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 پای صحبت های »ناصر مهرانفر«  
جانبازی که بارها صعود به قله های بلند دنيا را تجربه کرده است

صعود به کلیمانجارو با پای مصنوعی
ناصر مهرانفر، یکی از هزاران 

مهناز عباسيانگزارش
روزنامه نگار

جانباز دفاع مقدس اســت. 
سال هاســت با کمک پای 
مصنوعی راه می رود؛ اما به رغم همه ســختی ها و مشکالت 
پيش رو خستگی ناپذیر است و مقاوم. این اراده آهنی را از دوران 
جنگ دارد. او بعد از قطع عضو به جای غصه خوردن و انتظار 
یک آینــده مبهم برای خــود، به ورزش رو آورده و رشــته 
کوهنوردی را انتخاب کرده است. مهرانفر موفقيت های زیادی 
کســب کرده و عالوه بر صعود به قله هــای آرارات و دماوند 
توانسته قله کليمانجارو را هم فتح کند. با این کوهنورد درباره 

تجربياتش گفت وگو می کنيم.

با پای مصنوعی راه می رود اگر عصا دستش نباشد نشان نمی دهد که 
جانباز است. مصمم و با اراده به نظر می آید. شاید برای همين یکی 
از خبره های رشته کوهنوردی به شمار می آید. بارها به قله دماوند 
صعود کرده و با اینکه دوره سالمندی را پشت سر می گذارد اما هنوز 
قبراق است و ســرحال. می گوید که از 27ســالگی وارد این حرفه 
شــده؛ یعنی از همان جوانی و روزهای جنگ. ماجرای زندگی اش 
را تعریف می کند: »خدمت سربازی من مصادف شده بود با دوران 
جنگ. 55روز مانده بود که سربازی ام تمام شــود. اما در عمليات 
فتح المبين بر اثر اصابت گلوله پای چپ خود را از دست دادم. برای 
من که اهل ورزش بودم و فوتبال بــازی می کردم این اتفاق خيلی 
سخت و سنگين بود. دنيا را ســياه می دیدم. اميدی نداشتم و کال 

مایوس شده بودم.«

صعود به قله دماوند
حس بدی بود ولی باید با آن کنار می آمد. اینکه بخواهد باقی عمر خود را 
عزلت نشينی کند منطقی نبود. برای همين سعی کرد با بی حوصلگی و یأس 
خود مبارزه کند. درست در همان روزهایی که با خود کلنجار می رفت یکی از 
دوستانش برای دیدن او آمد. اینکه صحبت های او چه تحولی در ناصر جوان 
ایجاد کرد را از زبان خودش می شنویم: »گوشه گير شده بودم تا جایی که 
با هيچ کس حرف نمی زدم. تا اینکه یکی از دوستانم آمد و کلی با من حرف 
زد. شوخی کرد و سربه سرم گذاشت. از صحبت هایش کلی روحيه گرفتم. 
به من گفت بلندشو به خودت بيا. خالصه تشویقم کرد با او به کوهنوردی 
بروم. روز اولی که به توچال رفتيم. احساس کردم خدا چقدر به من نزدیک 
است. دیگر حس رخوت نداشتم. حالم بهتر شده بود. همان روز دوستم به 
من گفت سری به خانه کوهنوردان بزنم. آنجا دیدم از من بدتر هم حضور 
دارد.« او در کالس های آموزشی خانه کوهنوردان شرکت کرد و توانست 
فنون کوهنوردی را یاد بگيرد. بعد از آن برای صعود به قله دماوند اقدام کرد. 
تنهایی رفت. هيچ شاهدی برای حرفش نداشت به جز عکسی که از خود 
گرفته بود. می گوید: »بعد از صعود به فدراسيون رفتم گفتم که تنهایی به 
دماوند صعود کرده ام. از من درخواست عکس کردند که حرفم را تأیيد کند. 

