر به تفکیک شهدای انقالب، دفاع مقدس و 
مدافع حرم که جمعا 362 شهید دانشجو شناسایی 
و در بانک اطالعاتی شهدای دانشجو ثبت گردیده 

است.

چقدر از اطالعات شهدای دانشجو کامل شده 
و چه میزان از آن باقی مانده است؟

اسنادی که تا قبل از این از بنیاد حفظ آثار و بنیاد 
شهید گرفته شده بود، کامال طبقه بندی شده است؛ 
اما ممکن است در بررسی ها به شهدای دانشجوی 
جدیدی نیز برخورد کنیم که آنها را نیز به این جمع 
اضافه خواهیم کرد. با این وجود نمی توان ادعا کرد 
که اطالعاتی که درباره شــهدا داریم، کامل است. 
لذا هر زمان که اطالعات جدیدی از شهدا دریافت 
کنیم، به بانک اطالعاتی اضافه خواهیم کرد. از قبیل 
عکس، خاطره، دست نوشته، نامه و موارد دیگر. حتا 
بسیاری از دیدارهایی که با خانواده شهدای دانشجو 
تدارک دیده می شود نیز در این جهت است که به 

کامل شدن بانک اطالعات آن ها کمک کند.
 

تاکنون از اطالعات بدســت آمده از سیره 
استفاده هایی  پژوهی شهدای دانشجو چه 

شده است؟
اطالعات خالصه شده بسیاری از شهدای دانشجو 
در پایگاه اینترنتی کنگره شهدای دانشجو بارگزاری 
شــده و در دســترس عموم قرار گرفته است. اما 
مهمترین اقدامی که در جهت استفاده از اطالعات 
شهدای دانشــجو صورت گرفته، تدوین فرهنگ 
اعالم شهدای دانشــجو استان است. این فرهنگ 
نامه در چهار بخش معرفی، خالصه زندگی نامه، 
خاطره و فرازی از وصیت نامه تک تک شــهدای 
دانشجو را معرفی می کند. این اطالعات با بررسی 
خط به خط دست نوشته ها، خاطرات، مصاحبه ها، 
نامه ها و زندگی نامه شــهدا استخراج شده است. 
البته از بعضی از شهدا اطالعات کافی وجود نداشته 
است که در توضیحی که در ابتدای فرهنگ اعالم 
آمده، خواسته شده چنانچه کسی اطالعاتی درباره 

شهید دارد، به کنگره شهدای دانشجو اعالم کند. 
عالوه بر این، اطالعات شهدای دانشجو در اپلیکیشن 
موبایلی که به نام شهدای دانشجو نامگذاری شده 
است نیز در دســترس همگان قرار گرفته است. 
همچنین در تولید فلــش کارت و محتوای کانال 
تلگرامــی ویژه اردوی راهیان نور ســال 95 نیز از 
همین بانک اطالعاتی اســتفاده شد. سال گذشته 
نیز اطالعات 30 شهید شاخص دانشجوی استان 
در قالــب خالصــه ای از زندگی نامه، تحصیالت، 
خاطرات و وصیت نامه تدوین و به دفتر رهبر معظم 

انقالب ارسال گردید.

وهی شهدا  وز سیره پژ امر
یک وظیفه است

ساعتی با بهاره امیری مسئول سیره پژوهی کنگره شهدای دانشجوی استان

تعداد شهدای انقالب: 7/   دفاع مقدس: 346/    مدافع حرم: 9



دومین اجالسیه
کنگره شهدای دانشجوی

استان خراسان رضوی
اسفند 95

7

امروزه چه نیازی است به روایت های پزشکان و پرستاران شهید دفاع مقدس؟ این 
کار چه ضرورتی دارد؟

روایت هــای اولیه ی جنگ معموالً همان عملیات ها و رزم هــا و روایت های لب مرزی و خط 
مقدمی اســت، تا حدی هم کارهایی در این زمینه انجام شده اما هرچه جلوتر می رویم؛ باید 
روایت های دراماتیک تری از جنگ ارائه کنیم که معطوف به پشت جبهه ها باشد. این روایت ها، 
هم ملموس تر است و هم جنبه های صلح آمیز دفاع مقدس ما را بیش تر نمایان می کند؛ مثل 
روایت های اقتصادی و اجتماعی از پشــت جبهه. در سال های اخیر می بینید که روایت های 
زنانه، از جنگ بیش تر شده و این امر با استقبال مخاطب نیز رو به رو شده است. یک حوزه ی 
دیگر در روایت های پشت جبهه، همین روایت های پزشکان و پرستاران است که فضای خاص 
خودش را دارد. چون این ها سالح نداشتند و رزم نمی کردند؛ روایتشان می تواند ابعاد دیگری 
از جنگ را نمایان کند. این رویکرد برای بین المللی شدن این روایت ها و برای مخاطب جهانی 

نیز بسیار مؤثر است.

علت کم  کاری ها در حوزه ی شهدای پزشك و پرستار را چه می دانید؟
اوالً حرمت امام زاده به متولی اش اســت. نهادهای مرتبط با این حوزه و خود دانشــجوهای 
علوم پزشکی، انجمن های اسالمی، جامعه اسالمی، بسیج دانشجویی و...باید بیایند به میدان 
و کار کنند. دانشگاه های ما تاریخ دارند. اگر تاریخمان را خودمان ننویسیم؛ دیگران و چه بسا 
دشــمنان آن را می نویسند. االن جنگ، جنِگ روایت هاست. این که شما پیشینه   ای دارید، با 
این که روایتش کنید و آن را به رخ بکشید، متفاوت است. این ظرفیت بسیار عظیمی است و 

اکثر، این روایت ها برای نسل جدید جذاب هم هستند. 
یکی از علل کم کاری و افول سینمای دفاع مقدس بی توجهی به گونه های مختلف خودش 
است. سینمای پزشکی دفاع مقدس ما خیلی نحیف و کم کار است، در عین حالی که این ها بی 
سالح بودند؛ چه پرستاران و چه پزشکان، شهدای بسیاری در این صنف داریم ولی ما روایت 
ادبی اش را نداریم و در نتیجه روایت سینمایی اش را هم نداریم. این روایت ها فقط روایت های 
فردی نیست بلکه می تواند روایت های جمعی باشد؛ مثل روایت و قصه ی ورودی های یک سال 

دانشگاه که با هم به جبهه رفته اند. 

با توجه به استقبال صورت گرفته از کارهایی که تاکنون انجام شده، اگر کار خوبی انجام شود؛ 
مردم هم می خوانند و همراهی می کنند. متأسفانه قد و قواره ی نهادهای دولتی ما کوچک است 
و اهل کارهای کالن و بزرگ نیستند، در حالی که جنگ ما و روایت هایش بزرگ اند و روایت آن 

هم آدم های بزرگ می طلبد؛ آدم هایی در قد و قواره ی مرتضی آوینی.

لطفاً درباره شش کتابی که در خصوص زندگی شهدای دانشجوی پزشکی در دست 
تولید دارید توضیحاتی بفرمایید. 

دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 44 شهید دارد و از این بین ما شش شهید را برای پژوهش و 
تألیف کتاب انتخاب کرده ایم. برای این انتخاب چند مالک داشتیم؛ اول این که از این تعداد 
شهدایی که خیلی شاخص و سرشناس بودند و برایشان تا به حال کارهایی شده است، مثل 
شهید دیالمه یا شهید هاشمی را کنار گذاشتیم و سعی کردیم شهدایی را که کمتر درباره شان 
کاری صورت گرفته، مورد توجه قرار بدهیم. دیگر این که تالش کردیم طبق خواسته ی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، توزیع شهدا از بین همه ی رشته های تحصیلی و دانشکده های موجود 
دانشگاه علوم پزشکی باشد. یعنی در این مجموعه هم دانشجوی شهید پزشکی داریم و هم 

دندان پزشک، پرستار، پیراپزشکی و.... 
روند کار هم بعد چندین جلســه با مسئولین و کارشناسان فرهنگی دانشگاه با یک پژوهش 
دو ماهه شــروع شد. البته مشکالتی هم داریم. اول این که متأسفانه بسیاری از والدین شهدا 
فوت کرده اند و این مشکل عمده ی روایت دفاع مقدس در این زمان است. این ها گنجینه هایی 
هستند که با غفلت و کم کاری ما دارند از دست می روند. مشکل دیگر، اطالعات قدیمی شهدا، 
خانواده ها، هم سنگران و...در بنیاد شهید و دیگر مراکز است. در برخی موارد، پیدا کردن حتی 

یک آدرس از آن ها وقت زیادی از ما می گرفت و این کار را بسیار سخت می کرد. 

