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ـــاله سرمقــــ

صنعـت هسـته ای ایران در مسـیر پیشـرفت خـود همـواره با 
چالش هـای بزرگـی مواجـه بـوده که یکـی از آن هـا تحریم های 
مختلـف علیـه نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی بوده اسـت.  با 
وجـود ایـن، دشـمنانی کـه پیشـرفت و عزت ایـران اسـالمی را 
نمی خواهند  به این بسـنده نکرده و  برای مقابله با دسـتاوردهای 
هسـته ای کشـورمان روش حذف فیزیکی دانشـمندان هسته ای 

کشـورمان را نیـز در پیـش گرفته اند. 
بدین  ترتیـب ما سـرداران علمی کم نظیری را از دسـت داده ایم. 
شـهیدان مسـعود علی محمـدی، مجیـد شـهریاری، مصطفـی 
احمـدی روشـن، داریـوش رضایی نـژاد، و آخرین آن ها محسـن 
فخـری زاده بوده انـد کـه همگـی بـه فیـض رفیـع شـهادت نائل 

آمده انـد. 
همـواره  کـه  فیزیک انـد  پرسـتاره  آسـمان  در  سـتارگانی 
خواهند درخشـید و جوانان را در مسـیر هدایـت خواهند برد. 
شـهادت محسـن فخری زاده در تاریخ هفتم آذرماه 99 موجب 
شـد که در سـه مقاله این شـماره یـادی از این عزیـزان کنیم. 

شهید مسعود علی محمدی 
دانشـگاه  از  را  کارشناسـی  مـدرک 
شـیراز )1364( و کارشناسی ارشد 
)1367( و دکتـرای فیزیـک بـا 
از  را  بنیـادی  ذرات  گرایـش 
دانشـگاه صنعتـی شـریف در 
سـال 1371 کســـب کـرد. او 
ده هـا مقالـه تألیف کـرد و اولین 
دانش جوی دورة پسـا دکتـری در 
پژوهشــــگاه دانش  های بنیادی بود. 
بنیـادی،  ذرات  او  اصلـی  تخصـص 
انرژی های باال و کیهان شناسـی بود و با پژوهشـگاه دانش های 
بنیـادی )مرکز تحقیقـات فیزیک نظـری و ریاضیات( نیز طی 

سـال های 1376 تـا 1380 همـکاری داشـت.
شـهید علی محمدی، یکی از برگزیدگان جشـنواره بین المللی 
خوارزمـی در سـال 86 بـود و در پژوهش های بنیـادی رتبه دوم 

را کسـب کرد. 

وی از سـال 1374 در دانشـکده فیزیـک دانشـگاه تهـران 
مشـغول بـه تدریـس و عضو هیئـت علمی و هیئـت ممیزه 
بـود.  وی همچنیـن در مقاطـع مختلـف  دانشـگاه  ایـن 
تحصیلی شـاخه فیزیـک در تربیـت معلم، به عنوان اسـتاد 
راهنمـا و مشـاور در پروژه هـای پایان نامه هـای مرتبـط بـا 
علـوم فیزیکـی دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی، بـه فعالیت 
مشـغول بود و  همچنین با  دانشـگاه مالک اشـتر و دانشـگاه 

امام حسـین همـکاری داشـت. 

شهید مجید شهریاری 
شـهید  دانشـگاه  اسـتاد 
و  فیزیـک دان  بهشـتی، 
هسـته ای  دانشـمند 
زنجــــــان  متولـد 
بـود. وی بـا کسـب 
کنکـور  دوم  رتبـه 
در  سراســــــری 
ســــــال 1363، در 
دانشـگاه  ورودی  آزمـون 
رشـته   در  امیرکبیـر  صنعتـی 
مهندسـی الکترونیک پذیرفته شـد. سـپس در سـال 1367 
با کسـب رتبه نخسـت در آزمون کارشناسـی ارشـد رشـته 
مهندسـی هسـته ای وارد دانشـگاه صنعتی شـریف شد و در 
نهایـت در سـال 1377 دکتـرای خـود را در رشـته علـوم و 
تکنولـوژی فناوری هسـته ای از دانشـگاه امیرکبیـر دریافت 

 . د کر
برگـزاری دوره هایـی چـون »کارگاه آموزشـی آشـنایی بـا 
کدهای محاسـباتی رآکتورهـای هسـته ای« از جمله خدمات 
شـهریاری بود. یکی از طرح های مهم شـهریاری، طراحی های 
تئوریک مربوط به سـاخت نسـل جدید رآکتورهای هسـته ای 
بـود که بازتـاب زیادی نیـز در مراکز علمی جهان داشـت. او از 
جمله کارشناسـان ارشـد مبارزه با کرم رایانه ای اسـتاکس  نت 
بـود. همچنین سـاخت صفحات سـوخت نیـز از کارهای مهم 

آن شـهید عزیز بود.  