عکس را نشان دادم و لوح تقدیر گرفتم.« 

زندگی ميدان مبارزه است
او در کارنامه کوهنوردی اش صعود به قله های دماوند، ســبالن، سهند، 
تفتان، هزارمسجد و بازی دراز کرمانشاه را دارد. همچنين ازجمله جانبازان 
کوهنوردی است که توانسته به قله آرارات ترکيه و کليمانجارو صعود کند. 
می گوید: »زندگی ميدان مبارزه است که باید برای بهترشدنش با مشکالت 

جنگيد و دست از تالش برنداشت. سبک زندگی در جبهه ها با االن خيلی 
فرق کرده است. آنجا همه هم معلم بودند هم شاگرد. از هم یاد می گرفتند. 
برای بهتر بودن از هم سبقت می گرفتند. همدیگر را دوست داشتند به خاطر 
دیگری از خواسته خود می گذشتند.« مهران فر روزهای پرفرازونشيبی را 
پشت سر گذاشته و به قول خودش دنيایی از تجربه است. به روزهای نوجوانی 
خود برمی گردد: »من روزهــا درس می خواندم و عصرها کار می کردم. به 
بچه هایم یاد داده ام که مقاوم باشــند و برای زندگی تالش کنند. در سن 
38سالگی ازدواج کردم و همسر همراه و مهربانی دارم. از بعد از جانباز شدنم 

بيشتر به خدا نزدیک شدم و هميشه شاکر او هستم.« 

 مروری بر کتاب»بچه های حاج قاسم«
خاطرات سردار حسين معروفی

خاطرات یک رزمنده شهربابکی
در دل 8سال دوران دفاع مقدس آن قدر خاطرات تلخ و 
شيرین نهفته است که هر بار وقتی با کتاب نخوانده ای 
از خاطرات آن ایام مواجه می شــویم، ابعاد دیگری از 
حماسه آفرینی های رزمندگان در آن سال ها برای مان 
روشن می شود. راویان، همان رزمندگان دیروز جبهه ها 
و یادگاران آن برهه حساس در روزگار امروزمان هستند 
که با توجه به اهميت ضرورت انتقال ارزش های دوران 
دفاع مقدس به نســل های فعلی و آینده، خاطرات خود 
را بازگو می کنند تا در قالب ســندی مکتوب از تاریخ 
شفاهی دوران دفاع مقدس برای نســل های بعدی به 
یادگار بماند. یکی از آثار قابل توجه در این زمينه، کتاب 
»بچه های حاج قاسم«؛ خاطرات سردار حسين معروفی 
با خاطره نگاری افسر فاضلی شهربابکی است که از سوی 

نشر فاتحان منتشر شده است.

 در این کتاب، شــرح دالوری های یکی از فرزندان دلير این 
سرزمين روایت شده که تجربه سال ها حضور در جبهه های 
جنگ و نيز اسارتگاه های دشمن را دارد و حاال راوی صادقی 
از روزهای پرتالطم آن دوران است برای آنهایی که دوست 
دارند درباره آن سال های سرنوشت ســاز بيشتر بدانند. در 
مقدمه کتاب به نقل قولی از سردار شهيد حاج قاسم سليمانی 
اشاره می شود که راوی این کتاب، سردار حسين معروفی را، 
کم سن و سال ترین فرمانده گردان لشکر41 ثاراهلل در طول 
دوران دفاع مقدس معرفی می کند. شروع کتاب با توضيحات 
خاطره نگار کتــاب در مقدمه اثر همراه اســت که یادآوری 
می کند، راوی خاطرات در سال1367 و 4روز پس از پذیرش 
قطعنامه 598 شورای امنيت، در شلمچه در حالی به اسارت 
نيروهای بعثی درآمد که امکان فــرار از معرکه برایش مهيا 
بود؛ اما مردانه و جانانه تا آخرین لحظه ایستاد، مقاومت کرد 
و بچه های گردانش را که هميشــه یار و یاور او بودند، تنها 
نگذاشت و همراه آنها اسير شد و مدت 26ماه در زندان های 
رژیم بعثی عراق، به دليل مفقوداالثر بودن )ثبت نام نشدن 
توسط صليب سرخ( و نيز شناســایی شدن توسط بعثی ها، 
سخت ترین شکنجه ها را تحمل کرد اما لحظه ای از اعتقادات 

و آرمان های خود دست برنداشت.

