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فرماندهشوخطبعجبههها
بهمناسبتسالروزشهادتسیدمحمدرضادستواره،قائممقاملشکر27محمدرسولاهلل)ص(

حبیبتاجیک،همرزمشهید:
وقتیخستهمیشدیم

سرشوخیرابازمیکرد
حبیب تاجیک از همرزمان شهیددستواره است. آنها 
بیشتر در جلسات شورای لشکر با هم حضور داشتند. 
تاجیک به روحیه باال و شــوخ طبعی شهید اشاره 
می کند و اینکه هر جا که رزمندگان خسته می شدند 
او سر شــوخی را باز می کرد و فضا را شاد می کرد. او 
تعریف می کند؛ »برای آمادگی نیروها آنها را به اردو 
برده بودیم. یک مدرسه در کرمانشاه. مدرسه حیاط 
بزرگی داشت. از قضا حاجی بخشی هم همراه ما بود. 
او هم خیلی شوخی می کرد و سر به سر بچه ها و حتی 
حاج رضا می گذاشــت. یک شب حاجی بخشی یک 
پتوی ســربازی انداخت تا در حیاط بخوابد. خیلی 
خسته بود. هنوز سرش را روی بالشت نگذاشته بود 
صدای خروپفش بلند شــد. حاج رضا، من و چند نفر 
دیگر را صدا کرد و گفت ســر پتو را بگیرید بعد کنار 
حوض رفتیم و با فرمان سید؛ حاج بخشی را در حوض 
انداختیم. حاج بخشــی وقتی از خواب پرید وسط 
حوض کامال خیس شده بود و از بدنش آب می چکید. 
از حوض که بیرون آمد به دنبال رضا می دوید.« او با 
اینکه قائم مقام لشکر بود اما در زمان استراحت نشان 
نمی داد که فرمانده است. از جنس خود بچه ها می شد.

مکث

عباسبرقی،همرزمشهید:
شوخیشهیددستواره
باآیتاهللخامنهای

عباس برقی در خاطرات خود از شــوخ طبعی این 
فرمانده شهید اینطور یاد می کند؛ »عملیات والفجر 
هشــت که به پایان رســید خداوند این توفیق را 
نصیب بنده کرد تا همراه کادرهای لشکر ۲۷ محمد 
رسول اهلل)ص( برویم مالقات حضرت آیت اهلل خامنه ای 
که آن زمان مسؤلیت ریاســت جمهوری را به عهده 
داشتند. در محل ریاســت جمهوری ایشان ما را به 
حضور پذیرفتند و بعــد از دریافت گزارش عملکرد 
لشــکر در عملیات، حاج آقا کوثــری صحبت های 
جالبی کردند بعد از آنکه وقت دیدار به آخر رسید، 
وقتی آقا داشتند از پلکان انتهای سالن باال می رفتند، 
دفعتًا معاون لشکر، سیدمحمدرضا دستواره، با همان 
روحیه شاد و بذله گویی خاص خودش، با صدای بلند 
گفت: »برای رفع سالمتی ریاست جمهور« مکث کرد 
و چیزی نگفت. همه حضار متحیر به رضا خیره شدند. 
حتی آقا هم سر به عقب چرخاندند تا ببینند چه کسی 
این جمله را گفت. محمدرضا تا دید آقا سر به عقب 
چرخانده اند و به او نگاه می کنند با لبخند ادامه داد: 
»... بعث عراق اجماعًا صلوات.« همه حضار با خنده 

زدند زیر صلوات! آقا هم خندیدند«.

