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مقدمه 

آسمان زیباســت. چه فرقی می کند ابری باشــد یا آفتابی. وقتی دلت آفتابی باشد 

آسمان ابری را رنگین کمانی می کند و وقتی دلت ابری باشد آسمان و دلت همدست 

می شوند تا ببارند. قطره قطره آنقدر می بارد تا بردل سنگ ها حک کند ماندگاری ها را، 

زیبائی ها را و پایداری ها را. 

واژه واژه، نفــس نفــس و لحظه لحظــه برخاطرات ما حکاکی و حجاری شــده 

پایمردی ها و رشــادت هایی که بی مانند بودند و خواهند ماند. انگار نقش و نگاری که 

برکتیبه های دل مان منقوش شده تا سال های سال باقی می ماند. انگار هروقت دل مان 

از ناجوانمردی های دنیا بگیرد به سطرهای این منشور عاشقانه سر می زنیم. 

با نوک انگشــتاِن احساســمان لمس می کنیم نقش و نگار َکنده شده بر کتیبه ی 

استواری این سرزمین درد کشیده را. 

روزگار در جنگ برای ما دمنوشــی فراهم کرده بود از پایداری، مردانگی و دالوری، 

ایثار و خود باوری که ســال ها در اجاق کشــورمان و در آتش میهن دوستی آماده ی 

نوشیدن شد و هر کسی فنجانی از دمنوش جنگ نوشید تا سال های سال مدهوش و 
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مسرور از پاکی ها و نیکویی های آن گردید. 

کتاب جنگ ما خط به خط و جمله به جمله سفیر صلح خواهی و صلح طلبی ست. ما 

جنگیدیم برای رسیدن به صلح، برای رسیدن به آرامش. دفاع کردیم برای رسیدن به 

پایان جنگ و برای رسیدن به افراشتن پرچم سفید.

در آن هنگام که داِر قالیچه ی جنگ برپا شد خون هر شهیدی همچون گره ای بر تار 

و پود سپید آن  قالیچه نشست، تا از جنگ، فرش صلح و سرافرازی بافته شد. 

اگر چه تمام سربازهای وطن در زمان شهادت به سوی آرامش ابدی پرواز کردند و 

همگی به ســان پرندگان مهاجر از وطن شان به دیار ابدیت کوچ کردند. اما پرندگان و 

خلبانــان بی باک و متعهد ما در دفاع مقدس زیباترین و بی بدیل ترین نقش های پرواز 

را خلق نمودند. 

فراتر از قدرت و ظرفیت های انسانی تالش کردند و عاشقانه در پرواز دفاع کردند. 

کهکشــان جنگ سال ها مهمان ستارگان ُپرفروغ و خاموش نشدنی بود که هریک 

ستاره ی بخت مادران و پدران و همسران و فرزندانی منتظر برخاک وطن بودند. 

شاید از شدت نورانی و درخشندگی چشم های ما دیگر قادر به تماشای این ستاره ها 

با چشم های جسم مان نباشد. اما تا هستی هست آن ها بر آسمان دل همه ی ضمیرهای 

پاک و خداجو خواهند درخشــید و چشــم دل ما هر ثانیــه و هرجای زمین نظاره گر 

درخشندگی و تاللو آن ها خواهد بود. 

                                                                               ناصر پروانی
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پیش گفتار

حمد و ســپاس خداوند یکتا را که توفیق داد در دوران هشــت سال دفاع مقدس با 

توکل و بهره مندی از الطاف بی انتهایش، آنچه را در توان داشتم به حسب تکلیف الهی 

به انجام برسانم.

در دفاع مقدس شایســتگی و لیاقت داشتم که با عزیزان و بزرگ مردانی همچون 

شــهدای واالمقام منصور ستاری، عباس بابائی، مصطفی اردستانی، بیگ محمدی و... 

همراه و همرزم باشم.

درود بی کران بر تمامی شــهدای دفاع مقدس که با کردارشان مردانگی و ایثار را 

معنا کردند و من در روایت این رشادت ها ذره ای از بی کران این پایمردی ها را توصیف 

نمودم.

امیدوارم به لطف خداوند مورد قبول شهدا و پیروان خط سرخ شهادت قرار گیرد.

                                                         امیر سرتیپ خلبان حبیب بقائی    
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فصل اول
ورق زدن خاطراِت بدون دفتر 



کالس تمام شد.

شاید اون لحظه نمی دونستم پایان این کالس شروع یک امتحان دائمی در زندگیم 

باشــه. امتحانی که باز هم در حین امتحــان دادن داری آموزش می بینی و آموزش 

می دی.

 انگار روزگار همیشه همینه. همیشه شبیه یه دانشگاه هستش. یه دانشگاه دائمی که 

وقت و بی وقت امتحان داره و بدون مقدمه و خبر بهت درس می ده و فارغ التحصیلی 

هیچ وقت اتفاق نمی افته، تازه نتایج نهایی امتحان رو هم یه زمان دیگه، یه جای دیگه 

و به یه روش متفاوت بهت اعالم می کنن.

یکی از افسرها اومد سمت منو بهم گفت: جناب بقایی، بابائی دنبالت می گشت. 

از در که اومدم بیرون و وارد محوطه شــدم دیدم عباس با همون لبخند همیشگی 

منو به ســمت خودش دعوت کرد. سریع رفتم ســمتش دست دادم. روبوسی کردم و 

بغلش کردم. مثل همیشه اقیانوس آرامش بود.
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لبخند عباس شــبیه روزهای بهاری بود که انســان رو دعوت می کنه بری مهمان 

آغوشش بشی.

کاًل عباس شبیه خوبی ها بود، شبیه موج بود، شبیه پرواز، شبیه محبت، شبیه غرور 

و اصالت و از همه مهمتر شبیه دلسوزی و دوست داشتن. 

گفت: »رفیق کجا بودی«؟

گفتم: »کالس تفســیر قرآن و نهج البالغه، جات خالی فضای معنوی خوبی بود. 

کلی صفا کردم«.

گفت: » برو وسایلت رو جمع و جور کن باید جایی بریم«.

گفتم: » کجا عباس جان«؟

در حالتی که سرش رو باال به پایین تکان می داد گفت: »باید بریم چیزهایی که توی 

این کالس یاد گرفتی رو عمل کنیم، دیگه وقت عمل هستش«.

بیشتر سوال نکردم همیشه به حرفاش اعتماد داشتم. همیشه کوتاه حرف می زد ولی 

عمیق. همیشه با نگاه جوری حرفاش رو به دلت می نشوند که انگار بیشتر چشم هاش 

حرف می زنن تا لب هاش . معطل نکردم. سریع رفتم کوله پشتی سبز رنگم رو برداشتم 

چند تا وسایل مختصر اولیه رو داخلش گذاشتم.

هر بار این کوله پشــتی رو برمی داشــتم حس می کردم که برای یه سفر طوالنی 

آماده ی آماده ام. 

گاهی همه ی چیزی که آدم از دنیا می خواد داخل یه کوله پشــتی یا توی یه دفتر 
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خاطرات جا می شه. گاهی هم وسعت دنیا برات می شه اندازه ی یه مشت، یه کتاب، یه 

رفیق و یا یه کوله پشتی ...

گاهی همه چیز کوچک تر و کمتر از اونی هست که فکر می کنی...

حرکــت کردیم، عباس رانندگی می کرد و توضیح می داد. انگار مقصد مشــخصی 

نداشتیم یه جورایی پرسه رانی بود. ولی یقین داشتم مثل همیشه پشت حرفای ساده ی 

عبــاس یه دنیا برنامــه و بغل بغل هدف های بزرگ هســت و بین حرفاش که مدام 

می گفت حبیب جان! من رو بیشــتر به گوش دادن ترغیــب می کرد. عباس از نفت، 

صادرات و استخراج نفت می گفت و از اینکه در شرایط جنگی که االن داخلش هستیم 

و اینکه حفظ و حراست از این سیستم ها وظیفه ی مهّمی برای ماست و ما نباید بزاریم 

برای صادرات نفت مشکلی پیش بیاد. 

حرف های عباس با احساساتم بازی می کرد و حس وطن پرستی و همنوع دوستیم 

رو به شدت تحریک می کرد.

همیشه وقتی از مردم وطنم صحبت می شد کامال  با تک تک سلول های بدنم این 

موضوع رو لمس می کردم که این مردم در حقیقت ســلول های بدن من هستن و من 

هم یکی از میلیون ها سلول این آب و خاک هستم.

 عباس می گفت: » این روزها قطره های نفت اون قدر به معیشت مردم ربط داره که 

شبیه قطره های خون می مونه«.

عباس از تاسیسات نفتی صحبت می کرد. از ایستگاه های پمپاژ، از اینکه عراق نّیت 
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داره ما رو با منهدم کردن این ایستگاه های پمپاژ فلج اقتصادی کنه و نزاره ما نفت مون 

رو صادر کنیم و در نتیجه ما رو در تامین هزینه های جنگ و مملکت با مشکل مواجه 

کنه. تا باالخره اون آرزوی همه دنیا که زانو زدن ماست اتفاق بیافته.

رفتیم توی بیابون ها سمت مارون دو1. گاهی اوقات از پشت یک پنجره یا با عبور از 

جاده ها انگار روی ریل زمان حرکت می کنی، پرواز می کنی، خاطره بازی و خاطره سازی 

می کنی و به هرجایی که دلت می خواد از کوچه پس کوچه های ذهنت ســر می زنی. 

اونقدر روی نوشــته های دفتر خاطرات ذهنت ُسر می خوری و باال و پایین میری که 

غرق می شی توی استخر خاطرات. 

وسط صحبت های عباس و البالی جاده های ُپر پیچ و خم فرعی و اصلی، بی اختیار 

وارد جاده های خاطرات کودکیم شدم.

همیشــه دوران کودکی رو وقتی به یاد می آری بی اختیار لب هات مهمان تبّســم و 

لبخند می شــه و انگار تلخ ترین خاطرات اون دوران هم برات شیرین هستش. اّما، با 

وجود همه ی این ها روزی که مادرم توی آشپزخونه خونه ی قدیمی مون با آتش گرفتن 

چراغ خوراک پزی آتش گرفت هیچ وقت نمی تونه شیرین باشه. اون روز و اون حس از 

تلخی های ماندگار زندگی من بود. 

خانه های سازمانی کارخانه سیمان اون زمان، محلی بود که در شیراز من به همراه 
ــران اســت کــه از رشــته کــوه زاگــرس در اســتان  ــی ای ــوب غرب 1. یکــی از رودخانه هــای جن
ــتان  ــاری در اس ــان و آغاج ــور از بهبه ــا عب ــرد و ب ــمه می گی ــد سرچش ــه و بویراحم کهگیلوی
ــای  ــادگان و در فصل ه ــاالب ش ــه ت ــی، ب ــام رود جراح ــه ن ــد و ب ــان می یاب ــتان جری خوزس
ــام وجــود دارد. ــن ن ــه همی ــی هــم ب ــاژ نفت ــزد. ایســتگاه پمپ ــارس می ری ــج ف ــه خلی ــرآب، ب پ
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پدر و مادر و دو برادر و سه خواهرم زندگی بزرگی توی فضای کوچکش داشتیم. 

اون روز تلخ رفته بودم سینما، انگار همش مضطرب بودم. جوری که دوستم چند بار 

ازم پرسید: » حبیب خوبی؟ حواست هست؟ کجائی پسر؟ اصال فیلم رو تماشا می کنی«؟

نتونســتم صبر کنم تا فیلم تموم بشــه. زدم بیرون از سینما. تمام مسیر تا خونه رو 

دویدم. نفس نفس زنان رسیدم خونه. 

در بــاز بود، هل دادم و رفتم وســط حیاط بلند فریاد زدم: » مامــان، مامان، باباااا، 

محمود، احمد ...«

فهمیدم خبری شده.

وای خدای من.

 رفتم سمت آشپزخانه که کنار حیاط بود. سیاهی و دود به همه چنگ زده بود. معلوم 

بود شعله های آتش تا سقف آشــپزخونه حمله کرده. انگار دل پنجره ها ترکیده بود و 

شیشه های آشپزخانه همه از غصه خورد شده بود. 

محمود اومد با بغض و گریه گفت حبیب مادر سوخت. تمام تنش، خودش رو توی 

حوض ننداخت.

محمود اومد توی بغل من. نفس بچه باال نمی اومد. روی صورتش سیل اشک جاری 

بود. اشکاش سیاه بود، همرنگ حال دل من.

پا برهنه، دودی، شکسته، شکسته ی غم ...

گیج بودم، انگار تنم می ســوخت. هم از درون هم از بیرون. هزار تا فکر از سرم به 
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سرعت نور عبور می کرد. تا حاال آشپزخونه مون رو این قدر غمگین و دلگیر ندیده بودم. 

همسایه ها و پدرم، مادرم رو برده بودن بیمارستان. انگار وضعش اصال خوب نبوده. 

اون روزها پدرم توی کارخونه سیمان کار می کرد و عصرها هم برای اینکه شرمنده ی 

روزگار و عیال و شــش تا بچه اش نشه می رفت حجره ی فرش فروشی داخل بازار تا 

رزق حالل برای ما فراهم کنه. 

یه حس هایی توی دنیا خیلی ســخته، خیلی تلخه و خیلی بغض به آدم هدیه میده. 

شــرمندگی پدرها هم از جنس همین حس هاســت. شــرمندگی پدرها تفسیر بغض 

هستش. از اون بغض های حبابی که خودشون رو زیر سایه ی یه لبخند مصنوعی قایم 

می کنن. شبیه این بیت شعر:

» دیوار بغض در گلو امشب حبابی کامل است

                                                    لبخنِد نصفه نیمه ام، پشت نقابی کامل است«

خیلی وقت ها فکر می کنم و از خودم ســوال می پرســم: پدرها بیشتر و زودتر پیر 

می شن یا مادرها؟؟؟

اما انگار این قسمت زندگی شبیه االکلنگ می مونه. پدر، مادرها پایین میان، کوتاه 

میان، کوچیک میشن، بغضشون رو قورت میدن تا بچه هاشون باالبرن، بزرگ بشن و 

بخندن. عجب االکلنگ تلخی داره این زندگی. 

شب تلخی بود شبیه تَِه خیارهایی که توی باغچه ی حیاط مون بود. 

بعــد این حادثه برای مادرم، تمام میوه ها و صیفی جات توی باغچه تلِخ تلخ بودن و 
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انگا، مزه ی همه ی خوشــمزگی های دنیا بستگی به وجود کسانی داره که دوستشون 

داری. 

اصال تمام طعم های دنیا عاریه اســت. این آدم های دوســت داشتنی هستن که به 

طعم های دنیا طعم میدن. مثل یه چای از دست مادر یا یه تکه نان از دست پدر.

فردای اون روزِ نامهربان، با بچه ها فوتبال بازی می کردیم. یه غم سنگین هم توی 

دلم خودنمائی می کرد، حواسم به هیچی نبود. 

آخ...

 خوردم زمین، دستم شکست. بدجوری هم شکست.

آمو فرج )عمو فرج( که کار شکسته بندی انجام می داد برای گچ گرفتن دستم اومد. 

کلی جیغ و داد راه انداختم. اونقدر شــیطون بودم که در همون حال شکستگی دست 

هم از بس دست و پا زدم عمو فرج رو ُهل دادم داخل حوض ُپر از آب حیاط مون.

 گچ گرفتگی دستم باعث شد تا مدت ها مجبور باشم خونه بمونم و نتونم به دیدن 

مادرم برم.

روزهای گِس نبودن مادر، با درد شکســتگی دستم عجب معجون تلخی شده بود. 

ولی مثل همه ی معجون های تلخی که روزگار برای ما تدارک می بینه خوردم وگذشت. 

صورت و بدن مادرم سوخته بود اّما، نه به اندازه ی دِل ما بچه هاش. 

من پســر بزرگ و بچه ی بزرگ خانواده بودم. نگهداری از دو تا برادر کوچک ترم و 

اون زمان دو تا خواهرم- بعدها یک خواهر دیگه به جمع خانواده ی ما اضافه شد- به 
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همراه اداره ی امور منزل، حتی رســیدگی به پدرم که همیشه با یک دنیا خستگی  به 

خونه می اومد، عالوه بر مدرسه رفتن و درس خوندن به کارهای من اضافه شده بود. 

در اون دوران کلّیه امور منزل خواســته یا ناخواســته به عهده ی من بود و همین 

موضوع باعث شــد روحیه مدیریت و فرماندهی در ساختار شخصیتم نقش ُپر رنگی 

بگیره.

البته داداش محمودم که چهارسال از من کوچک تر بود خیلی کمک حالم بود. هرچند 

بچه های بزرگ یه حس پدر و مادری مشــترک به خواهر و برادرهای کوچک ترشون 

دارن که اون روزها این حس توی وجود من موج می زد.

 فکر می کنم فرقی نداره دختر باشی یا پسر، همین که فرزند بزرگ خانواده باشی در 

همه ی لحظه های سختی برای خواهر و برادرات هم پدری هم مادر.

اونوقتا توی شیراز و محله ی ما یه مهندس متالوژ1 بود. بنام آقای مهندس منوچهری 

که من با برادرش دوست نزدیک بودم. 

گاهــی که فرصــت پیدا می کردم ســاعت ها می رفتم تــوی کارگاهش، کارهای 

ریخته گری و تماشا می کردم. همیشه از بس که عمیق و با دقت محو تماشای حرکات 

مهندس منوچهری می شدم وقتی به خودم می اومدم متوجه می شدم که ساعت هاست 

دارم به تصویر مجّسم یکی از بزرگترین آرزوهام نگاه می کنم. این آرزوی بزرگ چیزی 

نبود به غیر از مهندس متالوژی شدن.

1. شامل بررسی خواص جامدات می شود و دربرگیرنده فلزات، سرامیک ها، پلیمرها و کامپوزیت ها 
است. علم متالورژی به طور عمده به فلزات و ساختار آن ها می پردازد و در تحصیالت تکمیلی 

خواص و کاربرد دیگر جامدات نیز بررسی می شود.
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نمی دونم آدمیزاد توی زندگیش شــاید هزاران بار ذوب می شه و به شکل قالب ها 

درمی آد. 

اصال انگار این دنیا یه کارگاه ریخته گری بزرگ هستش که رفتار و منش و حرکت های 

ما همه روزه ما رو ذوب می کنه و دوباره به شکل قالب هایی که زندگی برای ما طراحی 

کرده درمیاره. بعضی اوقات توی شکل یه قالب که زیباست می مونیم و برخی مواقع هم 

سال های سال یه شکل نامناسب رو از یه قالب بد با خومون عجین می کنیم.

من عاشــق متالوژی و ریخته گری بودم و در رشته ی ریاضی درس می خوندم و هیچ 

کاری رو اندازه ی متالوژی و ذوب فلزات و دوباره شکل دادن به اونها دوست نداشتم. 

کالس هفتم و هشتم روزهای قشنگی بود. روزهای ُپررنگ دفترچه ی خاطراتم. انگار 

اون روزها مدادم رو برای نوشتن خاطرات حسابی روی تن سفید دفترم فشار داده بودم. 

بیشــتر وقتم رو در مدرسه و مسیر و حوالی مدرسه با دوست نزدیکم عباس دوران1 

می گذروندم. اگرچه عباس چند وجب از من بیشتر شیطون بود. اما زوج رویایی بودیم 

برای شیطنت های نوجوانی و خلق یه دنیا حوادث روزانه.

شاد، سرحال، جسور و نترس ....

مدرســه ی با صفائی هم داشتیم، بخشی از فضای مسجد جامع شیراز مدرسه ی ما 

بود و این موضوع خودش باعث می شــد فضای مدرســه حّس قشنگی رو به همه ی 
1. سرلشــکر خلبــان عبــاس دوران )زاده 20 مهــر 1329 در شــیراز - درگذشــته 30 تیــر 1361 
در بغــداد( از خلبانــان جنگنــده مک دانــل داگالس اف-4 ، فانتــوم 2 نیــروی هوایــی ایــران بــود 
ــمن  ــداف دش ــاران اه ــی در بمب ــش مهم ــراق نق ــران و ع ــگ ای ــن جن ــای آغازی ــه در ماه ه ک

عراقــی ایفــا کــرد.
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بچه ها منتقل کنه. 

در و دیواِر دبیرســتان سلطانی اونروزها تماشا می کرد و می دید که من چقدر تالش 

می کنم و چقدر دلم می خواد مهندس متالوژی بشم. بعد از اینکه باالخره دیپلم ریاضی ام 

رو گرفتم آزمون دادم برای پذیرفته شدن در دانشگاه صنعتی شریف تهران. انگار قرار 

بود اون سال شش، هفت نفر پذیرش داشته باشه. 

مطمئن بودم قبول می شــم و خیلی مطمئن تر بودم که خدا من رو دوســت داره و 

امکان نداره مردود بشم. 

وقتی نتیجه آزمون به دستم رسید بهتر متوجه شدم که خدا همه ی بنده هاشو خیلی 

دوست داره و غالبا این تالش آدم هاست که سبب جلو یا عقب رفتن اونها میشه. 

همه ی کسانی که مثل من توی اون آزمون شرکت کرده بودن هم بنده هایی بودن 

که خدا مثل من دوستشون داشت. اما انگار اونها از من بیشتر تالش کرده بودن.

قبول نشدم!!

نمی دونم شاید اون مردودی اولین شکست اجتماعی زندگی من بود. 

شکســت شــبیه دویدن دور یک زمین فوتبال بزرگ هستش که بعد ازکلی نفس 

نفس زدن. می بینی رســیدی همون نقطه ی آغاز، حاال دیگه دسته خودت هست که 

بخوای خستگی به تنت بمونه یا اینکه تصمیم بگیری به خودت بگی که بدن گرم و 

آماده شــده، برای سریعتر دویدن. من در اون زمان دوباره دویدن دور زمین زندگی رو 

انتخاب کردم.
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 با چند تا از دوســتانم مشــورت کردم. خودم هم خیلی فکر کردم باالخره تصمیم 

خودم رو گرفتم و رفتم دانشــکده ی افسری ثبت نام کردم. با خودم عهد کردم که با 

جّدیت درس بخونم و تمرین کنم. روزهای زندگی در تهران روزهای سرنوشــت ساز 

زندگی من بود. یه خونه ی کوچک وســط شهر مهیا کردم و خیلی جّدی و با اشتیاق 

درس می خوندم.