بچه های حاج قاسم
کتاب»بچه های حاج قاسم« 
در 5بخــش تنظيم شــده 
که بخش اول آن بــا عنوان 
»ســال های نخســت« در 
2 فصــل بــه دوران کودکی 
و نوجوانــی راوی می پردازد 
که مقطــع ســنی نوجوانی 
راوی همزمــان می شــود با 
وقــوع انقالب اســالمی در 
ســال1357 و او یــادآوری 
می کند: »در دوران راهنمایی 

بودم که انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمينی)ره( 
به پيروزی رسيد.« 

بخش دوم کتاب با عنوان»ســال های دفاع مقدس« در 20 
فصل، سال ها حضور راوی در مناطق جنگی را روایت می کند 
و او در این مدت سمت های گوناگونی را از یک نيروی رزمنده 
عادی تا فرماندهــی گروهان و گردان در لشــکر41 ثاراهلل 
را تجربه می کند. این بخش با شــروع جنگ تحميلی رژیم 
بعثی عراق عليه جمهوری اســالمی ایران آغاز می شود که 
در این ایام حسين معروفی نوجوان در حال و هوای روزهای 
دفاع مقدس قرار می گيرد و به توصيه و ســفارش برادرش 
غالمرضا که بعدها در جبهه شهيد می شود، حسين نوجوان 
هم عازم مناطق جنگی می شود. حضور طوالنی این رزمنده 
در جبهه های مختلف تا روزهای بعد از پذیرش قطعنامه598 
شورای امنيت هم ادامه پيدا می کند که در نهایت منجر به 
اســيری او به دست دشمن می شــود. در بخش سوم کتاب 
دوران اســارت راوی بيان و نيز در بخش چهارم، خاطرات 
همسر حسين معروفی از دوران اســارت همسرش روایت 
می شود. بخش زیادی از کتاب به دوران دفاع مقدس و حضور 
رزمندگان شهربابک در مناطق جنگی اختصاص یافته که 
اطالعات دقيق و مستند بسياری در این زمينه به خوانندگان 

اثر ارائه می شود.
 از افراد بسياری در بخش های مختلف کتاب یاد می شود که 
راوی تالش کرده درباره هریک از این افراد شرح مختصری 
در قالب زیرنویس ارائه دهد. راوی خاطرات همچنين تالش 
کرده زمان و مکان خاطرات خود و همچنين اســامی افراد 
حاضر در آن وقایع را با دقت و جزئيات بيشتری شرح دهد تا 
گفته هایش عالوه بر بيان شفاهی یک رزمنده، به منزله سند 
مکتوب تاریخی هم برای نسل های بعدی به یادگار بماند. او 
در بخشی از کتاب می گوید: »اوایل دی ماه سال1365 بود. 
کم کم داشتيم برای یک عمليات بزرگ آماده می شدیم. در 
این اعزام اکثر بچه های شــهربابک قدیمی و باسابقه جبهه 
حضور داشتند. هم کادر گردان قوی بود و هم نيروهای زبده 
پای کار و باتجربه گرد هم جمع شــده بودند. از ســد دز در 
اهواز و جنگل های دب حردان رفتيم. جای مناسب و خوبی 
را انتخاب و بچه ها مستقر شــدند. در این عمليات، فتاحی 
فرمانده گردان، علویان جانشين و من معاون بودم. علی اصغر 
پوراحمدی، حسن فاضلی و بهرام اميرحيدری که بچه رابر 

کرمان بود، هم فرمانده گروهان بودند.« 

حضور مؤثر سردار سليمانی در مناطق جنگی
او در بخش های مختلف خاطرات خود به حضور مؤثر سردار 
شهيد حاج قاسم سليمانی به عنوان فرمانده لشکر41 ثاراهلل 
در مناطق جنگی اشاره می کند که با تدبير، افراد و رزمندگان 
گروهان هــا و گردان هــا را در بخش های گوناگون لشــکر 
سازماندهی و هدایت می کند. سختی های دوران اسارت هم 
با جزئيات بيشتری شرح داده می شود تا استقامت آزادگان 
در آن دوران سخت بيان شــود. همچنين خاطرات همسر 
سردار حســين معروفی موقعيت خانواده های رزمندگان 
و آزادگان در آن دوران ســخت را به شکل ملموس روایت 
می کند. در بخــش پایانــی و پنجم کتاب که بــه تصاویر 
اختصاص یافتــه، 4ســند و 56عکس مرتبط بــا موضوع 

خاطرات ضميمه کتاب شده است.