مکث

سردارمجتبیعسگری،همرزمشهید:
اینسیدرضادستوارهاست

کهباشماحرفمیزند
ســال 60در ارتفاعات شــهر پاوه با ضدانقالبی ها 
می جنگیدیم. در آنجا یک سنگر درست کرده بودیم 
که شهیدمحمدرضا دســتواره، سیف اهلل منتظری و 
چند تا از بچه های دیگر در آنجــا بودند. رضا به من 
گفت: »بچه ها! می خواهیــد حال همه ضد انقالب ها 
رو بگیرم؟« رزمنده ها متعجب از کار او پرســیدند: 
»چطوری؟ آن هم زیــر باران تیــر و آرپی جی؟« 
ســیدخندید و گفت: »االن نشان تان می دهم.« بعد 
بلند شد. لبه سنگر تا کمر او بود و از کمر به باالیش از 
سنگر بیرون. درحالی که خنده از لبانش دور نمی شد، 
فریاد زد: »این منم سیدرضا دستواره فرزند سیدتقی« 
و سریع نشست. رگبار تیربارها شدت گرفت. لبخند 
روی لب ما هم جان گرفت. سیدرضا قهقهه می زد و 
می گفت: »دیدید چطور شاکی شان کردم. حاال بدتر 
عصبانی شان می کنم.« بچه ها هر چه اصرار کردند که 
دست از این شوخی خطرناک بردارد فایده نداشت. 
او دوباره فریاد می زد: »این سیدرضا دستواره است 
که با شما حرف می زند... شما ضدانقالب های احمق 
هم هیچ غلطی نمی توانید بکنید...« بعد هم از خنده 

ریسه می رفت.

مکث

یادیاز291هموطنایرانیکهدرآبهای
خلیجفارسبهشهادترسیدند

جنایتی که آمریکا رقم زد 
خلیج نیلگون فارس هیچ گاه از یــاد نمی برد اتفاق 
تلخی که 1۲تیرماه ســال 136۷به چشم دید؛ روزی 
که آمریکای جنایتکار با شلیک ۲موشک از ناو جنگی 
وینســنس متعلق به نیروی دریایی ایاالت متحده، 
هواپیمای مسافربری ایرانی ایرباس به مقصد دبی را 
مورد حمله قرار داد. در یک آن هواپیما منفجر شــد 
و مسافرانش به شهادت رســیدند. شیطان بزرگ با 
رقم زدن چنین واقعه ای قصدش تضعیف اقتدار ایران 
بود اما جز بی آبرویی و بی اعتباری در جامعه بشــری 

پیامد دیگری برایش نداشت.

پرواز 655ایرباس
12تیرماهسال1367.فرودگاهبندرعباس.290مسافردر
ســالنفرودگاهبرایاعالمپروازلحظهشماریمیکنند.
پرواز655ســاعتیپیشازتهرانبــهمقصدبندرعباس
عازمشــدهبودتادرآنجاهمسوختگیریکندوهممورد

کنترلهایفنیقراربگیرد.
عدهایازمسافرانتهرانیبودندوباقیکسانیبودندکه
ازبندرعباسقصدســفربهدبیراداشتند.سوختگیری
زمانبربودومسافرانبایدساعتیدرسالنانتظاراستراحت
میکردند.تعدادزنوبچههابیشــترازمردهابود.زنها
مشــغولحرفزدنوبچههاهمپیبازیوشــیطنت.از
پیرمردیکهرویصندلیچرتمیزدتاخانمیکهسعی
درآرامکردنکودکخودداشتهیچکدامنمیدانستندتا
ساعتیدیگرچهتقدیریبرایشانرقمزدهوچهسرنوشت
غمانگیزیراپیدامیکنند.هرکدامازآنهاسفریخوشرا
درذهنشانمتصورشدهبودندبیآنکهبدانندرؤیاییکه

درذهندارندبهحقیقتنخواهدرسید.
دراینمیــانبچههابیشــترازهمهخوشــحالبودند.
خیلیشانبراینخستینبارسوارهواپیمامیشدندهمین
هیجانشانرازیادمیکرد.شــایددیوارهاوصندلیهای
فرودگاهیادشباشدازجملهایکهدخترکیموطالییبه
برادرکوچکشگفت:»ازآنباالمیتوانیمدریاراببینیم.

مامانمیگویددریاخیلیزیباست.«

مسافران چون برگ های پاییزی افتادند
انتظاربهپایانرســیدوصدایخانمیدربلندگوپیچید:
»مســافرانپرواز655بــهمقصددبی...«همهســاکو
چمدانبهدستواردگیتشــدهوبعدهمسوارهواپیما
شدند.ســاعت10:17صبحرانشــانمیداد.کسیچه
میداندشــایدبااوجگرفتنازرویباندشیطنتبچهها
همکمشدهومشتاقشدندباشوروهیجانیوصفناپذیر
زیباییهایخلیجنیلگونراتماشاکنند.اماگوییداشت
اتفاقیمیافتاد؛حادثهایتلخومصیبتبار.ناووینسنس
آمریکاموشــکهایشرابهســویهواپیمایمسافربری
ایرباسنشــانهگرفتهبود.بیآنکهدلیلموجهیداشــته
باشــد.اصالاگردلیلشهممنطقیبودچرابهرویافراد