اون روزها حِس ســاختن یک نردبان بلند تمام وجــودم رو فرا گرفته بود. نردبانی 

که قرار بود پلّه پلّه با دســت خودم و با هّمت خودم شکل بگیره. نردبانی که قرار بود 

بلندیش برای من از خاک تا افالک باشه. نردبانی که قرار بود من رو از معمولی بودن 

به انسانی کامل تبدیل کنه.

توی بیداری هام پله های نردبان موفقیتم رو می ساختم و توی خوابم هم جاهایی که 

قراره به اون برسم رو تصور می کردم.

 حس قشنگی هستش، وقتی توی دوران مجردی پدر و مادرت میان خونه ات. انگار 

دلت می خواد هرچی داری و نداری رو به پاشون بریزی. 

مادر و پدرم و گاهی برادر و خواهرهام بهم سر می زدن و من دلم می خواست میزبان 

خوبی باشم تا واژه ی بزرگ و مستقل شدن رو به خوبی معنا کنم. 

دوره ی دانشکده افسری نیروی زمینی سه ساله بود و انواع دروس و فنون جنگی و 

تمرینات بدنی در سطح باالیی اونجا تدریس و تمرین می شد. 

اگرچه حسرت مهندسی متالوژی گاهی توی دلم قلقلکم می داد. ولی شوق پرواز و 
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خلبانی هم کم وسوسه ای نبود. 

هرسال معاینه خلبانی دادم و هر سه سال قبول شدم. امتحان تئوری خلبانی رو هم 

با موفقیت پشت سر گذاشتم. 

اونروزها هر روزش به اندازه ی یک روز و هر شــبش به اندازه ی یک شــب بود. نه 

کمتر نه بیشتر!!!

 انگار همه چی ســرجاش بود و امید به آینده هر روز از توی لیوان زندگیم ســرریز     

می شد.

جناب سرهنگ یزدان ستا که فرمانده تیپ دانشجوئی بود. غیر از درس های جنگی 

و نظامــی گاهی با حرکات و رفتارش درس زندگی به ما می داد. فرمانده ی با تدبیر و 

با تجربه ای بود. 

بعضی از سال ها در زندگی انسان ها حس غریبی داره مثال سال های پایان هر دهه.

20ســالگی سن خاص و فوق العاده ای هست. اونقدر قوی هستی که انگار دنیا کف 

دســتت هستش و انگار اونقدر زمان داری که می تونی چند صد بار دور ُکره زمین رو 

پیاده قــدم بزنی. گاهی با خودت تصّور می کنی اگر بتونی خوب بپری و دســتت رو 

حسابی دراز کنی. ممکنه بتونی ماه یا خورشید رو کف دستت بگیری. 

وارد دهه سوم زندگیم شده بودم و داشتم اولین روزهای بیست سالگی رو زیر دندون 

عمرم مزه مزه می کردم. 

عسِل عسل بود!!!
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دوران جوانی شبیه کندوی عسل می مونه. هرچی که ازش بیرون بیاد شیرین شیرینه 

و طعم تک تک لحظه هاش تا همیشه یادت می مونه.

ریاضی، فیزیک، جبر و مثلثات من عالی بود و وقتی هم که توی دبیرســتان خرد 

شیراز درس می خوندم همیشه توی درس های گروه ریاضی موفق بودم. ولی خب انشاء 

من هم به همون اندازه نخوندنی بود. همین پایه قوی در ریاضیات کمک زیادی توی 

دانشکده افسری کرد و سبب شد بسیار موفق تر از سایر همکالسی هام باشم.

عمران، مکانیک، نقشه خوانی، محاسبات مقیاس و دیده بانی رو با عالقه می خوندم 

و فرا می گرفتم. 

21 ساله بودم که دانشجوی خلبانی شدم. انگار این بار نوبت من بود که توی بازی 

آفتاب مهتاب روزگار آسمون رو نگاه کنم. 

از هر صد نفر شاید دو یا سه نفر پذیرفته می شدن و انگار، شنا کردن توی آسمون و 

زمین رو یه جور دیگه نگاه کردن قسمت من شده بود. البته الزم بود با تمام توان زبان 

انگلیسی بخونم. خیلی تالش می کردم. گاهی روزانه بیشتر از 8 ساعت زبان می خوندم 

و تمرین می کردم. 

پادگان قلعه مرغی1 تهران آموزش می دیدم و همراه با خوندن زبان انگلیسی سعی 

داشتم که توان بدنی و آمادگی جسمانی ام رو در بهترین حالت نگه دارم. 

ــاه در  ــا ش ــه در دوره رض ــت ک ــران اس ــرودگاه ته ــتین ف ــام نخس ــی ن ــرودگاه قلعه مرغ 1. ف
اراضــی همیــن روســتا ســاخته و بعدهــا پایــگاه هوایــی نظامــی در جنــوب ایــن شــهر بــود. ایــن 
فــرودگاه در ســال 1390 شمســی تبدیــل بــه بوســتان والیــت گردیــد. برخــالف تصــور عــده ای، 
ایــن اولیــن فــرودگاه ایــران نمی باشــد، چراکــه فرودگاه هایــی ماننــد فــرودگاه مســجد ســلیمان 

و بندرلنگــه پیشــتر از ایــن فــرودگاه تأســیس شــده بودنــد.
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باالخره سولوSolo( 1( شدم و اجازه داشتم به تنهائی پرواز کنم. اگر چه اونوقت ها 

هر طرف شــونه ام یه دونه ستاره بود و درجه ی ســتوان دّومی داشتم. اما ستاره های 

آرزوهام خیلی خیلی بیشــتر و بزرگتر از ســتاره های روی شونه هام بود. در حدی که 

ستاره های کهکشان آرزوهام قابل شمارش نبود.

حوالی سال 1352 برای فراگرفتن دوره های تخّصصی تِر خلبانی با چند چمدان ُپر از 

آرزو و امید راهی ایاالت متحده آمریکا شدم.

دوره آموزشی در آمریکا بسیار سخت و طاقت فرسا بود و به صورت مستمر و روزانه 

با معلّم خلبان کار می کردیم و در انتها هم اگر نمی تونستیم بعضی استانداردهای خاص 

رو قبول بشــیم به قول معروف وا می خوردیم و باید به خلبانی هواپیمای ســیصد و 

سیC(2 130( بسنده می کردیم. 

خاطرم هســت که بسیاری از زمان هایی که دوســتانم مشغول استراحت یا تفریح 

کردن بودن، من مشــتاقانه درس می خوندم و تمریــن می کردم. خیلی خیلی تالش 

ــي و  ــاي زمین ــوزش دوره ه ــس از آم ــوز پ ــه هنرآم ــد ک ــي می باش ــوزش خلبان 1. دوره اي از آم
ــد  ــرواز کن ــار پ ــن ب ــراي اولی ــي ب ــه تنهای ــد ب ــان مي توان ــار اســتاد خلب ــرواز در کن ــوري و پ تئ
ــط  ــوردي توس ــه هوان ــي در عرص ــنت بین الملل ــک س ــق ی ــز طب ــرواز موفقیت آمی ــس از پ و پ

ــود. ــه مي ش ــوز ریخت ــر روي هنرآم ــي ب ــطل آب ــي س ــوتان خلبان پیشکس
ــط  ــه توس ــت ک ــراپ اس ــور توربوپ ــا 4 موت ــتیک ب ــا لجس ــی ی ــری نظام ــای تراب ــک هواپیم 2. ی
شــرکت الکهیــد در ســال 1954 ســاخته شــد و در حــال حاضــر در شــرکت الکهیــد مارتیــن ســاخته 
می شــود. ایــن هواپیمــا قابلیــت اســتفاده از انــواع باندهــا بــرای پــرواز و فــرود را دارد. ایــن هواپیمــا 
عــالوه بــر حمــل و نقــل نظامــی، توانایــی انجــام انــواع مأموریت هــای مختلــف، از جملــه حمــل 
ــوخت گیری  ــوا، س ــایی آب و ه ــی، شناس ــات علم ــتیبانی تحقیق ــات، پش ــتجو و نج ــرد، جس هواب
هوایــی، گشــت دریایــی و آتش نشــانی هوایــی را دارد. ایــن هواپیمــا مدت هاســت کــه هواپیمــای 

ترابری-تاکتیکــی اصلــی بــرای بســیاری از نیروهــای نظامــی در سراســر جهــان اســت.



   2
6  

ید
رش

خو
ی 

حوال
ی 

ردان
م

کردم و نتیجه تالشــم رو هم در نهایت گرفتم و بعد از حدود 20 ماه با موفقیت به 

ایران برگشتم. من موفق شدم باالترین استانداردهای خلبانی رو پاس کنم و به همه ی 

اهدافی که داشتم برسم و خلبان هواپیماهای جنگنده بشم.

تقسیم نیروها در ستاد نیروی هوائی انجام می شد و من مامور شدم به پایگاه شکاری 

شهر دزفول. 

اون زمان هرگز تصور نمی کردم یه زمان این شــهر زیبای جنوبی می شــه شــهر 

رشادت ها، شهر تصمیم های بزرگ و شهر زیباترین خاطرات زندگی من.

به دزفول رفتم و همراه خودم برادرم محمود رو هم بردم. 

گاهی اوقات توی یک شهر یا کشوری تنها هستی یکی از اعضای خانواده می تونه 

برات نقش کل مردم شهر یا کشورت رو بازی کنه و یک برادر می تونه تمام آدم های 

یک شهر برات باشه. اون روزها محمود برای من پناه همه ی تنهایی هام بود. 

گردان 41 آموزشــی به فرماندهی جناب ســرگرد حســینی که فرد بسیار جدی و 

 )F5 (1بااراده ای بود محل خدمت من و پایگاه هوائی دزفول مقر هواپیماهای اف پنج

بود. 
1. یــک هواپیمــای جنگنــده ســبک مافــوق صــوت آمریکایــی تولیــد شــرکت نورثــروپ اســت. 
ــن  ــر در ســال 1959 اولی ــدم فایت ــروپ اف-5 ای فری ــام نورث ــا ن ــا ب ــن هواپیم ــدل ای ــن م اولی
پــرواز خــود را انجــام داد و از ســال 1962 وارد نیروهــای مســلح ایــاالت متحــده شــد. مدل هــای 
بــی، ســی، دی و ئــی ایــن هواپیمــا هــم در ســال های بعــد ســاخته شــدند کــه مدل هــای دی 
ــی  ــرواز »اف-5 ئ ــن پ ــد. اولی ــر اســتفاده می کردن ــام بب ــه جــای جنگجــوی آزادی از ن ــی ب و ئ
ــه متحــدان  ــا ب ــن هواپیم ــن ســال صــادرات ای تایگــر« در ســال 1972 انجــام شــد و در همی
ــادی از  ــداد زی ــا 1355 تع ــه از ســال 1343 ت ــود ک ــران از کشــورهایی ب ــاز شــد. ای ــکا آغ آمری

ــرد. ــداری ک ــده اف-5 را خری ــف جنگن ــای مختل مدل ه
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البته مستشارها1 هم حضور داشتن و بسیاری از نکات و آموزش ها توسط خود اونها 

انتقال داده می شد. 

فضای گسترده، درختان انبوه و محیط های رفاهی و ورزشی مناسب پایگاه وحدتی، 

محیــط زندگی آرام و زیبائی رو مهیا کرده بــود و جریان آموزش و یادگیری هم که 

عمدتا آموزش  اف چهارF4 (2 ( بود و گاهی توســط مستشــارها انجام می شد روز به 

روز به ترقی و رشد من و سایر خلبان ها کمک می کرد. بعضی وقتا هم پرواز مشترک 

با مستشارها داشتیم.

صبح های پایگاه مثــال زدنی بود. انگار گاهی خداوند گوشــه هایی از زیبایی های 

بهشت رو روی زمین به ما نشون میده. طلوع و غروب خورشید هم در پایگاه وحدتی 

دزفول هم از همون گوشه های دیدنی بهشت بود. 

عصرها بعد از آموزش می رفتم کنار زمین والیبال داخل محوطه ورزشــی پایگاه و 

بازی بچه های گردان باالئی که در حال بازی بودن رو تماشا می کردم. 

یکی از همون روزها یه جوان خوش قد و باال، با صورتی جّدی، مصّمم و مردانه که 

انگار شرف و غیرت زیر سایه ی ابروهاش جا خوش کرده بودن توجه من رو جلب کرد. 

با لباس پرواز بود و آستین های پیراهنش رو دور کمرش گره کرده بود. 

ــده  ــدا تولیدکنن ــورهای مب ــرف کش ــی از ط ــی و فن ــای نظام ــرای آموزش ه ــه ب ــرادی ک 1. اف
ــوند. ــتاده می ش ــد فرس ــور مقص ــه کش ــلیحات و ادوات ب تس

2.  اف- 4 مشــهور بــه فانتــوم می باشــد، جنگنده/بمب افکــن دو سرنشــینه و 2 موتــوره مافــوق 
صــوت و دوربــرد اســت کــه توانایــی عملیــات در همــه شــرایط آب وهوایــی را دارد. از فانتــوم بــه 

عنــوان یکــی از بهتریــن جنگنده هــای ســده بیســتم میــالدی نــام بــرده می شــود. 
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داشــت یک نفری با سه نفر مقابل بازی می کرد. این جوان حس و حرکات غریبی 

داشت.

با انگشت به دوستم نشونش دادم و پرسیدم: » اون کیه«؟

گفت: » اون عباس بابائی1 هستش. خیلی خیلی فعال و جسوره«.

انگار دانشجو بود و برای همین هم از ما زودتر درجه گرفته بود. 

عباس بابائی چه اسم مستحکم و با صالبتی. 

برای اولین بار اسم عباس رو اونجا شنیدم. 

با دقت و لذت نگاهش می کردم که چجوری تنهائی در مقابل چند نفر داره تالش 

و مبارزه می کنه. اگرچه خودم همواره روحیه تالش و مبارزه در وجودم موج می زد اما 

لذِت تماشای تالش دیگران هم زیبایی های خاص خودش رو داشت.

بعدهــا توی جنگ بارها و بارها وقتی عباس تصمیم بر کارهای به ظاهر نشــدنی         

می گرفت و با موفقّیت انجامش می داد به یاد اون روز و والیبال بازی کردنش به تنهایی 

با چند نفر می افتادم . 

مقدمه ی آشنایی من و عباس همون زمین والیبال بود.

کم کم آشنا شدیم .گاهی توی رستوران یا محوطه های ورزشی با هم بودیم. بچه ی 

قزویــن بود و گاهی یه تّکه کالم هایی با لهجه ی زیبائی که داشــت حرف زدنش رو 
1. عبــاس بابایــی چگنــی )زاده 14 آذر 1329 در قزویــن – درگذشــته 15 مــرداد 1366 در 
سردشــت( ســرتیپ خلبــان نورثــروپ اف-5، اف - 14 و تام کــت نیــروی هوایــی ارتــش 
ــا 15  ــرو از 9 آذر 1362 ت ــن نی ــی ای ــات فرمانده ــاون عملی ــران و مع ــالمی ای ــوری اس جمه

ــود. ــرداد 1366 ب م
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منحصر به فرد می کرد. اگرچه عباس خیلی اهل صحبت کردن نبود، ولی همیشه قاطع 

و ساده صحبت می کرد. 

عباس خیلی معتقد و متدّین بود و همیشه طاعاتش رو به وقت انجام می داد. 

فکر می کنم زمستان 1353 بود که یه خبر مهم همه رو شوکه کرد. و ماجرا از این 

قرار بود که عباس از پرواز جلوی شاه و رژه هوائی1 سر باز زده. 

جناب دهنادی اگر چه ظاهر عادی داشت ولی انسان آزاده و درستکاری بود. خیلی 

بــه عباس کمک کرد تا از گرفتاری هــای این موضوع رهائی پیدا کنه. در نهایت هم 

توانست باعث بشه عباس به خاطر اون نافرمانی تنبیه مختصری بشه. 

حمایت های اون مرد دوســت داشــتنی باعث شــد که عباس در امان بمونه تا در 

سال های بعد به عنوان یکی از تعیین کننده ترین افراد نظامی کشور باشه. 

به نظرم گاهی توی زندگی یه آدم هایی از طرف خدا مامور می شــن تا انسان های 

دیگــه رو برای ماموریت بزرگی که در آینــده دارن حفظ کنن و اون آدم ها هم مامور 

هســتن تا یک جماعت یا ملت رو کمک کنن یا توی یه مسیر قرار بدن. نقش جناب 

دهنادی برای حفظ عباس در نیروی هوایی دقیقا مصداق همین موضوع بود. 

 هر زمان که فرصت می کردم به شــیراز شــهر بچگی هام سر می زدم. دیدار پدر و 

مادر و خواهر و برادرهام انگار تزریق انرژی بود. پدِر زحمتکش و مهربان، مادر دوست 

داشتنی و فداکار و خواهر و برادرهای امیدبخش، خستگی های آموزش های نظامی و 

1. رژه هوایی نوعی قدرت نمایی و حاصل آموزش های با کیفیت و طرح ریزی های عملیاتی بسیار 
قوی است.
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پروازهای مکرر رو از تنم بیرون می کرد. 

خونه های ســازمانی ســیمان، خونه های کوچک و با صفائی بودن که آدم هایی با 

دل های بزرگ رو درون خودشون جا داده بودن. 

پدرم چندین دوست صمیمی داشت و آقای بحرانی هم از دوستان صمیمی پدرم بود 

که بسیار مرد با اصالت و متدّینی بود. 

 پدرو مادرم همیشه می گفتن باید ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم و من که با تمام 

توان در حال باالرفتن از نردبان ترقی بودم همیشه می گفتم : به وقتش. 

باالخره دوره های آموزشی دزفول تمام شد. 

من به همراه خلبان های F5 به بوشهر منتقل شدیم و تمام سیستم های پشتیبانی 

و هواپیماهای F51 نیز به بوشــهر فرستاده شــد و گردان 63 شکاری پایگاه شکاری 

بوشهر2 شد محل خدمت جدید من. 

1. یــک هواپیمــای جنگنــده ســبک مافــوق صــوت آمریکایــی تولیــد شــرکت نورثــروپ اســت. 
ــن  ــر در ســال 1959 اولی ــدم فایت ــروپ اف-5 ای فری ــام نورث ــا ن ــا ب ــن هواپیم ــدل ای ــن م اولی
پــرواز خــود را انجــام داد و از ســال 1962 وارد نیروهــای مســلح ایــاالت متحــده شــد. مدل هــای 
بــی، ســی، دی و ئــی ایــن هواپیمــا هــم در ســال های بعــد ســاخته شــدند کــه مدل هــای دی 
و ئــی بــه جــای »فریــدم فایتــر« )جنگجــوی آزادی( از نــام »تایگــر« )ببــر( اســتفاده می کردنــد. 
اولیــن پــرواز »اف-5 ئــی تایگــر« در ســال 1972 انجــام شــد و در همیــن ســال صــادرات ایــن 
هواپیمــا بــه متحــدان آمریــکا آغــاز شــد. یــک مــدل مخصــوص شناســایی از ایــن هواپیمــا بــا 
نــام »آراف-5 تایگــرآی« هــم توســط نورتــروپ تولیــد شــد. ایــران از کشــورهایی بــود کــه از 
ســال 1343 تــا 1355 تعــداد زیــادی از مدل هــای مختلــف جنگنــده اف-5 را خریــداری کــرد.

ــج  ــواحل خلی ــی در س ــروی دریای ــتیبانی از نی ــور پش ــه منظ ــال 1347 ب ــگاه در س ــن پای 2.  ای
فــارس بنــا نهــاده شــد. نــام ایــن پایــگاه در ابتــدا شــکارچی ناوهــا بــود کــه پــس از شــهادت 
ســید علیرضــا یاســینی بــه نــام او تغییــر نــام پیــدا کــرد. ایــن پایــگاه در دوران جنــگ ایــران 
ــژه  ــرای هواپیماهــای جنگــی و به وی ــر ب ــروازی مؤث ــوان یکــی از نقطه هــای پ ــه عن و عــراق ب
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بعضی انســان ها شبیه قله کوه هستن، بعضی شبیه آسمان، بعضی شبیه اقیانوس، 

بعضی شــبیه طوفان، برخی ها مثل رودخانه و برخی مثل باران یا رشته کوه، اما برای 

بعضی ها نمیشه در طبیعت شبیه و مانندی پیدا کرد. 

در جســارت و شــجاعت مثل طوفان و رودخانه، در مهربانی شبیه آسمان و باران، 

درگســتردگی و مناعت طبع مثل رشــته کوه و اقیانوس و در فعالیت و موفقیت شبیه 

بلندترین قله های کوه ها هستن. 

انوقت ها اتاق شماره 16 هتل ســتاره بوشهر، که یک اتاق کوچک بود. انسانی رو 

با این خصوصیات درون خودش جا داده بود. من هم اتاق شــجاع ترین مرد دنیا بودم. 

مــردی که به تنهائی تمام زیبائی ها، لطافت ها، قدرت ها و موفقیت های طبیعت رو در 

کالبد انسانی خودش جا داده بود. 

مصطفی اردستانی1 پسر بسیار قوی، معتقد و جسوری بود. اون یک خلبان خاص، با 

قدرت و اراده ی عجیب بود. دوستی من و مصطفی خیلی خیلی عمیق و ریشه دار بود 

انگار از خیلی قبل همدیگه رو می شناختیم. 

روزهای قشــنگ و رویایی بود. هر دو هفته یکبار تعطیالت آخر هفته با ماشــین 

شورلت که داشتم می رفتم شیراز و گاهی هم مصطفی همسفر من می شد. 