طراحی نمادهای مخصوص 
در گلزارهای شهدای زنجان

 مدیرکل بنياد شــهيد و 
امور ایثارگران اســتان 
زنجــان گفــت: »بعــد 
از اتمــام ســاماندهی 
گلزارهــای روســتایی، 
بهســازی و زیباسازی و 
طراحی المان در دستور 
کار قرار می گيرد.« اميرعلــی نيک بخش با بيان 
اینکه همه گلزارهای شــهدا تا خرداد ماه ســال 
آینده ساماندهی خواهد شد، اظهار کرد: »فقط 
برخی گلزارهای روستایی ســاماندهی نشده و 
همه گلزارهای شهدای شهری ساماندهی شده 
است؛ با ســاماندهی گلزار شــهدای روستایی 
باقی مانده، صددرصد گلزارهای شهدا ساماندهی 
خواهد شد.« وی یادآور شد: »در تالش هستيم تا 
طراحی های ویژه ای برای گلزارهای شهدا داشته 
باشــيم تا روحيه و ادبيــات دفاع مقدس در آن 
ملموس باشــد. اکنون به دنبال ایجاد المان های 
مخصوص در گلزارهای شــهدا هستيم.« وی در 
ادامه به پروژه 224واحدی مسکن برای فرزندان 
شهدا اشاره کرد و یادآورشد: »این پروژه در حال 
ساخت است و در تالش هســتيم تا این پروژه ها 
ظرف مدت 18 تا 20ماه تحویل متقاضيان شود. 
هم اکنون این پروژه ها در مرحله فونداسيون بوده 
و مراحل اخذ تســهيالت این پروژه انجام شده 
اســت و هيچ گونه مانعی درخصوص ســاخت و 

تکميل این پروژه وجود ندارد.«

مظلوميت شهدای فتنه های داخلی 
مستند شد

مســتند »ماجــرای امــروز« بــه کارگردانــی محســن 
اردستانی رستمی با محوریت فتنه های داخلی روی شبکه افق 
رفت. محسن اردستانی، کارگردان »ماجرای امروز« درباره 
این مســتند گفت: »این اثر، یک برنامه تلویزیونی ترکيبی 
است که از فتنه های منافقين و دهه60 شروع می شود و تا به 
امروز ادامه پيدا می کند و مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. 
در این مستند مادران و همسران شهدای فتنه88، آبان98 
و فتنه1401 و شهدای امنيت و شــهدای پاسداران جلوی 
دوربين قرار گرفته اند. چندین ســال اســت که برای شهدا 
ازجمله شهدای مدافع حرم پاکستانی و افغانستانی در حال 
ساخت برنامه هستم اما امروز در این بمباران رسانه ای عليه 
ایران در واقع شهدای فتنه داخل کشــور از مظلوم ترین ها 
هستند.« این کارگردان با بيان اینکه باید یاد و خاطر شهدای 
مظلوم فتنه ها را زنده نگه داشت، مطرح کرد: »یک نخ تسبيح 
بين همه شهداســت، در واقع بيشتر شــهدای فتنه اخير از 
بازماندگان در جنگ ســوریه بودند که در این فتنه اخير به 
شهادت رســيدند. در کنار هجمه های عظيم رسانه ای این 
برنامه تلویزیونی یک چراغ کوچک اســت اما اگر این مسير 
ادامه یابد حال و هوای جامعه تغيير می کند.« اردستانی در 
پایان با بيان اینکه امنيت اتفاقی نيســت، خاطرنشان کرد: 
»محوریت این برنامه همسر و مادران شهدا هستند که نقطه 
مغفول همه این رشــادت ها بوده اند؛ چرا که در راه آرامش 
جامعه، عزیز خود را فدا کردند. برای امنيت هر روز در حال 
تقدیم شهدا هستيم که متأســفانه رسانه نتوانسته است به 
خوبی این رشــادت ها را تبيين کنــد.« مجموعه »ماجرای 
امروز« هر شب از ساعت18:30 به مدت 30دقيقه از شبکه 
افق پخش می شــود. عالوه بر این می توانيد از پلتفرم های 

نمایش فيلم داخلی، این مستند را تماشا کنيد.

