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(وابسته به دفتر ستاد و شاهد)

     سالم خیلی خوش اومدید به خونه دّومتون از همین االن... به جایی که قراره حدود 2000 
روز آینده زندگیتون رو تحت تأثیر قرار بده... به همتون صمیمانه تبریک میگم و یادآوری میکنم 
قدر جایگاهی که با تالش بدست آوردید رو بدونید... من کسی هستم که چند سال پیش با 
اّما اگر  قبولی در دانشگاه خوشحال بودم که به آرزوم رسیدم و رویاهام به حقیقت پیوسته!  
شمایی که االن داری متن رو میخونین قبولیتون چیزی نبوده که آرزو می کردین ، من پیشنهاد 
میکنم به قسمت و تقدیر و کائنات و همه اینا یه کوچولو  اعتقاد داشته باشید شاید نفعتون ، 
آینده خوبتون قرار باشه اینجا رقم بخوره. اّما اگه شما جزو اون دسته از افراد هستید که اصاًل 
رشته تون رو دوست ندارید و انتخاب رشته کردید که دانشگاه برید یک لحظه درنگ!! اینجا 
مرزه... می خوام با یه سری از واقعیت ها رو به روتون کنم. عالقه به درس ها ، عالقه به شغلی که 
قراره همه عمر باهاش سر کنید ، به کار آزمایشگاهی ، تدریس ، کار فیزیکی و حتی مدت زیادی 
سرپا ایستادن و کلی عالقه دیگه که به مرور زمان باهاشون برخورد خواهی کرد ، فکر نکن. 
اینا شعاره!! حرفی که خودم بهش رسیدم رو بهتون میگم؛ کاری کن  که اگه ۴ سال دیگه به 
گذشته ات نگاه کردی پشیمون نباشی و همیشه از تصمیمی که برای خودت گرفتی خوشحال 
باشی. من درک می کنم که سال یا سال های کنکور چقدر براتون سخت بوده! از این کالس 
تست به اون کالس تست ، از این مشاور به اون مشاور ، همش مجبور بودین درس بخونین 
تایم آزاد نداشتین و خالصه که انقدر درس خوندید ، تالش کردین تا جایی که االن هستین با 
افتخار وایسین و به خودتون لبخند بزنید. اّما االن دیگه اون دوران تموم شد. شما دیگه دانش 
آموز نیستید. شما االن دانشجو هستید که دارید جوانی تون رو زندگی میکنید. پس بیاین ازش 
لذت ببرید درستون رو بخونید ولی فقط درس نخونید ، تجربه های مختلف کسب کنید ، کتاب 
های مختلف بخونید ، جاهای مختلف ببرید ، مهارت های مختلف یاد بگیرید و تفریح کنید دلم 
میخواد چهار سال بعد که دیدمتون ازتون بپرسم که دوران دانشجویی چه جوری گذروندید اول 
فکر کنید بعد به من لبخند بزنید و با تمام وجود به خاطر تک تک ثانیه هایی که داشتید راه 
هایی که رفتید ، به خودتون لبخند بزنید. این رو یادتون باشه که امروز هر کشوری برتری علمی 
داشته باشه تو دنیا آقایی میکنه. امروز ما باید خودمون رو آماده کنیم برای آماده شدن هم بهتره 
از تجربیات دیگران که قباًل این مسیر را رفتند استفاده کنیم. در کنار دانشجویی سوال هایی 
که در ذهنتون به وجود میاد رو با مطالعه جوابگو باشید تفاوت دانش آموز و دانشجو در بخش 
دوم این کلمه است دانشجو به معنی جوینده دانش و دانش آموز یادگیرنده دانش. پس تالش 
کنید که جوینده باشید تا انشاهلل یابنده شوید. برای تحقق اهدافتون برنامه ریزی کنید تا خدایی 
نکرده بعد از گذشت 5 الی 6 ترم  افسوس این دوران رو نخورید. در ترم های ابتدایی وقت آزاد 
تری دارید از این وقت آزاد برای تقویت زبان یادگیری نرم افزار استفاده کنید. آهسته و پیوسته 
مطالعه کتاب هایی که توسط اساتید معرفی میشه را داشته باشید. در کنار تمام این کارها و 
فعالیت در گروه های دانشجویی در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی و سیاسی یادتون نره که 
فعالیت کنید. بعضی گروه ها مثل یک خانواده به همدیگه کمک می کنند و صمیمیت خاصی 
بین اعضا حاکمه. توصیه می کنم به جای حضور در چند گروه در این خانواده عضو بشید و آنچه 
که الزمه برای تبدیل شدن به یک دانشجوی نمونه رو یاد بگیرید. هرکاری رو سر وقتش انجام 

بدید و زیاد کاری به حرف بقیه نداشته باشید و برای خودتان زندگی کنید.