بیدفاعوبیگناه.
باشــمارهمعکوسناخداویلیامراجرز2موشکبهسوی
هواپیماشلیکشد.صدایانفجارمهیبنهتنهاهواپیمارا
لرزاندبلکهقامتایرانرابهلرزهدرآورد.اینکالبدآهنی
هواپیمابودکهدرهمشکســتهوآتشگرفتهبود.همراه
باتکههایفلزیهواپیماپیکرســوختهمســافرانچون

برگهایپاییزییکییکیدرآبمیافتاد.

اعطای نشان لیاقت به ناخدای بی کفایت
آمریکاباجنایتیکهرقمزد،خرسندازاینکهزهرشرابه
ایرانریختهاستامانمیدانستکهتاابدخودرابیآبرو
کردهاســت.اینشــیطانبزرگباگفتندروغیآشکار
گفت:»هواپیمارابهجاییکهواپیماینظامیســاقط

کردهاست.«
درحالیکهناووینسنسدارایمجهزترینسیستمردیابی
بود.سرانآمریکابرایکشــتارافرادغیرنظامینهتنهااز
دولتوملتایرانعذرخواهینکردکــهبادادناعطای
نشــانلیاقتبهناخدایراجرزبیکفایــتبیشازپیش

چهرهمنفورخودرابهدنیامعرفیکرد.

دلتنگی خلیج فارس تا ابد
باسقوطهواپیماعملیاتجمعآوریاجسادقربانیانآغاز
شــد.نیروهایمنطقهیکمدریاییارتــش)بندرعباس(

همراهبا80غواصکارخودراآغازکردند.
2فروندناو،2فرونــدهواناو4فروندبالگــردبهمحدوده
انفجاراعزامشــدند.کارجمعآوریقطعــاتهواپیماو
پیداکردنپیکرشهدا52روزطولکشید.52روزتالش
بیوقفه.پیکرهاازآبگرفتهمیشدامادمایهوایآنجابه
بیشاز50درجهمیرسیدوهمینکارراسختکردهبود.
جسدهابهدلیلماندندرآبورمکردهونمیشدآنهارادر
تابوتگذاشتبرایهمینبهناچارآنهارابابرانکاردهای

توریجابهجامیکردند.
کســانیکهآنروزهــادرخلیجفارسبودندبهچشــم
دیدندکهتکههایبدنمسافرانرابهدستهایغواصان
میچســبید.صحنههایدلخراشــیکهازتحملبهدور
بود.اماخلیجهمیشــهفارستاآخریننفسآنروزهارا

فراموشنخواهدکرد.

سردار حسین اشتری
فرمانده کل نیروی انتظامی کشور

شــهدایمادرراهجهادفیســبیلاهللو
بهعبارتــی»جهــادتبیین«بهشــهادت
رسیدند.اگرمرورسریعیاززمانپیروزی
انقالباسالمیتاامروزداشتهباشیم،متوجه
میشویمکهبعدازپیروزیانقالباسالمی
دشمننهادهایاصلیکشورراموردهجمه
قراردادودرصددنابودیانقالباســالمی
بود؛اماموفقنشــد.همانگونــهکهرهبر
معظمانقالباسالمیهمتأکیددارند،زنده
نگهداشتنیادوخاطرهشهداکمترازشهادت
نیست؛چراکهآناهدافیکهشهداداشتندرا

مابایدمرتبمرورکنیم.
دفاعپرس

سردار سیدمحمدباقرزاده
فرمانده کمیته جست وجوی 

مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
تاکنونطیعملیاتهایتفحصمتعدددر
مناطقداخلیوبرونمرزی)درکشورعراق(،
پیکربیــشاز45هزارشــهیدمفقوداالثر
دفاعمقدسپیداشــدهکههویتقریببه
35هزارتنازآنانهمتاکنونشناســایی
شدهاســت.باکاوشحدود2600شهید
دیگرکارتفحصپیکرشهدایدفاعمقدس
بهاتمامخواهدرسید.حضوربرادرانعراقی
درکنارماوبرایکاوشاینشهدانشانهایاز
حقانیتاینشهداست.اینشهیدنمادیاز
مظلومیتملتایرانونشانهاستواریاست.
تسنیم