 حضور انتشارات مرکز اسناد
و تحقيقات دفاع مقدس در 

نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس
انتشارات مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در یازدهمين 
نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس که در قم برگزار می شود، با 
ارائه تمامی آثار این مرکز حضوری فعال دارد. این انتشارات 
در نمایشگاه، آثاری ازجمله کتاب های مطالعات نظامی مانند 
اطلس ها، شناسنامه یگانی و کتاب های نبردی، کتاب های 
روزشمار، کتاب های تاریخ شــفاهی و کتاب های مطالعات 
غيرنظامی را عرضه کرده است. تازه های نشر مرکز اسناد و 
تحقيقات دفاع مقدس نيز در غرفه این مرکز موجود است و 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به غرقه انتشــارات مرکز با 
تخفيفات 20 تا 40درصدی نسبت به تهيه آثار مورد نظر خود 
اقدام کنند. یازدهمين نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از 19 
تا 27آبان در مجتمع فرهنگی تربيتی امام خمينی)ره( جنب 
گلزار شهدای قم برپا می شود و هر روزه از ساعت 9 تا 12 و از 

ساعت 16 تا 21 ميزبان عموم عالقه مندان است.

»خاکریز غزل« ساخته شد
»خاکریز غزل« نام مســتندی کوتاه از حضور جمعی از شاعران 
آیينی در راهيان نور جنوب کشــور است. این شاعران در اسفند 
سال1400 به منظور بازدید از مناطق عملياتی 8سال دفاع مقدس 
به خوزستان سفر کردند و در جریان سفر خود از منطقه عملياتی 
کربالی4 )نهر خين(، منطقه عملياتی دشــت ذوالفقاری، موزه 
دفاع مقدس خرمشــهر و دیگر مناطق بازدیــد کردند. مرحوم 
غالمرضا سليمانی ازجمله شاعران آیينی کشور است که در این 

سفر حضور داشت. او 2هفته پيش دار فانی را وداع گفت.

خبر

اخبار کوتاه

 خبر

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگاریادداشت

چقدر جایش خالی است. از وقتی که رسول رفته 
انگار همه خوشی های دنيا را هم با خود برده است. 
حاال به جای دیدن قامت او و شنيدن صدایش فقط 
باید با عکســی که روی دیوار نصب شده دلخوش 
باشد. لحظه تولد او را هيچ وقت فراموش نمی کند. 
آخر اردیبهشت سال1361 بود که به دنيا آمد. وقتی 
در آغوشش گرفت و صورت چون قرص ماه نوزادش 
را غرق در بوســه کرد هيچ وقت گمان نمی کرد که 
روزی برسد که پيکر غرق خون او را برایش بياورند. 
با اینکه صبور است و بی تابی نمی کند اما نمی توان 
احساسات مادرانه و بغض فروخورده اش را نادیده 
گرفت. برای او مرور لحظه شهادت رسول دردناک 
اســت؛ به خصوص که بارها ماجرای چاقوخوردن 
رسول را از دوست و آشنا شــنيده و در ذهن خود 
مجسم کرده است. حتی فکرکردن به آن هم سخت 
است. اینکه ناجوانمردی از روی بغض و کينه، چاقو 
را در قلب پسرت فروکند و او را به جرم گناه نکرده و 
عشق به امام حسين)ع( بکشد، خيلی تلخ است. اما 
تلخ تر سکوت فرزندانش اميرعلی 14ساله و ریحانه 
6ساله است. وقتی به چهره معصوم آنها نگاه می کند 