برای کدام یك از شهدا، این کتاب ها تألیف خواهند شد؟ 
اســامی سه شهیدی که تا به حال مرحله ی پژوهش و نگارش اولیه ی زندگی آن ها به اتمام 
رســیده و تولید کتاب برای آن ها قطعی شده؛ بدین شرح است: شهید هاشم مرگان ازغدی، 
دانشجوی پزشکی، شهید محمد جواد صالحیان، دانشجوی دندان پزشکی و شهید محمد علی 
خیامی، دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد. کار سه شهید بزرگوار دیگر هم در 
مرحله ی پژوهش قرار دارد و چون احتمال دارد تغییراتی در روند کار به وجود بیاید، نمی توانم 

نامی را ذکر کنم.  
البته طرح و پیشنهاد ما به دانشگاه علوم پزشکی مشهد جامع تر، کالن تر و فراتر از این دوره ی 
شــش جلدی بود. ما به دانشگاه پیشنهاد دادیم و هنوز هم این پیشنهاد را داریم که»مرکز 
اســناد و تاریخ شفاهی انقالب و دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی« را تأسیس کنند. البته 
همین شش جلد کتاب هم که تحت عنوان»دوره ی روپوش های سفید« نام گذاری شده است؛ 

می تواند ادامه داشته باشد و برای همه شهدا کار در خوری دربیاید.
 البته اگر خود پزشــکان، پرســتاران و دانشجویان رشــته های مختلف دانشگاه پزشکی و 
کســانی که به کار برای شهدا عالقه دارند، بیایند و کمک کنند؛ کار می تواند بیش تر از این 
گسترش پیدا کند. نباید فقط منتظر ساختارهای دولتی ماند. یکی از ظرفیت های فرهنگی 
خوبی که در زیر مجموعه ی دانشــگاه علوم پزشکی وجود دارد»شبکه ی توزیع محصوالت 
 فرهنگی« خوبی اســت که می توان با همکاری همه ی عزیزان در مطب ها، بیمارســتان ها، 

داروخانه ها و...به وجود آورد. 

وز،  جنگ امر
وایت هاست جنِگ ر

اشاره: خاطره ی ظلمی که هشت سال بر نهال نوپای این انقالب رفت، از 
حافظه ی تاریخی این ملت فراموش ناشدنی است. این قطعه ی درخشان 
تاریخ معاصر، برای نسل های آینده و آن هایی که دیده های مجاهدان راه 
خدا را فقط شنیده اند؛ باید در تمام ابعاد وجودی خودش روایت شود. این 
کار فوری و ضروری در تعابیر رهبر فرزانه انقالب، به آیینه ای تشبیه شده 
که در مقابل یك مظهر جمال و جالل قرار می گیرد و آن  را انعکاس می دهد. 
با این مقدمه و در آستانه ی دومین کنگره ی شهدای دانشجو، به گفتگو 
با مهندس امیر سعادتی، نویسنده و روزنامه نگار جوان مشهدی و مدیر 
پروژه ی شهیدپژوهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نشستیم. او و تیمش 
در حال تولید مجموعه ای شــش جلدی تحت عنوان»دوره روپوش های 
سفید« درباره ی شش شهید دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

هستند که از دو جلد آن در این کنگره رونمایی خواهد شد.

گفتگو با مهندس امیر سعادتی
 مدیر پروژه ی شهیدپژوهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



شهید 
حسن فتاحی 

شهید حســن فتاحی در سال 1333 در خانواده ای مذهبی در سبزوار 
چشم به جهان گشود. تحصیالت خود را در زادگاهش به پایان رساند و 
در سال 1354 دانشجوی دانشکده ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد شد. 

چه شــهدایی در این پنج مستند 
معرفی شده اند؟

شهید محمد اســدی، معروف به غالم 
عبــاس که از شــهدای مدافــع حرم و 
دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد بوده 
است؛ اولین مستندی بود که تولید شد. 
پس از آن نیز شهید حسن فتاحی ثانی، 
شهید سید محمود علوی، شهید وحید 
شــادی فر و شــهید احمد آتش دست، 
مستندهایشان در دستور کار قرار گرفت 

و تهیه شد. 

از چــه زمانــی کار ســاخت این 
مستندها را آغاز کردید؟

مستندســازی این پروژه را از حدود سه 
ماه پیــش آغاز کردیم. این مســتندها 
تقریباً خاطره محور و در رده ی مســتند 
گزارشــی قرار می گیرد. به همین دلیل 
در ایــن مدت بــا خانواده، دوســتان و 
آشنایان شهدا مصاحبه هایی انجام شد. 
ضمن این کــه از منابع مکتوب و صوتی 
و تصویــری نیز بــرای تکمیل کار بهره 

بردیم. 

هر کــدام از مســتندها با عنوان 
مجزایی پخش خواهد شد یا همه ی 

آن ها عنوان مشابهی دارند؟
با تصمیمی که گرفته شــد، هر یک از 
مستندها عنوان مجزایی خواهد داشت. 
در حال حاضر تنها عنوان مستند شهید 
محمد اسدی را انتخاب کرده ایم که برای 
این عنوان نیز از عبارت خود شهید»پدر! 
من خمس پنج پسر تو هستم« که حین 
اعزام به سوریه به پدرش گفته بود، الهام 
گرفتیم. عناوین ســایر مستندات هنوز 

انتخاب نشده اند.

این  برای تولید  چه شد که شــما 
پروژه انتخاب شدید؟

پیش از این مستنداتی درباره ی راهیان 
نور تولید کرده بودم. به همین خاطر بود 
که به کنگره ی شهدای دانشجو معرفی 
شدم. وقتی نام شــهدا مطرح می شود، 
پذیرش پروژه ها متفاوت است. من این 
پــروژه را با عالقه انتخــاب کردم و کار 
کــردن در این عرصــه را توفیقی برای 
خــود می دانم چرا که هر کــدام از این 
شــهدا گنجینه ای از خاطرات هستند. 
به طــور مثال شــهید حســن فتاحی 
ثانی دارای تالش جهــادی و روحیه ی 
خســتگی ناپذیری بود که همه ی این ها 
می توانــد درس باشــد. یــا در یکی از 
خاطراتی که از شــهید شــادی فر بیان 

شده، آمده اســت: »زمانی که مجلسی 
برای شهادت این شــهید گرفته شده؛ 
متوجه شدیم که زنی بی تاب است. وقتی 
خواهر این شــهید، علت این بی تابی را 
جویا می شــود، این زن عنوان می کند 
که این شــهید به خانه ی ما می آمده و 

مایحتاج مرا تهیه می کرده است.«

که  دانشجو  متمایز شهدای  ویژگی 
در پروسه ی تولید این پروژه به آن 

دست یافتید، چه می دانید؟
فرهیختگــی و دارا بــودن جایگاه های 
مناســب اجتماعی از جمله ویژگی های 
که  است  دانشــجو  مشترک شــهدای 
در این مســتندها نیز به آن ها پرداخته 
شــد. معتقدم می توان با ترویج سیره ی 
شــهدای دانشــجو در دانشــگاه ها، به 
حل مشــکالت دانشــگاه ها، خاصه در 
عرصــه ی فرهنگ پرداخــت. چنان چه 
کار هنرمندانه و در شــأن شــهدا انجام 
شود؛ به طور حتم تأثیرگذار خواهد بود؛ 
چرا که این ها دانشــجو و نخبه بوده اند 
و دانشــجویان بهتر و بیش تــر با آن ها 
همزاد پنداری می کنند. متأسفانه امروزه 
به سیره ی شــهدا و پیاده کردن آن در 

دانشگاه ها توجه خاصی نمی شود.

 به نظر شما چگونه می توانیم سیره 
و سبك زندگی شهدای دانشجو را 

در دانشگاه ها نهادینه کنیم؟
اول از همه باید به مسئولین دانشگاه ها 
نگاهی انداخت. شاید متولیان فرهنگی 
و افرادی که در بحث مدیریت دانشــگاه 
فعالیت می کنند؛ به این باور نرســیده 
باشــند که فرهنــگ شــهدا می تواند 
بسیاری از معضالت اجتماعی و فرهنگی 
ما را مرتفع کند. حاکم شــدن سیاست 
زدگــی در برخی موارد، یکــی از نتایج 
این اتفاق خواهد بود. در کنار این نقش 
تشکل های دانشجویی نیز حائز اهمیت 
است. در تشکل های دانشجویی نیز باید 
بــاور فعالیت در زمینه ی شــهدا وجود 
داشــته باشــد. وقتی این ها را نداشته 
باشیم؛ عدم الگوپذیری جوانان از شهدا 
و عــدم ملموس بودن برخی از آثار ارائه 
شــده در این خصوص برای نسل جوان 
کاماًل طبیعی اســت. درســت است که 
شهدا اســطوره بودند و حماسه آفریدند 
اما باید دقت کنیم که از شهدا تصویری 
ماورایی ارائــه نکنیم و بــه جنبه های 
زندگی طبیعی شهدا بپردازیم تا جوانان 
بتواننــد الگوگیری کننــد. البته ایجاد 

تعادل در این رابطه بسیار سخت است.