 موفق و شاد باشید 

سخن سردبیرسخن سردبیر

معرفی فعالیت اهی ستاد شاهد
خوش آمدید!

چند نکته رد باب بچه اهی ایثارگر
اولین روزی هک آاقی الف هب معنای واقعی دانشجو شد

کوهچ دلت را هب انم شهدا کن...
شهید احمد رضا احدی 
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بر  را  خود  پایان  بی  رحمت  که  را  خداوندی  کران  بی  سپاس 
انسان کامل نموده و ایشان را به زیور علم و دانایی آراسته است.

فرارسیدن سال تحصیلی جدید ، بهار علم و معرفت را که توأم با 
رشد و بالندگی و تالش چشمگیر جامعه ی دانشگاهی است ، به 
تمامی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر جدیدالورود و خانواده های 
نداریم که  تردید  نمائیم.  تهنیت عرض می  و  تبریک  محترمشان 
با تالش و کوشش فرزندان سخت کوش و خصوصاً شما یادگاران 
دانشگاه  برای  غرورآفرینی  تحصیلی  ، سال  ایثارگر  و  معزز شاهد 
پرافتخار ما رقم خواهد خورد. جّد و جهد و همت امروزی گرچه 
تأمین دنیوی و اخروی شماست اّما تضمینی برای پیشرفت و تعالی 
جامعه و کشور عزیزمان نیز هست. امید است در کنار تحصیل علم 
با ورود آگاهانه به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه و ستاد 
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و پایبندی به مراتب واالی ارزش 
های اخالقی از فرهیختگان دانشگاه و جامعه خود باشید. مایه ی 
سربلندی و خرسندی است که افتخار خدمتگزاری جامعه گرانقدر 
این حیث شاکر درگاه  از  و  ارزانی گردیده  ما  به  ایثارگر  و  شاهد 
توفیقاتمان  استمرار  حکیم  آفریدگار  محضر  از  و  منانیم  خداوند 
را در جمیع جهات خواستاریم. به جهت آشنایی شما دانشجویان 
بخشی از فعالیت های انجام شده در قالب گزارشی کوتاه ارائه می 

گردد.

ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  توجیهی  مراسم  برگزاری   *
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  ورود  مناسبت  به  جدیدالورود: 
با  مؤثر  ارتباط  برقراری  و  بیشتر  آشنایی  هدف  با  و  جدیدالورود 
این عزیزان و بیان  قوانین ، دستور العمل ها و تسهیالت موجود 
حضور  با  عزیزان  این  توجیهی  مراسم   ، شهید  بنیاد  و  دانشگاه 
مسئولین دانشگاه ،  بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اراک  
و استان مرکزی ، اساتید مشاور و ... در ابتدای هر سال تحصیلی 

برگزار می گردد.

از  * اجرای طرح استاد مشاور: در هر گروه آموزشی یک نفر 
اساتید محترم گروه به عنوان استاد مشاور مخصوص  دانشجویان 
ارائه  برای  را  ساعاتی  که  است  گردیده  انتخاب   ایثارگر  و  شاهد 
تحصیلی)خصوصا  و  آموزشی  مختلف  های  زمینه  در  مشاوره 
به  نیمسال(  هر  ابتدای  در  درسی  واحدهای  انتخاب  نحوه  جهت 
دانشجویان شاهد و ایثارگر اختصاص می دهند. دانشجویان عزیز 
شاهد و ایثارگر باید با مراجعه به این اساتید گرامی از راهنمایی 
و مشاوره آنها در جهت موفقیت هرچه بیشتر تحصیلی خود بهره 

مند گردند.

معرفی  آموزشی:  غیر  و  آموزشی  های  مشاوره  ارائه   *
دانشجویان شاهد و ایثارگر دارای مشکل به مرکز مشاوره دانشگاه 

جهت بهره مندی از خدمات مشاوره اساتید مجرب در زمینه های 
مختلف درسی ، خانوادگی ، ازدواج ، عاطفی و ...

* برگزاری کالس های تقویت بنیه علمی درسی: به منظور 
آموزشی  وضعیت  کیفی  و  کمی  بهبود  و  علمی  سطح  ارتقاء 
بنیه  تقویت  های  کالس  ایثارگر  و  شاهد  معزز  دانشجویان 
خصوصاً  و  متقاضی  دانشجویان  میگردد.  تشکیل  )درسی(  علمی 
دانشجویان دارای ضعف و مشکل در دروس خود  باید در طول  هر 
نیمسال تحصیلی با مراجعه به دفتر ایثارگران و ثبت نام  از این 

کالس ها  بهره مند گردند. 