گویی زغال گداختــه ای را روی قلبش می گذارند. 
آتش می گيرد از غصه ای که راه گلوی بچه ها را بسته 
است. اما چه کند؟ باید صبور باشد و مقاوم. می گوید: 
»رسول من عاشق اهل بيت)ع( بود و برای اعتقادات 
قلبی اش هم شهيد شد. هيچ کس بچه من را مجبور 
نکرد که با اغتشاشگران روبه رو شود. او برای دفاع 
از دین این کار را کرد. رسول من برای دفاع از حرم 
حضرت زینب)س( بارها سوریه رفته بود. مخلص 

واقعی بود.« 

درآمدش را برای ترویج دین هزینه می کرد
مادر، دیگر ادامه نمی دهد؛ یعنی نمی تواند که باقی 
حرف هایی را که روی دلش سنگينی می کند، بازگو 
کند. اميدـ  برادر رسولـ  صحبت های او را تکميل 
می کند و به دوره نوجوانی او اشاره می کند؛ »خانه ما 
نزدیک مسجد توفيق احمدآباد مشهد است. از همان 
بچگی پایمان به مسجد باز شد. خانه دوم ما محسوب 
می شد. رسول از همان 15-14سالگی عضو نيروی 
بسيج شــد. خالصانه برای خدا کار می کرد؛ فرقی 
نمی کرد چه کاری باشد. برایش مهم، رضای خدا بود. 

چند باری هم به سوریه رفت به  عنوان مدافع حرم. 
وقتی هم به مشهد برمی گشت پيگير کار شهدای 
مدافع حرم می شد. خادم افتخاری آنها بود.« برای 
رسول، ترویج فرهنگ دینی در اولویت بود. کمتر 
کسی می داند که او بخشی از درآمدش را برای این 
کار هزینه می کرد؛ اما اميد خبر دارد و می گوید: »کار 
رسول نگهبانی بود. از طریق گروه همياران پليس 
مأمور شــده بود. مبلغی از حقوق ماهانه خود را به 
موکب های عفاف می داد تا برای ارشاد خانم هایی 

که حجابشان مشکل داشت خرج شود.« 
نه اميرعلــی و نه ریحانــه هيچ کــدام تمایلی به 
صحبت کردن نشــان نمی دهند. حــق هم دارند؛ 
ذکر خاطرات پدر، آزارشان می دهد. اميرعلی زمانی 
پدرش را از دست داده که بيشتر از هميشه به او نياز 
دارد؛ با این حال باید حاال مرد خانه خودشان شود 
و این مسئوليت روی شانه هایش سنگينی می کند.

چاقویی که قلبش را درید
بعد از خانواده دوســت محمدی، نوبت به دوست 
رسول می رســد که از او بگوید؛ مجتبی معتمدی. 

شهادت به جرم نوکری ارباب
 محمدرسول دوست محمدی، از فعاالن فرهنگی مشهد 

به دست اراذل و اوباشی که خيمه های عزا را آتش زدند به شهادت رسيد
 عاشق امام حسين)ع( بود و خادمش. از وقتی خودش را شناخت در دستگاه ارباب، نوکری می کرد. اینکه 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

چه کاری بود، برایش فرقی نمی کرد؛ از نصب داربست و جفت کردن کفش عزاداران گرفته تا ریختن چای 
و کار در آشپزخانه. برای محمدرسول تنها چيزی که اهميت داشت عرض ارادت به محضر اربابش بود؛ 
آنهم مخلصانه و بی ریا. بيشتر سعی می کرد به وقت خدمتگزاری خيلی جلوی چشم دیگران نباشد. دوست نداشت به غير از خدا و امام حسين)ع( کسی از 
چگونه نوکری کردنش خبر داشته باشد. دست آخر هم در همين راه، جان خود را فدا کرد. او شجاعانه و بدون داشتن هيچ سالحی روبه روی اغتشاشگران 
ایستاد و از حریم اربابش دفاع کرد و نگذاشت خيمه امام حسين)ع( را آتش بزنند؛ به همين جرم هم مورد ضرب وشتم ناجوانمردان سست ایمان قرار گرفت. 
محمدرسول دوست محمدی، یک بسيجی وفادار و از فعاالن فرهنگی و اجتماعی بود که در راه دفاع از آرمان های دینی اش،۳۰شهریور در مشهد به شهادت 

رسيد. خدیجه ميرتقی )مادر شهيد( و اميد دوست محمدی )برادر شهيد( خاطرات او را برایمان تعریف می کنند.

