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معاون شهردار منطقه خبر داد

نصب نخستين ديوار صوتي
بر پل سوارهرو در منطقه

نخستين ديوار صوتي بر پل سوارهرو شهر تهران در منطقه نصب ميشود.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،معاون حملونقل و ترافيك ش��هردار
منطق��ه در اين ب��اره توضي��ح داد« :اين ديوار صوتي به ط��ول يكصدمتر در
تقاطع غيرهمسطح بزرگراه يادگار امام(ره) در محدوده همايونشهر در حال

برنامه عزاداري داش��تيم .هنوز كمي از مراس��م نگذش��ته بود ك��ه مأمورهاي عراقي
وارد اردوگاه ش��دند و تا آنجا كه در توان داش��تند با كابلهاي كلفت بچهها را زدند.
هيچكس ناي حرف زدن نداش��ت همه يك جوري زخمي شده بودند ،اما انگار  4نفر
از دوستانمان بيشتر كتك خورده بودند و همان شب شهيد شدند ».سفيعي ميگويد:
«عالوه بر همه اين تلخيها و س��خت گذش��تنها هر بار كه رزمندگان در عملياتي
پيروز ميشدند عراقيها تالفي شكستشان را بر سر اسيرها در ميآوردند و تا آنجا كه
ميشد ما را كتك ميزدند .البته ما از اين نوع كتك خوردنها خوشحال ميشديم».
بهانههايي براي شاد بودن
روزهاي اس��ارت تلخ است اما بيشتر اسرا س��عي ميكردند در اين دوران در كنار
همه تلخيها يكديگر را با كوچكترين بهانه شاد كنند ،اين را جانباز سفيعي مطرح
ميكند و از روزهايي ميگويد كه همه اسيران از جمله خود او در مناسبتهاي ملي
و مذهبي از هر روش��ي براي عوض كردن حال و هواي ديگران اس��تفاده ميكردند:
«يكي از روشهاي شناخته شده در اردوگاه ما درست كردن شيريني با اعمال شاقه
بود .از چند روز مانده به عيدها و مناسبتهاي ملي و مذهبي ،زمان خوردن غذا تكه
وس��ط نانها را بهصورت دايره درمي آورديم و جلوي آفتاب ميگذاش��تيم تا خشك
شود و با شكر مخلوطش ميكرديم تا تبديل به يك شيريني شود .بعد آن را در كل
اردوگاه بهعن��وان ش��يريني عيد پخش ميكرديم ،برگزاري تئات��ر و برنامههاي ديگر
هم از روشهايي بود كه بچهها از آن اس��تفاده ميكردند تا تلخي روزهاي س��خت را
كمي ش��يرينكنند ».البته آنطور كه سفيعي ميگويد شرايط هر اردوگاه با اردوگاه
ديگر متفاوت بود« :در اردوگاه ما چون خلبانها و افس��ران ارتش اسير بودند قوانين
و محدوديته��اي عراقيها هم بيش��تر بود وهمين موضوع كار را براي ما س��ختتر
ميكرد ،يكي از اين س��ختيها وضعيت بد تغذيه بود ،همه ما در اردوگاه روزي يك
وعده غذا آن هم در حد  8قاشق برنج خالي ميخورديم براي همين تا مدتها دچار
سوءتغذيه شديم».
لحظه ديدار
ديدار خانواده بعد از س��الهاي اس��ارت بهترين لحظه هر اس��يري است .كامبيز
س��فيعي آن روزها را هيچوقت فراموش نميكن��د .او وقتي از آن روزها حرف ميزند
خنده به لبهايش مينش��يند« :وقتي كه اسير شدم خواهرهايم همه كوچك بودند،
اما بعد از  11سال آنقدر تغيير كرده بودند كه در لحظه اول نشناختمشان .همه آنها
صاحب همس��ر و فرزند ش��ده بودند .چهره مادرم را هم در آن لحظه هيچوقت از ياد
نميبرم .از همه جالبتر اين بود كه من در مدت اس��ارتم صاحب يك خواهر ش��ده
ب��ودم كه اص� ً
لا او را نديده بودم .چون ما خيلي كم ب��ا خانوادههايمان از طريق نامه
ً
در ارتباط بوديم .مثال يادم ميآيد كه س��ال  ،61تبريك س��ال نو را در نامهاي براي
خانوادهام توسط نيروهاي صليب سرخ ارسال كردم و جواب آن در سال  64به دستم
رس��يد .عراقيها نامههاي ما را يكي دو سالي دست خودشان نگه ميداشتند بعد آن
را ارسال ميكردند».
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نصب اس��ت« » .ايرج ولينژاد» با بيان اينكه نصب ديوار صوتي تأثير بسزايي
در كاهش آلودگيهاي صوتي منطقه دارد افزود« :شهر تهران تاكنون تجربه
نصب ديوار صوتي شيشهاي در تقاطع غيرهمسطح و روي پلها را نداشت
كه اين اقدام براي نخستين بار در منطقه ما در حال انجام است».