* بررسی و  پیگیری مسائل آموزشی دانشجویان شاهد و 
ایثارگر: این عزیزان می توانند در صورت بروز مشکالت آموزشی 
) به غیر از اخذ نمره که هرگز امکان پذیر نمی باشد (  و یا نیاز 
به طرح درخواست ها در شورای آموزشی، کمسیون موارد خاص و 
...  به دفتر ستاد مراجعه نمایند . در صورت امکان و درچهارچوب 

مقررات موجود درخواست ها بررسی و پیگیری می گردد.

دانشجویان  ایثارگر:  و  شاهد  دانشجویان  انتقاالت  و  نقل   *
های  سهمیه  )صرفاً  انتقال  و  میهمان  متقاضی  ایثارگر  و  شاهد 
25 درصد ظرفیت کنکور( می توانند با مراجعه به سامانه سجاد 
را  درخواست خود  اعالم شده  موعد  در  دانشجویان  امور  سازمان 
ثبت و منتظر اعالم نتایج از طریق کمیسیون نقل و انتقال مرکزی 
طریق  از  دقیق   زمان  باشند.  سامانه  همین  در  ایثارگر  و  شاهد 
سایت دانشگاه و همچنین کانال های ارتباطی دفتر شاهد و ایثارگر 

دانشگاه اعالم می گردد.

منظور  به  علمی  برتر  دانشجویان  فراخوان  و  استخراج   *
ایثارگر  و  دانشجویان شاهد  معرفی  و  انتخاب  تقدیر:  و  تشویق 
نمونه  دانشجوی  انتخاب  فرآیند  در  شرکت  جهت  علمی  برتر 
دانشگاهی و جشنواره ساالنه جایزه ملی ایثار و اهداء جوایز ارزنده 
با عناوین مختلف: روش تحقیق  ، برگزاری کارگاه های آموزشی 
از  استفاده  شیوه   ، موفقیت  رمز   ، نویسی  پروپوزال   ، پژوهش  و 
پایگاه های اطالعاتی و... در صورت تأمین اعتبار الزم و استقبال 

دانشجویان شاهد و ایثارگر 

کتابخانه  در  موجود  مقدس  دفاع  و  درسی   کتب  امانت   *
دفتر ستاد به دانشجویان متقاضی 

به  رسانی  خدمات  جامع  قانون   66 ماده  تبصره  اجرای   *
ایثارگر شهریه  ) تحصیل رایگان دانشجویان شاهد و  ایثارگران: 
پرداز ( از طریق تشکیل پرونده و معرفی این عزیزان به واحد امور 

مالی دانشجویان شبانه دانشگاه.

  

با سالم و احترام

و  )ع(  الحسین  عبدا...  ابا  آقا  ایام سوگواری  تسلیت    ضمن 
آغاز  با  تحصیلی  ایشان، همزمانی شروع سال  وفای  با  یاران 
تاریخ  در  جاوید  ای  حماسه  بیانگر  که  مقدس  دفاع  هفته 
ملت ایران و مدرسه ای بزرگ از رشادت های جوانان مومن 
دانش  تحصیل  نشانگر  باشد،  می  و خاک  آب  این  برومند  و 
کشور  از  دفاع  جهت  دانایی  و  علم  های  قله  به  رسیدن  و 
اسالمیمان و دفاع از استقالل میهن عزیزمان است که اهمیت 

این رویداد را مضاعف می نماید.

  لذا کسب علم و دانش و تالش در گسترش و دفاع از استقالل 
کشور دو روی یک سکه طالیی است که باید هدف هر فعال 
دانشگاهی باشد. بنابراین برای حصول این اهداف عالی، این 
دانشجویان  تمامی  به  را   99-98 تحصیلی  سال  آغاز   ، ایام 
که   ، الورود  جدید  دانشجویان  بخصوص   ، ایثارگر  و  شاهد 
دفاع  سالهای  رزمندگان  گرانقدر  های  خانواده  یادگاران 
و همواره در صف  بوده  مدافعین حرم های مطهر  و  مقدس 
مقدم و پرچمدار دفاع از کیان، مذهب و فرهنگ اسالمیمان 
از  و  نموده  عرض  آمدگویی  خوش  و  خیرمقدم  باشند،  می 
خداوند متعال، دستیابی به ارزش های واالی انسانی و توفیق 
و  بهروزی  با  همراه   ، دینی  و  علمی  عالی  مدارج  کسب  در 

سعادت را مسئلت دارم.