اف-4 فانتوم 2 به شمار می رفت. 
1. مصطفــی اردســتانی )زاده 11 دی 1328 در ورامیــن – درگذشــته 15 دی 1373در اصفهــان( 
ــران و معــاون  ســرتیپ خلبــان نورثــروپ اف-5 نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ای

ــود.  ــا 15 دی 1373 ب ــرو طــی ســال های 1366 ت ــن نی ــات ای عملی
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جاده ها عجیبن. هم خودشون هم دلتنگی هاشون.

همه ی رفتن ها و اومدن ها رو تماشا می کنن. شاهد لبخندها و گاهی اشک ها هستن. 

خاطره ســازی ها و خاطره بازی ها رو نگاه می کنن. سال های ســال بی صدا و صبور، 

مســتحکم و با کمترین تغییرات، رفت و آمدهای انســان ها رو زیر نظر دارن و فقط 

تماشاچی هستن.

نمی دونم شاید گاهی دِل سنگی جاده ها هم برای انسان هایی که ازشون گذشتن و 

دیگه نیومدن تنگ میشه.

 شاید...



فصل دوم
وقتی روی زمین کسی منتظر توست



یکی از همون تعطیالت آخر هفته که مســافر شــهر خودم شیراز شدم، پدرم بهم 

گفت:  »حبیب باید ازدواج کنی«.

 بهم تکلیف کرد که همسرم باید دختر آقای بحرانی باشه. دختر آقای بحرانی شش 

سال از من کوچک تر بود. 

می شناختمش، همبازی و همسایه دوران کودکی ... 

اّما ازدواج !!!

نمی دونم شاید بزرگ ترین تغییر زندگی، یا بزرگ ترین حادثه ی عمر، یا هر چیز دیگه 

که اسمش هســت، ولی برای من معنی همراهی و همسفری داشت. مسیری رو که 

تاحاال تنهائی می رفتم حاال می تونستم با یک همراِه همدل ادامه بدم. 

شب تولد پیغمبر بود. یه مراسم سّنتی و ساده توی شیراز برگزار کردیم و اون مراسم 

شد آغاز یک روش جدید در زندگی من. 

انگار مســئولیت هام، دغدغه هام و دل نگرانی هام تغییر کرده بود. حاال دیگه وقتی 
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پرواز می کردم اشــتیاق بیشتری برای فرود و به زمین برگشتن داشتم. انگار بیشتر از 

قبل حس می کردم روی زمین کسی منتظرم هست.

همیشه در پروازها رهاتر از رها بودم. اونقدر حس سبک باری و بی قیدی داشتم که 

گاهی حتی درون کابین کوچک هواپیمای جنگنده دلم می خواســت حائلی بین من و 

ابرها و آسمون نباشه.

سال 1356 قدرت و مهارت خلبان ها و نیروی هوائی در حد قابل قبول و باالیی بود. 

پنج ماه از زندگی مجردی من در بوشــهر می گذشت که متاهل شدم و با همسرم 

زندگی مشترک رو آغاز کردم.

روزهای اول زندگی مشترک شبیه اوایل بهار می مونه که برگ های لطیف درختان 

خیلی نو و رنِگ سبز کمرنگ شون دل رباست. شاید هم شبیه بازکردن یه هدیه که از 

طرف یه آدم دوست داشتنی بهت داده شده. 

چند ماه از زندگی مشــترک من با همسرم که همدل و همزبانم بود می گذشت که 

نیروی هوائی تصمیم گرفت هواپیماهای F5  رو به تبریز منتقل کنه. در نتیجه همه ی 

خلبان ها و سیســتم های راداری و پروازی و سیستم های تعمیرکاری و نگهدارنده نیز 

باید به تبریز منتقل می شدن. 

موضوع رو به همسرم گفتم. 

اونم بهم گفت: »حبیب می دونی وقتی اومدی خواستگاری من فکر می کردم خلبان 

هواپیمای مسافری هستی و وقتی فهمیدم خلبان هواپیمای جنگنده هستی خیلی خیلی 
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خوشحال شدم. در صورتی که شاید همه ی خانم ها از این موضوع دلهره بگیرن«.

همدلــی، همراهی، همزبانی و ایجاد یک دنیا خیــال راحت و آرامش قلبی، هدیه 

عظیمی بود که همسرم به من می داد. 

راهی تبریز شــدیم، شرایط مملکت و مردم ملتهب و منقلب بود. هر روز از گوشه و 

کنار شــهرها، انقالبیون حرکات جدیدی انجام می دادن و انگار ایران آبستن تحوالت 

شگرفی بود. 

رفتار مردم، حرکت به ســمت یک تحول عظیم رو خبر می داد. کال فضای کوچه 

و خیابون ها شبیه آتش زیر خاکســتر بود. نظامی ها عمدتاً سعی می کردن در مسائل 

سیاسی دخالت نکنن. ولی خب از یه جایی به بعد حس میهن دوستی و کمال گرایی ما 

هم به جوش آمد و با موج دریای مردم همراه شدیم. 

چند ماه از خدمت من در تبریز گذشته بود و دوستان زیادی هم پیدا کرده بودم. 

خانواده ی آقای آیت الهی از دوستان خانوادگی ما بودن و همسرش هم دانشجوی 

پزشکی بود. 

خاطرم هست توی شلوغی های اول سال، یک روز منزل آقای آیت الهی بودیم. خبر 

اومد که تظاهرات و درگیری گسترده ای حوالی مسجد و میدان شهرداری تبریز پیش 

اومده. خونه ی آقای آیت الهی هم حوالی فلکه شهرداری بود. از این خونه های سنتی 

با نماهای سنتی و حیاط بزرگ. 

من اون روز مهمان آقای آیت الهی بودم.
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ناگهان در رو به شــدت کوبیدن. دوتا جوان انقالبی، خســته و با عجله یک نفر رو 

داخل آوردن که زخمی شده بود. 

یه جوان الغر اندام با موهای روشن و چشم های ُپر از اعتماد و انگیزه.

دانشجوئی بود که تیر خورده بود. حال زیاد مساعدی نداشت. من کمی ترسیده بودم 

و با خودم فکر می کردم اگر نیروهای امنیتی بریزن توی خونه، چون من نظامی هستم 

عاقبت خیلی بدی خواهم داشت. 

همسر آقای آیت الهی با همون وسایل مختصری که داشت شروع کرد به پانسمان 

و درآوردن تیر.

یکی از دوســتان اون جوان دســتش رو محکم گرفته بود و مدام صدا می زد سید، 

سید طاقت بیار. پیروزی با ماست. 

خانِم دکتر آیت الهی زخم رو شستشو داد و پای جوان دانشجو رو پانسمان کرد. من 

بعد از دقایقی با دلهره از خونه زدم بیرون و به سرعت دور شدم. 

چند روز بعد که آقای آیت الهی رو دیدم و ازش در مورد اون جوان دانشــجو سوال 

کردم گفت: »اون جوان ســّید یحیی یا با اســم مستعار رحیم صفوی1 هستش که با 

1.  فرمانــده نظامــی و سیاســت مدار ایرانــی اســت کــه هم اکنــون به عنــوان رئیــس پژوهشــگاه 
ــین و  ــگاه امام حس ــدرس دانش ــن م ــد، همچنی ــت می کن ــدس فعالی ــاع مق ــارف دف ــوم و مع عل
ــان  ــراق از فرمانده ــران و ع ــگ ای ــول جن ــد. وی در ط ــی می باش ــاع مل ــی دف ــگاه عال دانش
ــروی  ــده نی ــا 1367 جانشــینی فرمان ــود، از 1365 ت ارشــد ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ب
ــی ســپاه را برعهــده داشــت.  ــروی زمین ــز فرماندهــی نی ــا 1368 نی ــی ســپاه و از 1367 ت زمین
رحیم صفــوی در فاصلــه ســال های 1368 تــا 1376 بعنــوان جانشــین فرمانــده کل ســپاه 
ــده کل  ــز فرمان ــا 1386 نی ــه از 1376 ت ــک ده ــدت ی ــرای م ــرد و ب ــت می ک ــداران فعالی پاس

ــود. ســپاه پاســداران ب
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چندی از دانشجویان از جمله مهدی باکری1 تشُکل هایی ایجاد کردن و با رژیم مبارزه 

می کنن«.

اون می گفت: » رحیم اصالتاً اصفهانی هست. ولی زبان آذری رو خوب یاد گرفته و 

صحبت می کنه«. 

رحیم دانشجوی رشته زمین شناسی دانشگاه تبریز بود.

توی همون شــلوغی ها بود که همسرم خبر مهمی رو بهم داد و من فهمیدم که به 

زودی پدر می شم. 

پاییز سال 56 بود که همسرم رو برای وضع حمل بردم شیراز پیش خانواده. 

ارادت ویژه ی من به نام و مرام امام حســین )ع( باعث شد که با مشورت همسرم 

اسم پسرمون رو حسین گذاشتیم. 

پدر شدن حس چند وجهی هستش . پیچیده و شیرین و تعهد آور.

از یک طرف روی شــونه هات یک امانت بزرگ رو حس می کنی که انگار تا پایان 

زندگی همراهت هست و از طرف دیگه فکر می کنی باید تالش بیشتری کنی تا بتونی 

ــره  ــفند 1363 جزی ــهادت 25 اس ــدوآب – ش ــن 1333 میان ــری )زاده 30 فروردی ــدی باک 1. مه
ــود کــه از فرماندهــان ارشــد ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در  مجنــون( نظامــی ایرانــی ب
ــران و عــراق محســوب می شــد و فرماندهــی لشــکر 31 عاشــورا را برعهــده  خــالل جنــگ ای
ــل،  ــن عقی ــلم ب ــان، مس ــدس، رمض ــن، بیت المق ــای فتح المبی ــری در عملیات ه ــت. باک داش
والفجــر مقدماتــی، والفجــر 1، 2، 3 و 4، همچنیــن عملیــات خیبــر حضــوری فعــال داشــت. وی 
در خــالل انجــام عملیــات بــدر در روســتای حریبــه، بــر اثــر اصابــت گلولــه مســتقیم نیروهــای 
عراقــی کشــته شــد، ســپس گروهــی داوطلــب بــرای بازگردانــدن پیکــر وی اقــدام کردنــد، کــه 
در حــال بازگشــت، قایــق آن هــا مــورد اصابــت موشــک آر.پی.جــی قــرار گرفــت و پیکــر کلیــه 

آن هــا در ارونــدرود مفقــود گردیــد. 
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زندگی بهتری بسازی و از همه مهمتر اینکه همیشه این احساس رو داری که بخشی 

از وجودت یه جای دیگه ست.

شاید هم پدرشــدن پایان همه ی شب هایی باشــه که بدون فکر و خیال و دلهره        

می خوابی. 

خالصه پدربودن مرد رو قوی تر و محکم تر و مردتر می کنه. 

تازه وقتی که پدر می شــی ارزش واقعی پدرت رو می دونی و می فهمی که شباهت 

زیادی بین پدر و کوه وجود داره. 

انقالب پیروز شد. 

لبخند پیروزی تازه روی صورت مون نقش بســته بود که تصویر تلخ جنگ صورت 

همه مردم را ُپر از ابهام کرد. 

جنگ شــروع شد. بی رحم تر و دردناک تر از اون چیزی بود که توی کتاب ها خونده 

بودم و در فیلم ها تماشــا کرده بــودم. خیلی هم جدی تر از اونــی که در رزمایش ها 

شبیه سازی کرده بودیم. 

پسرم حسین دوساله بود و زندگی خیلی ساده ای با همسرم و پسرم داشتیم. 

صبح یکی از همون روزهایی که هنوز دقیق و درست معنی یک جنگ تمام عیار و 

درک نمی کردم فرمانده گردانم صدام کرد: »حبیب«!

احترام نظامی گذاشتم و گفتم: »بله قربان«

دستمو گرفت.
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دستاش مهربان و آرام بود. حس غریبی  و ملسی داشتم. شبیه خوف و رجا بود. یکی 

از قشنگ ترین حس های دنیا اینه که دستت رو از پنجره بگیری زیر بارون. انگار با هر 

قطره انگشــتات لطف خدا رو حس می کنه و درست نمی دونی این قطرات هست که 

انگشتات رو می بوسه، یا بندهای انگشتت به بارون بوسه می زنه. 

دســتای فرمانده اون روز شبیه بارون بود. کلید دفتر گردان رو گذاشت توی دستم 

و رفت پرواز.

از اون رفتن هایی که رفتن محض هستش و از اون پروازهایی که فرود نداره. 

) F5 (از فردای اون روز من شدم فرمانده گردان 23 تبریز که هواپیماهای اف پنج

رو در اختیار داشــت. نمی دونم روزهای جنگ سخت تر بود یا شب هاش، ولی به نظرم 

جنگ یک دانشــگاه تمام وقت 24 ساعته بود که از بین دروسش، کمترین چیزی که 

یاد می گرفتی فنون نبرد بود. 

انگار درس مردانگی و از خود گذشتگی سرمشق تمام صفحات جنگ بود.

گاهی اونقدر تمرین مردانگی و ایثار می کردیم که خیلی زود دفترچه ی زندگی مون 

ُپر می شد. 

گشت های هوایی، عملیات های جسته و گریخته و محافظت از خاک و میهن مشق 

هر شب ما بود. 

اگرچه از چند ماه قبل از شــروع جنگ در گشت های هوایی متوجه تحّرکات عراق 

و ســاخت خاکریزهاشون در نقاط مختلف شده بودیم. ولی خب لمس جنگ با عالئم 
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جنگ بسیار متفاوت هستش. 

ســال 1361 از ستاد نیروی هوایی ابالغ شــد که برای دوره ی معلم خلبان باید به 

اصفهان برم. خبر داشتم که عباس بابائی حدود دو سال هستش فرمانده پایگاه شکاری 

اصفهان شده.

دوست داشتن بعضی آدم ها اصاًل به اندازه ی بودنت با اونها نیست. طول و عرض و 

عمق این محبت هر چقدر هم کوتاه، کوچک و کم باشه، اماجنس این دوست داشتن 

متفاوت هستش. 

من عباس رو با جنس متفاوتی دوست داشتم و با اشتیاق برای کالس معلم خلبان 

راهی اصفهان شدم. 

دوران قشنگی بود. با شــروع دوره ی معلم خلبانی من در اصفهان، ارتباط کاری و 

دوستی من و عباس بسیار زیاد شده بود و هر لحظه بیشتر از قبل به اعماق اندیشه ها 

و افکار ایده آل این مرِد بدون مرز پی می بردم. 

دوست داشتن شیفتگی میاره و شیفتگی مقدمه ی تسلیم و رضاست. 

فرش رفاقت من و عباس روز به روز ُپر نقش و نگارتر می شــد. رفاقت شبیه بافتن 

قالی هستش. اولش فقط تار و پود سفید هست که روی چله ی زندگی کشیده شده و 

هر خاطره و رفتار،  بین دوتا رفیق، یه  نقش و نگار روی اون تار و پود می زنه. 

هرچقــدر این نقش و نــگار دقیق و زیباتر باشــه. ارزش اون فرش باالتر می ره و 

هرچقدر فرش کهنه تر بشه گران قیمت تر میشه . این خاصیت فرش دستباف هست و 
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رفاقت هم دستبافت رفتار ماست. 

عالقه ی من و عباس یه محبت دوطرفه ی بدون محیط و مختصات بود. دقیقا شبیه 

آسمون که عمق و طول و عرضش مشخص نیست. بدون مرز و خط کشی.



فصل سوم
گاهی زمین کوچک است.

                               



مدال افتخاری که در محرم سال 61 هجری شمسی که به زیبائی همسان با محرم 

سال 61 هجری قمری1 به گردن اصفهانی ها آویخته شد، شاید رنگ و رتبه ی متفاوتی 

با تمام افتخار آفرینی های دفاع مقدس داشته باشه. 

370 شــهید رو در یک روز تشــیع کردن. اگرچه در 10 روز عملیات لشــگر امام 

حسین)ع( و نجف اشرف قرارگاه کربال اصفهان2، 750 نفر از یگان های اصفهان شهید 

شدن و پیام تاریخی حضرت امام اون عملیات رو ماندگار کرد. 

اما دســت آورد عملیات محرم3 اصال  اون 700 کیلومتر از خاک ایران نبود که آزاد 
1. سال وقوع واقعه عاشورا

ــای حاضــر در  ــرای هماهنگــی یگان ه ــرارگاه ارشــد ب ــوان ق ــه عن ــدا ب ــال ابت ــرارگاه کرب 2.  ق
عملیات هــای ســپاه، ارتــش و حتــی جهــاد ســازندگی تشــکیل شــده بــود. قــرارگاه کربــال ابتــدا 
بــه عنــوان قــرارگاه ارشــد بــرای هماهنگــی یگان هــای حاضــر در عملیات هــای ســپاه، ارتــش 

و حتــی جهــاد ســازندگی تشــکیل شــده بــود.
3.  عملیــات تهاجمــی محــدود نیروهــای مســلح ایــران، در خــالل جنــگ ایــران و عــراق بــود، کــه 
ــپاه  ــش و س ــی ارت ــروی زمین ــط نی ــترک توس ــورت مش ــاه 1361 به ص ــدت 10 روز، در آبان م ــه م ب
ــا هــدف تصــرف ارتفاعــات  ــات ب ــن عملی ــران و موســیان انجــام شــد. ای ــه دهل پاســداران، در منطق
ــد، کــه  ــر تاکتیکــی، طراحــی و اجــرا گردی ســرکوب منطقــه حمریــن و قــرار گرفتــن در موضــع برت
بــا انجــام آن، 700 کیلومتــر مربــع از خــاک ایــران آزاد شــد. همچنیــن 300 کیلومتــر مربــع از خــاک 

عــراق نیــز توســط نیروهــای ایرانــی تصــرف گردیــد. 
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شــد، بلکه سیطره ی روح های بلند و بدون قالب شهیدانی بود که زیباترین جلوه های 

انسانی رو خلق کردند.

 من در روز تاریخی تشیع اون 370 شهید اصفهان بودم و توی همون کارزار تشیع 

جنــازه با خودم عهد کردم. هرزمان فرد اصفهانــی رو دیدم که احتیاج به کمک داره 

فرو گذار نباشم. 

اتفاقاً سال بعد با حسین پسرم که خردسال بود به سمت شیراز برای دیدار با خانواده 

شــهید خلبان بازرگان که ورزشکاِر ورزش باســتانی هم بود حرکت کردیم. یکی از 

خلبان ها در این سفر همراه من و حسین پسرم بود. 

خیلی بی احتیاط و تند رانندگی می کردیم. 

حسین پسرم با لحن بچه گانه گفت: » امروز بابا ما رو به کشتن میده«.

زدم زیر خنده و بوسیدمش.

حدود ساعت دوازده و نیم ظهر، حوالی گچساران، ناگهان با انحراف از جاده با یک 

تریلی که از روبرو می اومد برخورد کردیم. 

دیگه چیزی متوجه نشدم. ساعت ها بیهوش بودم . 

تا اینکه گرمی یک دست رو روی پیشونیم حس کردم. 

با لحن شیرین اصفهانی پرسید: » حاج آقا حال شما خوبِست«؟

سوالش رو با سوال جواب دادم وگفتم: »اصفهانی هستی«؟

گفت: » بله، بفرماین«.
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بلندتر پرســیدم: »حسین قاســمی کجاســت؟- راننده ی من بود- حسین پسرم 

کجاست«؟

 از طریق چند نفری که دورم بودن متوجه شدم راننده شکِر خدا سالمت هستش و 

پسرم حسین فقط یک آسیب جزئی از ناحیه ی فک دیده.

بی اختیار یاد عملیات محرم و تشییع جنازه ی شهدای اصفهان در میدان نقش جهان 

و عهد خودم با خودم افتادم. 

گفتم: »پلیس راه رو صدا کنید بیاد«.

از درد دنده و پا متوجه شدم شکستگی های زیادی دارم . افسر پلیس راه اومد.

گفتم: » من به احترام شهدا و مردم اصفهان همین االن می خوام رضایت بدم و این 

پدرمون رو اجازه بدین بره. راضی نیستم حتی یک لحظه نگهش دارید«. 

افســر پلیس راه گفت: » هرچه شــما بفرمائید ولــی کاش صبرکنید تا عکس و 

آزمایشات تون مشخص کنه چقدر آسیب دیدید«؟

با جدیت بیشتر گفتم: » اصاًل ایشون همین االن باید برن«.

 سریع برگه های رضایت رو آوردن و من در همون حال روی تخت امضاء کردم. 

همون شب من رو با هلی کوپتر  به دزفول بردن  . نیمه هوشیار بودم و درد شدیدی 

داشتم. 

بعد از ســه روز با توجه به وخامت حالم، به بیمارســتان نمازی شــیراز اعزام شدم. 

تقریباً نصِف بیشــتر بدنم رو گچ گرفتن . اما نه گــچ گرفتگی ها و نه دردهای گاه و 
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بیگاه استخوان های شکسته، هیچکدوم به اندازه ی دوری از هم رزم هام و جنگ آزارم 

نمی داد. ناخواسته چندین ماه از پرواز و فعالیت های نظامی و پرواز محروم شدم. روزها 

به بی حوصلگی و کالفگی می گذشت. 

روزی که گچ ها رو بازکردم، ســریع  با عصــا راه افتادم و خودم به تنهائی اومدم تا 

جلوی پلیس راه و با اتوبوس خودم رو رسوندم به پایگاه.

مستقیم با حالت لنگ لنگان رفتم داخل گردان. خلبان موسوی رو از دور دیدم. 

صدا زدم: » سّید، سّیدجان«.

انگار متوجه صدای من نشد چون عجله داشت که بره پرواز.

بچه ها دورم رو گرفتن و شروع به صحبت و شوخی کردیم. همون شب خبردار شدم 

که خلبان موسوی در همون پرواز مورد اصابت قرارگرفته و در هور افتاده. 

بعد بچه ها تونستن خلبان موسوی که خودش رو با نِی تا صبح توی هور نگه داشته 

بود عقب بیارن. 

اشتیاِق پرواز، ولع هم قدمی با همرزمان، احساس ِدین به وطن و آب و خاک باعث 

شــد دوران نقاهت رو به سرعت سپری کنم و بعد از چند روز آماده پرواز شدم. عادت 

داشتم در سرکشی های زمینی برای باالبردن روحیه و تقویت حس مردانگی، بچه هام 

حسین و حامد رو همراه خودم ببرم.  