نقلقولخبر

خبر

مستند

فرنیا عرب امینی؛ روزنامهنگاریاد

یـاد

یـاد

کوتاهاز
شهیدحسیندستواره
دیرآمدوزودرفت

۲9خــرداد ســال 65بود 
که حســین شــهید شد. 
کربــالی  عملیــات  در 
یک. کوچک تریــن برادر 
خانــواده دســتواره بود. 
درســش را نیمه کاره رها 
کــرده و داوطلبانه به جبهه 
آمده بود. ۲بــرادر دیگرش 
محمدرضــا و محمد هم در 
جبهه بودند. نمی خواســت 
از قافله جهــاد عقب بماند. 
در خط پدافنــدی عملیات 
فعالیت می کرد. وقتی شهید 
شــد حاج رضا خیلی غصه 
می خورد. خواب و خوراک 
نداشت. می گفت: »حسین 
دیر آمد و زود رفت.« غبطه 
می خورد به او که شهید شده 
و خودش نه. وقتی مراســم 
خاکسپاری حسین تمام شد 
سریع به جبهه برگشت حتی 
نگذاشت مراسم شب هفتم 
برادرش سپری شــود. اما 
ســر مزار گفت: »قبری که 
کنار حســین است را خالی 
بگذارید. چنــد روز دیگر 
صاحبش را می آورند. کسی 
فکر نمی کــرد منظور خود 
اوست. تصورشــان این بود 
که شــهیدی در راه است.« 
تا اینکه 13تیرماه شد. شب 
قبل از شهادت خیلی گریه 
کرد. از صدای نالــه او بانو 
دلش می لرزید. نماز صبحش 
را که خواند برای سرکشی 
به خط مقدم رفت. عملیات 

کربالی یک بود.

کوتاهاز
شهیدمحمددستواره

شهادت3برادر
دریکسال

اما ســیدمحمد که پســر 
دوم خانواده بــود، با حاج 
رضا 5ســالی اختالف سن 
داشتند. او تا سوم ابتدایی 
درس خواند. مدتی به کار آزاد 
پرداخت. کارگری می کرد. 
به عنوان بسیجی در جبهه 
حضور یافت. بیســت و دوم 
دی 1365، با ســمت خدمه 
تانــک در شــلمچه بر اثر 
اصابت ترکــش خمپاره به 
شکم و ســینه، شهید شد. 
پیکر وی را در بهشت زهرای 
شهرســتان تهران به خاک 

سپردند.
حمید داوودآبادی، رزمنده 
و نویســنده دفاع مقدس 
در خاطراتش آورده است: 
»ســیدمحمد هر کار کرده 
بود تا بتواند از طریق سپاه 
به جبهه بیاید نشد؛ افتاده 
بود ارتش و محل خدمتش 
خرم آبــاد بود، چــون از 
جبهه دور بود، فرار کرده و 
با عضویت بســیج از طریق 
لشــکر ۲۷ خــودش را به 
جبهه رسانده بود، از این رو 
ســرباز فراری محســوب 
می شد. هرچه پدر و مادر به 
سیدمحمدرضا گفته بودند 
نامه ای بده کــه ثابت کند 
محمد جبهه بوده محمدرضا 
قبول نکرد، می گفت تخلف 
کرده محل خدمتش را ترک 
کرده از ایــن رو باید تنبیه 

شود.« 

اگر قرار باشــد فردوســی دیگری متولد شود 
و بخواهد کتابــی از مردان جنــگاور عصر حال 
بنویسد قطعا یکی از قهرمان های داستانش شهید 
سیدمحمدرضا دستواره، قائم مقام لشکر ۲۷ محمدرسول اهلل)ص(، خواهد بود؛ دالوری بی باک و جسور که 
در سخت ترین لحظه های جنگ خوش درخشید. او هر لحظه و هر جا که کشور نیاز به وجودش داشت خود 
را می رساند و شجاعانه در صحنه بود. یک روز به غرب کشور می رفت و با ضدانقالب ها و منافقان مبارزه 
می کرد و روزی دیگر راهی جبهه های جنوب شده و مقابل دشمن از میهن اش دفاع می کرد. حتی در بر هه ای 
از زمان برای کمک به مردم لبنان با حاج احمد متوسلیان همراه شد. سیدمحمدرضا یا به قول رزمنده ها حاج 
رضای جبهه ها، عمری کوتاه اما پربرکت داشت. در ۷سال حضورش در جبهه هاي مختلف بارها در عملیات ها 
شرکت کرد و 11بار هم مجروح شد و سرانجام در 13تیرماه سال 65در عملیات کربالی یک به شهادت رسید. 
اما موضوع قابل تقدیر اینکه از خانواده دستواره فقط حاج رضا نیست که نامش در فهرست شهدا ثبت شده، 
حسین و محمد، برادرهای کوچک تر او هم همین نشان افتخار را دارند. حسین ۲هفته جلوتر از حاج رضا و 