و من ا...  التوفیق

دکتر احمد همتا

سرپرست دفتر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

سهمیه  ایثارگران  محترم  خانواده  که  نیست  دروغ  مطلب  این 
دارند ولی؛

 1(  این سهمیه جدای از سهمیه دانشگاه هاست و مخصوص آنها 
است. یعنی اگر ظرفیت دانشگاهی 1000 نفر باشد مثالً  10 نفر 
به آن مازاد بر سهمیه قرار می دهند به عنوان خانواده ایثارگران 

و اگر این سهمیه پر نشود از سهمیه اصلی کم نمی شود.

نمره  نصاب  باید حداقل حد  ایثارگران  از خانواده   2( هر کس 
قبولی را در رشته یا دانشگاه کسب کند تا بتواند از سهمیه خود 
استفاده کند. مثاًل کسی که نمره قبولی او در حد پیام نور است 
مسلماً در دانشگاه تهران قبول نخواهد شد. حتی اگر خانواده ی 

ایثارگر باشد.

 3( بسیاری از فرزندان شاهد اهل تالش و رتبه علمی باال هستند 
و قبولی در دانشگاه حق آنهاست.

 ۴( تعدادی از فرزندان شاهد و ایثارگر حتی از سهمیه پدر خود 
استفاده نکرده اند. 

5( تعداد زیادي از دانشجویان شاهد به خاطر تالش علمی رتبه 
های باالی علمی دانشگاه را دارا می باشند.

فرزند  ندرت  به  دیگر  و  اتمام هستند  به  رو  فرزندان شاهد   )6  
شهید و ایثارگر برای استفاده از سهمیه وجود دارد ولی در پایان 
آیا اگر کسی پدرش از 5 تا 18 سال در اسارت باشد یا جانبازی 
که بیست و چند سال است با درد و رنج خود و خانواده اش در 
عذاب دائمی هستند و یا فرزند شهیدی که درد بی پدری به خاطر 
حفظ آب و خاک ، استقالل و ناموس و دین این کشور مردم فدا 
کرده ، حق استفاده از یک سهمیه ناچیز را ندارند و باید بیکار 
باشند. به خدا امام علی )علیه السالم( به خانواده شهدا و یتیمان 
رسیدگی می کردند و این کار را از واجبات میدانستند. حضرت 

علی)علیه السالم( در فرمان خود به مالک اشتر می نویسد: "هرگاه 
کسی از سپاه تو به درجه شهادت رسید و یا شخصی از دشمنانت 
در اثر قتل و جرح به گرفتاری شدید مبتال گردید در این صورت 
همانند وصی دلسوز و مورد اعتماد کارهای خانواده آنان را اداره 
کن تا اثر فقدانش در میان اهل بیت او ظاهر نگردد. " نمونه آن 
از شهدا  داستان معروفی است که حضرت به زن و فرزند یکی 
در آوردن آب و طبخ نان کمک می  کند و حتی صورت به آتش 

تنور گرفته و از بی خبری حکومت از این خانواده ناراحت است.

معرفی فعالیت های ستاد شاهد خوش آمدید!

چند نکته در باب بچه های ایثارگر
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در   ، دانشجو شد  واقعی  معنای  به  الف  آقای  که  روزی  اولین 
پوست خود نمی گنجید و چون تا به حال یک نفر را که در 
پوست خود نمی گنجد از نزدیک ندیده بود ، از همان ساعات 
ابتدایی صبح ، جلوی آینه رفت و نیم ساعتی خودش را برانداز 
اسم  خواست  می  دلش  بچگی  از  کرد.  افتخار  خودش  به  و 
که  سالی   11 باشد.  رویش  جورهایی  یک  دانشگاه  و  دانشجو 
یک  دانشگاهی  پیش  سال  یک  آن   ، طرف  یک  خواند  درس 
هر  خواست  می  دلش  و  بود  شده  تمام  طاقتش  دیگر  طرف. 
باشد. حتی گاهی که تحملش  طور شده اسم دانشجو رویش 
تمام می شد ، هر کس از او می پرسید در چه مقطعی دارد 
 ، دانشگاهی  پیش  بگوید  خواست  می  وقتی   ، میخواند  درس 
»پیش« را یواش تر می گفت تا دیگران بشنوند »دانشگاهی«! 
که باالخره یک طورهایی اسم دانشگاه رویش آمده باشد. و حاال 
، اولین روز دانشگاه ، این رویای قدیمی تحقق پیدا کرده بود. 
بعد از آن که خوب جلوی آینه خودش را برانداز کرد و چهره 
یک دانشجوی موفق را در آن دید ، تصمیم گرفت برود حاضر 
شود. در کمد را باز کرد ، اّما یک باره با مشکل بزرگی مواجه 
راهنمایی  تا  بود.  پوشیده  لباس  این همه سال یک جور  شد. 