گاها شده بود درمسیر به ما حتی تیراندازی هم می شد. 

بعد از مدتی به دزفول منتقل شــدم کــه اون روزها جز نقاط و پایگاه های اصلی و 
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استراتژیک جنگ بود.

 افسر عملیات پایگاه شدم. 

پروازهای روزانه، درگیری های گاه و بیگاه و شــهادت رفقا، فضای شهر رو متفاوت 

کرده بود. عباس از من خواست تا سه تا از بهترین خلبان هام رو برای دوره ی هواپیمای 

اف چهارده ) F14 (بهش معرفی کنم. 

من هم خلبان ها؛ خلیلی، بیطرف و ابوعطا رو معرفی کردم. 

بعدها دسِت خیاِط تقدیر و لیاقتی که داشتن، برتن دوتاشون پیراهن شهادت پوشاند.

چند تغییر ساختاری در گردان های پروازی انجام دادم و گردان ها رو یکی کردم. اون 

زمان فرمانده خلبان ها بودم.

همیشــه این تفکر مدیریتی رو داشــتم که تغییر در فرآیندها و روش کارها، تاثیر 

بیشتری از تغییر آدم ها داره. همواره سعی می کردم استعداد و پتانسیل نیروهام رو کشف 

کنم تا بتونم در جایگاه مناسب ازشون استفاده کنم. 

یک روز عصر عباس از من خواســت برم دفترش. من هم که همیشــه مشــتاق 

همنشینی باهاش بودم به سرعت راهی شدم. اون روز عباس مهندس اسپیاری که از 

مهندسین شرکت نفت بود رو به من معرفی کرد. فردای اون روز من به همراه مهندس 

اسپیاری به خوزستان و مناطق نفت خیز پرواز کردیم و از آسمان برخی تاسیسات نفتی 

و مناطق حساس رو بررسی کردیم. 

من تجربه دانشــکده افسری داشتم و نقشــه خوانیم هم عالی بود. همیشه عادت 
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داشتم به مقرهای نیروی زمینی هم سر می زدم و رفیق های قدیمی دانشکده افسری 

رو می دیدم.

سرزدن به رفقای قدیمی شبیه خوندن دفترچه خاطرات می مونه. هر وقت که دلت 

بخواد و هر صفحه ای رو که بیشــتر دوســت داری بیشــتر می خونی و روش تمرکز      

می کنی. بعد از اون پرواز که به همراه مهندس اسپیاری انجام دادم به عباس پیشنهاد 

کردم در بین کوه ها نیرو بچینم. چون در مناطق کوهســتانی رادار نمی تونه به درستی 

ورود هواپیماها را مشخص کنه.

عباس هم گفت: » می تونه روش خوبی باشه«.

روز بعد گروهی از مدیریــت پدافند اومدن. عباس طرح من رو برای حفاظت نقاط 

استراتژیک نفتی باهاشون مطرح کرده بود.

باتوجه به پروازهای مکررم به آســمان عراق من اشراف کامل به تاسیسات نفتی و 

زیرساخت های تاسیسات استراتژیک عراق داشتم. اما تاسیسات نفتی خودمون رو تا آن 

زمان درست نمی شناختم. 

از روی نقشه ها و بازدیدهای میدانی و اون بیابان گردی طوالنی با عباس، همچنین 

چند پرواز هوائی دریافتم که مســیر خط لوله مسجد ســلیمان به اهواز یا واحدهای 

بهره بــرداری از اهواز بــه امیدیه، حدود 45 کیلومتری اهــواز در محلی به نام کریت 
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کمپ1 تجمیع میشــه. بعد به بوستر یک و دو2 و بعد از اون گوره 3 که نزدیک جزیره 

خارک بود پمپاژ می شــه – شاید حدود 800 هزار بشکه در روز – از سمت دیگه هم 

که ایستگاه پمپاژ مارون 2 نزدیکی های امیدیه بود روزانه بیش از 160 هزار بشکه به 

پاالیشگاه اصفهان فرستاده می شد. ضمنا مارون پنج که حدود 25 هزار بشکه در روز 

پمپاژ می کرد. تمام این خطوط لوله که به نوعی عروق قلب تپنده ی صنعت نفت کشور 

بود بدون پوشش محافظ و رو باز بودن و همواره در خطر حمله ی هوائی قرار داشتن.

ســال 64 فرمانده ی پایگاه شکاری امیدیه شــدم. در اون زمان یک پایگاه بسیار 

حساس و ســوق الجیشی به حســاب می اومد. اهمیت پایگاه امیدیه از نظر مناطق 

جنگی، همچنین از منظر حوزه های نفت خیز و تاسیسات انتقال نفت بسیار باال بود. 

همون روزهای اول فرماندهی یک روز ناگهان خبر رسید، مارون یک و دو بمباران 

هوایی شــد. با هلی کوپتر با کمک بچه های هوانیروز به سرعت تا وسط آتش رفتیم. 

آســمان شــبیه دریای ســرخ بود. دریایی گداخته که شــعله ها به جای موج ها زبانه     

می کشــه. با اون خلبان شــجاع هلی کوپتر چندین نوبت برای نجات خدمه تا میان 

شعله ها رفتیم اّما نشد. نشد که بچه ها رو نجات بدیم. 

نمی دونم شاید هفت، هشت نفر اونجا از دست رفتن و از وسط اون شعله ها ابراهیم وار 

پرواز کردن. شاید هم بیشتر...

1.  نام یک منطقه نفتی. ایستگاه پمپاژ نفت.
2. نام ایستگاه های پمپاژ نفت .

3.  نام منطقه نفتی حوالی گناوه و محل تجمیع و پمپاز نفت به سمت نفت کش ها .
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آغاجاری1 محل اســتقرار ایســتگاه های پمپاژ قوی بود و من تازه اون روز به عمق 

فاجعه پی بردم که از بین رفتن این ایســتگاه های پمپاژ می تونه چه آســیب جدی به 

اقتصاد کشور بزنه. 

انگار تازه بُعد متفاوتی از جنگ برام روشــن شــده بود. یــه ماموریت عمومی بین 

خلبان ها، بچه های صنعت نفت، نیروی دریائی، پدافند و ... کلید خورده بود.

ماموریت همه ی ما این بود که صادرات نفت متوقف نشــه. تا در نتیجه چرخ های 

اقتصاد کشور بتونه خوب بچرخه.

ظهر بود. هوا شــبیه تنور. خبر رسید چند پاترول از طرف شرکت نفت برای بازدید 

اومدن.

لباس سبز کار رو خیلی دوست داشتم. 

بدون درجه و قید و بند.

مثل خیلی اوقات که توی پایگاه همین لباس تنم بود. اون روز هم با همون لباس 

بودم. به همراه یکی از پرسنل سوار پیکان سبز رنگ مون شدیم و رفتیم. 

ســادگی زیباترین آرایش دنیاســت. از هر طرف و هر ســمت و سو که نگاه کنی 

زیباست. لباس سبز ساده رو دوست داشتم. چون وقتی به تن می کردم. شبیه به خاک 

وطنم می شدم. بی آالیش و پاک، گسترده و مهربان.

1. این شهر لرنشین از بزرگترین مناطق نفت خیز اما محروم ایران می باشد. جمعیت آن در حدود 
هجده هزار نفر است. آب و هوای این شهرستان در تابستان گرم و سوزان می باشد. دمای هوا 

گاه تا بیش از 60 درجه سانتیگراد نیز می رسد. 
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رفتیم به سمت منطقه مارون دو، به حدود 15 کیلومتری امیدیه رسیدیم. 

هفت، هشت نفر اومده بودن. از نوع پوشش و ماشین ها و راننده ها مشخص بود از 

مسئولین نفت هستند. 

سالم کردم. 

دست جمعی جواب دادن.

یکی اومد جلو و شروع به معرفی کرد. آقایان عاصمی پور، جهش ساز و ... و با دستش 

هر کسی رو که معرفی می کرد نشون می داد. 

مسئول بازسازی مناطق نفت خیز با یه لحن بین عصبانیت و طعنه پرسید: » فرمانده 

پایگاه کیه«؟

گفتم: »یه بنده خدا«.

با قدرت بیشتر و عصبانی گفت: »به نظرم باید اعدام بشه«.

منم نگاهش کردم و لبخندی زدم و گفتم: »راست میگین«.

چون لباس ســاده و بدون درجه تنم بود، حتی شــک هم نکردن که من می تونم 

فرمانده پایگاه شکاری امیدیه1 باشم. 

گفت : »انگار این فرمانده اصال متوجه نیست که اگر این ایستگاه های پمپاژ از بین 

بره عماًل پاالیشگاه اصفهان تعطیل می شه و کلی مشکل بنزین و گازوئیل و سوخت 

1. یکــی از مناطــق پدافنــد هوایــی اســت. در ایــن منطقــه هواپیماهــای اف-7 نیــز نگهــداری 
می شــود. قبــل از انقــالب 1357 ایــران، از ایــن پایــگاه به عنــوان پایــگاه رزرو اســتفاده می شــد.
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هواپیما برای کشور پیش میاد«.

کمی باهاشــون صحبت کردم و برگشــتیم پایگاه. سریع با عباس تماس گرفتم و 

موضوع رو گزارش کردم. 

اون دوره عباس در حال راه اندازی قرارگاه رعد1 بود. 

اون شــب از فکر و خیال تا صبح خوابم نُبرد. با امیرغالمی2 تماس گرفتم و ازش 

برای پدافند و حفاظت این تاسیســات راهنمایی گرفتم. نیمه های شب یاد اون زمانی 

افتادم که توی ایســتگاه حســینیه، داخل کانکس عباس و منصور ستاری3 و حسن 

تهرانی مقدم4 با هم در حال وضو گرفتن بودن و من از ذهنم گذشــت این ســه نفر با 

هم محشور می شن.

1. اولیــن پایــه قــرارگاه رعــد در 23 شــهریور ســال 1363 نهــاده شــد. بخــش پدافنــدي قــرارگاه 
ــه مســئولیت شــهید بابایــي  ــه مســئولیت شــهید ســتاري در اهــواز و بخــش آفنــدي، ب رعــد ب
در امیدیــه مســتقر شــد. فکــر تشــکیل ایــن قــرارگاه بــا فرماندهــی و مســئولیت شــهید بابایــی 
جــان تــازه ای بــه نیــروی هوایــی داد. ایــن قــرارگاه تلفیقــی از نــوآوری و ترفنــد بــود کــه شــهید 
ــود و  ــروازی ب ــای پ ــری در تاکتیک ه ــم تغیی ــن روش ه ــد، ای ــی خودشــان طراحــی کردن بابای
هــم در اجــرای نحــوه عملیــات، شــهید بابایــی بــه گونــه ای عملیات هــا را طراحــی کــرده بودنــد 

کــه کمتریــن آســیب بــه هواپیماهــای مــا وارد می شــد.
2. امیــر ســرتیپ براتعلــی غالمــی )متولــد 1328 در اصفهــان( فرمانــده ســابق پدافنــد هوایــی 

ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران.
3. منصــور ســتاری )زاده 29 اردیبهشــت 1327در قرچــک – درگذشــته 15 دی 1373 در 
ــده آن  ــران و فرمان ــی ارتــش جمهــوری اســالمی ای ــروی هوای ــد نی اصفهــان( ، ســرتیپ پدافن

ــود. ــا دی 1373 ب ــن 1365 ت ــرو از بهم نی
4. حســن تهرانی مقــدم )زاده 6 آبــان 1338 تهــران - درگذشــته 21 آبــان 1390 مــالرد( نظامــی 
ــد.  ــمار می آی ــراق بش ــران و ع ــگ ای ــداران در جن ــپاه پاس ــان س ــه از فرمانده ــود، ک ــی ب ایران
ــوان  ــه عن ــود. او ب ــی ســپاه پاســداران ب ــن ســمت وی، ریاســت ســازمان جهــاد خودکفای آخری
یکــی از پایه گــذاران برنامــه موشــکی در ســپاه پاســداران شــناخته می شــود. او در ســال 1390 

در پــی حادثــه انفجــار زاغــه مهمــات واقــع در پــادگان مــدرس بــه شــهادت رســید. 
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در تماس تلفنی به غالمی گفتم: »باید توپ ها رو با اسکای گارد1 جابجا کنیم«.

گفت: »حبیب این کار امریه می خواد«.

گفتم: »اَمریه چیه !!! امریه من و تو هســتیم. من فرمانده پایگاه تو هم فرمانده ی 

پدافند«.

خالصه راضیش کردم. 

غالمی از خارک اومده بود و عباس هم داشــت کم کم قرارگاه رعد رو تشــکیل 

می داد. 

فردا صبح رفتم دیدن غالمی که از سال قبل باهاش آشنائی داشتم و واسطه آشنائی 

ما هم عباس بود. یکی از عادت های زیبای عباس این بود که، همیشه سعی می کرد 

همه رو با هم رفیق کنه. این رفتار هم از نظر معرفتی و هم از نظر مدیریتی عالی بود. 

در بسیاری از معظل های جنگ این رفاقت های ریشه دار کارگشا بود.

 غالمی رو بغل گرفتم و بوسیدم بهش گفتم اسکای گارد رو از انباره ذخیره بیاریم.

بازهم گفت: »به خدا امریه می خواد حبیب جان« !!!

زدم زیر خنده گفتم: »ما امریه ایم«.

باالخره اسکای گاردها رو مستقر کردیم. 

یکــی دو روز بعد عراق مارون دو رو زد. البته ما هم با اســکای گارد اولین هواپیما 

1. ســامانه اســکای گارد یکــی از ســامانه های پدافنــدی اســت کــه علیــه جنگنده هــای 
ــرد دارد. ــتیک کارب ــک های بالس ــز موش ــه ج ــا ب ــواع هواگرده ــا و ان ــم، بالگرده متخاص
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سوخو 1عراق رو زدیم. 

خلبانش اسیر شد. "شاِکر ُمَحّمد" خلباِن عراقی باسوادی بود که به اسارت گرفتیم.

مــن با محّبت باهاش برخــورد می کردم و توی همون ســه روزی که در پایگاه ، 

بازداشت بود اطالعات مناسبی ازش گرفتم. 

اطالعاتی در مورد موصل، کرکوک و شرایط این دو شهر.

ازش سوال کردم: »شاکر چرا به ما حمله کردید«. 

فقط گفت: »پشیمونم«.

به نظرم حرفش راست بود. چون به دلم نشست. انگار اصاًل از بابت اینکه اسیر بود 

و از روی ترس  این حرف رو نمی زد. 

گاهی وقتا حرف ها و رفتارهای آدم ها با توجه به شــرایط تغییر می کنه و در حقیقت 

اونها دارن در مقابل شــرایط عکس العمل نشــون میدن. ولی گاهی حرف های آدم ها 

تراوش احساسات شون هست و واقعیته محضه. 

من به "شاِکرُمَحّمد" خیلی احترام گذاشتم. اون قدر که روز سوم که باید تحویلش            

می دادیم خواهش کرد که پیش ما بمونه. 

حرف های شاِکر توی ذهنم جرقه ی جدیدی به وجود آورد و تصمیم گرفتم بررسی 

1. شــرکت ســوخو بزرگتریــن تشــکیالت هواپیماســازی روســیه اســت. ایــن شــرکت مالکیــت 
ــد،  ــد می کنن ــه تولی ــوخو قطع ــای س ــرای هواپیم ــه ب ــرکت هایی را ک ــی ش ــهام های تمام س
در اختیــار دارد و بــه همیــن علــت بــر چرخــٔه تولیــد، از طراحــی گرفتــه تــا ســاخت و کنتــرل 
کیفیــت، نظــارت کامــل ایفــا می کنــد. هواپیماهــای ســوخو نــه تنهــا خــط مقــدم نیــروی هوایــی 
ــی کشــورهای دیگــری  ــروی هوای ــد، بلکــه بخــش عمــده ای از نی روســیه را تشــکیل می دهن

ماننــد هنــد، ایــران، آلمــان، چیــن و مصــر نیــز هســتند. 
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میدانی کامل تری از منطقه کنم. حتی مناطق مربوط به ژاندارمری ، نیروی زمینی و...

دو ســه روز چرخیدم و ضمن بررسی محیط و موقعیت سنجی، مشکالت رزمنده ها 

رو هم بررسی کردم. مثاًل متوجه شدم به بچه های توپخانه غذای خوب نمی رسه. طرح 

جابجائی و استقرار اسکای گارد رو برای حفاظت از تاسیسات نفتی توی ذهنم پرورش 

دادم و بعد از دو سه روز با عباس به طور کامل مطرح کردم. 

از صحبت هام با شاِکرُمحّمد گفتم و از اینکه بعد از هر حمله به تاسیسات پمپاژ، از 

پاالیشگاه اصفهان عکس می گرفتن تا متوجه بشن فعالیت می کنه یا خیر؟

از بررسی های میدانی این چند روزه ام گفتم. 

عبــاس بــه صورتم نگاه کرد و فقط یــه لبخند دل نواز زد. عجب طعمی داشــت 

لبخندش!!!

شیریِن شیرین، دلچسِب دلچسب، عمیِق عمیق 

خنده های عباس شــبیه آفتاب بود که وقتی آسمان ابریه و خورشید از پشت ابرها 

َسرک می کشه و با کوچک ترین نورش گرما رو به وجودت می رسونه. وقتی خنده روی 

آسمون صورتش طلوع می کرد دلم گرم می شد.

فهمیدم حسابی خوشش اومده.

زنــگ زدیم به آقای آقازاده1 و ماجــرا و طرح مون رو براش گفتم. یکی دو روز بعد 

1. غالمرضــا آقــازاده )زاده 1327 خــوی( سیاســت مدار، دیپلمــات و مدیــر ارشــد اجرایــی ایرانــی 
ــال 1375  ــام از س ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــی از اعضــای مجم ــوان یک ــه  عن ــه ب اســت، ک
ــا 1376 و از ســال 1376  ــران از ســال 1364 ت ــر نفــت ای ــد. وی وزی ــون فعالیــت می نمای تاکن
تــا 1388 رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و معــاون رئیس جمهــور ایــران بــود. وی در تیــر 
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هماهنگی های الزم انجام شد و رفتیم مجلس پیش آقای هاشمی1. آقای عاصمی پور 

هم از وزارت نفت همراه ما بود. 

صحبت هام رو که شروع کردم گفتم: »دیر بجنبیم صادرات نفت خوابیده. حمله های 

هوائی مســتمر و ُپر تعداد شــده. مطمئنم تا چند روز دیگه تمام تاسیســات پمپاژ رو 

میزنن«.

آقای هاشمی خیلی آروم گفت: »پیشنهاد تون چیه«؟

گفتم: »در حداقل زمان تمام سامانه های اسکای گاردهای موجود در ارتش رو بیاریم 

جاهائی که ما جانمائی کردیم، در حوالیه امیدیه و تاسیسات پمپاژ مستقر کنیم«. 

سریع امریه دادن.

ظرف چند روز حدود 50 قبضه اسکای گارد در مناطقی که َمد نظِر ما بود ساماندهی 

1388 از این مقام استعفا داد.
ــته 19 دی 1395  ــنجان – درگذش ــهریور 1313 در رفس ــی )زاده3 ش ــمی بهرمان ــر هاش 1. اکب
ــرآن و سیاســتمدار  ــی، مفســر ق ــر هاشــمی رفســنجانی روحان ــه علی اکب ــران( مشــهور ب در ته
ایرانــی بــود کــه بــه عنــوان یکــی از پرنفوذتریــن شــخصیت های سیاســی جمهــوری اســالمی 
ــران  ــور ای ــن رئیس جمه ــرداد 1376 چهارمی ــا 12 م ــرداد 1368 ت ــد. او از 25 م ــناخته می ش ش
بــود و پیــش از آن، وی اولیــن رئیــس مجلــس شــورای اســالمی از ســال 1359 تــا 1368 بــود. 
در طــول جنــگ ایــران و عــراق، رفســنجانی بــه عنــوان نماینــده رهبــر در شــورای عالــی دفــاع، 
ــا زمــان فــوت، ریاســت  فرماندهــی نیروهــای مســلح را برعهــده داشــت. وی از ســال 1368 ت
ــرگان  ــس خب ــه ادوار مجل ــت. او در هم ــده داش ــام را برعه ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــا 1390، دومیــن رئیــس  ــر عهــده داشــت و از 1386 ت رهبــری نمایندگــی اســتان تهــران را ب
ایــن مجلــس بــود. رفســنجانی رئیــس هیئــت مؤســس و هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــران از دوران پیدایــش جمهــوری اســالمی  ــود. او یکــی از تعیین کننده تریــن سیاســتمداران ای ب
و در عیــن حــال، دوســت نزدیــک آیــت اهلل ســید علــی خامنــه ای و شــاگرد امــام روح اهلل خمینــی 

و رازدار اســرار جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بــود.



   5
8  

ید
رش

خو
ی 

حوال
ی 

ردان
م

و مستقر شد. 

عراق چند حمله هوائی رو برنامه ریزی و انجام داد. ما هم به کمک تجهیزات مستقر 

شــده در مدت چند ماه تونســتیم حدود 20 هواپیماشون رو ساقط کنیم و بعد از چند 

مــدت هم اوضاع آروم و عراق حمله جدیدی رو برای منهدم کردن تاسیســات پمپاژ 

نفت شروع نکرد. 

اوضاع دیگه کامال داشت آروِم آروم می شد و در ذهن همه ی ما حفاظت ایستگاه های 

پمپاژ دیگه کنترل شده بود تا اینکه یک روز ظهر تلفن دفتر من زنگ خورد. 

خبر شوکه کننده ای بود. ایستگاه پمپاژ مارون 2 مجدداً مورد اصابت قرارگرفته بود. 

گیج و آشــفته شــده بودم. اولش باور نمی کردم. ولی خب اتفاق افتاده بود. سریع 

حرکت کردم به سمت موقعیت و متوجه شدم که موضوع حقیقت داره. 