محمد چند ماه بعد از او مهر شهادت در شناسنامه شان نقش بسته است.

بزن بهادر محله
روزهایآخــراســفندماهســال1338بودکه
محمدرضابهدنیاآمد.نخستینپسرخانواده.پدرش
سیدتقی،کارگرنمکفروشیبود؛کاریپرزحمت
بادرآمدکم.اماســیدتقیراضیبود.هیچوقتاز
نداریگلهنکردوهمیشهسعیمیکردفرزندانش
راباعزتتربیتکند.محمدرضاکهروحیهلطیفی
داشتوقتیمیدیدپدرشچهسختیهاییرابه
جانمیخردتاخرجخانــهرادرآوردآزردهخاطر
میشد.اوباپاگذاشــتنبهدورهنوجوانیدرسرا
نیمهکارهرهاکردودریککارگاهخیاطیمشغول
کارشد.امامدتینگذشتهبودکهدوبارهدلشهوای
مدرســهراکرد.ازاینروتصمیمگرفتصبحها
مدرســهبرودوعصرهاکارکند.شدهبودکمک
حالپدر.دستمزدشرابهپدرمیداد.هرچهپدر
میگفتکهفرداآیندهداریوبایدبهفکرخودت
باشی.محمدرضاجوابمیداد:»راضینیستمو
دوستندارمبیشازاینزحمتبکشی.باباتوهنوز
خدارانشناختهایهرکاریبخواهمبکنمخدابه
منکمکمیدهد.«اوپسرشوخطبعومهربانیبود
اماحرفزوررانمیتوانستقبولکند.برایهمین
امکاننداشــتروزییکیدوباربابچههایمحل
دعواوکتککارینکند.برسرهرموضوعکوچکیاز
خجالتهمدرمیآمدندوساعتیبعدانگاراتفاقی

نیفتادهبازمشغولبازیمیشدند.

کارنامه نظامی دستواره 
ســال57محمدرضاموفقبهاخذدیپلماقتصاد
شد.آنروزهاهمزمانشدهبودبابحبوحهانقالب.
محمدرضاهمکهسرپرشوریداشتراهپیمایی
راهمیانداخــتوهمهدوســتانراهمدعوتبه
اینکارمیکرد.آبانمــاه57بهدلیلمبارزاتشاو
رادســتگیروروانهزندانکردنــد.بعدازپیروزی
انقالباسالمیدرســال58واردنیرویسپاهشد
ودرپادگانحضرتولیعصر)عج(خدمتمیکرد.
باشــروعجنگهاینامنظمبهغــرباعزاموبه

حاجاحمدمتوسلیانوشــهیدرضاچراغیملحق
شد.درعملیاتهایزیادیشرکتکردوزحمات
زیادیبرایپاکسازیروســتاهایمریوانازلوث
ضدانقالبهاکشید.باآزادسازیشهرمریوان،به
دستورحاجاحمدمتوســلیان،بهعنوانمسئول
تدارکاتمأموریتیافتتاکاالهایضروریمردم
راتهیهکندودراختیارشهروندانکردقراردهد.او
مدتیفرماندهی»پاسگاهشهدا«درمحورمریوان
رابهعهدهداشتوتاپایانمهرماه59همآنجابود.
بعدبهگیالنغربرفتتامنطقهمینگذاریشدهرا
شناساییکند.شهیددستوارهدرعملیات»کاوه
زهرا«مجروحشــدو7ماهیهمدرخانهبستری
بود.بعدازبهبودیدوبارهفعالیتشراازسرگرفت.
بازگشتاوبهکارمصادفشدهبودباتشکیلتیپ
محمدرسولاهلل)ص(کهمسئولیتراهاندازیاشرا
متوسلیانبرعهدهداشت.متوسلیاناورابهعنوان
مسئولواحدپرسنلیتیپانتخابکردودستواره
راهیجنوبشد.اواخرخردادسال61متوسلیان
بههمراههیأتینظامی–سیاسیایرانبهسوریه
رفتتاراههایکمکرسانیبهمردملبنانرابررسی
کند.دراینسفردستوارههمراهیاشکرد.اوبعداز
بازگشتبهفرماندهیتیپسومابوذرمنصوبشد
وتازمانعملیاتخیبرهمینسمتراداشت.البته
بعدازشهادتابراهیمهمت،فرماندهلشکرمحمد
رســولاهلل)ص(وواگذاریفرماندهیبهشــهید
عباسکریمی،بهعنوانقائممقاملشکر27حضرت