پیراهن و شلوار  اجبار  به  که روپوش داشتند و دبیرستان هم 
خاکستری و طوسی می پوشیدند و حاال »الف« نمی دانست با 
این همه انتخاب چه کند. باید پیراهن و شلوار بپوشد؟ یا کت و 
شلوار؟ یا تی شرت و شلوار احیاناً؟ نمی دانست. مستاصل شده 
بود. از خیر انتخاب گذشت و همان پیراهن خاکستری و شلوار 
به دانشگاه  بیرون آورد و پوشید.  را  پارچه ای طوسی مدرسه 
که وارد شد ، هنوز همان حس در پوست نگنجیدن را داشت 
و حتی تشدید هم شد. یک محیط متفاوت با مدرسه که کلی 
آدم تویش رفت و آمد میکردند و خبری هم از خوردن زنگ و 
نگاه های ناظم و چک و خنثی شدن های دم در مدرسه نبود 
که نبود. همه جای دانشگاه ، پر شده بود از پارچه نوشته های 
تبریک به تازه واردها. یک جور که غرور آدم را بیشتر و بیشتر 
می کرد. از در دانشگاه که وارد شد، به فاصله چند متر از هم ، 
میزهایی چیده شده بود که پشت هر کدام از میزها ، یکی دو 
نفر نشسته بودند و جایی که آن را تبلیغ می کردند را به بچه 
ها معرفی می کردند: انجمن حمایت از آبزیان دریاچه ارومیه ، 
گروه مدافع اکسولوتول های مقیم مرکز ، مجمع جمع کنندگان 
شن ریزه های دریای خزر... هر کدامشان هم می آمدند جلو 

و الف و سایر جدیدالورودها را می کشیدند سمت میز 
خود و از اردو و امکانات گروهشان تعریف می کردند. آن قدر 

که الف واقعاً در حساس ترین انتخاب عمر خود قرار گرفت و آن 
جا بود که فهمید دانشگاه ، محل تصمیم های مهم و حساس 
است. الف به دیدن خیلی از صحنه ها عادت نداشت. اصاًل نمی 
دانست دانشگاه میتواند یک همچین جایی باشد. الف با این که 
خودش خیلی در رفاه زندگی نکرده بود اّما تا این حد بدبختی 
را هم هیچ وقت متصور نبود. اّما روز اول دانشگاه ، وقتی دید 
دخترهای دانشجو لباس تنگ و کوتاه شده چند سال پیششان 
را پوشیده اند و پسرها حتی پوِل وصله کردن شلوارهای پاره 
پوره شان را ندارند واقعاً تاسف خورد و درست همان موقع بود 
که فهمید چقدر وضعش خوب است. وقتی وارد کالس شد ، 
تکی  باید پشت صندلی   ، مدرسه  نیمکت  به جای  که  فهمید 
بنشیند و این ماجرا همان اول سخت باعث دلتنگی اش شد. 
کرد. کمی  اش خلوت  دلتنگی  با  و  نشست  و یک گوشه  آمد 
نگذشت که یک حجم رنگی رنگی آمد روی صندلی کناردستی 
اش نشست. الِف خوشحال، سر باال کرد که سالم کند و به این 
ترتیب ، اولین دوست دانشگاهی اش را پیدا کند اّما همین که 
چشمش به حجم رنگی افتاد ، اّول سرخ و بعد زرد و کمی بعد 
سیاه شد! معیارهای دوست یابی اش را توی ذهن مرور کرد و 
را  اولین دوستش  تا  رفت  آن صندلی  از  و  برداشت  را  کیفش 
جای دیگر و به شکل دیگری پیدا کند. آن روز »الف« موفق 
به پیدا کردن دوست نشد. بچه ها دوتا دوتا و سه تا سه تا با 
هم دیگر چفت می شدند و »الف« همچنان روی مالک های 
که  بود  آنجا  بود.  مانده  باقی  مصر  و  مصمم  اش  یابی  دوست 
تنها  بماند،  باقی  قبل  آدِم  بخواهد  اگر  دانشجو  فهمید  »الف« 
چیزها  خیلی  شده  دانشجو  تازه  الِف   ، اول  روز  ماند.  خواهد 
فهمید و سعی کرد همه چیزهایی که فهمیده را از خاطر ببرد 

تا نرمال به نظر برسد.

هرشهیدی را که دوستش داری
کوچه دلت را به نامش کن

یقین بدان
در کوچه پس کوچه های

پر پیچ و خم دنیا
  تنهایت نمی گذارد!

آرام  صدایی  با  محمدابراهیم  همت...  شهید  بنام  کوچه   اولین 
, چه بود  اخالص  ام  توصیه  زد! گفت  مرا صدا  دلنشین  لحنی   و 

کردی؟! جوابی نداشتم سر به زیر انداخته و گذشتم
دومین کوچه شهیـد عبدالحسیـن برونسـی

پرچم سبز یا زهـرا سالم اهلل علیها؛
بر سر این کوچه

حال و هوای عجیبی رقم زده بود!
انگار مادر همین جا بود...

