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ش��هردار منطقه هفته گذش��ته از خانواده شهيد س��عيد قهاري ديدار كرد.
ب��ه گزارش خبرنگار همش��هري محل��ه «عاب��د ملكي»به پاس رش��ادتها و
دالوريهاي ش��هداي هش��ت س��ال دفاع مقدس و اداي احترام ب��ه خانواده
معظم ش��هدا به ديدار خانواده ش��هيد س��رتيپ پاسدار ش��هيدقهاري رفت.

مدير روابطعمومي ش��هرداري منطق��ه درباره اين خب��ر گفت«:با توجه به
سياس��تهاي كلي ش��هرداري تهران و ارج نه��ادن و تجليل از مقام ش��امخ
ش��هيدان و ايثارگ��ران در اين ديدار ش��هردار منطقه را مديران ش��هرداري و
شوراياري محله همراهي كردند».

بازخواني خاطرات يكي از مردان بزرگ 8سال دفاع
مقدس،سرلشكرجانبازرضاصبوريزاده

صدام براي اسیرکردنم
جايزه گذاشته بود
عطیه اکبری

س�الها از پاي�ان جنگ تحميلي عراق عليه اي�ران ميگذرد ،اما هنوز هم
خاط�رات دليرم�ردان عرصه نب�رد از جنگ ش�نيدني اس�ت .خاطراتي كه
هيچوق�ت رنگ كهنگي به خود نميگيرد .سرلش�كر رضا صبوريزاده يكي
ازهمان دليرمردان و بزرگان جنگ است كه بدون اغراق ميتوان گفت اگر او
و امثال او نبودند شايد اين روزها نميتوانستيم به خود بباليم كه حتي يك وجب
از خاك سرزمينمان بعد از  8سال جنگ دست دشمن نيفتاد .وارد دهه  70زندگياش
شده و گرد پيري بر چهرهاش نشسته ،اما هنوز هم خدمت براي ايران اسالمي برايش
آرماني است كه با خود عهد كرده تا جايي كه جان در بدن دارد از آن عدول نكند.
ش�ايد اگر اين عهد را با خود نبس�ته بود وقتي شوراي پزشكي ارتش سالها پيش
اورا بعد از اصابت دهها تركشريز و درش�ت به بدنش بازنشسته پزشكي كرد تن به
اين بازنشس�تگي ميسپرد و باقيمانده عمرش را در آس�ايش و آرامش ميگذراند.
اما آرامش براي س�ردار صبوريزاده معناي ديگري دارد .بيشتر از  100ماه در جبهه
حضور داشته و دستكم  5بار مجروح شده اما انگار در قاموس او استراحت معنايي
نداشته و هر بار بعد از اينكه جراحتهاي وارد شده كمي التيام پيدا ميكرد دوباره راهي
جبههها ميش�د .ي�ك بار با پاي گچ گرفته و بار ديگر هم با دس�تاني كه توان حركت نداش�تند.
سرلش�كر رضا صبوريزاده در همسايگيمان در محله س�عادتآباد زندگي ميكند .در يك عصر
سرد پاييزي سراغش رفتيم تا با او به بازخواني خاطراتش بنشينيم.

س��ال  1342ب��ود كه به اس��تخدام ارتش در
آمدم .ت��ازه ازدواج كرده بودم و ب��ه دنبال پيدا
كردن يك ش��غل مناس��ب بودم كه در روزنامه
آگهي اس��تخدام سرباز پيماني را ديدم و تصميم
گرفتم به ارتش ملحق ش��وم .آن زمان و در اوج
جوان��ي اي��ن تصميم را به اين دلي��ل گرفتم كه
زندگيام س��رو س��اماني به خود بگيرد و صاحب
يك ش��غل دائمي شوم ،به هر نيتي كه بود ورود
به ارتش تصميمي بود كه مس��ير زندگيام را به
كل��ي تغيير داد .اما از همان س��ال اول با خودم
عه��د كردم و پي��ش خود گفتم «رض��ا حاال كه
اين راه را انتخاب كردي تا آخر عمرت پاي دين
و وطنت بايس��ت ».چند س��ال اول در دورههاي
متعددي ش��ركت كردم و آموزشهاي تخصصي
ديدم و همزمان براي اينكه س��رباز بيس��وادي
نباش��م عصره��ا در كالس اكاب��ر ه��م ش��ركت
ميكردم .بعد از طي كردن دوره چند ساله وارد
دانشگاه افس��ري ش��دم و در همين سالها بود
ك��ه فعاليته��اي انقالبي هم پر رنگ ش��د و در
سال  57به پيروزي انقالب اسالمي انجاميد .آن
زمان من ديگر به يك افس��ر زبده تبديل ش��ده
بودم .افس��ري كه حاضر نب��ود روياي خدمت به
مام وطن را با هيچ رؤياي ديگري ع��وض كن��د.
وقتي جنگ آغاز شد
انقالب اي��ران تازه به پيروزي رس��يده بود و
نيروهاي ارت��ش ثبات الزم را نداش��تند و هنوز
زم��ان زيادي نياز ب��ود تا به انس��جامي كه بايد
برس��ند،اما در همين اوضاع آشفته بعد از تغيير
نظ��ام بود ك��ه عراق به ايران حمل��ه كرد .صدام
آنقدر به پيروزي خودش در جنگ با ايران مطمئن
بود كه در كنفرانس طائف به فرماندهان نظامياش
گفته بود حمل��ه به ايران ب��راي ارتش عراق مثل
يك تفريح نظامي اس��ت .او قب��ل از آنكه جنگ را
آغاز كند به خبرن��گاران گفته بود كه توان تصرف
س��ه جزيره تنب كوچك ،تنب بزرگ و ابوموس��ي
را دارد .از همان ش��ب اولي كه صدام ناقوس جنگ
را نواخت ما به حال��ت آمادهباش در آمديم و به
منطقه جنگي اعزام ش��ديم و اين سرآغاز راهي
بود كه تمام رؤياه��ا و آرزوهايم براي خدمت به
وطن را ميتوانس��ت محقق كند .آن زمان من 4
فرزندداش��تم و دل كندن از خانواده برایمكاري
س��خت بود ،اما ارزش عهدي كه با خودم بس��ته
بودم بيش��تر از اين حرفها بود و مدام اين شعر
را ب��ا خودم زمزمه ميكردم« :آن س��ر كه نه در
راه عزيزان بود ،بار گرانيست كشيدن به دوش».