»شــهید حقیقت شگفت آوری است 
اما ما به دیدن و شــنیدن از شــهدا 
و  ایثارها  و گذشت ها،  کرده ایم  عادت 
عظمت ها، وصایا و مســیری که آن ها 
را به شهادت رســانده، زیاد دیده  و 
شنیده ایم. شاید همین باشد که عظمت 
این حقیقت نورانی و بهشتی برایمان 
مخفی می ماند؛ مثل عظمت خورشید و 
آفتاب که از شّدت ظهور، برای کسانی 

که دائم در آفتابند، مخفی می ماند«
گاهی الزم است در بطن کار برویم تا 
و شهادت  از شهید  درك درست تری 
به دست آوریم. گاهی الزم است پا را 
از شنیدن و دیدن فراتر نهیم؛ در میان 
خاطرات شهدا گام برداریم و آنچه را 
می بینیم و می شــنویم، با تمام وجود 

احساس کنیم.
جــواد صداقتی راد یکــی از همین 
آدم هایی اســت که کوله بار برداشته 
و در میــان خاطرات شــهدا گام به 
ســوی معرفت و حقیقت برمی دارد. 
این مستندســاز که کار برای شهدا را 
توفیقی برای خود می داند و به همراه 
از  همکارانش، ســاخت پنج مستند 
را  دانشــجو  شهدای 
رســانده،  پایان  به 
به  گفتگویی  در 
صحبت از شهدای 
دانشجو و تالشش 
آنها  معرفی  برای 

می پردازد.

شهید 
محمد اسدی

شهید محمد اســدی معروف غالم عباس متولد سال 64 و دانشجوی 
کارشناســی رشته ی حقوق در دانشگاه پیام نور مشهد بود. وی قبل از 
رفتن به سوریه چهار دوره در جهاد عراق مشارکت کرد. محمد اسدی 
به فعالیت های ورزشی، سرودن شعر و شرکت در فعالیت های فرهنگی 
و مذهبی عالقه داشــت و پس از اعزام به سوریه در جایگاه فرمانده ی 
گردان خدمت می کرد. این انســان بزرگوار در اول رمضان سال 95 به 

شهادت رسید.

شهید 
احمد آتش دست

احمد آتش دست در سال 1339 در میان خانواده اي متوسط و مذهبي 
در ایرانشهر متولد شد. اواخر تحصیل در دبیرستان، با استاد گرامي اش، 
مقام معظم رهبري)که  آن زمان در ایرانشهر در تبعید به سر می بردند( 
آشــنا شــد و از محضر ایشان بهره ها جســت. پس از پیروزي انقالب 
شکوهمند اسالمي و تعطیلي دانشگاه ها در هر جائي که در آن جا بوي 
اسالم و انقالب و حزب اهلل و والیت مي آمد؛ اعم از سپاه و بسیج و جهاد 
و امور تربیتي و غیره، حضور فعال و چشمگیر داشت و این در حالي بود 
که همچنان ارتباط تنگاتنگ خود را با مقام معظم رهبري حفظ کرده 

بود. او در عملیات والفجر در بیستم بهمن سال 61 به شهادت رسید. 

شهید 
وحید شادی فر

وحید شادی فر در آخرین روز تابستان سال 1345 در مشهد متولد شد. 
از همان کودکي به قرآن عالقه داشت و علی رغم سن کمي که داشت، 
قرآن را روان بود. در تابســتان ســال   61 در حالي که هنوز 16 سالش 
تکمیل نشده بود، به عضویت بسیج درآمد و در قسمت هاي مختلف با 
بسیج همکاري  داشت. او در 18 فروردین سال 66 در عملیات کربالی 

8 به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شهید 
سید محمد سید علوی 

شهید سید محمد سید علوی  در سال 1337 در مشهد و در خانواده ای 
متدین و روحانی به دنیا آمد. دوران دبستان و دبیرستان را در کنار پدر 
بزرگوارش، در ســنگر مبارزه علیه طاغوت گذراند و بعد از آن تا سال 
1355 به انستیتو تکنولوژی مشهد رفت. در سال 55 برای ادامه تحصیل 
به اوکالهامای آمریکا رفت و در آن جا وارد گروه»دانشــجویان اسالمی 
در آمریکا و کانادا« شد. او در بهمن 57 از طریق مرز زمینی ترکیه وارد 
کشور شد و پس از پیروزی انقالب اسالمی به یاری دیگر برادران دست 
به تأسیس»دفتر بررسی و هماهنگی فعالیت های اسالمی« در تهران زد.  
سید محمد سید علوی در تاریخ سه شنبه 16 دی 59 در حال نبرد با 

مزدوران بعثی در »فرسیه« اهواز به شهادت رسید.

                      گفتگو با تهیه کننده و کارگردان  پنج مستند شهدای دانشجوی استان

کار کردن برای شهدا 
را توفیقی برای خود 

می دانم
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چه شد که به فکر ساخت فیلم شهید آقاسی زاده افتادید؟
متأسفانه همواره فعالیت های ما در حوزه ی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مقطعی بوده و پس از مدتی 
فراموش می شود. اگر ما می خواهیم در عرصه دفاع مقدس به درستی قدم برداریم باید فعالیت هایمان 
مســتمر و ماندگار باشد و به نحو صحیح این فرهنگ را ترویج کنیم. در همین راستا من و عده ای از 
همکاران و دانشجویان متعهد و انقالبی دوره هایی در جهت روایتگری، رسانه شناسی و مستند سازی 
برگزار کردیم. همچنین در کنار تمام این فعالیت ها ساخت مستند شهدای دانشجو، اپلیکیشنی برای 
شــهدای دانشجو و برنامه رادیویی شیدایی را در دستور کار خود قرار دادیم. با توجه به اینکه در سال 
1393 شهید بزرگوار حسن آقاسی زاده شهید شاخص دانشگاه های استان معرفی شده بودند، در بررسی 
هایمان با ظرفیت های شخصیتی شهید ایشان آشنا شدیم و بر این شدیم تا مقام این شهید بزرگوار را 

با زبان هنر گرامی بداریم.

چه محورهایی از زندگی شهید در این فیلم به نمایش در خواهد آمد؟
شهید آقاسی زاده فردی ساده زیست و زمان شناس بود. با درخواست پدر و دوستان برای رفتن برای 
تحصیل به تورنتوی کانادا از مشهد به قم سفر میکند و از دفتر امام کسب اجازه نماید و با اجازه ولی 
فقیه خود راه علم آموزی را در پیش می گیرد. شهید وقتی در تورنتو نیز به تحصیل می پرداخت، دست 
از فعالیت های ارزشی و انقالبی خود نکشید و با فعالیت در انجمن اسالمی دانشجویان خارج از کشور، 
حوزه فعالیت های ارزشمند خودش را گسترش داد، وقتی هم امام خمینی)ره( به نوفلوشاتو عزیمت کرد، 
این شهید واالمقام با همراهی چند تن از دانشجویان دیگر از کانادا به این منطقه سفر می کنند. روزها با 
خبرنگاران گفت و گو می کردند و شب ها کشیک می دادند. وقتی امام متوجه دانشجو بودن این گروه 
میشوند به این جوانان دستور می دهد که این کار وظیفه شما نیست؛ برگردید تحصیلتان را ادامه دهید 
زیرا که در آینده به شما آینده سازان نیاز داریم و ایشان بدون چون وچرا این فرمایش امام را بالفاصله 
عملی کرده و به کانادا برمیگردند.  به طور کلی والیت پذیری و ساده زیستی شهید آقاسی زاده محوریت 
این فیلم مســتند است. چرا که بدون شک این چنین وابستگی هایی به نظام و انقالب و معمار کبیر 
انقالب اسالمی نشان می دهد که این شهید واالمقام تا چه حد به والیت و ولی فقیه خود اعتقاد قلبی 
و فرمان پذیری داشته است. این شهید واالمقام پس از بازگشت به ایران کار خود را درجهادسازندگی 
آغاز و سپس با فعالیت در قرارگاه صراط و قرارگاه خاتم عملیات های مهندسی ارزشمندی را به همراه 
چند تن از شهدای عزیز مهندسی رزمی دیگر از خود به جای گذاشت که یکی از مهمترین آنها طراحی 

و نظارت بر احداث پل بعثت بر روی اروند رود در عملیات والفجر 8 بود.
 قرار گاه صراط المستقیم در موضوعاتی از جمله مهندسی رزمی در قبل، حین و بعد از عملیات های 
در زمینه های مهندسی خاکی، عملیات های آبی، پل سازی، بیمارستان های صحرایی و سایت های 
موشکی فعالیت های چشمگیری به همت شهیدان گرانقدری مانند شهیدان سید تقی رضوی، حسن 

آقاسی زاده، عباس جوالیی و سید محسن صفوی انجام داده است.