عبدالحسین آمد!
صدایم زد گفت:

سفارشم توسل بود به حضرت زهـرا
و رعایت حدود خدا ...

چه کردی؟
جوابی نداشتم و از شرم از کوچه گذشتم ...

 به سومین کوچه رسیدم! شهیـد محمـد حسیـن علـم الهـدی… 
 به صدایی مالیم ، اّما محکم مرا خواند

گفت: قرآن و نهج البالغه در کجای زندگی ات قرار دارد؟
 چیزی نتوانستم جواب دهم! با چشمانی که گوشه اش نمناک شد!

سر به گریبان؛ گذشتم

چهارمین کوچه 
 شهیـد دکتـر عبدالحمیـد دیالمـه

 آقا حمید بر خالف ظاهر جدی اش در تصاویر و عکس ها! بسیار 
برای روشن کردن را گرفت و گفت: چقدر  آرام دستم  و   مهربان 
 مردم مطالعه کردی؟! برای بصیـرت خودت چه کردی!؟ برای دفاع

 از والیت!!؟
 همچنان که دستانم در دستان شهیـد بود! از او جدا شدم و حرفی

برای گفتن نداشتم
  پنجمین کوچه و شهیـد مصطفـی چمـران

صدای نجوا و مناجات شهیـد می آمد!
 صدای اشک و ناله در درگاه پروردگار!

 حضورم را متوجه اش نکردم
شرمنده شدم ، از رابطه ام با پروردگار!

 از حال معنوی ام
 گذشتم

 ششمین کوچه و شهید عباس بابایی
هیبت خاصی داشت 
مشغول تدریس بود 

 مبارزه با هـوای نفـس، نگهبانی دل 
 کم آوردم

 گذشتم
  هفتمین کوچه انگار کانال بود! بله؛ شهیـد ابـراهیـم هـادی

 انگار مرکز کنترل دل ها بود!! هم مدارس! هم دانشگاه! هم فضای
 مجازی! مراقب دل های دختران و پسرانی بود که در دنیا خطر

لغزش و غفلت تهدیدشان میکرد

 ایثارش را دیدم
 از کم کاری ام شرمنده شدم و گذشتم

 هشتمین کوچه؛ رسیدم به شهیـد علــــی محمـودونـد
انگار شهیـد پازوکـی هم کنارش بود

 پرونده های دوست داران شهـدا را تفحص میکردند! آنها که اهل
 عمل به وصیت شهــدا بودند

شهیـد محمـودونـد پرونده شان را به شهیـد پازوکـی می سپرد
برای ارسال نزد ارباب

 پرونده های باقیمانده روی زمین! دیدم شهـدای گمنـام وساطت
 میکردند،برایشان… اسم من هم بود! وساطت فایده نداشت

از حرف تا عمل! فاصله زیاد بود
 دیگر پاهایم رمق نداشت! افتادم

خودم دیدم که با حالم چه کردم
 تمام شد

از کوچه پس کوچه های دنیا! بی شهـدا، نمی توان گذشت...

اولین روزی کهمعرفی فعالیت های ستاد شاهد
آقای الف به معنای 

واقعی دانشجو شد

کوچه دلت را به نام شهدا کن...