ذهنم قفــل کرده بود. فقط نگاه می کردم ماتریس هائــی که توی ذهنم می چیدم 

هیچکدام به نتیجه نمی رسید. دیدبانی و اسکای گاردهای ما هیچ هواپیمائی رو حتی 

ندیده بودن که خواسته باشن مورد اصابت قرار بَِدن.

با عجله با آقای دانشپور در تهران  تماس گرفتم. 

خیلی با تجربه و باسواد بود و کارهای طرح و برنامه عملیات رو انجام می داد. 

گفت: » بقائی جان صبر کن، تا نیم ساعت دیگه بهت خبر می دم«. 

نیم ســاعت دلهره، سی دقیقه تشویش و هزار و هشتصد ثانیه چرائی مهمون ذهن 

من شد. 
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ولی باالخره تماس گرفت و به انتظاِر ُکشنده ی من پایان داد.

گفت: »شلیک توسط هواپیماهای میراژ1 از فاصله ی 15 کیلومتری بوده، یعنی قبل 

از اینکه به تیرس پدافند و اسکای گاردها برسن شلیک کردن«.

عراق تازه میراژها رو از فرانسه خریداری کرده و تحویل گرفته بود. 

هواپیماهای پیشــرفته ای بود و تا حد زیادی برای ما ناشناخته. در اون زمان تمرکز 

نیروی هوایی روی هواپیماهای امریکایی بود و سیستم سایر هواپیماها برای ما مبهم 

بود.

اگر چه بعدها در زمان جنگ عراق با کویت، همه ی میراژها از طرف عراق برای در 

امان ماندن تقدیم ایران شد، اما اون زمان بالی جوِن همه ی ما شده بودن.

 کوریت کمپ رو هم زدن. معادله ی جنگ داشت برای ما پیچیده و سخت تر می شد.

حتی توربین های پمپاژ که وســط یه فضای حفاظتی 80 متری بود رو هم میراژها 

زدن.

از حوزه ی بوشهر خبردار شدم که گوره رو هم با میراژها مورد اصابت قرار دادن.

اوایل من خیلی با بچه های پدافند و اســکای گاردها درگیرشــدم و بهشون خرده 

گرفتم. اما کم کم متوجه شدم این َحربه دیگه در مقابل میراژها جوابگو نیست و باید 

برنامه ریزی متفاوتی کرد.

البته بچه های نفت به ســرعت شروع به بازسازی کردند و تمام آسیب ها رو پوشش 

1. جنگنده های برتر هوایی و تهاجمی تک سرنشین ساخت شرکت داسو است.



   6
0  

ید
رش

خو
ی 

حوال
ی 

ردان
م

دادن.

با عباس و قرارگاه رعد هماهنگ شدیم و قرارشد F14  ها وارد عمل بشن.گشت های 

هوائی طوالنی و محافظتی شدت بیشتری به خودش گرفت. پیشنهاد کردم دو فروند 

هواپیمای  F14 آلرت1 با امکانات کامل و گروه پروازی برای گشــت زنی های هوائی 

و جنگ با میراژها بیاریم و در امیدیه مستقر کنیم. عباس هم به سرعت قبول کرد. 

عبــاس گاهی خودش 17، 18 ســاعت پرواز می کرد و با کمک ســوخت گیری از 

بوئینگ روی آسمان بود. 

با بچه های نفت هم هماهنگ کردم چندین کانکس و امکانات پشتیبانی که خیلی 

خیلی از امکانات نیروی هوائی شیک و به روزتر بود آوردن و در پایگاه مستقر کردن.

حتــی آب معدنی که اون زمان ها اصاًل نبود رو هم توی ظرف های مشــکی رنگ 

برای پشتیبانی آوردن.

در همین نبردهای هوائی موفق شدیم چند تا از میراژها رو هم منهدم کنیم.

 دقیقا نمی دونم چرا؟ اما عراق کم کم حمله رو به ســمت دریا برد و نقشه جنگ و 

مناطق درگیر رو تاحدی عوض کرد.

اون زمان خبردار شدیم که عربستان سیستم های دفاعی رولندRoland( 2( رو از 

1. به حالت آماده باش
ــد  ــرد آلمانی-فرانســوی می باشــد. رولن ــاه ب ــه هــوای کوت ــن ب ــد ســامانه موشــکی زمی 2. رولن
ــده  ــاالت متح ــش ای ــرای ارت ــه ب ــت ک ــی اس ــکی خارج ــامانه های موش ــدود س ــی از مع یک
خریــداری شــده اســت. تاکنــون مدل هــای مختلفــی از ســامانه موشــکی رولنــد ســاخته شــده 
ــه صــورت  ــت آن ب ــرل و هدای ــه کنت ــد-1 ک ــد از: رولن ــا عبارتن ــن آن ه ــه معروف تری اســت ک
ــرل و  ــه سیســتم کنت ــد-2 ک ــت شــد. رولن ــی باشــدو در 1977 وارد خدم دســتی و چشــمی م
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فرانسه خریداری و تقدیم عراق کرده. 

این سیستم دفاعی کار رو برای خلبان های ما سخت تر از قبل کرده بود و عراق رو 

به اوضاع مسلط تر می کرد. 

من از قدیم در پرواز یه عادت غیرحرفه ای داشتم که بارهای بار مصطفی و منصور 

یا عباس به من تذکر داده بودند که این کار رو نکنم. 

زمانی که هدفی رو منهدم می کردم. در زمان صعوِد بعد از شیرجه، یک نیم چرخ به 

سمت عقب می زدم و هدف را نگاه می کردم. 

بعدها متوجه شــدم همین حرکت من که بدون هیچ پشتوانه ی تکنیکی، علمی و 

فقط از روی عادت انجام می شد باعث شکسته شدن قفل رادار و گریز از سیستم رادار 

رولند می شده. 

اون روزها اســتفاده از تســلیحات جدید و به روز نقش ُپررنگی در مشخص شدن 

وضعیت جنگ به خودش گرفته بود. 

اگرچه ذهن های فعال، پشــتکار و ایمان راسخ بچه ها ،خیلی از نشدنی ها رو شدنی 

می کرد و موفقیت های خوبی در ســاخت بمب های چند تنی پیدا کرده بودیم. اما عدم 

دسترسی به ادوات و تجهیزات به روز جنگی و تحریم های ناجوانمردانه، ما رو در دفاع 

همه جانبه آزار می داد. 

جنگ روز به روز بیشتر همه ی مارو شبیه خودش می کرد. 
ــرد  ــا ب ــد- 3 ب ــت شــد. رولن ــال راداری و خــودکار اســت و در 1981 وارد خدم ــت آن کام هدای

ــر در ســال 1988 وارد خدمــت شــد. بیشــتر و ســر جنگــی بزرگت
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گاهی روزگار و شرایط، انسان ها رو اونجوری که خودش می خواد تربیت می کنه. از 

روح های پاک و لطیف، روحیه های جهادگر و پرتالش می ســازه و بعد از مدتی که به 

خودت می آی و نگاه می کنی می بینی دقیقا شبیه به همون اوضاع شدی.

همه ی مردم ما اون روزها شبیه دفاع شده بودن. شبیه استقامت و رشادت. آزادگی و 

ایثار، نه تنها در میدان های جنگ، بلکه در تمام کوچه خیابون های شهرها موج می زد.

گشت زنی های شبانه روزی باعث شد برای مدتی حمله هوائی میراژها قطع بشه. 

یک روز صبح رفتم پیش عباس در  قرارگاه رعد.

دیدن عباس همیشه حس آرامش به من می داد. 

دلم می خواست هر بار که می بینمش بغلش کنم و از آرامش وجودش بهره مند بشم. 

توی اتاق عملیات بود. 

اگر چه در باز بود در زدم.

 سرش رو باال کرد و گفت: »به به! حبیب جان. خوش اومدی باالم جان«.

 رفتــم داخل و بغلش کردم. انگار همزمان کوه و دریا و آســمان رو بغل کردم. به 

همون صالبت، وسعت و آرامش. 

گفتم: » عباس جان یه طرحی توی ذهنم هست«.

گفت: » نقشه ی ذهنت رو بگو ببینم«.

گفتم: » من در دوره ی دانشکده افسری یاد گرفتم چگونه حفره روباه1 برای سنگر 

1. این نوع سنگر معموال در دشت ها و مناطقی که پستی و بلندی قابل توجه ای نداشته باشد، 
واغلب هنگام مقابله با نیروهای زره ای دشمن مورد استفاده قرار می گیرد.
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سربازها بسازیم«.

گفت: »خب!  می دونم حفره ی روباه چیه«.

گفتم: »ما می تونیم شــبیه همین کار رو برای تاسیسات، کنیم و یه جوری با استتار 

تاسیسات جلوی دیده شدن اونها رو بگیریم«.

نگاه معنی دار عباس جز الینفک صورتش بود. ولی همیشه اون قدر این نگاه مهربان 

بود که یه حس آرامش عجیبی به آدم القا می کرد. 

آروم آروم با انگشــتش زد روی میز کار، با آرامش و بریده بریده گفت: »فکر کنم 

شدنی باشه حبیب«.

بعد با انرژی بیشتری که همیشــه در شروع هر کار جدیدی داشت گفت: »پس با 

بچه های مهندســی و نفت هماهنگ کن و ببین اگر شدنی هست، معطلش نکن و یا 

علی«.

دوباره بغلش گرفتم و بوسیدمش.

آدم ها همیشــه همراه خودشون ترس از دست دادن چیزهای خوب رو دارن. عباس 

نعمت بزرگی بود که همیشه ته دلم دلهره ی از دست دادنش رو داشتم. نمی دونم چرا !!!

نوع فعالیت و کاِر ما دو تا جوری بود که نمی دونستیم دقیقاً کدام ما بیشتر در خطر 

هست، اما چه من می رفتم چه عباس، از دست دادنش برام غیرقابل تصّور بود. 

راهی گچســاران شدم. با مهندس علیزاده هماهنگی الزم رو انجام دادم و با کمک 

تجهیزات فنی مهندس ذراتی و حدود 300 نفر نیروی کار متخّصص و غیرمتخصص 
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شــروع به اســتتار دودکش ها و تجهیزات پمپ ها کردیم. دور تا دور  تاسیسات رو با 

گونی های ماسه بادی دیواره می چیدیم. به صورتی که از دور قابل تشخیص نبود. 

با پمپ های قوی هم ِگل پاشی به تجهیزات و دودکش ها  رو شروع کردیم. چندین 

روز کار طاقت فرســا، سبب شد کلیه تجهیزات مخفی بشن و به هیچ وجه از فواصل 

معین قابل تشخیص نباشن. 

گشت زنی های هوائی با هواپیماهای F14 که دارای رادار قوی و موشک فینیکس 

بود  هم به صورت مستمر ادامه داشت. 

چندین نوبت حمله از طرف عراق انجام شد ولی هیچ یک از تاسیسات ما آسیب ندید 

و ترکش ها هم همه با کمک دیوارهای شــنی دفع شد و به  راحتی نفت از گچساران 

به گوره و سایر مقاصد تزریق شد. 

همون روزها قرار شد با آقای بانکی1 برای بازدید سد بریم. چون نتیجه مثبت استتار 

تاسیســات نفتی، سبب شده بود به فکر استتار تاسیسات مهم وزارت نیرو هم بیافتیم. 

مثل سدها و توربین های عظیم.

یه روز آقای بانکی اومد تا به همراه من برای بازدید و امکان ســنجی پوشش سدها 

بریم.

 داخل هواپیما که نشســتم آقای بانکی پرسید: »سرهنگ چقدر زمان می بره تا به 

سد برسیم«؟

1. محمد تقی بانکی. وزیر نیرو در کابینه ی دوم مهندس موسوی
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گفتم: » حدود 15 دقیقه«.

متوجه شدم خلبان این موضوع رو به مقر و سد اطالع داد.

 گفتم: »نباید اطالع می دادید چون شنود می شیم«.

به محض اینکه فرود اومدیم دست آقای بانکی رو گرفتم وگفتم: »فقط با من بدو 

و از محل فرود دور شو«.

گفت: »چرا «؟؟؟

گفتم: »االن این جا رو میزنن چون شــنود شدیم«. باورش نمی شد ولی این اتفاق 

افتاد. 

بعد از چند لحظه رگبار هلی کوپترها و هواپیماها شــروع شد. ولی خوشبختانه چون 

ما زودتر رفتیم پای توربین ها جان ســالم به در بردیم و با آروم شدن اوضاع شروع به 

امکان سنجی استتار توربین ها و نقاط حساس سدها کردیم.

با بررسی های اون روز قرارشد با کمک قرارگاه مهندسی خاتم االنبیا)ص(1 بوسیله 

ــرارگاه  ــه تشــکیل ق ــدام ب ــی، ســپاه پاســداران اق ــات والفجــر مقدمات 1. در آســتانه اجــرای عملی
ــرارگاه مشــترک و نهــاد نظامــی  ــوان ق ــه عن ــرارگاه ب ــن ق ــت ای ــا نمــود، کــه در نهای خاتم االنبی
باالدســتی دو گــروه اصلــی از نیروهــای مســلح ایــران )ســپاه و ارتــش( مطــرح شــد. در خــالل 
ــترده  ــای گس ــه عملیات ه ــا 1367 کلی ــال های 1364 ت ــه س ــراق و در فاصل ــران و ع ــگ ای جن
ــا  ــا ب ــله عملیات ه ــن سلس ــد. ای ــی گردی ــم طراح ــرارگاه خات ــه ق ــارت عالی ــت نظ ــی، تح نظام
فرماندهــی و نظــارت قــرارگاه خاتــم و توســط قرارگاه هــای اصلــی ســپاه ماننــد کربــال، نجــف، 
نــوح و قــدس و نیــز قرارگاه هــای فرعــی ماننــد حدیــد، نصــر، فتــح و بــدر، همچنیــن بــا همــکاری 
ــرارگاه  ــن ق ــگ ای ــی جن ــال های پایان ــد. در س ــرا می ش ــش، اج ــی ارت ــاده و زره ــکرهای پی لش
ــش،  ــپاه، ارت ــم از س ــلح اع ــای مس ــتیبانی رزم نیروه ــی و پش ــای رزم ــه واحده ــی کلی فرمانده
ژاندارمــری، کمیته هــای انقــالب و جهــاد ســازندگی را برعهــده گرفــت و قرارگاه هــای تابعــه آن 
)ماننــد قرارگاه هــای نجــف، نــوح و کربــال( نیــز نقــش ســپاه های عملیاتــی را برعهــده داشــتند. 
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بتن آرمه دور ترانسفورماتورها و توربین های اساسی دیوار بتنی کشیده بشه که این کار 

هم به خوبی انجام شد و مثمرثمر بود. 

چند وقت بعد با عباس برای بازدید همین تاسیســات رفتیم ســمت سد دز تا نقاط 

خطرخیز و راه های حمله رو بررســی کنیم. من جلوتر با توپچی اونجا صحبت کردم 

و عباس رو به عنــوان معاون عملیات نیرو هوائی معرفی کردم. توپچی ضدهوایی از 

بچه های ژاندارمری بود. براش توضیح دادم که هواپیما به چه صورت می آید و چطور 

عمل می کنه و همه موارد رو براش از پشت بی سیم و بعدش هم حضوری شرح دادم. 

اما وقتی هواپیمای پشــتیبانی ما که خلبانش بیگ محمدی بود به محدوده ی سد 

رســید در کمال تعجب دیدیم اون رو هدف گرفت و شروع کرد به سمتش تیراندازی 

کردن. ولی باالخره  هواپیما به سختی، سالم نشست. 

من خیلی عصبانی شده بودم و باهاش درشتی کردم. شروع کردم به داد و بیداد. 

عباس گفت: » آروم باش حبیب جان«.

دو دستی دستم رو  بین دستاش گرفت و گفت: »به خودت مسلط باش«.

گفتم: » داشت هواپیمای خودی رو می زد. کلی براش توضیح داده بودم«.

توپچی گفت: » شما فرمانده ی من نیستی و من از شما دستور نمی گیرم«.

عباس لبخندی زد و رو کرد به من و به شوخی گفت: »راست میگه باالم جان«.

باالخره آروم شدم و شروع به کار و بررسی هامون کردیم. اما حادثه اون روز عباس 

رو به فکر انداخت که پدافند به شکل متمرکزتری عمل کنه و با کمک منصور ستاری 
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و غالمی در بســیاری از جاها این کار انجام شد. اون روز خلبان ما بیگ محمدی بود 

که سال های بعد در جریان عملیات توی شلمچه با هواپیما شیرجه زد به سمت هدف 

ولی دیگه هیچ وقت خبری ازش نشد. 

گاهی بعضی ها یه جوری می رن که انگار البالی برگ های کتاب تاریخ گم می شن 

و هرچقدر کتاب رو ورق می زنی و عقب و جلو میری به صفحه ی بودِن اونها نمی رسی.

شهید بیگ محمدی هم با اون شیرجه با هواپیما انگار توی صفحه ی نام آوران تاریخ 

گم شده بود. 

پس از مدتی با گشــت های هوائی و استتار مناسب تاسیسات استراتژیک شرایط به 

گونه ای رقم خورد که حمله های هوائی عراق حتی با میراژها هم به تاسیســات نفتی 

و ایستگاه های پمپاژ بی نتیجه بود. همین موضوع باعث قطع شدن حمله های هوایی 

عراق در اون مقطع شد و این رویه سبب شد نیرو هوائی تصمیم بگیره F14 ها رو از 

امیدیه ببره. 

خلبان جواد محمدیان، خلبان آئینی، خلبان محمد نقدی، خلبان بیگ محمدی و ... 

به همراه پرسنل فنی هواپیماهای F14 از پایگاه امیدیه رفتن. 

من هم اگر چــه فرمانده امیدیه بودم. اما در بســیاری از کارها و پروازها همراه با 

مصطفی و عباس در دزفول بودم. عراق هم جنگ نفت رو به ســمت دریا و نفت کش 

برده بود. کم کم چهره و جغرافیای جنگ و دفاع از تاسیسات نفتی متفاوت شده بود.





 فصل چهارم
پایگاهی به نام همسرم

                               



یه روز صبح قرار شــد من به همراه آقای عاصمی پور و چند نفر دیگه از بچه های 

نفت و نیروهوائی با کمک جت فالکون 1 برای جانمائی مکان مناســب سوخت گیری 

نفت کش ها به جزیره بریم. 

خبر داشــتم که چند روز قبل یک جت فالکون ربوده شــده و به کشور عراق برده 

شده بود.

پرواز کردیم. 

ریشه مهمترین خاصیت انسان هاست. 

اینکه در چه خاکی ریشه داشته باشی و تا چه اندازه به ریشه ی خودت پایبند باشی 

هویت انســان رو می سازه. حِس ایران دوستی من همیشه بسیار قوی بود هربارکه در 

پرواز از آسمان به خاک وطنم نگاه می کردم احساس می کردم وجود من نیز بخشی از 

1. جــت شــخصی ســه موتوره داســو فالکــون 50 از ارتقــای طرح داســو فالکــون 20 بــه وجــود 
ــی  ــافت های طوالن ــرواز در مس ــی پ ــون 50، توانای ــاخت فالک ــم س ــداف مه ــی از اه ــد. یک آم

همچــون عبــور از اقیانــوس اطلــس و پروازهــای بیــن قــاره ای بــود.
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همین خاک هستش. 

اصاًل به نظرمن زیبائی پرواز به همین نگاه کردن به پائین هســت. کم میشــه یه 

خلبان در زمان پرواز به باالی سرش نگاه کنه و همیشه چشم ها اشتیاق دارن به زمین 

نگاه کنن خصوصاً اگر اون خاک، خاِک وطن باشه. 

در پرواز به ســمت جزیره، در مورد اون هواپیمــا ربائی صحبت می کردیم و من با 

خلبان ها بحث می کردم که ای کاش اونهــا غیرت و ِعرق ایرانی بودن مون رو حفظ 

می کردن. 

گفتــم: " کاش اگر هواپیما رو هم ربودن، به کشــوری غیر عــراق که االن داره 

بی رحمانه زن و بچه ها رو می کشه می بردن".

بحث من با گروه پروازی باال گرفت که به جزیره ی  سیری1 رسیدیم.

منطقه رو بررســی کردم. چند جای مناسب رو پیشــنهاد دادم برای سوخت گیری 

نفت کش ها که از نظر امنیت شرایط مناسب تری داشت. 

قرار بود عصر برگردیم که به هواپیما اجازه پرواز داده نشد. شب رو در جزیره موندیم 

و صبــح فردا با یک کادر پروازی متفاوت برگشــتیم، از قرار مکالمات درون کابین ما 

ــق  ــا مناط ــی ب ــل نزدیک ــه دلی ــه ب ــت ک ــره »راز« اس ــن جزی ــی ای ــی و پارس ــام اصل 1. ن
عرب نشــین حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس، اعــراب از برابــر عربــی ایــن نــام یعنــی »ســری« 
ــه  ــا ب ــظ شــد و از راه آن زبان ه ــی ســیری تلف ــام در زبان هــای اروپای ــن ن ــد. ای اســتفاده کردن
پارســی امــروز رســید. ایــن جزیــره یکــی از نقــاط دیدنــی اســتان هرمــزگان در جنــوب ایــران 
بــه شــکل ذوزنقــه و فاقــد پســتی و بلنــدی بــوده و نســبتًا مســطح اســت. بلندتریــن نقطــه آن 
ــره 6/1 و 4/6  ــی و عرضــی جزی ــاد طول ــن ابع ــاع دارد و بزرگ تری ــا ارتف ــر از ســطح دری 24 مت

کیلومتــر اســت.
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شــنود شــده بود و به کادر پروازی مشکوک شده بودند و همین باعث شده بود که از 

مرکز کادر پروازی جایگزین رو اعزام کنن.

بحــث و جدل من که با غیرت تمام با کادر پــروازی باال گرفته بود و با دعوت به 

آرامش از ســوی آقای عاصمی پور به پایان رســید. سبب شده بود نّیت احتمالی اون 

گروه پروازی مشخص بشه. 