رسول)ص(منصوبشد.

با هم خوب باشید 
دیماهسال61.سیدرضابهخواستگاریبانوعذرا
رســتمیانرفت.رضاچراغیرفیقصمیمیاش
همهمراهاوبود.اودرهمانجلسهدربارهخودش
گفت:»مندائمادرجبهههستم.گاهپیشمیآید
چندمــاهنمیتوانمبهخانهبیایــم.پایچپمهم
مجروحشــدهوموقعراهرفتــنآنرارویزمین
میکشم.«عروسخانمفقطگوشمیدادبیآنکه

حرفیبزند.وقتیمتوجهشددامادازذریهسادات
اســتحسخوبیپیداکردوجــوابمثبتداد.
عروسودامادشرطخاصینداشتندجزاینکهباهم
عهدبستنددوشنبههاوپنجشنبههاراروزهبگیرند
وشبهایچهارشنبهحتمادعایتوسلبخوانند.
مراسمنامزدیشانسادهبرگزارشدوفردایآنروز
سیدرضابهجبههرفت.تاعیدنوروزنیامد.وقتیهم
آمدکاریکردکارستان.اوازروزپیشهماهنگ
کردهبودتامراسمعقددرمحضرامامخمینی)ره(
باشدوخطبهراایشانبخواند.عروسخانمباورش
نمیشدکهقراراستخطبهعقدشانراامام)ره(
بخواند.ازخوشحالیرویپابندنبود.خطبهعقد
خواندهشدوامامبالحنیپدرانهامامحکمگفتند:
»باهمخوبباشید!«همینجملهتحولیدروجود
اینزوججوانایجــادکرد.آنهاتــاپایانزندگی
مشترککوتاهشانهربارکهدلخوریازهمداشتند

اینجملهراتکرارمیکردند.

فرمانده آشپزی می کرد و هم ظرف می شست
جشنازدواجسیدرضاچونباشهادتدوستشرضا
چراغیهمزمانشدهبود،یکمهمانیسادهبرگزار
کرد.عروسبامانتووشلوارقهوهایواردمجلسشد.
حدود50نفرازاقوامحضورداشتندکهدراینمراسم
باهمآشناشدند.سیدرضاراهیجبههشدویکماه
بعدهمسرشنزداورفت.شایدخطمقدمنبوداما
ازآنجاهمدورنبود.درآنجاهمسراغلبرزمندههاو
فرماندههابودند.صمیمیتیبینبانوانایجادشدهبود
ودرآنجاخودساختهشدهبودند.سیدرضاهممثل
دیگرهمرزمانشهفتهاییکباربهنوعروسشسر
میزدوگاهپیشمیآمدبهماههممیرسید.باتولد
مهدیدر21فروردینسال63بانوازتنهاییدرآمده
وبادردانهاشسرگرمبود.اوهیچوقتازیادنمیبرد
لحظهایکهحاجرضابرایدیدنفرزندشآمد.وقتی
مطلعشدهبودمهدیبهدنیاآمدهسریعخودرابه
نوزادومادرشرساند.ازخوشحالیدرپوستخود
نمیگنجید.بانوتعریفمیکند؛»حاجرضابیروناز
خانهیکرزمندهبیباکبودووقتیبهخانهمیآمد
میشدیکهمسرفداکارومهربان.کاررابازندگی
خصوصیخودقاطینمیکرد.بارهامیشدوقتیبه
خانهمیرسیدخستگیازچهرهاشمیباریدامابه
محضورودباخندهمیپرســیدخانهکموکسری
ندارد؟خودتخوبی؟چیزینمیخواهیتهیهکنم؟
بعدهمبیمعطلیآستینباالمیزدوبهآشپزخانه
میرفت.غذامیپخت.ظرفمیشست.میدانست
کهمهدیکوچکاســتومندستتنهاهستم.
بااینحالشماراگردشهممیبــرد.«حاجرضا
اسطورهایبوددرمحبتومهربانی.اونمیگذاشت
بانویجوانلباسهایرزمشرابشــویدمیگفت:
»لباسهایمنهمکثیفاســتوهمســنگین.