3



 گاهنامه  اجتماعی و فرهنگی

گاهنامه اجتماعی و فرهنگی “ رد پای جاوید” / سال پنجم شماره 8 / آبان ماه 1398

در  ماه  13۴5  آبان  پنجم  و  بیست  در  احدي  رضا  احمد  شهید 
شهرستان اهواز و در خانواده اي مذهبي و سنتي زاده شد. پدرش 
وارد  سالگي  در شش  بود.  دار  خانه  وي  مادر  و  ارتش  دار  درجه 
دبستان شد و مراحل تحصیل ابتدایي را با موفقیت کامل و احراز 
رتبه هاي اول طي کرد. دوره راهنمایي را نیز با معدل هاي 19 و 
20 گذراند. در این هنگام با شروع جنگ تحمیلي همراه خانواده 
به زادگاه پدر و مادر خویش )مالیر( بازگشت و تحصیالت متوسطه 
پي گرفت  دبیرستان دکتر شریعتي  در  تجربي  علوم  در رشته  را 
 6۴ سال  گردید.  دیپلم  کسب  به  موفق   63 سال  در  سرانجام  و 
و  کشور  کل  در  را  نخست  رتبه  ها  دانشگاه  سراسري  کنکور  در 
ادامه تحصیل  به  تهران  بهشتي  دانشگاه شهید  در رشته پزشکي 
تحصیل  با  همزمان  و  مالیر  به  مهاجرت  از  پس  شهید  پرداخت. 
در دبیرستان ضمن اندیشه و تأمل در مسائل گوناگون، ایمان روز 
افزون خود را به حرکت پویاي انقالب اسالمي و امام )ره( نشان 
داد تا آنکه در سال دوم تحصیل در دبیرستان، بر اثر روح کمال 
هاي  میدان  در  حضور  منظور  به  و  خویش  واالي  ایمان  و  خواه 
عملیات  در  بار  نخستین  و  کرد  تن  بر  رزم  لباس  جهاد  و  جنگ 
نبرد مجروح شد. دو  این  رمضان )سال 61( شرکت جست و در 
کتاب با نام های »ضیافت اهلل« و"با مرگ" از آثار بسیار پر محتوا 
بر  ایشان  از  بود  یاد  به  که  میباشد  احساسی شگرف  از  آکنده  و 
جبهه  در  پیاپي  شهادتش  هنگام  تا  احمدرضا  است.  مانده  جای 
هاي جنگ حضور یافت و در تمامي نبردها از نفرات ویژه و فعال 
گردان ها و دسته ها بود و در مواقع سخت و پیچیده در میادین 
نبرد، دیگران را نیز هدایت و مساعدت مي کرد و گاه اتفاق مي 
و  شد  مي  پنهان  دشمن  سپاه  میان  در  روز  شبانه  یک  تا  افتاد 
در  نداشت. در مدت چهار سال حضور  او خبر  از  جز خدا کسي 
جبهه جنگ بارها مجروح شد و در عین حال در بسیاري از این 
از  اش  خانواده  حتي  و  دوستان  که  افتاد  مي  اتفاق  کمتر  موارد 
این موضوع آگاهي یابند. احمد رضا برخالف ظاهر ساده و زیبا و 
قلبی پُر از عشق به شهادت و جهاد در راه خدا از فراست ذهن و 
طبع لطیف قابل توجهی برخوردار بود بطوری که حتي براي بیان 
مافي الضمیر و اندیشه خویش از فرمول هاي ریاضي و مقوله هاي 
علمي نیز تعابیري بدیع و گیرا به وجود آورد و به راحتي قلم را در 
بیان مکنونات دروني و مشاهدات خود به کار گیرد و شورانگیزي 
و عاطفه سیال خویش را در جمالت و نوشته هایش جاي دهد. 
افزون بر این، گاه طرح ها و نقاشي هایي نیز پدید مي آورد و مهم 
تر این که اُنس دائمي با قرآن و ادعیه داشت و بر آن هّمت مي 
دلبستگي خاصي  عرفاني  اشعار  و  به سخنان حکیمانه  گماشت.  
داشت آن گونه که در نوشته هاي خود به مناسبت هاي مختلف از  
اشعار نغز شاعران بهره مي گرفت. همیشه و در همه حال خدا را 
بر اعمال خود ناظر و حاضر میدید و به محاسبه و مراقبت از نفس 
خویش اهتمام مي ورزید چنان که اعمال نیک و بد خود را رمز 

گونه در دفتري جداگانه ثبت مي کرد. حضور پیاپي او در جبهه 
هاي غرب و جنوب به عنوان یک دانشجوي پزشکي هیچ گاه باعث 
برتري و غرور وي نمي شد چرا که او دنیاي غرور و خودخواهي را 
سخت سست و بي مقدار مي شمرد. هنگام راز و نیاز، حالتي وصف 
ناپذیر داشت آن گونه که دوستان او گفته اند اهل تهجد و شب 
زنده داري بود. چنان که هنوز گریه هاي سوزناک او در جاي جاي 

سنگرها در ذهن و یاد دوستانش باقي مانده است. 
مي  دوست  جان  ژرفاي  از  را  )ره(  امام 

داشت تا بدان حد که وصیت نامه 
عبارت  ترین  کوتاه  با  را  خود 

به تحقق  و در یک جمله 
سخنان  و  ها  خواسته 

ومقتدایش  رهبر 
»فقط  کرد:  مزین 
حرف  نگذارید 
زمین  به  امام 
و  بماند.همین« 
حضرت  چون 
امام )ره( جنگ 
را در رأس امور 
 ، بود  خوانده 
حضور در جبهه 

را با شگفتي تمام 
بر دنیاي عافیت و 

سالمت کالس درس 
و دانشگاه ترجیح داد. 