اون روزها مرتباً رادیو عراق که در دزفول و امیدیه به خوبی شــنیده می شــد اعالم 

می کرد برای َســر من، عباس بابائی و مصطفی اردســتانی جایزه گذاشته و در پیام ها 

گوینده هاش از لفظ بی شرمانه مزدوران خمینی استفاده می کردن. 

همسرم!

همســرم خط موازی من در مسیر جهاد و دفاع بود. در جنگ و حمله اگر خیالت از 

پشتیبانی راحت نباشه مطمئناً نمیتونی مبارزه مناسبی داشته باشی.

وقتی که یک هواپیما می خواد پرواز کنه ساعت ها قبل کادر فنی، مهندسی و گروه های 

پروازی با کنترل و تعمیرات حساب شده باعث یک پرواز بی خطر و مناسب می شن. 

همسِرمن شبیه یک پایگاه کامل نظامی پشتیبان هواپیماهای جنگنده عمل می کرد. 

همیشــه زندگی و روابط عاطفی من و فرزندانم رو به نحوی برنامه ریزی می کرد که 

جای خالی و نبودن های طوالنی من تاثیر منفی روی بچه هام نذاره.

همسرم همیشه به اینکه همســر و خواهر رزمنده هست افتخار می کرد. اگرچه ما 

در روز اول جنــگ در تبریز زندگی می کردیم. ولی ســال های بعد در دزفول و امیدیه 
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همیشه زیر بمباران هوائی بودیم. همسرم یه رزمنده ی خستگی ناپذیر بود. می جنگید 

بدون اسلحه، بدون لباس نظامی و درجه، ولی باهدف و اشتیاق.

گرمای 50 درجه دزفول، ســه تا بچه خردسال و بغل بغل دلهره و نگرانی، همواره 

مونس روز و شب خانومم بود.

خاطرم هست در یک نوبت حدود 60 هواپیمای عراقی بیش از دو ساعت دزفول رو 

بمباران کردن و اون روز همســرم با بچه هام حسین، حامد و هانیه توی پایگاه بودن. 

شــاید اون بمباران هوایی یکی از طوالنی ترین بمباران های تاریخ همه ی جنگ های 

دنیا باشه. 

عموماً بعد از نماز صبح از منزل بیرون می اومدم ولی برگشتنم با خدا بود. در اون اّیام 

خانواده ی من روزها و شب های ُپر هراسی رو می گذروندن. 

یکی از همون شــب های پر التهاب دزفول که به خونه برگشتم. متوجه شدم حال 

همسرم زیاد مناسب نیست. اگرچه همسرم بسیار شجاع بود. 

اما اون شب حال مناسبی نداشت. 

نشستم کنارش گفتم: »عزیزم چی شده«؟

گفت: »امروز بمباران بود«.  

گفتم: »می دونم خیلی ســخته، ولی بمباران هوائی این جا زیاده. اگه اتفاق خاصی 

افتاده  به من بگو«؟

گفت: »حبیب امروز مدرسه رو زدن. حسین مدرسه بود. تا مدرسه پابرهنه دویدم و 
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وقتی به بچه م رسیدم و بغلش کردم انگار دوباره زنده شدم«.

بی اختیار به بچه هام و خواب معصومانه شــون نگاه کــردم و یکبار دیگه از ته دل 

فهمیدم این آرامش و خواب راحت، شــاید بخش کمی ش مربوط به من و همرزمان 

من باشه. در حقیقت بخش عمده ی وجود این آرامش مربوط به شیرزنان سرزمینم بود.

خاطرم هست یک روز عصر از محل کار برگشتم. رفتم داخل اتاق دیدم یه مار روی 

لباس ها خوابیده. سریع و  بی اختیار همسرم رو صدا کردم و اون خیلی شجاعانه مار رو 

از روی لباس ها دور کرد. 

چند روز بعد به اصرار، حسین و حامد رو همراه خودم برای گشت زنی زمینی بردم. 

هرچند وقت یکبار گشــت زنی زمینی رو برای جلوگیری از مورد اصابت قرارگرفتن 

هواپیماهای خودی توسط پدافند خودی انجام می دادم.

همراه با کوچولوهام به چندین جا ســر زدیم. شب از نیمه گذشته بود که خسته به 

خونه برگشتیم. بچه هام 5 و 8 ساله بودن. من در حال عوض کردن لباس هام بودم که 

دیدم بچه ها رفتن روی موکت کنار اتاق خوابیدن.

همسرم پرسید: » بچه ها چرا روی موکت خوابیدین«؟

گفتن: » رزمنده ها رو امــروز دیدیم که روی خاک خوابیده بودن. ما هم می خوایم 

مثل رزمنده ها باشیم« .

در اون لحظه، تازه فهمیدم همســرم چه کالس آموزشی عاطفی زیبائی رو در خانه 

اداره می کنه و فارغ التحصیل این دانشگاه مادرانه فرزندان من بودن.



فصل پنجم
پرواز بر موج های اروند

                               



فرمانده پایگاه امیدیه بودم. 

از نحوه ی پوشش هوائی که از ما خواسته شده بود می شد فهمید، ارتش و سپاه در 

تدارک عملیات جدیدی هســتن و حجم پوشش هوایی به گونه ای بود که مشخص 

می کرد عملیات بزرگی در راه هست. 

زمستان سال 1364 بود. جنگ هوائی و حفاظت از مسیر لوله های نفت و نفت کش ها 

ادامه داشــت. حدود یک ماه به طور مســتمر روزانه به منطقه ی فاو1 و ُقفاض2 پرواز           

1.  منطقه ای باتالقی در منتهی الیه جنوب شرقی عراق است که میان بصره، آبادان و خلیج فارس 
واقع شده  است. تنها شهر مهم در این منطقه، ام قصر است. این شبه جزیره در جنگ ایران و 

عراق در طی عملیات والفجر 8 توسط نیروهای ایرانی تسخیر شد و ارتش عراق در طی سلسله 
عملیات توکلنا علی اهلل آن را باز پس گرفت.

2. روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان آبــادان در اســتان خوزســتان ایــران اســت کــه 
در دهســتان بهمــن شــیر جنوبــی قــرار دارد.
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می کردیم و جلسات متعدد با محسن رضائی1 و مرتضی قربانی2 داشتیم. 

تمام توپخانه ارتش، پدافندها و هوانیروز در حال هماهنگی و آمادگی کامل بودن.

طراحی سپاه برای عملیات پیش رو بسیار پیچیده و خاص بود. پایگاه امیدیه میزبان 

گروه های مختلف آماد و پشتیبانی و پدافندی شده بود.

قرار بود حدود 400 قبضه توپ ضد هوائی حوالی فاو مســتقر بشه تا در زمان مقرر 

برای عملیات مورد اســتفاده قرار بگیره. شبه جزیره فاو موقعیت استراتژیکی داشت و  

در جنگ بســیار با اهمیت بود. منصور که اون زمان َمَقرش در ماهشهر بود در چینش 

ــی،  ــن رضای ــه محس ــروف ب ــلیمان( مع ــهریور 1333 مسجدس ــد )زاده 18 ش ــی میرقائ 1. رضای
ــر  ــوان دبی ــون به عن ــه هم اکن ــت ک ــی اس ــت مدار ایران ــاددان و سیاس ــی، اقتص ــده نظام فرمان
ــام  ــگاه ام ــدرس دانش ــن م ــد. او همچنی ــت می کن ــام فعالی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
حســین اســت. وی فعالیــت سیاســی را از ســال های ابتــدای دهــه 1350 آغــاز کــرد، کــه منجــر 
ــدان ســپری  ــز در شــهر اهــواز در زن ــد و دوره ای را نی ــه دســتگیری او توســط ســاواک گردی ب
نمــود. ایــن فعالیت هــا بــه پایه گــذاری گــروه منصــورون انجامیــد. رضایــی بــه همــراه محمــد 
بروجــردی از اعضــا تیــم حفاظــت از امــام روح اهلل خمینــی، پــس از ورود وی بــه کشــور بودنــد. 
ــود،  ــالب اســالمی ب ــن انق ــذاران ســازمان مجاهدی ــالب 1357 وی از پایه گ ــوع انق ــس از وق پ
ــن اساســنامه ســپاه پاســداران در زمســتان  ــره تدوی ــت 12 نف ــن یکــی از اعضــای هیئ همچنی

ــد.  ــمار می آم 1357 بش
2. مرتضــی قربانــی )زاده 1336 شهرســتان برخواراصفهــان( فرمانــده نظامــی ایرانــی اســت، کــه 
ــده کل  ــی فرمان ــاور عال ــلح و مش ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س ــاور رئی ــوان مش ــون بعن هم اکن
ــد  ــان ارش ــراق از فرمانده ــران و ع ــگ ای ــول جن ــد. وی در ط ــت می کن ــداران فعالی ــپاه پاس س
ــر  ــکر 5 نص ــال و لش ــکر 25 کرب ــده لش ــتین فرمان ــذار و نخس ــود و بنیان گ ــداران ب ــپاه پاس س
ــران و  ــگ ای ــول جن ــپاه در ط ــترده س ــای گس ــی عملیات ه ــی در تمام ــد. قربان ــمار می آی بش
ــات  ــن، بیت المقــدس، محــرم و عملی ــال داشــت و در عملیات هــای فتح المبی عــراق حضــور فع
فــاو نقــش مهمــی داشــت. او تــا ســال 1376 فرماندهــی لشــکر 14 امــام حســین را برعهــده 
داشــت. آیــت اهلل ســید علــی خامنــه ای بــرای پاسداشــت خدماتــش در جنــگ، ســه بــار نشــان 

فتــح بــه او اهــدا کــرد. 
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و طراحی امور پدافندی توپخانه نقش بسیار ُپررنگی داشت و عمال برنامه ریزی پدافند 

و توپخانه ها وظیفه منصور بود.

حس خاصی به عملیات ها داشتم. در ذهنم هر عملیات آماده شدن برای عبادت و به 

درگاه خداوند رفتن رو تداعی می کرد.

شبیه وقتی که می خوای نماز بخونی . نّیت می کنی و شروع به وضو گرفتن می کنی، 

لباست رو مرتب و پاک می کنی، سجاده ت رو به سمت قبله پهن می کنی و در نهایت 

با گفتن اذان و اقامه آماده ی نماز می شــی. انگار هر عملیاتی که اتفاق می افتاد ارتباط 

نزدیک تری با خدا پیدا می کردم. همیشــه حسم به عملیات اینجور بود و آماده سازی 

قبل از عملیات هم برام شبیه مقدمات نماز شده بود. اگر هم در عملیاتی به هر علتی 

حاضر نبودم انگار نمازم قضا می شــد. ولی خب لطف خداوند همیشه شامل من بود و 

این به اصطالح قضا شــدن نماز، در جنگ برای من به ندرت اتفاق افتاد و تقریبا در 

همه ی عملیات ها حضور داشتم.

ســاعت ده و ده دقیقه شب 20 بهمن 1364 عملیات هوایی ما از خسرو آباد شروع 

شد. 

حــدود 70 هواپیمای نیروی هوایی و 70 هلی کوپتــر هوانیروز به همراه نیروهای 

پیاده در عملیات شرکت داشتن. روزها و شب های عملیات فاو1 خیلی تعیین کننده بود. 
1. عملیــات آبــی خاکــی تهاجمــی نیروهــای مســلح ایــران، در خــالل جنــگ ایــران و عــراق بود 
کــه در بهمن مــاه 1364 بــه  مــدت 75 روز انجــام شــد. در ایــن عملیــات کــه توســط افســران 

ارشــد ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران طرح ریــزی شــده بــود، نیروهــای ســپاه پاســداران و
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پروازهــای مکرر مصطفی در عملیات فاو تاریخی و مثال زدنی بود. بیشــتر از 90           

سورتی1 پرواز کرد. اصال مصطفی در فاو تمام رکوردهای مردانگی و عاشقانه جنگیدن 

رو جابجا کرد. مصطفی بسیاری از مرزهای انسانی رو در رشادت و جهادگری تغییر داد.  

من هم با توجه به اینکه فرمانده پایگاه بودم و عباس همیشه گوشزد می کرد خودم 

پرواز نکنم به هر شکلی که بود 16سورتی پرواز موفق کردم.

همیشــه در تعداد پروازها و قدرت جنگندگی مصطفی اردستانی از همه ی خلبان ها 

یک سر وگردن باالتر بود. 

قبل از عملیات فاو به بچه های خلبان پیشنهاد کردم وقتی که از پایگاه امیدیه بلند 

شــدین از روی یک امام زاده که مختصات جالبی داشت و حدود جاده ی هندیجان و 

ماهشهر بود زاویه بگیرید و برید برای عملیات.

خاطرم هســت یک روز عباس گفت: »حبیب جان لباس شیک بپوش و عطر بزن 

شب قراِر جایی بریم«. مثل همیشه خوشحال شدم و زیاد سوال نکردم.

شب اومد دنبالم.

رفتیــم در جاده های خاکی و پیچ در پیچ تا به یه امام زاده رســیدیم. حس تقدس 

خارق العاده ای داشت. 

ــاو در  ــبه جزیره ف ــد و ش ــور کردن ــدرود عب ــی، از ارون ــای عراق ــری نیروه ــا غافلگی ــیج، ب  بس
ــد. ــود درآوردن ــغال خ ــه اش ــراق را ب ــوب ع جن

1. عبــارت اســت از هــر بــار بــه مأموریــت گســیل داشــتن و بازگشــتِن یــک هواپیمــا، کشــتی 
ــرای آن شــمارش  ــک ســورتی ب ــًا ی ــک رفت وبرگشــت اصطالح ــر ی ــا ه ــی. ب ــا واحــد نظام ی

می شــود.
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احســاس می کردی روی ابرها راه می ری. بعدها متوجه شــدم اون امام زاده همون 

نقطه خاص هوائی هست که در عملیات فاو از اونجا برای حمله زاویه می گرفتیم. یکبار 

هم از شــیراز با خانواده به سمت اون امام زاده رفتیم. بچه هامون خیلی کوچیک بودن. 

تصمیم گرفتم با همسرم و سه تا بچه ها برای زیارت بریم.

 در مسیر، باران عجیبی گرفت. اونقدر سیل آسا که ماشین جیپ استیشن مون تا کمر 

توی آب گیر کرد و به سختی و با کمک نیروهای امدادی خارج شدیم. 

آخرش هم قسمت نشد به زیارت برسیم. 

البته بعدها با مصطفی اردستانی و خلبان نادری1 چندین بار اونجا رفتیم.

عملیات فاو با همه ی حوادث خاصش به جلو می رفت. یه روز در حال پرواز بودم که 

دیدم پل روی اروند رو زدن. صحنه ی عجیب و غم انگیزی بود.

هواپیماهــای میگ بیســت و پنــج )MIG-25( 2مرتباً بــرای عکس برداری از 

منطقه های عملیاتی پرواز می کردن. 

حتی خاطرم هست روز قبل از شــروع عملیات، یک میگ عراقی رو برفراز پایگاه 

1. علــی محمــد نــادری یکــی از هم رزمــان و خلبانــان همــراه شــهید عبــاس بابایــی در طــول 
8 ســال دفــاع مقــدس و جــزو 5 خلبانــی بودکــه افتخــار همراهــی بــا شــهید بابایــی در تشــکیل 

قــرارگاه رعــد را داشــت.
ــی  ــری چندان ــا مانورپذی ــاع باالســت ام ــرواز در ارتف ــی پ ــا توانای ــی بســیار ســریع ب 2. هواپیمای
نــدارد. در اصــل بــرای رهگیــری بمب افکــن بــی-70 آمریکایی هــا ســاخته شــد کــه قــادر بــه 
پــرواز بــا ســرعت 3 مــاخ بــود. بــی-70 هیچــگاه تکمیــل نشــد و در اختیــار ارتــش آمریــکا قــرار 
ــار  ــاده در اختی ــرعت فوق الع ــا س ــرد ب ــر دورب ــک رهگی ــوان ی ــه عن ــگ-25 ب ــا می ــت ام نگرف

ارتــش شــوروی قــرار گرفــت. 
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دیدم. خیلی ترسیدم که عملیات لو رفته باشه.

 سریع به عباس خبر دادم و گفتم: »گوساله دیدم«.

عباس گفت: »حبیب جان! خدا با ماست«.

بچه های لشــگر 25 کربال1 و چند گروه دیگه بیشــتر از 600 متر شنا کردن و در 

آب های مواج اروند، غواص ها شاهکار جنگی رو خلق کردن که واقعاً بی بدیل بود.

 اگر چه وضعیت هواشناسی و سرعت باد و موج های اروند همواره توسط مسئوولین 

هواشناسی قرارگاه خاتم کنترل می شد، اما هوای سرد بهمن ماه جای خودش را داشت 

و یه جورایی مهار نشــدنی بــود و هیچ چیز جز دل هایی که گرم بــه نور خدایی بود 

نمی تونست جلوی اون سرما رو بگیره.

بعدها شبه جزیره ی فاو به تسخیر ما در اومد.

پوشــش هوائی منطقه در طول حدود 75 روز عملیات وظیفه ی اصلی ما بود و من 

به همراه عباس و مصطفی در طول اون هفتاد و پنج روز لحظه به لحظه و سلول به 

سلول ذوب در فضای عملیات بودیم.

 عراقی ها در جنگ های هوائی نقشــه مشخصی داشــتن و سعی می کردن با سه 

)F14 (2 هواپیمای میراژ و طعمه قراردادن یکی از سه هواپیما، هواپیماهای اف چهارده
1. لشکر 25 کربال از لشکرهای رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران بود، که نیروهای آن از استان 

مازندران و استان گلستان تامین می شد. این یگان در خالل جنگ ایران و عراق توسط سپاه 
پاسداران تحت عنوان تیپ 25 کربال تشکیل شد و نخستین فرمانده آن مرتضی قربانی بود.

ــاخت  ــال متحــرک س ــا ب ــوره، دو سرنشــین و ب ــی دوموت ــوق صوت ــده ماف ــای جنگن 2. هواپیم
شــرکت گرومــن در آمریــکا اســت کــه نخســتین پــرواز خــود را در ســال 1970 انجــام داد و از 
ــن هواپیمــا از 1974  ــه شــد. ای ــکا پذیرفت ــی آمری ــروی دریای ــرای خدمــت در نی ســال 1974 ب
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جنگنده ی ما رو  به تله بندازن و در حالت غافلگیری بزنن. البته گاهی هم موفق به 

این کارشدن.

تــا 2006 در نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده بــه عنــوان جنگنــده برتــری هوایــی، هواپیمــای 
رهگیــر دفاعــی و هواپیمــای شناســایی تاکتیکــی اصلــی ایــن نیــرو خدمــت کــرد. اف-14 بعــد 
از اینکــه در دهــه 1990 مجهــز بــه ســامانه هدف گیــری فروســرخ در شــب  و سیســتم پــرواز 

ســطح پائیــن گردیــد، حمــالت موشــکی هــوا بــه زمیــن دقیقــی را هــم انجــام داد. 



فصل ششم
وقتی خدا می خواست بازهم بمانم                               



صبح بود.

صدای اذان مثل همیشه با تار دلم بازی می کرد. همیشه انگار اذان صبح رو اول با 

دلم می شنیدم بعد با گوش هام. هوا گرگ و میش بود و هنوز خورشید سفره ی مهمونی 

روزانه ش رو کامل پهن نکرده بود.

وضو گرفتم. دیدم همســرم مثل اکثر اوقات زودتر از من بیدار شده و مشغول نماز 

خوندن هستش. 

حس غریبی داشتم. 

انگار نمازم طوالنی تر از همیشه شده بود. به معنی واژه ها دقت بیشتری داشتم. 

اِهدنا ِصراط الُمسَتقیم، همیشه دلم رو می لرزوند. 

امکان نداره رزمنده باشی، بجنگی، در معرض کشته شدن قرار بگیری، خیلی جاها 

رو بمباران کنی و گاهی دلــت از ترس خدا نلرزه و خیلی اوقات توی ذهنت در مورد 

کارهایی که در جنگ می کنی از خودت سوال و جواب نکنی. 
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اون روز صبح قبل از پریدن با هواپیما حس پرواز داشــتم. به نظرم حس پریدن با 

حس پرواز متفاوت هستش.

حس پرواز یه جور حس رهائی و گسستن بندهای ذهنی و انسانی هست. ولی حس 

پریدن یک حس کاماًل فیزیکی که به واســطه ی دورشدن از زمین و خالی شدن زیر 

پاهات برات به وجود میاد. 

نماز لّذت بخشی بود. طعِم لمس کردن محبت خداوندی رو داشت.

توام با حس پرواز و رهایی که داشتم صبحانه مختصری که همسرم آماده کرده بود 

رو خوردم. لباس پرواز پوشیدم.

 روزهای نفس گیر عملیات فاو بود.

اومدم جلوی در مشغول بستن بنِد پوتین هام بودم.

انگار هانیه توی رختخوابش بیدار شده بود. 

یهو جیغ زد.

دلم مثل آبشار ریخت. 

گفت : بابا. بابا ....

دخترم دو ساله بود و صدای معصومانه اش بی واسطه مستقیم روی قلبم نشست.

به همسرم اشاره کردم که برو به بچه برس. چشم های نگران همسرم، همراه صدای 

هانیه که رفتن من رو همراهی می کرد حالم رو دگرگون کرده بود. قرار بود هشت صبح 

برای عملیات پرواز کنیم. 
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توی مسیر تا رسیدن به محل کار ذهنم مشوش و کالفه بود.

گاهی اوقات در یک زمان کوتاه، حجم زیادی از افکار از جلوی چشــم های ذهنت 

عبور می کنه و انسان بدون اینکه بتونه حرکتی بکنه تماشاچی اون افکار گره در گره 

ذهنش می شه. 

آماده پرواز شدم. خبر رسید پرواز کنسل شد. انگار ته دلم خوشحال شدم. 

نمی دونم چرا!!! ولی واقعا خوشحال شده بودم.

مصطفی اومد کنارم نشست و گفت: »حبیب خوبی«؟

گفتم: » خوبم مصطفی جان«.