در ساخت این مستند با چه افرادی گفت و گو می شود؟
در راســتای ساخت این مستند تا کنون گروه ساخت فیلم، توانسته است تا مستند گفتگو محوری با 
حضور شخصیت هایی همچون همسر و یاران این شهید واالمقام آماده کند. البته این مستند محدود به 
این گفت و گو ها نمی شود؛ ما می خواهیم ابعاد مختلف زندگی این شهید واالمقام را با زبانی شیوا بیان 

کنیم. این مستند اکنون به مدت 20 دقیقه آماده گردیده است.
زمان پیش بینی شده برای پایان پروژه تا چه تاریخی است؟

قبل از این باید بگویم ما می خواهیم با ساخت فیلم و یا سریال ابعاد شهید آقاسی زاده را بررسی کنیم و 
یاد  او را گرامی بداریم. چرا که شخصیت این شهید به قدری وسیع و ارزشمند است که تنها نمی توان 
به یک مستند گفت و گو محور اکتفا کرد. امیدوار هستیم پس از نگارش فیلمنامه تا خرداد سال پیش 

رو ساخت این اثر متفاوت تا پایان سال آینده به اتمام برسد.
از شخصیت علمی شهید آقاسی زاده چقدر در فیلم سخن به میان می آید؟

خب شهید علم و عمل را با یکدیگر در وجودش داشت. آنچه در مهندسی رزمی و عملکرد این شهید 
و همرزمانش بســیار روشن است، استفاده حداکثری از حداقل موجودی ها و امکانات در اختیار و در 
شرایطی سخت که دشمنان فراهم کرده بودند و حتی واردات سیم خاردار به کشور عزیزمان ممنوع و 
تحریم کرده بودند. به نوعی جامعه ی عمل پوشاندن به شعار اقتصادمقاومتی، اتکا به ظرفیت های درون 
کشور و میدان دادن به نیروی جوان متخصص که چند سال است رهبر معظم انقالب بارها در این باره 
صحبت نموده اند. ما با بهره مندی از نگاه این شهید واالمقام باید نگاه به بیرون را متوقف کنیم و به 
جوانان این کشور میدان دهیم. چراکه جوانان این مرز و بوم دریایی از علم و دانش در عرصه های مختلف 
هستند. از شهید آقاســی زاده در فعالیت های علمی و به ویژه پایان نامه تحصیلی اش که با موضوع 
سایت های موشکی نگارش شده بود می توان نکته های بسیاری مشاهده کرد. این شهید واالمقام با نیاز 
سنجی باالیی که داشت دریافته بود که باید به نگارش چنین پایان نامه ای با این موضوع بپردازد. اما در 
کنار این باید به سایر ابعاد شخصیتی شهید نیز اشاره کرد. بعد والیت پذیری، روحیه جهادی و انقالبی، 
سبک زندگی اسالمی و ایرانی و ساده زیستی، روحیه خودسازی، خودباوری و مبارزه با نفس از نکات 

مهم شخصیت واالی شهید آقاسی زاده بود.

نقش کدام یك از شخصیت ها در این فیلم پررنگ تر است؟
به نظرم همسران شهدا و مخصوصا همسر شهید آقاسی زاده در کنار تمامی ابعاد ارزشمند این شهید 
واالمقام، یک دنیا پر از حرف های نگفته است. اگر به زندگی این شهید مبارز نگاه کنیم در می یابیم که 

زندگی این شهید به تنهایی قابل تعریف نیست.
به طور قطع اگر همســران شــهدا نمی بودند و پا به پای این شهدا حرکت نمی کردند و با سختی ها 
نمی ساختند این شهدا قدم از قدم هم نمی توانستند بردارند. زنی که در سختی ها پا به پای همسرش 
شهیدش بود مانند همسرش بزرگ و واالمقام است. و ما ان شاا... در ساخت مستندبازسازی شده و  یا 
فیلم داستانی این شهید نقش پر رنگی برای همه ی حمایت ها، همراهی هاو ابعاد شخصیتی همسر 

این شهید خواهیم دید .

فکر می کنید این فیلم چقدر می تواند برآورد مالی داشته باشد؟
 فیلم مستند شهید آقاسی زاده به هیچ عنوان جنبه تجاری ندارد. خدارا شاکرم که ما با نگاه شرکت 

در جشنواره و یا با دید تجاری این فیلم را نمی سازیم. بلکه تنها می خواهیم ادای دینی به خانواده 
شهدا، به ویژه شهید آقاسی زاده و شهدای مهندسی رزمی داشته باشیم. البته در همین جا از 

حمایت و همراهی خانواده شهدا و همچنین مسئولین باالخص بسیج دانشجویی استان و 
خانه فیلم امورهنری  شهرداری مشهد تقدیر و تشکر رادارم.

و چرا فیلم را برای جشنواره فیلم فجر آماده نمی کنید؟
این فیلم برای شــرکت در جشنواره فجر ســاخته نمی شود، چون این 
جشــنواره برای ما هیچ ارزشــی ندارد. از آنجا که در این چندسال این 
جشنواره بر خالف اسمش با نگاه خودباوری و باورهای اسالمی و ظرفیت 
های درونی و امید به انقالب، به معرفی فیلم ها نمی پردازد، و برای اینگونه 
فیلم ها ارزش چندانی قائل نیست ما نیز آن را قبول نداشته و امیدی به 

این جشنواره نداریم. مگر اینکه تغییر رویکرد انقالبی پیدا کند و بازنگری 
در سیاســت ها، معیارهای داوری و انتخاب داوران صورت گیرد. به هر حال 

امیدواریم که فیلم های ارزشــی بیش از این در این جشنواره مورد استقبال، 
تشویق و تقدیر مسئولین حوزه های هنری کشور و در جهت ترغیب ساخت هر 

چه بیشتر فیلم های ارزشی قرار گیرد.

یت فیلم بر  محور
والیت پذیری و ساده 
یستی شهید است ز تهیه کننده فیلم مستند شهید آقاسی زاده:

از شهید حسن آقاسی زاده تا کنون کم نگفته اند و کم نشنیده ایم. او که در دوران 
جنگ با همراهی شهدایی همچون شهید سید تقی رضوی و شهید سید محسن 
صفوی در قرارگاه صراط المستقیم پروژه های مختلف مهندسی رزمی را طراحی 
و مدیریت  کرده و نقش موثری در بســیاری از عملیات های دفاع مقدس داشته 
اســت. حال پس از بیش از 30 سال، گروهی دست به تولید فیلم مستندی درباره 
این شهید زده اند. فیلمی که می تواند بیش از پیش مخاطبانش را با ابعاد مختلف 

شخصیتی او آشنا کند. 
یوسف حسن زاده تهیه کننده این فیلم، بیش از یك سال است که با تیم تحقیقاتی 
خود، کارش را شروع کرده است و تاکنون مصاحبه های زیادی درباره این شهید 
از پدر، همسر و همرزمان شهید گرفته و آرشیو و مستندات زیادی از زندگی این 

شهید و فعالیت های قرارگاه صراط المستقیم جمع آوری نموده است . 
گفتگوی کوتاهمان با او حاوی حرف های جالب و قابل تأملی است...
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نام ونام خانوادگی:علی اصغرحسین پور
محل تولد:مشهد
نام رشته:الهیات

نام دانشگاه:علوم اسالمی رضوی 
محل شهادت:شلمچه

فرازی از وصیت نامه: با خود چنین فکر 
می کنم که آمریکا و هم دستانش آنچه را تا 
کنون می توانسته اند علیه جمهوری اسالمی 
انجام داده اند و آنچه را انجــام نداده اند نه 
آنکه نخواسته اند بلکه نتوانسته اند. بی گمان 
ماشین جنگی در برابر انسان جنگی محکوم 
به شکست است و این شکست به حول و قوه 

الهی به زودی ظاهر خواهد شد.

نام ونام خانوادگی:حسین رحمانی
محل تولد:روستای قشه توت-تربت جام

نام رشته:دبیری
نام دانشــگاه:تربیت معلم شهید رجایی 

تربت حیدریه
محل شهادت:بانه

فرازی از وصیت نامه: پیامی که به شــما 
دارم این اســت نگذارید امام تنها بماند و 
مانند مردم اهل کوفه نباشید و تا میتوانید 
از درخت شکوفای اسالم مواظبت کنید تا 

برای شما ثمر بخشد.

نام ونام خانوادگی: محمدبهاری
محل تولد: روستای کبودان-کاشمر

نام رشته: امور پرورشی
نام دانشگاه:تربیت معلم شهید رجایی 

تربت حیدریه
محل شهادت: سردشت

فرازی از وصیت نامه: بسیار خواهران را 
به حفظ حجاب و داشتن چادر توصیه 

می کرد.

نام ونام خانوادگی:احمدآتش دست
محل تولد:ایرانشهر

نام رشته:پزشکی
نام دانشگاه:علوم پزشکی اصفهان

محل شهادت:فکه
فرازی از وصیت نامه:سالم مرا به امام و 
همچنین به  آقاي خامنه اي برسانید و به 
برادر خامنه اي بگوئید احمد خالف انتظار 
راهنمایي هاي  از  و  برنداشت  گامي  شما 
شما ممنون بود خدایا گناهانم را ببخش 
و حق را پیروز گــردان و امام عزیزامان 

خمیني را تا انقالب مهدي نگهدار.

نام ونام خانوادگی:حمیدسماعی یکتا
محل تولد:آبادان

نام رشته:مهندسی عمران
نام دانشگاه:اصفهان

محل شهادت:جزیره مجنون
فرازی از وصیت نامه:توصیه شهید به 
خواهران خود اینکه همیشه حجابتان 
را حفظ کنید،رســالت زینبی خود را 
انجام دهید،دنیا محل گذر اســت به 
فکر آخرت باشید.فرزندانتان را درست 
تربیت کنید،بر ســر مزار شهدا زیاد 
بروید،قرآن بخوانید و نماز جمعه حتما 

بروید.