دستهایتدردمیگیردبخواهیچنگبزنی.«

مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

خاطرات موتورسیکلت

مســتند»خاطراتموتورســیکلت«بهکارگردانی
وتهیهکنندگیامیرحســیننوروزیوبــاطرحو
پژوهشیازســامانمختاریباموضوعرشادتهای
شهیدمصطفیچمرانازفرماندهانمؤثردر8سال
جنگمیانایرانوعراقساختهوبهصورتآنالیندر
سایتخانهمستنداکرانشدهاست.اینمستندقصه
موتورسوارانیاستکهازتپههاوخیابانهایتهران
آمدندونخستینگروهچریکیموتورسوارانجنگ،
تحتفرماندهیشــهیدمصطفیچمرانراتشکیل
دادند.درخالصهاینمســتندآمدهاســت:»روزی
روزگاری،جوانهــایتهراندرتپههــاوخیابانها
مشغولموتورسواریشانبودندکهجنگشد.یک
آدمدلرباآمددلشانرابرد،خودشــانراهمبردبه
جبهه...اسمشچمرانبود،شهیدمصطفیچمران«.
ناگفتهنماند»خاطراتموتورسیکلت«درنخستین
نمایشخودکهدرسیزدهمینجشنوارهبینالمللی
سینماحقیقتدرسال1398بودموفقبهدریافت
تندیسنقرهایجایزهشهیدآوینیازاینجشنواره
شد.اینمستندمحصولسازمانهنریرسانهایاوج
ازسهشنبه31خردادماهوهمزمانباسالروزشهادت
دکترچمرانبهصورتآنالینورایگاندرسایتخانه

مستنددردسترسمخاطبانقرارگرفتهاست.

رئیسکمیسیوننامگذاریمعابرتهرانخبرداد
نامگذاری 9 معبر به نام شهدای زن

رئیسکمیســیوننامگذاریمعابرو
اماکنعمومیشهرتهرانبابیاناینکه
درسیزدهمینجلسهاینکمیسیون
تنوعقابلتوجهــیازنامگذاریهادر
حوزهفرهنگوشــهدایزنداشتیم،
ازتصویبنامگذاری9معبرشــهریبهنامشــهدایزن

خبرداد.
نرگسمعدنیپوردرتشریحعملکردکمیسیوننامگذاری
معابرواماکنعمومیشــهرتهرانبیانکــرد:»ازآنجاکه
تاکنوندرنامگذاریمعابرشــهرتهــرانتوجهکمتریبه
استفادهازنامبانوانشهیدهشدهبوددرجلسهکمیسیون،
9پروندهبهمنظورنامگذاریبانوانشهیدهموردبررسیقرار
گرفتواعضایکمیسیونرأیمثبتبهاستفادهازناماین

شهدایگرانقدردادند.«
ویبابیاناینکهنامگذاریاماکنعمومیشهرتهراندارای
حساســیتهایویژهایاســتودرایناقداممیبایست
نیازهایمحلهایومنطقهایشناساییشــودوبااستنادبه
درخواســتهاومدارکموجوداقدامبهتغییرناممعابردر
شهرتهرانکرد،ادامهداد:»درصورتعدمرعایتاینفرایند

پروندههایدارایشکایتافزایشخواهندیافت.«
رئیسکمیســیوننامگذاریواماکنعمومیشهرتهران
همچنینازتصویــبنامگــذاریمعبریبهنــامیکیاز
نویسندگانفقیدکشــورخبردادوگفت:»دراینجلسه
کمیســیونمقررشدتانامیکیازشــهدایاهلتسنندر
یکیازمعابرشهرتهراناســتفادهشود.همچنینپیشنهاد
نامگذاری7معبردیگربهنامشهدایگرانقدردفاعمقدسو
فرماندهانشــاخصموردتصویباعضایکمیسیونقرار

گرفت.«