گفت: » چشمات چیز دیگه ای می گه«.

مصطفی بهترین و شــجاع ترین خلبانی بود که من می شــناختم. در حقیقت نمونه 

یــک مرد واقعی بود هم در زندگی شــخصی و خانوادگی، هم در کار و پرواز. اگر چه 

گاهی سیستم های اداری و بورکراسی نمی تونه اقیانوس معرفت و شجاعتی همچون 

مصطفی رو در خودش جای بده. طبیعی هم هست چون گاهی گسترده ترین ساحل ها 

هم توان هماهنگی با جزر و مد اقیانوس ها رو ندارن و جزر و مد ســبب می شــه نظم 

ساحل به هم بریزه.

مصطفی اقیانوس آرامی بود که گاهی ســواحل این دنیــا توان هم گامی با جزر و 

مدهاش رو نداشتن.

یک روز همین اتفاق هم افتاد و وقتی سِر سیستم تهویه ی پایگاه و اینکه سربازها و 
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خانواده های پرسنل در عذاب بودن اون حرکت خاص رو انجام داد تا مدت ها از جایگاه 

سازمانی کنار رفت. اگرچه جایگاه انسانی و رشادت هاش همیشه باالتر از ابرها بود.

هربــار که مصطفی با من صحبت می کرد بی اختیار حس تهّور و بی باکی رو در من 

چندین برابر می کرد. این مرد انگار اصال واژه ای بنام ترس رو نمی شناخت. ترسناک ترین 

امور و عملیات ها براش ساده ی ساده بود و با لبخند مردونه ش به سمت شون می رفت.

حدود یک ساعت بعد خبر دادن باید ساعت 10 پرواز کنیم. 

عباس همیشــه با اینکه من خودم پرواز داشــته باشم مخالف بود و می گفت: »اگر 

هواپیمات رو بزنن و یا اینکه اســیرت کنن، کلی قیــل و قال خبری راه میندازن که 

فرمانده پایگاه شکاری رو زدیم و گرفتیم«.

اگــر چه خودش هیچ وقت با اینکه معاون عملیــات نیروی هوائی بود این موضوع 

رو مراعات نمی کرد و همیشــه در نوک پیکان خطرناک ترین عملیات ها بود. من هم 

همیشه بهش می گفتم: »عباس جان رطب خورده منع رطب ِکی ُکَند«!!!

با همه دل آشوبی که داشتم پریدم.

 سمت فاو رفتم. پرواِز خوب و موفقی بود. من در بال مصطفی بودم. مثل اکثر مواقع 

در ارتفاع خیلی کم پرواز می کردیم. در مسیر از اروند رد شدیم. 

صورت هانیه جلوی چشمام حک شده بود و صدای جیغش از گوشم بیرون نمی رفت.

انگار عکس صورت دختر کوچولوم با اون لبخندهای کودکانه اش نقاشــی شده بود 

روی شیشه ی جلوی هواپیما و من جای آسمون صورت هانیه رو می دیدم.
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با خدای خودم راز و نیاز می کردم. 

وقتی روی آسمون هســتی ناخودآگاه و بی اختیار حس آسمونی بودن بهت دست 

میده و انگار به خدا نزدیک تر هستی.

همیشه وقتی از یه ماموریت پروازی فارغ می شدیم و در مسیر برگشت بودم. شروع 

به حرف زدن و شکر نعمت های بی انتهای خداوند می کردم. 

حالت اضطراب داشتم. اگر چه هیچ ترسی در دلم نبود. اصالً  هر بار که برای پرواز 

یا حسین)ع( می گفتم. یکباره تمام ترس ها و دلهره ها از وجودم خارج می شد. 

خسرو آباد یه پیچ زدم نزدیکای اروند، ناگهان صدای عجیب و حس حرکت به سمت 

باال با شتاب بسیار وجودم رو تسخیر کرد.

چیزی نمی دیدم. چیزی نمی فهمیدم. 

صدای مصطفی انگارتوی گوشم می چرخید ولی درست درک نمی کردم چی میگه! 

منصور پشت رادار بود. 

مصطفی می گفت: »حبیب رفت، حبیب خورد به نخل«.

قدرت تفکر نداشتم و فقط بریده بریده صداها رو می شنیدم.

صدای منصور نشســت روی ذهنم: »حبیب جونم، حبیب جونم! جواب بده. حبیب، 

حبیب، حبیب...«. 

طنین صدای اســم خودم ذهنم رو در سیطره ی خودش گرفته بود. ولی توان پاسخ 

نداشتم. 
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همه جا تاریک بود و فقط صداها به صورت گنگ شنیده می شد. 

همیشه عادت داشتم هواپیما رو جوری تنظیم کنم که اگر فرمان رو رها کنم رو به 

آسمان بره. 

انگار زمان متوقف بود و من روی ریل زمان بی حرکت ایستاده بودم و با چشم های 

بسته تماشاچی بودم.

ناگهان چشمام باز شد. فرمان رو گرفتم. رو به آسمون بودم. 

صدای منصور تکرار شــد: »حبیب جان کجائی«؟ منصور از رادار بندر امام منو صدا        

می کرد. 

باالخره هوشیار شدم. جواب دادم هستم، هستم. صدای فریاد شادی منصور پیچید. 

خداروشکر، خداروشکر...

مصطفی جلوی من پرواز می کرد. 

حالت شــیرجه به سمت زمین داشتم اولین صحنه ای که دیدم توپ 57 میلیمتری1 

عراقی بود که داشت حرکت و تنظیم می کرد که مصطفی رو از پشت بزنه. 

فریاد زدم: » مصطفی 57 داره می زنت. من پشتت هستم«.

 چــون باالتر از هواپیمای مصطفی بودم بهتر می دیدم و به صحنه کامال اشــراف 

ــداف  ــا و اه ــل هواگرده ــاع در مقاب ــرای دف ــه ب ــت ک ــه ای اس ــواع ادوات توپخان ــی از ان 1. یک
ــواع  ــا دیگــر ان ــی ب ــی توپ هــای ضدهوای ــاوت اصل ــده طراحــی و ســاخته شــده  اســت. تف پرن
ــه  ــه شــیوه ای نصــب شــده اند کــه بتواننــد ب تــوپ در ایــن اســت کــه توپ هــای ضدهوایــی ب
ســوی آســمان شــلیک کننــد و ابــزاری بــرای هدف گیــری و شــلیک ســریع بــه ســوی اهــداف 

پــر ســرعت دارنــد.
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داشتم. 

یه حسی مابین عصبانیت و تعصب همه ی وجودم رو گرفته بود. شیرجه کردم روی 

توپ عراقی  و از پشــت رگبار بســتم و با آتش موتور اومدم روی توپچی های توپ. 

تعّصب خاصی روی مصطفی داشتم و اون لحظه هم فقط چند ثانیه از برخورد من با 

نخل می گذشت. 

بعدها به این حرکت خودم خیلی فکر کردم. بالتشــبیه، وقتی که در جنگ خندق1، 

عمربن عبدود توی صــورت امیرالمومنین)ع( آب دهــان انداخت و حضرت از روی 

ســینه اش بلند شد و چند قدم رفت و دوباره برگشت تا خدایی نکرده از عصبانیت اون 

رو نکشته باشه. 

شاید من هم باید اون لحظه اون طور تصمیم می گرفتم. نمی دونم... 

بعدها در تنهائی خودم دلم برای اون توپچی عراقی خیلی سوخت.

جنگ بی رحمه! جنگ خلق و خوی انسان رو متفاوت می کنه.

جنگ نگاهت رو به زندگی عوض می کنه و فقط و فقط یک نیت خدائی هست که 

1. ایــن نبــرد ســومین رویارویــی مســلمانان مدینــه و مکیــان و از نبردهــای مهــم تاریــخ اســالم 
اســت. در ایــن نبــرد حفــر خنــدق اطــراف شــهر بــه پیشــنهاد ســلمان فارســی انجــام گرفــت. 
نبــرد خنــدق بــه نبــرد احــزاب نیــز مشــهور اســت.محاصره طوالنــی مــدت شــهر یثــرب )مدینــه 
امــروزی( اســت کــه توســط اعــراب و قبائــل یهــودی صــورت گرفــت. تعــداد مــردان جنگــی 
در ایــن غــزوه بــه 10 هــزار نفــر بــه همــراه شــش هــزار و چندیــن شــتر می رســیده  اســت در 
حالــی کــه مدافعــان مدینــه تنهــا 3000 نفــر بوده انــد. ایــن شکســت باعــث شــد کــه اعــراب 
ــد. در ایــن غــزوه حضــرت  مکــه بســیاری از دارایــی و امــوال تجــاری شــام را از دســت بدهن
علــی )ع( در نبــردی انفــرادی عمروبــن عبــدود کــه از خنــدق عبــور کــرده بــود را شــکت داد و 

بــه هالکــت رســانید.
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می تونه چراغ سبزی برای دفاع و جنگ باشه. 

من به نخل برخورد کرده بودم. به قسمت پنیرک درخت خرما و هواپیمام شاخه های 

نخل رو از همون محل کنده بود. وقتی به سمت باال پرتاب شده بودم حالت بلک اوت 

و فشار شتاب 9G 1برام به وجود اومده بود و با سیاهی رفتن چشم ها به بیهوشی چند 

ثانیه ای فرو رفته بودم. تا رســیدن به پایگاه منصور و مصطفی مرتب با من صحبت 

می کردن که مطمئن بشن حال طبیعی دارم.

 شــاخه های خرما رو از چپ و راســت هواپیما می دیدم که به زیر هواپیما چسبیده 

بودن. 

باالخره چرخ ها باز شد و روی باند نشستم. گروه پروازی به سرعت اومدن سمت من 

و پرسنل هم اومدن با تعجب و اشتیاق برگ ها رو کندن و بردن. از نظر همه این اتفاق 

1. شــتاب G بــه معنــای شــتاب گرانشــی زمیــن اســت کــه بــر اجســام نیــروی وارد می کنــد.. 
ــود  ــال Climb و صع ــا در ح ــی هواپیم ــت. وقت ــه اس ــن گون ــز همی ــا نی ــورد هواپیماه در م
اســت، در مخالــف جهــت گرانشــی زمیــن در حــال حرکــت بــوده و شــتاب جــی مثبــت ایجــاد 
ــود و  ــنگین تر می ش ــا س ــد، هواپیم ــان می ده ــنج نش ــی س ــه ج ــداری ک ــه مق ــود و ب می ش
ــا  ــرا هواپیم ــد زی ــش می یاب ــرعت کاه ــری، س ــگام اوج گی ــه هن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
De- ــال ــا در ح ــه هواپیم ــی ک ــا هنگام ــد. ام ــت ده ــتر را حرک ــب بیش ــه مرات ــی ب ــد وزن بای

cend و کاهــش ارتفــاع اســت نیــروی جاذبــه و شــتاب جــی منفــی ایجــاد می شــود در نتیجــه 
ســبک می گــردد. تنهــا عامــل موثــر در تحمــل شــتاب جــی، مقــاوم بــودن ســازه هواپیماســت .

ــا 9 جــی  ــه ت ــگام مانورهــای ســنگین ک ــان هن ــرم اســت و خلبان ــا 60 کیلوگ ــر ب ــر G براب ه
نیــز می رســد وزنــی حــدود 540 کیوگــرم را بــر روی قفســه ســینه و اندام هــای خــود احســاس 
ــدن انســان  ــت و ســنگین تر شــدن نســبی، خــون ب ــر ایجــاد شــتاب جــی مثب ــد! در اث می کنن
نیــز ســنگین شــده و توانایــی بــاال رفتــن بــه مغــز را نــدارد، در نتیجــه طــی حالتــی کــه بــه آن 
بلــک اوت گفتــه می شــود، چشــمان خلبــان ســیاهی رفتــه و چنانچــه ایــن عمــل ادامــه یابــد، 

امــکان بیهــوش شــدن او نیــز وجــود دارد. 
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و زنده موندن من شبیه یه معجزه بود.

اومدم پائین. مصطفی دوید سمت من و بغلم کرد. 

گفت: »من به منصور گفتم حبیب شهید شده«.

وقتی که برخوردت رو با نخل دیدم دیگه ندیدمت تا وقتی که از پشت سمت به اون 

ضد هوائی شیرجه زدی. 

گیج بودم و به ســختی روی پاهام ایســتاده بودم . فقط خدا رو شکر می کردم و یا 

حسین یا حسین می گفتم. 

گفتم: »مصطفی صبح هانیه منو صدا زد، بچه ام جیغ زد«.

رفتم داخل و منصور ســریع تماس گرفت. انگار به عباس هم خبرداده بود. منصور          

می خندید و با شادی می گفت : حبیب خدا رو شکر که داریمت.

گفتم: »پدر، خدا رو شکر که ما هم شما رو داریم«.

با شوخی و لبخند گفت: »آخه پسر، من فقط دو سال از تو بزرگترم چرا میگی پدر«؟

مثل همیشــه که صداش می زدم پدر و این سوال رو ازم می پرسید گفتم: »آخه به 

موهای سفید قشنگت پدر بودن میاد«. 

من اکثر اوقات منصور رو پدر صدا می کردم.

 فرمانــده نیــرو بود و احتــرام ویژه ای براش قائــل بودیم. هربار کــه در آغوش 

می گرفتمش به موهای ســفید و پدرانه اش دست می کشیدم و می گفتم: »پدر بودن 

برازنده تو هستش«.
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قدرت برنامه ریزی و هماهنگی منصور فوق العاده بود و با مهارت و قدرت خارق العاده ی 

عملیاتی عباس، نیروی هوائی در جنگ نقش تعیین کننده و بسزائی داشت. منصور با 

کنترل فایر و هاگ بســیاری از هواپیماهای عراق رو خصوصاً در عملیات فاو و جنگ 

نفت کش ها ساقط کرد. 

بعد از مدتی عباس تماس گرفت و باهاش صحبت کردم. 

گفت: » باالم جان نزدیک بوده به خیل شهدا بپیونده«.

گفت: » شــاید اگر نیم متر پائین تر برخورد می کردی به جای کنده شدن سر درخت 

هواپیما به زمین می خورد«.

گفت: » ما با تو حاال حاالها کار داریم دیگه نباید خودت بری عملیات و پرواز کنی«.

عصر برگشتم خونه. 

در زدم. هانیه پرید بغلم این بار بغل گرفتن دختر دوساله ام طعِم متفاوتی داشت. 

موضوع رو برای همسرم و کوچولوهام تعریف کردم. 

خیلی عادت نداشتم برای خانواده اتفاقات و خطرات جنگ رو تشریح کنم، چون این 

کار دلهره های روزانه و اضطراب های شبانه اونها رو چندین برابر می کرد. 

باالخره عملیات فاو هم درپایان فروردین 65 تمام شد و تعدادی از خلبان های ما از 

جمله منصور آزاد و ابوالفضل اسد زاده شهید شدن. 

من  نوعاً آدمی بودم که احساســاتم رو بیان می کردم. یک روز که در پرواز در هور 

صحنه های غم انگیزی دیده بودم. به خونه برگشتم. 
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چشمام پر از اشک بود وارد خونه شدم. همسرم از دیدن حال من خیلی ترسید.

گفت: »حبیب جان چی شده«؟

حرف نزدم. 

با دلهره پرسید: »مصطفی شهید شده«؟؟!!

بازم حرفی نزدم.

رفتم داخل اتاق و همون جور با لباس پرواز، در رو  به روی خودم بســتم و تا شب 

بیرون نیومدم.

وقتی بیرون اومدم از صحنه های هور و شــهیدانی که در گل و الی هور سرفرازی 

رو سرفراز کردن براش گفتم.

تقدس دفاع مقدس همین نّیت های پاک و خون های پاک تری بود که برای دفاع از 

ناموس و خاک وطن و مقدسات ریخته شد. مردمی که اسطوره واقعی مقاومت بودند، 

و حرف به حرف، واژه ی مقاومت رو معنی و تفسیرکردن. 

مــردم صبــور و خونگرم دزفول که ســال ها ســنگین ترین بمباران های هوائی و 

موشک باران ها رو در ســاعات طوالنی تحمل کرده بودند. نمونه ی مقاومت جمعی و 

گروهی بودن.

عمده ی زیرساخت های شــهری دزفول با توجه به همین بمباران ها از بین رفت و 

شهر روز به روز امکانات شهرنشینی کمتری داشت. 

شــبیه درخت تنومندی که موریانه از داخل جسم اون رو می خوره و در حقیقت این 
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غیرت و ایستادگی مردم شهر بود که دیوارهای شهر رو سرپا نگه داشته بود.

آیت اهلل قاضی1 امام جمعه دزفول مرد ساده زیست و مردمی بود. 

هربار که قرار بود عملیاتی انجام بشه و رزمنده ها راهی منطقه جنگی بشن می اومد 

روی پل شهر و شخصاً به مشایعت رزمنده ها می پرداخت. 

عقبه ی بســیاری از عملیات های جنوب و محل اردو زدن لشگرها حوالی سِد علی 

کله2 دزفول بود.

آب و هوای معتدل در فصل سرما همراه با مردم فداکاِر همیشه در صحنه، این شهر 

رو متمایز کرده بود. 

خاطرم هســت یک خانم دزفولی با همراهی زن های محل در یک مقطع زمانی دو  

کامیون سبزی رو در کمتر از دو روز پاک کردن، شستن و برای رزمنده ها سرخ و آماده 

طبخ کردن. 

خانم های شهر بطور مستمر در حال پذیرایی و طبخ غذا برای رزمنده ها بودن. از نون 

کلوچه ای گرفته، تا سایر خوراکی های مورد عالقه رزمنده ها.

1. آیت اهلل سید مجدالدین قاضی دزفولی نخستین امام جمعه دزفول و از مبارزان دوران پهلوی 
است. او در سال 1279 خورشیدی )برابر 1322 هجری قمری( متولد شد.

2. تفریــح گاه ســاحل ســاحلی دز کــه علــی کلــه نیــز نامیــده می شــود، یکــی از تفریح گاه هــای 
ــدار  ــاحلی پرطرف ــای س ــی از پارک ه ــل یک ــن مح ــت . ای ــول اس ــتان دزف ــاحلی شهرس س
خوزســتان اســت کــه هــر ســاله و بخصــوص در فصل هــای بهــار و تابســتان جمعیــت زیــادی 
ــح گاه در  ــن تفری ــود جــذب می کنــد. ای ــوی خ ــاور بــه س ــهرها و اســتان های مج را از ش
ــن  ــی از پرطرفدارتری ــده و یک ــع ش ــول واق ــهر دزف ــمال ش ــی دز و ش ــد تنظیم ــت س پایین دس

ــی رود. ــمار م ــران به ش ــرب ای ــوب غ ــوب و جن ــی جن ــز تفریح مراک
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 به نوعی دزفولی ها اولین موکــب داران رزمندگان بودند و رزمنده ها که درحقیقت 

زائران کربالی جبهه ها بودن میهمان دزفولی ها.

گوشه، گوشه ی مناطق شــهر که در مجاورت اردوگاه ها و محل اسکان رزمنده ها 

بود چادر زده شــده بود و ســاده ترین غذاها و خدمات رو به رزمنده ها می دادن. برکت 

به زیادی مال نیســت. به زیادی بخشندگی انسان هاست و مردم دزفول برکت رو در 

تمام شهر جاری کرده بودن. من هرچند وقت و عموماً در مراسم های مذهبی به همراه 

خلبان های پایگاه به دیدار آیت اهلل قاضی می رفتم. 

آیت اله ســید مجدالدین قاضی دزفولی بعد از 15 خرداد 42 به مدت 35 روز حوزه 

علمیه و مساجد رو به نشانه اعتراض تعطیل کرده بود. 

این مرِد وارسته ی مبارز، لطف وافری به رزمنده ها داشت. 

خاطرم هست بعد از آزادسازی خرمشهر آیت اهلل صدوقی1 که عباس با ایشون خیلی 

خیلی مانوس بود. به دزفول اومد و نماز جماعت در مسجد خوند. در سخنرانیش بسیار 

از فضائل آیت اهلل قاضی گفت.

عباس هرچند وقت برای دیدن آیت اهلل صدوقی می رفت و ایشان همیشه مقداری 

پول برای تبرک برای بچه های رزمنده می فرستاد.

یک بار محضر آیت اهلل قاضی بودم و حرکات ایشان رو تماشا می کردم، متوجه شدم 

برای وضو گرفتن کمک ایشان کردن. انگار ضعف بینائی داشتن.

1. آیــت اهلل محمــد صدوقــی. در روز 8 صفــر 1327 در یــزد بــه دنیــا آمــد. وی از نســل شــیخ 
صــدوق اســت پــدرش مــال ابوطالــب و جــد دوم او عالمــه مــال محمدمهــدی کرمانشــاهی بــود .
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در بهمن 1364 خبر درگذشت آیت اهلل غم سنگینی روی دلم نشوند.

بعضی آدم ها نمونه ی خوبی های دنیا و مظهر انســانیت هستن. هربار که نگاه شون        

می کنی متوجه می شــی اگر تمام دنیا رو پلیدی و نیرنگ فرا بگیره بازهم میشه خوب 

بود و درست زندگی کرد. 

اگــر چه من در اون زمان فرمانــده پایگاه امیدیه بودم ولی آشــنائی کامل با این 

کهکشــان سادگی  و انسانیت داشتم و این به واسطه رفت و آمد بسیار من به دزفول 

بود.

یه عصر گرم و تنوری در دزفول حس و حال خاصی داشــتم. انگار دلم می خواست 

ماموریت باشه و برم در صحنه ی پرواز.

 ولی انگار نه !!

به خلبان جعفر داوری گفتم : امروز پرواز آموزشی من رو شما انجام بده. 

خلبان داوری هم پذیرفت.

راننده من رو منزلم، در پایگاه دزفول رســوند. نمی دونم حال و هوای دعوت شده ها 

رو داشتم. گمان می کردم الزم هست لبیک بگم. دوچرخه ام رو سوار شدم و اومدم تا 

دم در پایگاه.