نام ونام خانوادگی: سید علی آل شهیدی
محل تولد: مشهد

نام رشته: زبان و ادبیات فارسی
نام دانشگاه: شهید بهشتی تهران

محل شهادت: شلمچه
فرازی از وصیت نامه: سعی کنیم همواره به 
وظیفه شرعی خود عمل کنیم و جاذبیت 
های مادی مــا را از حرکت در مســیر 

شناختمان باز ندارد.

نام ونام خانوادگی:یوسف نصوحی پور
محل تولد:مشهد

نام رشته:زیست شناسی
نام دانشگاه:آمریکا

محل شهادت:ُدب َحردان)اهواز(
فرازی از وصیت نامه:من برای حفظ اسالم 
و دفــاع از مرز و حدود اســالم و برای 
سرکوبی کفر به جبهه عازم هستم میروم 
تا خون ناقابل خود را تقدیم اسالم کنم تا 
جانی که خداوند به من ودیعه داده است 
را در راهش فدا کنم من یوسف نصوحی 
با کسب اجازه از رهبر جهان اسالم امام 
خمینی و ملــت ایران و همچنین پدر و 
مادر عزیزم به این سفر می روم باشد که 
ان شاءاهلل با شهادت رسالتی که بردوشم 

است به آخر برسانم.

نام ونــام خانوادگی:  محمدرضازنگنه 
اسدآبادی

محل تولد:روستای نیازآباد-خواف
نام رشته:دبیری

نام دانشگاه:تربیت معلم شهید مفتح 
فردوس

محل شهادت:فاو
شهید دریك نگاه:دوستدار   ولی فقیه    
ومعتقد به والیت بود و عاشق رهبر  و 
رهرو راســتین  خط امام خمینی )ره( 
وحافظ ارزشهای  انقالب ونظام اسالمی 

بود.

نام ونام خانوادگی:حمید رضاسلطانیان
محل تولد:درگز

نام رشته:آموزش ابتدایی
نام دانشــگاه:تربیت معلم شهید مطهری 

قوچان
محل شهادت:اروند

فرازی از وصیت نامه: ازشما تمامی اقوام و 
دوستان وخویشاوندان وبرادران وخواهران 
دینی خودم عاجزانه می خواهم همیشه در 
هر جا که هستید ودر هر پست و مقامی که 
به ســر می برید ویا در هر لباسی هستید 
دست از اسالم عزیز ونائب امام زمان)عج( 

یعنی امام خمینی)ره( برندارید.

نام ونام خانوادگی:حجت اهلل رئوفی مقدم
محل تولد:جوین

نام رشته:آموزش ابتدایی
نام دانشــگاه:تربیت معلم امام صادق)ع(

نقاب
محل شهادت:خرمال

شــهید از زبان خواهرش:اواخالق بسیار 
خوبی داشت وبا همه مهربان بود از همان 
ابتدای جوانی مومن وحساس بود همیشه 
دوستانش را امر به معروف ونهی از منکر 

می کرد.

نشانه ها 

نام ونام خانوادگی: محمود رضاجغتائی
محل تولد: روستای کالته انداده-جغتای

نام رشته: معارف اسالمی
نام دانشگاه:تربیت معلم شهید هاشمی 

نژاد مشهد
محل شهادت:ُجفیر

بدانید  ایران  نامه:ملت  وصیت  از  فرازی 
آمریکا این شیطان بزرگ از پای نخواهد 
نشست،برای این کار از همپارگی هایش 
کمك مــی گیرد تا نور ایــن انقالب را 
خاموش کند ولی غافل از اراده خداوند 
اســت وقدرت خون شهدا که این نور را 

مستدام داشته.حافظ خون شهدا باشید.

ساعت ها بدون خستگی و شور اشتیاق پای زندگینامه و خاطرات وصیت 
شان می نشینم. آنقدر محو خاطرات و جمالت شان هستم که گذر زمان را 
احساس نمی کنم. شاید تنها چیزی که آدمی را وادار میکند قلم به دست 

بگیرد و قطره ای از این اقیانوس را به تحریر درر آورد این جمله است که 
» زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.« چند روایت کوتاه از زندگی شهدای دانشجو
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نام ونام خانوادگی:جوادشربتی
محل تولد:سبزوار

نام رشته:صنایع اتومبیل
نام دانشگاه:مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

لویزان تهران
محل شهادت:شلمچه

فرازی از وصیت نامه: پدران شــهدا و 
یاد مبرید  از  مادران شــهداهیچ وقت 
که  فرزندانتان تنها امانت بیش نزد شما 
نیستند پس خوشا به حال شما که این 
امانت را بــه خوبی به صاحب اصلی اش 

برگرداندید.

نام ونام خانوادگی:غالمرضاعبداهلل زاده 
آغوی

محــل تولد: روســتای آغوی-تربت 
حیدریه

نام رشته: اتومکانیك
نام دانشگاه: شهید منتظری مشهد

محل شهادت: تنگه چزابه
فرازی از وصیت نامه:  اینك بنده حقیر 
هم عازم جبهه شــدم تا شاید بتوانم 
کمك به پیروزی اســالم بنمایم و اگر 
لیاقت کشته شدن در راه خدا را داشته 
باشم به آرزوی دیرینه ام برسم چون 
پایان زندگی جز مرگ نیست پس چه 
بهتر که انســان خود بهترین مرگ را 

انتخاب نماید.

نام ونام خانوادگی: سید امیرمیری جاغرق
محل تولد: مشهد

نام رشته: ادبیات فارسی
نام دانشــگاه: تربیت معلم شهید بهشتی 

مشهد
محل شهادت: دزفول

برادردانشجوآیا  ای  نامه:  از وصیت  فرازی 
میدانی برای چه پشت این میز نشسته ای؟ 
برای اینکه آدمی بشــوی که فــردا به درد 
محرومین جامعه که خود نیزازآنان هســتی 
بخوری وبتوانی دریك پُست حساس انقالبی 
فعال باشــی وخود که قشری ازمستضعفین 

هستی باری ازدوش مستضعفان برداری.

صادق  محمد  خانوادگــی:  ونام  نام 
خورشیدی

محل تولد: تربت جام
نام رشته: آموزش ابتدایی

شهید  معلم  دانشــگاه:تربیت  نام 
بهشتی مشهد

محل شهادت: جبهه های اهلل اکبر
فرازی از وصیت نامه: اکنون که راهی 
سرزمین خون و شهادتیم و اکنون که 
به کربالی حسین میرویم تابر بیکران 
دریای عشق و شهادتش قطره خونی 

نثار کنم خوشحالم.

نام ونام خانوادگی: وحیدشادیفر
محل تولد: مشهد
نام رشته:پزشکی

نام دانشگاه: علوم پزشکی مشهد
محل شهادت: شلمچه

فرازی از وصیت نامه: اي عزیزان، اي که به 
صبر و استقامت بي نظیرتان، دشمن را مایوس 
کردید و اسالم را بیمه. این کلماِت فردي است 
که در مقابل شما بر خاك هاي خونین بهشت 
رضا )ع( بوسه مي زند. به دستهایم بنگرید و 
ببینید آیا با خود تحفه اي از دنیا برده ام؟ پس 
شما هم خود را مهیا کنید. ان شاءاهلل همه شما 
را اگر خداوند بزرگ بخواهد،در قیامت مالقات 

خواهم کرد.

رئوفی  خانوادگی:حســن  ونام  نام 
فریمانی

محل تولد:فریمان
نام رشته:دینی عربی

شهید  معلم  دانشــگاه:تربیت  نام 
بهشتی مشهد

محل شهادت:اروند
فــرازی از وصیت نامه:خداوندا درد 
هر تیر و ترکش را تحمل خواهم کرد 

ولی اندوه خمینی را هرگز.

نام ونام خانوادگی:حمید رضابری
محل تولد:قوچان

نام رشته:زبان انگلیسی
عالمه  معلم  دانشــگاه:تربیت  نام 

طباطبایی سبزوار
محل شهادت:ماووت عراق

شــهید اززبان مادرش: همیشــه 
مهربان بود و خنده رو .وقتی جنازه 
اش را دیدم , چهره ی بسیار خندانی 
داشت. همیشه می گفتم , همانطور 
نیز  ,وقت شهادت  بود  همیشه  که 

خندان بود . 

نام ونام خانوادگی:حسین امینی مقدم
محل تولد:کاشمر
نام رشته:مکانیك
نام دانشگاه:تبریز

محل شهادت:جزیره مجنون
فرازی از وصیــت نامه: هم اکنون ایران 
جهان  مقتدرترین حکومت  اســالمی 
است.اگر چه ابرقدرتها سالح و موشك 
دارنــد در مقابل ما،امــام زمان)عج(و 
خداوند قادر و عشق به اینها را داریم.لذا 
پشت ما گرم است و محکم و از هیچ چیز 

جز خداوند ترس و هراسی نداریم.