نخستين زن اسير
بيس��تم مهرماه سال  ١٣٥٩ساعت  ٩صبح دختر پرستاري كه فارغالتحصيل رشته
ي»ابتدا
مامايي بود ،به همراه  ٤تن از رزمندهها به اسارت دشمن درآمد« .فاطمه ناهيد 
در جهاد سازندگي و بعد از آن در كميته امداد امام(ره) فعاليت ميكرد .او با آغاز جنگ به
خرمشهر رفت و اسير شد .عراقيها براي اين پيروزي با هلهله و شادي تير هوايي شليك
كردند .چند روز بعد 3خانم ديگر ايراني نيز اسير شدند .ناهيدي ارديبهشت ماه سال
 ١٣٦٠به همراه تعدادي از اسرا دست به اعتصاب غذا زدند .با اين اعتصاب ،مسئوالن
عراق موافقت كردند آنها براي خانوادههايشان از طريق صليب سرخ نامه بنويسند.
نخستين زن اسير ايراني دوازدهم بهمن سال  ١٣٦٢به همراه  ١٩٠نفر ديگر آزاد شد.

نخستين شاعر شهيد
شهيد «حسين ارسالن» ،متخلص به رخشا ،نخستين شاعر صاحب اثر شهيد دفاع
مقدس بود .او در بيست و پنج بهمن ماه سال  ١٣٢٤در شهرستان يزد به دنيا آمد.
با آغاز جنگ ارساالن هم مانند خيلي از جوانان ايراني لباس رزم پوشيد و به جبههها
رفت و روز بيستم آذر سال  ١٣٦٤در هورالهويزه همراه با شاعر همرزم خود« ،ماشااهلل
صفاري» ،به ديدار حق تعالي شتافت.

نخستين شهيد غيرايراني جنگ
نخستين شهيد غيرايراني جنگ ايران و عراق كه در مصاف با دشمن بعثي به شهادت
رسيد.شهيد«عليخفاجي»،فرزندعبداالمير،ازمسلمانانشهيدعراقيبودكهازسوي
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق از شهرستان جهرم عازم جبههها شده بود .خفاجي
در حلبچه به شهادت رسيد و پيكر پاكش در گلزار شهداي جهرم به خاك سپرده شد.

نخستين خلبان شهيد
نخستينخلبانشهيدروزهايدفاعمقدس،شهيد«فيروزشيخحسني»،فرزندحمزه،
بود .او در سال  ١٣٣١در شهرستان تنكابن به دنيا آمد .شيخ حسني در نخستين روز
جنگ تحميلي مصادف با يكم شهريور ماه سال ١٣٥٩در مأموريتي كه از پايگاه چهارم
شكاري اصفهان به او داده شد عازم جبهههاي نبرد شد و همان روز پس از درگيري
هواي با دشمن به شهادت رسيد.