او جهادگر بود
علی کاظمی، رفيق قدیمی رسول است. با هم خاطرات زیادی دارند؛ از روزهایی که با هم در هيئت مکث

»حسين جان« کار می کردند. او به یاد می آورد: »من و رسول 25سال با هم دوست بودیم. 25سال 
یک عمر است. او جهادگر بود. برای رضای خدا هر کاری می توانست انجام می داد. فرقی نمی کرد 
چه کاری باشد. اگر زلزله ای رخ می داد جزو نخستين کسانی بود که خود را به آنجا می رساند. برای 
نيازمندان خانه می ساخت. در زلزله ســرپل ذهاب 2ماهی آنجا بود و خدمت کرد. انگار خستگی 
برایش معنا نداشت. در هيئت حسين جان هم همين طور بود. با هم در آشپزخانه کار می کردیم. از 

آشپزی که فارغ می شد درست زمانی که همه مشغول سينه زنی بودند کفش های عزاداران را جفت 
می کرد. گهگاهی هم چای می ریخت. نمی گذاشت کار روی زمين بماند.« 

رسول بيشتر جایی حضور داشت که کمتر به چشم بياید. خلوت می کرد با امام حسين)ع(. آقا هم 
برای رفتنش چه سنگ تمام گذاشت. در تشييع پيکرش کمتر مشهدی حضور پيدا نکرد. شهيد 
رسول دوست محمدی استخدام هيچ ارگان یا نهاد دولتی نبود؛ حتی بيمه هم نداشت؛ اما تا زمانی 

که جان در بدنش داشت مخلصانه به مردم و کشورش خدمت کرد.

خيلی ناراحت رفتن رسول اســت؛ او شاهد ماجرا 
بوده و یادآوری آن شب آزارش می دهد؛ »30شهریور 
بود؛ ساعت 11شب. من و رسول جلوی مسجدالرضا 
بودیم که بچه ها خبــر آوردند اغتشاشــگرها به 
خيمه های امام حســين)ع( حمله کرده اند و قصد 
دارند آنها را آتش بزنند؛ درســت سر تقاطع آبکوه 
و کالهدوز. من و رســول خودمان را سریع به آنجا 
رســاندیم. چند تا از بچه ها در خيمــه گير افتاده 
بودند و کمک می خواستند. با کمک بچه های دیگر، 
اغتشاشگرها را تارومار کردیم. آتش را هم خاموش 
کردیم. چند دقيقه بعد دوباره آشوبگرها به ما حمله 
کردند. یک نفر که صورتش را پوشانده بود ليدرشان 
بود؛ چــون مرتب توهين می کــرد و جوان ها را به 
شورش وامی داشت.« مرد یاغی خواست به خيمه 
حمله کند که مجتبی از پشت، او را گرفت اما متوجه 
چاقویی که در دســتش پنهان کرده بود نشد. مرد 
یاغی با چاقو چند ضربه به  دست مجتبی زد. رسول، 
صحنه را دید و به کمک دوســتش آمد. مجتبی را 
نجات داد اما ليدر آشوبگر بی محابا چاقو را در قلب 
رسول فروکرد. رسول روی زمين افتاد؛ غرق خون. 
بچه های بسيجی از راه رســيدند. آمبوالنس خبر 
کردند تا هر دو مجروح را به بيمارستان برساند اما 
اغتشاشگرها راه آمبوالنس را بسته بودند. ناچار آنها را 
بر ترک موتور سوار کردند تا به نزدیک ترین درمانگاه 
ببرند. رسول در بين راه شهيد شد اما مجتبی نجات 
یافت. مجتبی می گوید: »کاش من جای رســول 
شهيد شــده بودم. او خيلی زرنگ بود. زودتر رفت. 
گناهش چه بود؟ آیا به جز حفظ امنيت شهر و دفاع 

از ناموس مردم کار دیگری انجام داده بود؟«