نام ونام خانوادگی:علی اکبرمحمدی 
ثانی

محل تولد:روستای مندی-گناباد
نام رشته:الهیات و معارف اسالمی

شهید  معلم  دانشــگاه:تربیت  نام 
محمود قاسمی گناباد

محل شهادت:بانه
فــرازی از وصیت نامه:ازآنهایی هم 
که نمیتوانند باید با زبان وقلم وقدم 
درراه جبهه کارکنند،و به مســایل 
تربیتی واخالقی اسالم توجه کنندکه 
تعلیم وتربیــت وتزکیه باید همراه 
باشــد.همچنان که پرنــده با یك 
بال نمیتوانــد پروازکند علم بدون 
ایمان وایمان بدون عمل هم به درد 

نمیخورد.

نام ونام خانوادگی:احمدحاج نقی
جلگه- تحت  تولد:روستای  محل 

نیشابور
نام رشته:ادبیات

نام دانشــگاه:تربیت معلم شهید 
بهشتی مشهد

محل شهادت:مهران
فرازی از وصیت نامه:الهی امام را بر 
امت و امت را بر امام و اســالم را بر 
مسلمین و حریت را بر بردگان ظلم 
و جور و عذاب را بر ظالمین و امنیت 

را بر مظلومین روا دار.

نام ونام خانوادگی:مهدی اژدری
محــل تولد:روســتای زرمهر-تربت 

حیدریه
نام رشته:آموزش ابتدایی

نام دانشگاه:تربیت معلم شهید بهشتی 
مشهد

محل شهادت:شلمچه
خواهرانش:حجابتان  شهیدبه   توصیه 
فاطمه  حضرت  ومانند  کنید  رارعایت 

زهرا)س( باشید.

نام ونام خانوادگی:مهدی محراب خانی
محل تولد:مشهد

نام رشته:داروسازی
نام دانشگاه:علوم پزشکی مشهد

محل شهادت:شلمچه
فرازی از وصیت نامه: پدر و مادر عزیزم نه 
تنها خطاب به شما بلکه خطاب به تمامی 
امت مسلمان ایران می گویم که راه من 
والیت فقیه اســت،درس من،آمدن به 
جبهه من و شهادت من هم به پیروی از 
امر رهبر که اطاعتش اطاعت اهلل است می 
باشد و اما ان شاءاهلل که این دلخوشی مرا 
مغرور نکرده باشد که این غرور خود عین 

انحراف است.

نام و نام خانوادگي : مسعود ارشادي 
محل تولد: فریمان 

نام دانشگاه:دانشگاه فردوسی
رشته تحصیلی: عمران 

محل شهادت: جزیره مجنون 
فــرازی از وصیت نامه: معلوماتتان 
را با مطالعات اســالمي باال ببرید.
ارتباطتان را با یکدیگر بیشــتر و 
قویتر کنید و متوجه باشــید که 
دیگــران از رفتار و کردار و گفتار و 
از  انتقاد  مي گیرند .  الگو  اخالق تان 
خویشتن را جز برنامه هاي خود قرار 

دهید.

نام و نام خانوادگی: محمود امیرخانی
محل تولد: مشهد

محل های تحصیل: فردوسی-فیلیپین
رشته تحصیلی: شیمی ،برق و الکترونیك 

،زمین شناسی
محل شهادت: سومار )عملیات مسلم بن 

عقیل(
فرازی از وصیت نامــه: ای مردم، دنیا 
محل آزمایش اســت، و آنها که در این 
آزمایشــات مکرر موفق شوند خداوند 
وعده فردوس و بهشت جاویدان به آنها 
داده است و آگاه باشید و وجود خود را 

جز به بهشت مفروشید

نام و نام خانوادگی:محمدشرکاء
محل تولد:بجستان

نام رشته:تربیت معلم
شهید  معلم  دانشــگاه:تربیت  نام 

بهشتی مشهد
فرازی از وصیت نامه:باید ازاســالم 
دفــاع کنیم از میهن وناموســمان 
به خاك  نگذریم ونگذاریم دشمنان 
کشورمان تجاوز کند واز ما بگیرد .از 
خط امام پیروی کنید مبادا از خط امام 
خارج شویدواز دستاورد های انقالب 

اسالمی نگهداری کنید.
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امین جوانشــیر تهیه کننده و نویسنده 
برنامه که شــهدای دانشــجو را دارای 
فرهنگی خاص می دانــد و معرفی آن 
را در برابر فرهنگ هــای مهاجم درون 
دانشگاه ها واجب به شمار می آورد و نیز 
به گفته ی خودش ســعی کرده یکی از 
انقالب،  معظم  رهبر  اصلی  دغدغه های 
ایرانی- زندگــی  همان ســبک  یعنی 
اســالمی را با فرهنگ شهدای دانشجو 
تلفیق کند؛ می گوید: »متون برنامه بر 
اســاس احادیث و روایات، بیانات رهبر 
انقــالب و با اقتبــاس از کتاب مفاتیح 
الحیاه به نگارش درآمــده، اما با بیانی 
کاماًل متناســب با روحیــه ی مخاطب 

دانشجو.« 
اصلی  گوینده  نورائی  ســمانه  ســیده 
برنامه و کسی که در همه ی برنامه های 
شــیدایی حضور داشته اســت. نورائی 
کــه خود مجــری و گزارشــگر صدا و 
ســیما نیز هســت و اطالعات عمومی 
نســبتاً باالیی هم دارد، تسلط مناسبی 
بر موضوع برنامه ها داشــته و به خوبی 
می تواند درباره ی آن ها صحبت کند. او 
بهترین برنامــه را برنامه ای می داند که 
کارشناس، جمالت قابل فهم و جذابی 
ارائــه کرده باشــد و بهترین موضوع را 
احترام به والدین با مثال های کاربردی 

کارشناسش معرفی می کند. 
فرانک باباپور فعال ترین و در عین حال 
جوان ترین عضو گروه. گوینده، نویسنده 
و طنزپرداز. باباپور به عنوان شخصیتی 
عجــول و پرجنب و جــوش و در عین 
حال بی تدبیــر، دیالوگ های بی نظیری 
را بــا خانم نورائی رقــم زده و تمام بار 
طنزگونــه ی برنامه را بر دوش داشــته 
از بداهه بودن دیالوگ هایی  او  اســت. 
حرف می زند که باید خودش در لحظه 
اجرا می کرده. شاید سخت ترین قسمت 
کار او همین بوده باشد؛ جایی که باید 
ضمــن اجرا، به بار آموزشــی گفتگوها 
نیز توجه می کرده. بــا این که در متن 
اجــرای برنامه، چالش هــای زیادی با 

خانــم نورایی داشــته، اما دوســتانی 
صمیمی برای یکدیگر هســتند و پشت 
صحنه، بگو بخندهایشــان برقرار است. 
این دو، سوتی گرفتنشان از یکدیگر هم 

حکایت هایی شنیدنی دارد....
زاده:  حســین  امیرحســین 
و  شــوخ  عضــو  و  نمایش نامه خــوان 
پرجنــب و جوش گــروه. او که بازیگر 
تئاتر هم هســت، به همراه 9 نفر دیگر، 
اجــرای نمایش هــا را در این مجموعه 
بر عهده داشــته اند. به قــول خودش 
کم به برنامــه آمــده و نمی تواند بین 
موضوعــات و اجراها بهترین را انتخاب 
کند اما خاطره ای بســیار شنیدنی دارد 
کــه نوشــتن آن تالش اعضــا را برای 
به ثمر نشســتن کار نشــان می دهد؛ 
»یک روز برای اجرا قرار بود ســه نفر، 
نمایشــنامه ای را بخوانیم اما نفر سوم 
نیامد و من مجبور شدم بعد از جاسازی 
چندین دستمال کاغذی در مکان های 
مختلف دهــان، صدایم را تغییر دهم و 
جایگزین نفر سوم شدم. این که چطور 
آن شب ســالم به خانه رسیدم یکی از 

معجزه های خداوندیست.«
شــیدایی  تولید  گروه  داوودی؛  نصیبه 
بر ســکوت و آرامش داوودی چرخیده 
اســت. به قول جوانشــیر اگــر خانم 
داوودی نبود، شیدایی هم تا اینجا پیش 
نمی رفت. تمام تحقیقات و پژوهش های 
الزم در زمینــه ی شــهدا و هماهنگی 
مهمانانی که گاه کارشــناس بوده اند و 
گاه خانواده های معزز شــهدا، بر عهده 
او بوده اســت. او عالوه بر این در کنار 
ســایر گزارش گران و آیتم سازان برنامه 
در ساخت آیتم های مختلف برنامه نیز 
همکاری داشــته است. دستیار تهیه ی 
برنامــه، موضوع حق النــاس و احترام 
به والدین را از بین موضوعات بســیار 
دوست دارد و می گوید: »برای من این 
برنامه ها جذابیت فوق العاده ای دارد. به 
طــوری که چندین بــار آن ها را گوش 