آرزوهايي كه صدام با خود به گور برد
ص��دام همزمان با تصميمي ك��ه براي حمله به
ايران گرفته بود روياهاي زيادي در س��ر داشت ،او
بعد از شليك نخستين توپ جنگي به سمت مناطق
جنوبي ايران به خبرنگاران گفته بود« :خوزستان را
سه روزه تصرف ميكنيم و روز سوم از نيروهايم با
چلوكباب ايراني در اهواز پذيرايي ميكنم ».حمله
به ايران براي صدام س��رابي بيش نبود .اما او از اين
سراب براي خود رؤياهايي دور ساخته بود و آنقدر
غرق در رؤياهايش بود كه دو سه روز بعد از جنگ
ه��م به خبرنگاران گفته ب��ود روز هفتم در ميدان
آزادي سخنراني ميكنم .اما موضوع آنقدرها هم كه
صدام فكر ميكرد راحت نبود و او در محاس��باتش
ج��ان بر كفان وطن را ناديده گرفت��ه بود .ايران با
همان توان نظامي ناچيزش در س��الهاي اول بعد
از انقالب توانس��ت خرمش��هري را ك��ه به تصرف
نيروه��اي عراقي در آمده بود فتح كند .صدام همه
آرزوهاي خود در مورد ايران و تصرف يك وجب از
خاك��ش را با خود به گور برد .م��ن هم در آن ايام
فرمان��ده گروهان بودم ودرعمليات فتحالمبين بود
كه حكم فرماندهي واح��د را به من دادندو همين
وظيفهام را سختتر ميكرد.
عشق به وطن مرهم زخمهايم بود
 5ب��ار درط��ول جن��گ زخمي ش��دم و هر بار
جراح��ت زخمهاي��م آنقدر زياد بود ك��ه اطرافيان
به من توصيه ميكردند ك��ه ديگر ادامه ندهم .اما
من نميتوانس��تم براي اي��ن راه پاياني تصور كنم.
ب��راي همين بود كه وقتي در س��ال  66ش��وراي
پزشكي ارتش من را بازنشسته پزشكي اعالم كرد
و حكمش برايم ابالغ شد عشق به ايران باعث شد
اين حكم لغو شود و بعد از آن بود كه يك بار ديگر
به استخدام ارتش در آمدم .در عمليات كربالي ،6
 9تركش نصيب من شد و سه تيم پزشكي بهطور
همزمان تالش كردند تا جاني دوباره به پيكر نيمه
جان��م بدهند .زماني كه در س��نگر بودم و خمپاره
به سمتم شليك ش��د فكر ميكردم دستانم قطع
ش��ده و براي يك لحظه تصور كردم كه ديگر زنده
نيستم اما به خودم نهيب زدم رضا حيف است كه
بميري ،دش��من هنوز در خانه توست(اشك به او
امان نميدهد و چند دقيقه در س��كوتي س��نگين
گري��ه ميكند) ،ام��ا نيروها مرا از زي��ر آوار بيرون
آوردند و به بيمارس��تان منتقل كردن��د و اين بار
هم زن��ده ماندم .قبل از عملي��ات والفجر  4وقتي
ميخواستم از زير قرآن رد شوم سرم به قرآن خورد
و همان زمان حدس زدم كه ممكن اس��ت مجروح

