4
در ناحيه  7اجرا شد

طرحهاي مختلف ترافيكي

رنگ خدا

چهارشنبه  12تیر  1392شماره 463

طرحه��اي مختلف ترافيك��ي در محلهه��اي ناحيه  7اجرا ش��د .به گزارش
خبرنگار همشهري محله ،شهردار ناحيه  7با اعالم اين خبر گفت« :طرحهاي
مختلف ترافيكي و عمراني در ناحيه  7اجرا ش��ده كه از جمله اين فعاليتها
ميت��وان به نصب  13اس��توانه ايمني در خيابان خوردي��ن ،تقاطع هرمزان،

نصب تابلو براي هدايت بهينه وس��ايل نقليه در بلوار دريا اش��اره كرد« ».؟؟؟
رحيمي» درباره فعاليتهاي حوزه ديگر شهرداري اين ناحيه گفت« :با هدف
كاهش ترافيك در محدوده بزرگراه يادگار امام(ره) ،تعدادي بش��كه ترافيكي
براي هدايت وسايل نقليه در اين بزرگراه تقاطع ايوانك نصب شد».

«محمدرضا منادي» ،جانباز شيميايي 70درصد ،از زندگی با گاز خردل و سرفه و تاول میگوید

خدا خواست مرا ذره ذره شهید کند
عطیه اکبری

روز مبارزه با سالحهاي شيميايي فرصت خوبي بود تا سراغ جانبازان شيميايي برويم و مروري كوتاه
بر زندگي پر از درد و رنجشان داشته باشيم .دردهايي كه ديدني نيستند و آنها را نميتوان به چشم ديد.
محمدرضا منادي يكي از همين قربانيان اس�تفاده از سلاحهاي شيميايي است كه سالهاست به خاطر
استشمام گاز خردل و مواد شيميايي مثل آن عذاب ميكشد .حرفهاي او شنيدني است.

آغاز راه
 16سال بيشتر نداشت كه بعد از شكسته
ش��دن حصر آبادان مثل خيلي از نوجوانان
ديگرخودش را به جبهههاي جنگ رس��اند
و در پدافند هوايي ش��هر آبادان مشغول به
كار ش��د .از آن زمان ب��ه بعد رفت و آمد به
جبهه برايش مثل يك عادت ش��د.
«محمدرضا من��ادي» ميگويد« :گاهي
فكر ميكنم كه جبهه رفتن براي من حكم
رفتن به مدرس��ه يا دانشگاه را داشت و از
 16س��الگي به بعد تا پايان جنگ بيش��تر
زم��ان را در جبه��ه ميگذران��دم .انتخاب
خ��ودم را كرده بودم .ميدانس��تم راهي را
پيش رو گرفته ام كه ممكن اس��ت در هر
رفتي از خانه ديگر برگشتي در كار نباشد.
خانواده ام هم نتوانس��تند يا نخواستند كه
مانع��م ش��وند .بع��د از حض��ور در پدافند
هوايي آبادان يكي دو سالي را همراه جهاد
س��ازندگي در پاس��داري از مرزهاي غربي
فعالي��ت كردم و س��ال  64همراه لش��كر
سيدالش��هدا(ع) دوباره ب��ه جنوب آمدم و
چن��د ماهي مش��غول آموزشهاي غواصي
و جنگه��اي آبي و خاكي ش��دم تا اينكه
عملياتهاي تأثيرگذار در تاريخ جنگ
و سرنوش��ت من آغاز ش��د».