کرده ام.«

حوالی ساعت هفت شب بود. برای تهیه ی گزارش، خودم را به پشت 
صحنه ی آخرین ضبط این برنامه در فرهنگسرای رسانه رسانده بودم. 
هنوز مهمان برنامه در حال صحبت بود. گوینده ی برنامه داخل استودیو 
و تهیه کننده و صدا بردار هم این طرف دیوار شیشه ای با دقت خاص 
شرایط را کنترل می کردند. از همان ابتدا می شد جو بانشاط حاکم بر 
فضای برنامه را حس کــرد. از خوش و بش های تهیه کننده با مهمان 
برنامه تا گفتگوها و بگو بخندهای گویندگان و دستیار تهیه با یکدیگر. 
پس از دقایقی طوالنی وقتی که مهمان عزم رفتن کرد، صحبت هایمان 
با عوامل تولید برنامه رادیویی شیدایی رنگ و بویی شاد و پرانرژی به 

خود گرفت. 
همه داخل استودیو نشسته اند. تهیه کننده، دستیار تهیه، گویندگان، 
صدابردار، و یکی از بچه های بخش اجرای نمایش. این ها تنها شش نفر از 
30 نفری هستند که تهیه کننده ی برنامه، یك به یك از آن ها نام می برد 
و می گوید: »همه این افراد به نوعی در تولید این برنامه سهیم بوده اند. 
بعضی بیش تر و بعضی کم تر« طبیعتاً هــر گروهی بعد از چند مدت 
فعالیت در کنار هم، حسی از همدلی و هماهنگی را به همراه می آورند، 
اما گروه شیدایی عالوه بر این همدلی، در کنار یکدیگر بزرگ شده اند؛ 
یعنی از آن جایی که هر کدام از موضوعات برنامه، مربوط به حوزه ای از 
سبك زندگی بوده، تشریح این ویژگی ها در شهدای دانشجو تأثیر به 
سزایی بر اعضای گروه داشته است؛ طوری که پیش از هر چیز خودشان 
سعی می کرده  اند بتوانند به آنچه در برنامه برای مخاطبان گفته اند، عمل 
کنند. جالب این جاست که اگر برنامه ای به مذاق اعضا خوش نمی آمده، 
آن را دوباره تولید می کرده اند. گپ و گفت یك ساعته ما با تعدادی از 

عوامل اصلی برنامه شیدایی حکایت از این ماجراهاست...

عوامل برنامه:
مدیر تولید: یوسف حسن زاده
تهیه کننده: امین جوانشیر
دستیار تهیه: نصیبه داوودی
گویندگان: سیده سمانه نورایی، فرانک باباپور
گزارشگران: سارا اکبری، الهه نوبخت، شیوا ساالری، نصیبه داوودی، سمیرا علیزاده
نویسندگان: امین جوانشیر، ساجده بهشتی، مریم سادات تقی زاده
اجرای نمایش: جواد جاویدی، امیر حسین حسین زاده، فرهاد غفاری، محسن توکلی، رضا مصری، 
حامد جوادی، زهرا بمپوری، فریبا جمعه پور، سحر قیومی، رویا صالحی، هانیه قاسم خانی
کارگردان نمایش: سیده سمانه نورایی، جواد جاویدی
نریشن: محمد امین کارآمد، هانیه قاسم خانی
آهنگ ساز: احمد خلیق
گرافیک: ملیحه کفشی
فیلم و عکس: امین جوانشیر، نصیبه داوودی، فرزانه امجدی

گپ و گفتی با عوامل برنامه رادیویی شیدایی

به آنچه گفتیم، عمل می کنیم
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نام برنامه: شیدایی
زمان برنامه: 30 برنامه 25 تا 35 دقیقه ای

جنس برنامه: اجتماعی با چاشنی طنز
محتوا: معرفی شهدای دانشجوی استان در قالب ارائه سبك 

زندگی ایرانی اسالمی 
مخاطب: دانشجو

نوع برنامه: ترکیبی
آیتم ها: گزارش مردمی، نمایش، معرفی شهید، گفتگو با 

کارشناس یا خانواده شهید
موضوعات برنامه: 

همسایه داری، انتخاب رشته، خدمت رسانی، بیت المال، تفکر، نظم 
و انضباط، شوخی و شوخ طبعی، استفاده از فرصت ها، اسراف، امر 
به معروف و نهی از منکر، قناعت، ازدواج ساده، سخت کوشی، تدبر 
در قرآن، آراســتگی، کمک به مردم، شب زنده داری، هنر متعهد، 
مهمان نوازی، کار جمعی، فعالیت تشکیالتی، زکات علم، احترام به 
پدر و مادر، تحصیل علم، والیت مداری، حق الناس، تواضع، ظلم 

ستیزی، رضای خدا، زنده نگه داشتن یاد شهدا
شهدای معرفی شده در برنامه: 

شهید حسین زاده، شهید عقدایی، شهدای گروه اخالص، شهید 

نظام خیرآبادی، شــهید شریف الحسینی، شهید ایرج مسعودی، 
شهید نیک رفتار، شهید عاصمی، شهید محمد عرفانیان، شهید 
قدیمی فتح آبادی، شهید ســید محمد باقر موسوی نژاد، شهید 
آتش دست، شهید حسن ســاده، شهید منصوب، شهید اویسی 
ثانی، شهید بخشی، شهید ارشادی، سید حمیدرضا فراش باشی 
آستانه، شهید نصوحی پور، شهید محمود امیرخانی، شهید محراب 
خانی، شهید اسدی، شهید جاوید االثر محمد جواد قربانی، شهید 
آقاسی زاده، شهید دیالمه، شهید حمداهلل عابد مسرورخواه، شهید 

چراغچی
میهمانان برنامه:

کارشناسان: حسن رضایــی، حسن درخشــان، حجت االسالم 
نصیری مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد، سجاد پورکیان، حجت 
االسالم خشکی، سید محمد رضا باشی، سید محمد تقی عالمی، 
مجتبی هاتفی، رسول نوروزی، حجت االسالم سید محمدرضا سید 

موسوی، ...اسماعیلی، صادق هاشمیان، مسعود حجتی 
خانواده شهدا: خواهر شهید حسین زاده، همسر و فرزند شهید 
نظام خیرآبادی، همرزم شــهید نیک رفتار، خواهران شهید آتش 
دست، پدر و مادر شهید منصوب، برادر شهید بخشی، همرزم شهید 

اویسی ثانی، همرزم شهید محراب خانی

هر برنامه ای مدیر تولید و اتاق فکری دارد که هدف و 
رویکرد خاصی برای تولید ترسیم می کند. اهدافی که 
جان برنامه اســت و بدون آن نمی توان انتظاری برای 
مثمر ثمر بودن آن داشــت. یوسف حسن زاده، مدیر 
تولید برنامه ی رادیویی شیدایی است که در گفتگویی 
کوتاه صحبت های قابل تأملی از ایده ی ساخت برنامه و 

چرایی تولید آن به میان می  آورد. 

هدف اصلی تولید برنامه  ی شیدایی چیست؟
از آن جایی که طبق گفتــه ی رهبری در جنگ نرم 
هســتیم و مهم ترین افراد جنگ نرم دانشــجویان و 
نخبگان کشور هســتند؛ تصمیم گرفتیم الگوهایی 
را برای قشــر دانشجو معرفی کنیم که با هم ویژگی 
مشترک داشته باشند و دانشجو با هم ذات پنداری از 

این الگوها مسیر خود را انتخاب کند.

چه شــد که از بین تمام کارهای هنری به کار 
رادیویی رسیدید؟

در جامعه ی کنونی مــا، زبان هنر بهتر می تواند پیام 
یک موضوع را به جامعه برساند اما تنها ابزار رسانه ای 
دانشجویان، گوشی تلفن همراه است و از آن جایی که 
معتقد بودیم باید محصول و خروجی کار مورد استفاده 
باشد، به این نتیجه رسیدیم که کتاب و بروشور و سایر 
موارد به این شکل نمی تواند تأثیر بگذارد. رادیو شیدایی 
کار نو و جدیدی است که در فضای دانشجویی توانسته 

است با قشر دانشجو ارتباط برقرار کند.

به نظر شــما مهم ترین درس شهدای دانشجو 
چیست؟

شــهدای دانشــجو این موضوع را اثبات کردند که با 
این که درس، مهم اســت اما مهم تر از آن، حرکت در 
خط والیت و رهبریســت که با فرمان او درس را رها 

می کنند و به جبهه ها می روند.

حرکت در خط والیت 
مهم ترین درس شهدای 

دانشجو است

برنامه ی رادیویی شیدایی، برنامه ای موضوع 
محور در زمینه ی ســبک زندگی است که 
با بیان الگوهای درست، به معرفی شهدای 
دانشجو می پردازد. ظرفیت عظیم فرهنگی 
دست نخورده در سیره ی شهدای دانشجو 
می تواند هر فعال هنری و رسانه ای را بر آن 
بدارد تا دست به تولید زده و اثری ماندگار 
را خلــق نماید. از ایــن رو، تولید برنامه ای 
30 قســمتی درباره ی ســیره ی شهدای 
دانشجو که حاوی مفاهیم ارزشی اسالمی و 
انقالبی در قالبی مخاطب پسند است؛ برنامه 
ریزی و به مرحله اجرا رسید. برنامه ای که 
می تواند نقش مؤثــری در نهادینه کردن 
سبک زندگی شــهدای دانشجوی انقالب، 
دفاع مقــدس و مدافع حرم و معرفی آن ها 
به عنوان الگوهایی دســت یافتنی از همان 

جنس دانشجویی داشته باشد. 