و  نوجواني  که  احمدرضا 
بلوغ جسماني خویش را در 

میدان هاي جنگ آغاز کرده بود 
در مقام معرفت و سلوک علمي مدارج 

روحاني را در مقام انقطاع از دنیا و اتصال به 
مبدأ اعلي در مي نوردید و چنین بود که بسیجي مرد میدان هاي 
در   ،  5 کربالي  عملیات  در  فعال  از شرکت  پس  سرانجام  جنگ 
شب دوازدهم اسفند ماه سال 65 همراه تني چند از همرزمانش از 
آن جمله مجید اکبري در درگیري با کمین هاي دشمن بعثي به 
شهادت رسید و  یک قدم به عشقش نزدیک تر شد و پس از 15 
روز که پیکر خونینش میهمان آفتاب بود بازگردانیده و درآرامگاه 
عاشوراي مالیر به آغوش خاک سپرده شد. شهادت مرگی است که 
انسان به سوی آن می رود و یک انتخاب است چه انتخاب شیرینی 
تر از آنکه در راه خدا باشد. حضرت علی علیه السالم می فرمایند: 
ابیطالب بیوه اللف ضربه بالسیف اهول علی  والذی نفس ابن ابی 
مرمتیه علی الفراش " قسم به کسی که جان و فرزند ابیطالب در 

دست اوست هزار ضربه شمشیر بر من آسان تر از مرگ 
در بستر است." )بحاراالنوار 97 ،ص0۴،حدیث۴۴( و چه زیباست 

این حدیث از حضرت علی علیه السالم که جایگاه شهید را به خوبی 
توصیف می کند شهید مرتضی احدی و امثال او کسانی بودند که به 
خوبی این  حدیث را درک  کرده اند. در دنیای امروزی که بسیار با 
تکنولوژی در آمیخته شده و ارتباط عمیقی پیدا کرده است کمتر 
این مقام واال فکر کنند و بخواهند  به  کسانی پیدا می شوند که 
برای آن تصمیم بگیرد و خود را آماده آن کنند. بدیهی است که 
شهید شدن یعنی گذشتن از تعلقات دنیایی چون مقام و منزلت 
هایی که امروزه همه ما انسان ها را وسوسه ی خود میکند و چه 
َسرهایی برای رسیدن به آن حاضر شده ایم به باد بدهیم اما 
شهید مرتضی احدی و امثال او اینگونه نبودند چه 
بسا که ایشان پذیرفته رشته پزشکی دانشگاه 
شهید بهشتی  تهران در سال 56 شده بود 
از لحاظ جایگاه دنیای بسیار  که قطعاً 
هدف،چیز  اما  است  واالیی  جایگاه 
ما  امروز  که  هدفی  بود  دیگری 
نیستیم  آن  دنبال  به  انسان ها 
هدفی که جایگاه و مقام واالی 
اصلی انسان را نشان می دهد 
جایگاهی در همسایگی خدا و 
اهل او. به ظاهر ساده است که 
ساده  کاری  شهادت  بگوییم 
است اما دلی شیر و اعتقادی 
راسخ میخواهد که ما انسان ها 
آنقدر غرقه زندگی شده ایم که 
علی  از حضرت  زیبا  این سخن 
خدا  میفرمایند  السالم که  علیه 
از  را که میداند  رحمت کند کسی  
کجا آمده و به کجا خواهد بازگشت. 
در آخر باید بگویم که همانطور میدانیم 
و  جسم  فقط  و  است  زنده  همیشه  شهید 
در  او  روح  همچنان  رفته  ولی  دنیا  از  آن  کالبد 
بتوانیم همانند  نیز  ما  که  روزی  امید  به  ماست.  میان 
شهدا عاشق شویم همانند آنها رفتار کنیم و همانند آنها از دنیا  و 

زیبایی های آن دست برداریم.

عاشق که غمش نشان ممتازِی اوست

پامالِی او عین سرافرازِی اوست

ای دوست بباز سر که در جبهه ی عشق

زیبایی سرباز به سر بازی اوست

شعر از ایمان شعبان

شهید احمد رضا احدي 

مدیر مسئولمدیر مسئول::صاحب امتیازصاحب امتیاز::

هیئت تحریریههیئت تحریریه::

طراح و صفحه آراطراح و صفحه آرا::

سردبیرسردبیر::

کانون ایثار دانشگاه اراککانون ایثار دانشگاه اراک

((وابسته به دفتر ستاد و شاهدوابسته به دفتر ستاد و شاهد))

مینا کریمیمینا کریمی

نفیسه شفیعینفیسه شفیعیمینا کریمیمینا کریمی

مینا شکربیگیمینا شکربیگی

مینا شکربیگیمینا شکربیگی

حامد آقالرحامد آقالر سهیل آزادی نیاسهیل آزادی نیا محیا ظهیریمحیا ظهیری

0990 960 32 99
@Arakuisar
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