وقتي كه شيميايي شدم
در تم��ام م��دت س��الهاي  60ت��ا  67در
عملياتهاي مختلف حضور داشت .اولين بار در
اوايل س��ال  65در جزيره مجنون مجروح شد و
موج انفجار او را گرفت .منادي ميگويد« :موج
انفجار به اندازه اي شديد بود كه ديگر نتوانستم
در جن��وب بمانم و براي درمان من را به تهران
منتقل كردند،اما نتوانس��تم در ته��ران بمانم.
آرام و قرار نداش��تم .با اينكه هنوز طول درمانم
تمام نشده بود به جنوب برگشتم و در عمليات
كربالي  4ش��ركت كردم .در اين عمليات براي
نخس��تين بار شيميايي ش��دم اما باز هم ادامه
دادم .فق��ط چند روز در ته��ران ماندم و دوباره
برگش��تم .اوضاع طوري نبود كه بتوانم بيخيال
همه چيز در خانه بمانم .اين بار نوبت به شركت
در عمليات كرب�لاي  5و عمليات بيتالمقدس
بود .در عمليات كربالي  5ش��اهد شهيد شدن
بس��ياري از دوستان و همرزمانم بودم اما خودم
صدم��ه اي نديدم .اوضاع همينطور پيش رفت
تا نوبت به عمليات بيتالمقدس رسيد و من به
همراه چند نفر ديگر قبل از آغاز عمليات و براي
انجام يكس��ري از كاره��اي مقدماتي به حلبچه
رفتي��م .در حلبچه و اين عملي��ات هم يك بار
ديگر شميايي شدم،
ام��ا اي��ن دفعه با
دفعه قبل فرق
داش��ت و

ب��ه قول قديميها حس��ابي درب و
داغون شدم».
ماسکم را به یک مجروح دادم
ش��ايد همه م��ا در فيلمهاي دفاع
مقدس صحنه اي را كه بعد از انداختن
بمب ش��يميايي ب��ر س��ر رزمندگان
ايران��ي در جبهههاي جنگ ،رزمنده
اي ماس��ك خودش را در ميآورد و
ب��ه رزمنده ديگر ميدهد ديده ايم و
خيلي راحت از كنار آن گذشته ايم.
بيخبر از آنكه هم��ه اين صحنهها با
الهام از واقعيتها ساخته شدهاند .اولين سؤالي
كه بعد از ش��نيدن داس��تان ش��يميايي شدن
آق��اي منادي به ذهنم رس��يد و از او پرس��يدم
اين بود كه مگر ماس��ك نداشتيد .منادي ابتدا
از جواب دادن طفره ميرفت .اما شايد خاصيت
ما خبرنگارها همين اس��ت كه ميتوانيم از زير
زبان مصاحبه ش��وندههايمان حرفهاي ناگفته
را بيرون بكش��يم .داستان ،داس��تان گذشت و
فداكاري اس��ت .منادي ميگويد« :ماسك زدن
ب��راي مدت كوتاه��ي اس��ت و نميتواني در
عملياتي كه ميداني از مواد ش��يميايي
استفاده شده اس��ت دو شبانهروز
در مح��ل عمليات ماس��ك
بهصورت داش��ته باشي و
باالخره مجبوري آن را
ب��ه بهانههاي مختلف
مث��ل صحبت
كر د ن
ي��ا
غذ ا

خوردن در بي��اوري .براي همي��ن هم بود
ك��ه م��ن خيل��ي در عمليات كرب�لاي  4و
بيتالمق��دس در قيد وبند ماس��ك زدن
نب��ودم .در كرب�لاي  4يك��ي از بچههاي
كم س��ن و س��ال ماس��كش را گم كرده
بود و من نميتوانس��تم ببينم كه او با سن
كمش شيميايي شود ،ماسكم را در آوردم
و ب��ه او دادم .در عمليات بيتالمقدس هم
وقتي يكي از بچههاي مجروح را به بهداري
منتقل ميكردم متوجه اصابت بمب ش��يميايي
شدم .آن رزمنده خونريزي بسياري كرده بود و
اگر ماس��ك بهصورتش نميزدم قبل از رسيدن
به بهداري ش��هيد ميش��د .به خاطر همين به
چفيه اي دور دهانم بس��نده كردم و ماس��ك را
بهصورت��ش زدم و زخمش را
هم پوش��اندم ».اما منادي
خيل��ي روي اين موضوع
تأكيد نميكند و ادامه
ميدهد« :درس��ت