سال ها می توان 
درباره ی شهدای 

دانشجو برنامه 
ساخت 

      امیــن جوانشــیر:

حافظه ی دفاع مقدس پر اســت از آدم هایی با 
دنیایی از ایثار و فــداکاری، آدم هایی از جنس 
بلور که شفافیت باطن را به تأللو زر و زیور دنیا 

ترجیح دادند.
جوانان رشیدی که با وجود مدارج عالی علمی 
و دانشــگاهی، رســیدن به قرب الهی و فارغ 
التحصیلی از مکتب حسینی با معدل عالی را 
غنیمت شمردند و دکترای انسانیت و شرافت 

دریافت کردند.
مــا  کــه  هســتند  همان هایــی  ایشــان 
را»شیدای«»شیدایی«خود کردند تا با عشق و 
ارادت جلوه های اعالی زندگی پر ثمر ایشان را 
به مدد نوای خانواده و هم رزمانشــان به گوش 

فرزندان این مرز و بوم برسانیم.
اینک»شیدایی« در 30 برنامه با مضامین سبک 
زندگی اسالمی-ایرانی با الگو گرفتن از سلوک 
قهرمانان بی ادعا و ســرافراز دانشجوی شهید 

تهیه و تولید شده است.
مضامینی چون حقیقت طلبــی، رعایت حق 
النــاس، نظم و انضباط، نوع دوســتی، مهمان 
نوازی، احترام به والدین، علم آموزی، روحیه ی 
جهــادی و...که تمامی این مفاهیم می تواند در 
زندگی نســل چهارم و پنجم انقــالب و دفاع 

مقدس ساری و جاری شود.
ما اگرچه گام در این راه)نشــر ســبک زندگی 
شهدای دانشجو( نهاده ایم؛ اما معتقدیم پرداختن 
به ابعاد مختلف زندگــی این قهرمانان معاصر 

کاری بزرگ است و عزمی عظیم را می طلبد.
برنامه ی رادیویی شــیدایی شــروعی است بر 
ایــن راه با عزت و افتخار کــه تا مقصد، یاری 
کارشناســان و سینه ســوزان فرهنگ ایثار و 

شهادت را مطلبد.

پرداختن به ابعاد 
مختلف زندگی شهدا 

کاری بزرگ است

        یوسف حسن زاده:   سیده سمانه نورایی:
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قدم در خانه ای می گذاریم که برای مادر همه جایش بوی مهدی می دهد. 
نمی دانم عالقه شهید به امام زمانش باعث شده این نام را با خودش به دنیا 
بیاورد یا عالقه امام به مهدی... تالقی دو تولد برای مادر باعث شــده این 
نام را بر نوزادش بگذارد. نیمه شعبان 1344 می شود روز تولد یك پسر... 
پسری که 21 سال بعد به جمع کسانی می پیوندد که خونشان مایه نجات 
وطن می شود و حال این روزها یاد کردن نامی از آنها به سختی صورت می 
 گیرد و گاهی در کوچه خیابان های همین وطن، پایمال شدنش را می بینیم. 
شــهید مهــدی محــراب خانی یکــی از هزاران شــهید دانشــجو 
 اســت کــه تصمیــم گرفتیم بــه دیــدن مــادر ســالخورده اش 

برویم و حالی از او بپرسیم. 
خانم قربانی در خانه کوچك و ســاده ولی دوســت داشتنی اش میزبان 
ما و جمعی از مسئوالن دانشکده علوم پزشــکی می شود. در این دیدار 
دکتر مهرابی بهار رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، حجت االسالم 
طباطبایی؛ مسئول نهاد رهبری در دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، امیر 
روشن دل، معاون فرهنگی ســازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی و 
 مسعود حجتی نژاد دبیر کنگره شــهدای دانشجوی استان حضور دارند.

شاید این چند سطر راهی باشد تا دین خود را به شهید ادا کنیم و همچنین 
خواندنش برای شما.

تولد خاص
حاجیه خانم قربانی، قبل از هر صحبتی درباره تنها شهیدش، صدای اشک هایش به 
گوش ما می رسد و چشم های ما را هم بارانی کرده است. مادر در ادامه اشک ها از 
مهدی به خوبی یاد می کند و می گوید: تولدش هم خاص بود و نشانه ای برای ما. هیچ 
وقت از خاطرم نمی رود که روز تولدش هم زمان شده بود با میالد امام زمان)عج(. 
 مهدی ششــم دی ماه ســال 44 پا به این دنیا گذاشــت و خدواند یکی از بهترین 

هدیه هایش را به خانواده ما داد. 
پســر درس خوان و باهوشی بود. 16 سال بیشتر نداشت که برای اولین بار در مهر 
ماه سال 61 داوطلب حضور در جبهه شد که در نهایت بعد از پنج بار اعزام به جبهه 
به آرزوی همیشــگی اش رسید. مادر می گوید: شــاید دلیل این همه عالقه ریشه 
در کودکی و ارتباط پســر با پدر باشد که همیشه در جلسات مذهبی و مراسم های 

مختلف شرکت داشتند و روحیه انقالبی اش اوج گرفته بود. 
خبر شــهادتش اگرچه برای همه ما سنگین و دردناک بود ولی از طرفی با رضایت 
کامل او را راهی می کردم و خوشحال بودم از اینکه پسرم به آرزویش رسیده است.  

کنکور با طعم دفاع 
بعد از مدتی که از جبهه رفتنش گذشــت و غیبتش در مدرســه طوالنی شد، چند 
نفر از مســئوالن مدرســه با ما تماس گرفتند و اظهار نگرانی کردند. چراکه مهدی 
آن ســال کنکور داشت و مســئوالن می  گفتند که او باید درس بخواند. زمانی که با 
مهدی تماس گرفتیم و او را از اظهار نگرانی مسئوالن مدرسه آگاه کردیم در جواب 
گفت »نگران نباشید من هم درسم را به خوبی خواهم خواند و هم در جبهه خدمت 
خواهم کرد« که خوشبختانه در سال 62 در کنکور شرکت و در دانشکده داروسازی 

مشهد قبول شد.

 12 روز انتظار... 
مادر داســتان شهادت را اینگونه تعریف می کند: ماجرا از اینجا شروع می شود که 
صبح جمعه دهم بهمن ماه ســال 65 به همه دانشــجویان مرخصی می  دهند تا به 
مشــهد بیایند که مهدی برای آوردن دارو به ساختمانی می   رود که در همان حین 
ترکشــی به او اصابت می کند و مجروح می  شــود و زمانی که او را به بیمارســتان 
منتقل می  کنند به شــهادت می  رســد. قبل از این اتفاق برای زیارت من و همسرم 
به ســوریه رفته بودیم. وقتی برگشــتیم خبری از مهدی نبود. از هر کسی سراغش 
را می گرفتیم خبر نداشــتیم. کم کم نگران نبودنش در جمع خانواده شدیم. پرس 
و جو کردیم ولی به جایی نرســیدیم. به دانشکده دارو سازی رفتیم تا از حال پسرم 
مطلع شویم؛ اما مسئوالن دانشــکده جواب درستی به ما ندادند همچنین همسرم 
به دیدار یکی از همرزمان مهدی رفت تا خبری از او بدســت آورد که او هم خبری 
نداشــت به همین دلیل از برادرم خواستیم تا موضوع را پیگیری کند که بعد از 12 

روز خبر شهادتش را به ما دادند.

دیدار با خانواده شهدا، راهی برای زنده نگهداشتن نام و یادشان است
در این دیدار که جمعی از مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کنگره شهدای 
دانشــجوی استان حضور داشــتند، از خانواده شــهید محرابی تقدیر به عمل آمد. 
حجت االســالم طباطبایی در این دیدار خطاب به مادر شهید گفت: همه ما مدیون 
شــهدا و خانواده های آنان هستیم، شهدا خون خود را به ما هدیه کرده اند، بنابراین 
باید یاد آنان را زنده نگاه داریم. دیدار با خانواده های شــهید، عاملی جهت یادآوری 
یاد و نام آنان است. راه شهدا همچنان ادامه دارد و امروز مدافعین حرم راه شهدای 
دوران دفاع مقدس و انقالب را دنبال می   کنند. برای این انقالب هزینه های بسیاری 
شده است. وی در پایان خطاب به خانواده شهید محراب خانی بیان داشت: سختی 

 هایی که هم خداوند به شما داده رشد را به همراه خواهد داشت.

اشک های 
چشم به راه مادر 

کوتاه نوشتی برای شهید  دانشجو  
مهدی محراب خانی؛



دومین اجالسیه
کنگره شهدای دانشجوی

استان خراسان رضوی
اسفند 95
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