شهدای هسته ای در یک نگاه 

پیشتازان عزت
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شهید داریوش رضایی نژاد
در سـال 1356 در شهرسـتان  

آبدانـان در اسـتان ایـالم 
از  بـه دنیـا آمـد. وی 
همان کودکــــــی 
در سخن گـــفتن 
و دیگـر رفتارهایـی 
بـروز  خـود  از  کـه 
مـی داد، نبـوغ خـود 
را بـه اطرافیان نشـان 
می داد. و  در مدرسـه نیز 
با هـوش و توانایی خـود، معلم

و دانش آموزان را شــگفت زده می کــــرد.  
وی در مهر مـاه 1373 در رشـته مهندسـی بـرق، در گرایش 
قـدرت، در دانشـگاه پذیرفتـه شـد و وارد دانشـگاه صنعتـی 

مالک اشـتر اصفهـان گردیـد. 
رضایی نـژاد عـالوه بـر نبـوغ ذاتـی خـود در امـور کارگاهـی 
و آزمایشـگاهی کـه از ویژگی هـای عمومـی نوابـغ و مخترعان 
اسـت، در تحصیـل و پذیـرش و اجـرای آکادمیـک نیز بسـیار 
منظـم و کوشـا بـود. ایشـان ضمن فراگیـری و کسـب تجربه 
در رشـته خود، در زمینه اسـتفاده از رایانه و علوم کامپیوتری 
بسـیار توانـا بـود. با داشـتن چنیـن توانایی هایی، توانسـت در 
مـدت هفـت تـرم و بـا رتبـه اول، به عنـوان دانشـجوی برتـر 

دانشـگاه خـود فارغ التحصیل شـود. 
شـهید دکتر داریـوش رضایی نژاد به محـض فارغ التحصیلی 
به عنـوان پژوهشـگر در مراکـز مهم تحقیقاتی و علمی کشـور 
مشـغول به کار شـد. در عرصه ای که فعالیت می کـرد، توانایی 
فـراوان و نبـوغ و تـالش خـود را در مسـیر خدمـت بـه وطـن 
خویـش قـرار داد. وی ضمـن تدریـس و انجـام فعالیت هـای 
تحقیقاتـی، مسـئول اجـرای بسـیاری از طرح هـای تحقیقاتی 
در دانشـگاه های تهران، شـهید بهشـتی و خواجـه نصیر الدین 
طوسـی بـود. او در 34 سـالگی معاونـت انـرژی اتمی ایـران را 

بـه عهده داشـت.

شهید مصطفی احمدی روشن
 در 17 شـهریور مـاه 1358 در 
شـهر همـدان بـه دنیـا آمـد. 
در  را  خـود  تحصیـالت 
زادگاهـش همـدان، آغـاز 
کـرد و پـس از گذرانـدن 
دورة راهنمایی در مدرسه 
را  متوسـطه  دوره  خیـام، 
فیزیـک  ریاضـی  رشـته  در 
دبیرسـتان ابن سـینای این شهر 

به اتمام رسـاند و پس از آن در آزمون سراسـری دانشـگاه ها 
شـرکت کرد. شـهید احمـدی روشـن در سـال 1377 وارد 
دانشـگاه صنعتی شـریف شـد و تحصیالت خود را در رشتة 
مهندسـی شـیمی آغـاز کـرد. در سـال 1381 در رشـتة 
مهندسـی شـیمی موفـق بـه دریافتن مـدرک کارشناسـی 
شـد و در همیـن رشـته در مقطع کارشناسـی ارشـد ادامه 
تحصیـل داد و پـس از آن وارد مرحلـه دکتـرای رشـته نانو 
بیوتکنولـوژی شـد. وی در دوران تحصیـل در دانشـگاه در 
پروژه سـاخت غشـاهای پلیمری برای جداسـازی گازها، که 
بـرای اولیـن بـار در کشـور انجـام شـد، همکاری داشـت. 

مصطفـی احمدی روشـن پـس از اخذ مدرک کارشناسـی 
از رشـته مهندسـی شـیمی، بـا توانمندی هـای خـود وارد 
سـازمان انـرژی اتمـی شـد. او یکـی از پایه گـذاران سـایت 
هسـته ای نطنز بود و تأثیر بسـیار مطلوبی در بخش تأمین 
کاالهـا و خریـد تجهیـزات هسـته ای در حـوزه غنی سـازی 
در زمـان تحریم هـا داشـت. در مـدت حضـورش به عنـوان 
معـاون بازرگانـی، کاالهـا بـه موقـع، به تعـداد و بـا کیفیت 

می شـد.  تأمین 

فخـری زادة  محسـن  شـهید 
مهابـادی 

ایـران  دفـاع  وزیـر  معـاون 
پاسـداران  و سـردار سـپاه 
او  بـود.  اسـالمی  انقـالب 
ریاسـت سـازمان پژوهـش 
و نـوآوری وزارت دفـاع را 

داشـت.  برعهـده 
فخـری زاده از فرماندهان 
سـپاه پاسـداران  در زمینه 
از  پیـش  و  بـود  موشـکی 

هسـته ای  برنامـه  بـه  ورود 
کشـور، بـه همراه شـهید حسـن 

تهرانـی مقـدم، صنایع موشـکی کشـور 
را پایه گـذاری کردنـد و رهبـری پروژه هـای دفاعـی کشـور 
را مدیریـت کرد. ایشـان اسـتاد دانشـگاه امام حسـین)ع( و 
سـپس رئیس دانشـگاه مالک اشـتر بود و هدایت بسـیاری 
از دانشـجویان آن دانشـگاه را برعهـده داشـت. همچنیـن 
مؤسسـه ای بـه نـام سـازمان نـوآوری و تحقیقـات دفاعـی 
)معـروف بـه سـپند( را که به دانشـگاه صنعتی مالک اشـتر 
وابسـته بـود، اداره می کـرد. شـهید فخـری زاده دانشـمند 
ارشـد وزارت دفـاع و دانش آموختـه فیزیـک هسـته ای بود. 
توانمندی هـای مدیریتـی وی زبانـزد بـود. یکـی از آخریـن 
کارهای این مدیر الیق کشـورمان سـاخت کیت تشـخیص 
کرونـا بود. راه این شـهیدان پررهـرو و نام و یادشـان پایدار باد.