جلوی درب پایگاه سوار تاکسی شدم. اندکی که رفت پرسیدم: »کجا میری«؟

با لهجه ی غلیظ دزفولی گفت: »پل قدیم«.

گفتم: »نگه دار پیاده می شم«.
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اصاًل نمی دونستم دارم چیکار می کنم. 

گاهی اوقات مقصد خاصی نداری و تمام مســیر برات شبیه مقصد هست و فقط و 

فقط قراره بری.

اصاًل هم تمایلی به رسیدن نداری.

برای ماشــین های گذری دست تکون می دادم. سوار یک پیکان وانت شدم. راننده 

وانت من رو می شناخت. 

سمت بازار رفت.

توی یکی از محله های شلوغ و کوچه های تو در توی وسط شهر، پیاده شدم. 

انتهای کوچه ی روبرویی جایی که پیاده شــدم پیرمردی بنام محمد بود که بساط 

خرده فروشی داشت. 

گاهی می رفتم کنارش و باهاش گپ می زدم. 

من رو سرکار صدا می زد. 

از سرکوچه مقداری پرتقال گرفتم که دست خالی نباشم. وارد کوچه که شدم صدای 

انفجار موشک تمام گوش ها رو َکر کرد. چند نفر خانم جلوتر بودن و فریاد می زدن. من 

هم داد می زدم » نترسید، نترسید... صلوات بفرستید«.

دود، خاک و قسمتی هم آتش همه جا رو ُپر کرده بود. دیگه چیزی متوجه نشدم. 

چند ساعت بعد چشمام رو به سختی باز کردم. 

انگار وزنه روی پلک هام گذاشته بودن. 
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به خودم که اومدم متوجه شدم توی بیمارستان هستم. 

دســتم رو چند بار مشت کردم و باز و بسته کردم. همون جور روی تخت پاهام رو 

تکون دادم. 

درد نداشتم. 

سعی کردم از روی تخت بلند شم. 

ولی بدنم کوفتگی وحشتناکی داشت. جالب بود آسیب مختصری دیده بودم. ولی نه 

در پرواز و عملیات های سنگین، بلکه در کوچه پس کوچه های دزفول.

کمی بعد در سکوت سنگین بیمارستان، صدای پاهای یک گروه رو شنیدم. انگار با 

پوتین رژه نظامی می رفتن.

صدای بچه های خلبان بود. برای دیدن من میومدن.

یکی به شوخی می گفت: »از َشِر دستوراتش راحت شدیم دیگه هی دستور نمیده«.

وقتی وارد اتاق شدن من سریع گفتم: »آقای داوری کورخوندی«.

همه زدن زیر خنده.

گفت: »سرهنگ شنیدین«؟  

گفتم: » بله! من چیزیم نشده فقط موج انفجار من رو گرفته«.

فردا صبح مرخص شدم. 

ولی حکمــت اون روز، اون حاِل عجیب دعوت گونــه و قرارگرفتن در صحنه اون 

بمباران رو هرگز نفهمیدم. 
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اصاًل انگار مزه ی زندگی به این هست که علت بعضی از حوادث و اینکه چرا در اون 

لحظه خاص و در اون زمان خاص تو اونجا هستی رو نفهمی.

در جنگ خیلی اوقات در جاهایی قرار گرفتم که بعدها متوجه شــدم حکمت حضور 

مــن در اون نقطه، در اون زمان خاص به چه علت بوده. انگار قصه ی زندگی قصه ی 

حضورهاســت. در حقیقت این حضور ما در لحظات خاص هست که تعیین می کنه ما 

در چه جایگاه و مسیری قرار بگیریم.



 فصل هفتم
نقاهت گاه عشق 

                               



با عوض شدن نقاط تمرکز جنگ و تغییر جغرافیای جنگی پس از عملیات موفق فاو، 

به نوعی ماموریت ما در پایگاه امیدیه تغییر کرد. جنگ هوائی از سمت خلیج فارس به 

سمت نواحی مرزی شلمچه1 و جزیره فاو اومده بود. 

 گشــت های هوائی روزانه و بررسی های میدانی متعدد خبر از شکل گیری عملیات 

جدیدی داشت. 

انگار اون روزها دسترسی به بصره می تونست نقش تعیین کننده ای برای تغییر موازنه 

جنگ داشته باشه و شــاید با گرفتن بصره شرایط برای مذاکره و پایان جنگ ایده آل 

می شد.

ــه  ــن نقط ــراق و نزدیکتری ــران و ع ــان ای ــرز می ــهر و م ــرب خرمش ــرزی در غ ــه ای م 1. منطق
مــرزی بــه شــهر بصــره در کشــور عــراق می باشــد، منطقــه ای ســر ســبز و پوشــیده از نخــل و 
زمین هــای کشــاورزی کــه می شــود گفــت قطعــه ای از بهشــت بــود. قبــل از جنــگ تحمیلــی 
18 روســتا در ایــن منطقــه وجــود داشــته و مســاحت ایــن اراضــي کــه از پررونق تریــن اراضــي 
کشــاورزي و نخلســتان هاي خرمشــهر بــود دو هــزار و 300 هکتــار اســت، امــا بــا وقــوع جنــگ 
ــای  ــیاری از عملیات ه ــده اند. بس ــاک یکســان ش ــا خ ــتاها ب ــن روس ــاله ای ــي هشــت س تحمیل

مهــم جنــگ ایــران و عــراق در ایــن منطقــه رخ داده اســت.
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قرارگاه رعد با توجه به توان برنامه ریزی و عملیاتی باالی عباس و منصور، همچنین 

هماهنگی کامل با سپاه و بسیج نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری در امور جنگ داشت. 

پائیز 65 بود که عباس به من خبر داد آقای دکتر حیدرپور مسئول ستاد تخلیه جنگ 

برای هماهنگی با من به امیدیه میاد.

پرسیدم: »عباس جان موضوع چیه«؟

گفت: »خوِد دکتر برات مفصل توضیح میده . فقط نهایت همکاری رو باهاش کن«.

اینکه انسان هایی که بیشتر عمل می کنن کمتر حرف می زنن در وجود عباس کاماًل 

متبلور بود. اون روز هم کوتاه کوتاه با من صحبت کرد.

پائیز دامن خودش رو توی پایگاه پهــن کرده بود. و رنگ برگ درخت ها و غروب 

کاماًل هماهنگ شده بود. 

فضای پایگاه حتی در همان دوران که اوج جنگ بود بسیار زیبا و خاطره انگیز بود. 

یک روز صبح آقای دکتر حیدرپور و تیم همراهش اومدن پایگاه، دفترکار من. 

انگار تمام بیمارستان هایی که به مجروحین جنگی خدمات می داد تحت نظر ستادی 

قرار داشت که مسئولش دکتر حیدرپور بود.

نشستیم و شروع به صحبت کردیم. 

گمان من قبل از جلســه این بود که احتمااًل قرار هســت پشتیبانی هوائی از برخی 

مراکز درمان جنوب کشور رو به ما بسپارن. اما انگار قضیه متفاوت بود.

آقای دکتر حیدرپور از فضاهای موجود پایگاه می پرسید.
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 از تعداد شــیلترهای1 خالی انبارهای ملزومات و فضاهای باز و مســیرهای داخلی 

پایگاه سوال می کرد. 

گفتم: »می تونم بپرســم قضیه دقیقا چی هســت و این اطالعات به چه درد شما 

می خوره«؟

گفت: »بله سرهنگ، ما می خواهیم با کمک شما و استفاده از پتانسیل های پایگاه در 

یک مدت کوتاه یک نقاهت گاه بزرگ برای مجروحان ایجاد کنیم که بتونه جبهه های 

جنوب رو پوشش بده«. 

بدون مکث و محکم گفتم: »هستم«. 

از روی صندلی بلند شــدم و دکتر حیدرپور رو دعوت کردم که به همراه هم برای 

بررسی میدانی امکانات پایگاه امیدیه بریم.

راه افتادیم و من تک تک فضاهائی رو که فکر می کردم می تونه کارگشا باشه نشون 

دادم. 

در اون دوران خوزستان ناامن بود و تک و پاتک های روزانه و حمالت هوائی جسته 

و گریخته به صورت متناوب اتفاق می افتاد. 

1. شــیلتر نظامــی بــه منظــور تامیــن نمــودن محلــی بــرای اســکان، بــدون توجــه بــه منطقــه 
و نــوع آب و هــوا مــورد اســتفاده قــرار می گیرد.ایــن نــوع از کانتینرهــا عــالوه بــر اینکــه دارای 
مخــازن بــزرگ بــه منظــور نگهــداری و تامیــن مــواد خوراکــی و آشــامیدنی افــراد هســتند، بــا 
توجــه بــه درخواســت هــر ارگانــی قابلیــت سفارشی ســازی را دارا می باشــند، بدیــن معنــی کــه 
ــرای فراهــم نمــودن امــکان زندگــی در شــرایط ســخت در آن هــا  ــز ب قابلیت هــای اضافــی نی

ــن فضاهــا جهــت نگهــداری هواپیماهــا ســاخته می شــوند. ــا ای فراهــم می آید.گاه
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اما این تجهیز و ایجاد نقاهت گاه به نظرم خبر از برنامه های بزرگ تری می داد. 

از میان همه ی فضاهای موجود پایگاه، یه فضای اصلی رو انتخاب کردیم که حدود 

14 هزار متر بود و محوطه ی بزرگی هم جلوی اون بود. 

اما الزم بود ســریع تر انبارها تخلیه و آماده ی تجهیز بشــه. بچه های نفت، جهاد، 

قرارگاه رعد و گروه بیت الزهرا همه برای کمک اومدن.

برنامه این بود که یک نقاهت گاه ده هزارنفری آماده و تجهیز کنیم. تیم های مختلف 

فنی، مهندسی و تمام سربازها و پرسنل پایگاه هم شروع به همکاری کردن. 

در راهروها و فضاهای قابل اســتفاده، سرویس های بهداشتی و حمام به تعداد زیاد 

احداث کردیم. حدود 10 هزار تخت شــامل تخت های یک طبقه و دو طبقه از اهواز 

ارسال شد و به دست ما رسید. 

باورش ســخت بود اما یکبار دیگه ثابت شــد اگر نّیت خدایی باشه با روحیه های 

جهادی و ایجاد هم افزائی نتیجه کار چندین برابر میشه. 

عباس هم مثل همیشه با لباس کار، بدون درجه، وسط بسیجی ها و کادر، پا به پای 

سایر رزمنده ها کار می کرد. 

پس از چند روز کار شــبانه روزی باالخره فضا آماده شد. صبح یکی از روزها عباس 

به همراه دکتر حیدرپور اومدن. از اینکه تصور ذهنی شــون به واقعیت پیوســته خیلی 

خوشحال بودن. 

اما مساله ای ذهن من رو درگیر کرده بود. بعد از اینکه دکتر حیدرپور رفت. رو کردم 
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به عباس گفتم : عباس جان شــما دستور دادید ما هم کمک کردیم و شکر خدا کارها 

انجام شد. اما من ته دلم یه ترسی دارم.

گفت: » ترس ؟؟!! حبیب و ترس؟؟!!« 

گفتم: » نه برای خودم، برای مردم، برای رزمنده ها. ببین عباس سقف این جا ایرانیت 

هســتش تازه دیوارهای خیلی مستحکمی هم نداره. اگر خدایی نکرده این جا بمباران 

بشه چیکار کنیم ؟؟!! جواب مردم رو چی بدیم ؟؟!! « 

عباس دستش رو گرفت به چونه ش.

نگاهش موج داشت. شاید هم طوفان. 

ابروهای مردونه ش خم بیشتری برداشت. سرش رو به چپ و راست تکون داد و رو 

کرد به آقای صادق زاده گفت: »بریم«.

با من خداحافظی کرد و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه سوار ماشین شد و رفت. 

ذهنم درگیر بود. تا ظهر که عباس برگشت مدام از ذهنم این فکر رد می شد که اگر 

این جا بمباران هوائی بشه، یه فاجعه انسانی رخ میده. 

ظهر وقتی که عباس اومد من توی محوطه جلوی نقاهت گاه بودم.

صدا زد: »حبیب جان، بیا برادر«.  

گفتم: »جانم«.  

گفت: »بیا سوار شو«.

نشســتم صندلی جلوی وانت کنار عباس. رفتیم سمت ِقسمت های جنوبی پایگاه، 
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یک چینش کامل پدافندی بین درختان نخل انجام شده بود. هم موشک های هاگ1 

و هم اسکای گارد.

وسط نخل ها از ماشین پیاده شدیم که به نظر من تک تک شون  شبیه عباس بودن. 

شــبیه همه رزمنده ها، استوار و درد کشــیده و صبور. به همون صالبت و زیبائی و 

آرامش.

عباس گفت: »ببین حبیب جان، هاگ ها بین نخل ها فعال شــده، تازه F14 ها هم 

از هوا پشتیبانی می کنن«.  

خیالم راحت شد. بی اختیار دســت انداختم گردنش و گفتم : » از صبح مثل اسفند 

روی آتیش بودم. ولی االن آروم شدم.

یه لحظاتی توی زندگی غنیمت هســت و بعدها دلت می خواد اون لحظه برگرده و 

زمان همون جا متوقف بشــه و ثابت بمونه. همیشه حسرت می خوری تا زیبایی اون 

حس و لحظه ی خاص، توی تاریخ شخصی زندگیت تکرار بشه. 

شــاید اون لحظه یکی از زیباترین لحظات تاریخی زندگی من بود که در جغرافیای 

مکانی اون روزها برای من تکرار نشدنی بود. 

عباس رو در آغوش گرفتم. ازش تشکر کردم و بوسیدمش. 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــت ک ــوت اس ــوق ص ــکی ماف ــع موش ــاگ در واق ــکی ه ــد موش 1. پدافن
موشــک و هواپیمــای دشــمنی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در واقــع، نوعــی ســامانٔه موشــکی 
ــت.  ــون اس ــی ریتی ــرکت آمریکای ــاخت ش ــاال، س ــات ب ــرای ارتفاع ــرد ب ــوای میان ب زمین به ه
موشــک هــاوک در آغــاز بــرای نابودســازی هواگردهــا طراحــی شــد؛ ولــی بعدهــا بــرای نابــود 

ــد.  ــی در طــرح آن دادن ــز تغییرات ــر موشــک ها نی ــردن دیگ ک



   1
08

د  
شی

خور
ی 

حوال
ی 

ردان
م

برگشتیم مقر فرماندهی پایگاه.

فردای اون روز دکتر حیدرپور اومد. 

گفت: »سرهنگ می خوایم سه چهار هزار تا دیگه تخت اضافه کنیم«.  

گفتم: »هستم ولی به نظرتون احتیاج هستش« ؟؟!!

البته دیگه دلم قرص بود که از این نقاهت گاه پشتیبانی پدافند مناسبی می شه. 

گفت: »ما قصد داریم این جا رو برای پشــتیبانی کل شــهرهای جنوب اختصاص 

بدیم«.

برنامه داشــتن که در چند روز آینده هم یک بیمارستان صحرائی1 صد تخت خوابی 

راه اندازی کنن. 

کار جهادی شبانه روزی دوباره شروع شد.

بــدون زمان، بدون مکان، بدون جایگاه و بدون در نظرگرفتن حد و اندازه وظیفه و 

پست و مقام. هدف فقط و فقط انجام کار به بهترین نحو بود. 

شیلترهای خالی و تمام انبارها رو هم به نقاهت گاه اختصاص دادیم. تقریباً هر جای 

پایگاه که جای خالی پیدا کردیم تخت زدیم و به تبع اون الزم بود امکانات بهداشتی 

رو هم فراهم کنیم. 

1. بیمارســتان ســیار، یــک مرکــز درمانــی یــا یــک بیمارســتان کوچــک بــا تجهیــزات پزشــکی 
ــدازی  ــه مــکان مــورد نظــر حمــل و راه ان ــوان آن را در زمــان کوتاهــی ب الزم اســت کــه می ت
و شــروع بــه بهره بــرداری کــرد. بیمارســتان ســیار بایســتی بتوانــد حداقــل خدمــات پزشــکی و 
درمانــی را بــرای بیمــاران یــا زخمی هــا در شــرایط بحرانــی همچــون جنــگ و بالیــای طبیعــی 

فراهــم نمایــد.
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تجهیــزات اورژانس و بیمارســتانی هم رســید و یک بیمارســتان صحرائی صد 

تخت خوابی هم برپاشد. 

روزهای اول نمی دونستم چرا امیدیه برای این کار انتخاب شده و با خودم می گفتم 

حتماً پیشنهاد عباس بوده...

ولی زمانی که حدود 17 هزار تخت نقاهت گاهی در انبارها، شیلترها و تمام فضاهای 

مســقف آماده و تجهیز شد. تازه متوجه شــدم همین توانائی انجام کار توسط همه ی 

گروه ها مسبب انتخاب این جا بوده. 

روزهای ابتدائی دی ماه 65 بود. از محور ابوخطیب جنوب عراق عملیات کربالی 4 1 

شروع شد و انگار هدِف عملیات آماده سازی جبهه های جنوب برای فتح بصره و تغییر 

دادن معادالت جنگ بود. 

 با توجه به بعضی از موارد عمدتاً اطالعاتی، حدود 48 ســاعت بعد ایران مجبور به 

عقب نشینی شد. 

انگار عملیات لو رفته بود. 

بهره برداری از نقاهت گاه ها شروع شد. درب پایگاه کاماًل باز بود و از همه ی نقاط با 

ــران و  ــگ ای ــلح ایران در جن ــای مس ــات نظامی تهاجمی نیروه ــالی 4 عملی ــات کرب 1. عملی
ــات در  ــد. این عملی ــداران انجام ش ــپاه پاس ــه فرماندهی س ــاه 1365 ب ــه در دی م ــود، ک عراق ب
ــا هــدف  ــه صــورت گســترده و ب ــخ 3 دی 1365 در محور ابوالخصیــب در جنوب عــراق، ب تاری
ــو  ــی ل ــد و در پ ــاز ش ــران آغ ــلح ای ــای مس ــط نیروه ــره، توس ــات فتح بص ــازی مقدم آماده س
رفتــن طــرح عملیــات و بــا تحمــل تلفــات انســانی در روزهــای نخســت، در تاریــخ 5 دی 1365 

ــان یافــت. ــی، پای ــا عقب نشــینی نیروهــای ایران ب
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هر وسیله ای مجروحین رو می آوردن. ظرف چند روز تقریباً نقاهت گاه ُپر شد. 

شرایط خاص و حساسی بود. رسیدگی، ساماندهی و دسته بندی مجروحین و خدمت 

رسانی بهداشتی و درمانی، کار و هماهنگی  24 ساعته بین همه نیروها رو می طلبید. 

همه ی کادر و دست اندرکاران و حتی بچه های بهداری، لباس های مخصوص رنگی، 

با توجه به فعالیت شون پوشیده بودن.  

سبز، سفید، قرمز به رنگ پرچم وطنمون.

اگرچــه پرچم نماد افتخار همه ی ملت هســت. ولی رزمنده ها ِعرق بیشــتری به 

پرچم شون دارن و وقتی در جائی پرچم کشورشون به اهتزاز در میاد. احساس صالبت 

و پیروزی همه وجودشون رو فرا می گیره. 

از زمان شــروع ورود زخمی ها به نقاهت گاه 72 ساعت تمام بیدار بودم و شاید فقط 

برای وضو گرفتن پوتین هام رو از پاهام درآوردم. آقای جهش ســاز هم تمام وقت کنار 

من بود. عباس هم مرتب از قرارگاه رعد می اومد سرکشی می کرد. همه ی ما به همراه 

بسیجی ها و سربازها فارغ از جایگاه نظامی که داشتیم کارهایی که در اون لحظه الزم 

بود  انجام می دادیم. 

برای همه نحوه ی انتقال مجروحین اهمیت ویژه ای داشــت. چون در روند درمان و 

بهبودی مجروحین تاثیرگذار بود. 

آقای جالوند که فرمانده قرارگاه سربازان بود هم به صورت شبانه روزی وسط کارزار 

بود. 
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فرمانده ها دو دسته هستند. عده ای جلو می رن و به سربازهاشون میگن بیا، گروهی 

هم می ایستن و به نیروهاشون میگن برو. 

همه ی فرمانده های دور و بر من از گروهی بودن که به سربازهاشون می گفتن بیا. 

باالخره قرارشد اولین گروه مجروحین برای درمان به شهرهای مشهد، تبریز، تهران 

و ... انتقال داده بشن.

سه فروند هواپیمای بوئینگ 747 1 برای مرحله اول آماده شد. 

صندلی های داخل هواپیما برداشــته شــده بود و آماده ی قرارگرفتن برانکاردهای 

مجروحین بود. با نظم خاصی اولین هواپیما ُپر از مجروح شد. 

حدودا 750 نفر داخل هواپیما جا داده شدن. 

عباس گفت: »حبیب جان هواپیمای بوئینگ  747  اولی ساعت  15: 6 غروب بپره 

که هوا تقریبا تاریک باشه«.  

گفتم: »اگر اجازه بدی یک ربع ساعت زودتر بره« .

گفت: »باشه . مشکلی نیست« .  

 خلبان حاجی بنده اولین پرواز رو انجام داد و اولین گروه ســربازان زخمی شده رو 

به تبریز برد. 

ــه  ــت ک ــافربری اس ــزرگ مس ــوره ب ــار موت ــت چه ــای ج ــت هواپیم ــه جمبوج ــروف ب 1. مع
شــرکت بوئینــگ می ســازد. هواپیمــای بوئینــگ 747 بعــد از هواپیمــای ایربــاس آ-380، 
ــان خــود  ــگ 747 در زم ــد بوئین ــان اســت. تولی ــزرگ مســافربری در جه ــن هواپیمــای ب دومی
انقالبــی بــزرگ در صنعــت هواپیماهــای مســافربری بــه حســاب می آمــد و بــرای چهــل ســال 

ــود. ــان ب ــافربری جه ــای مس ــن هواپیم بزرگتری
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پس از اون هم دو هواپیمای بوئینگ 747 دیگه به سرعت این کار رو کردن و جمعا 

اون سه تا بوئینگ در چند ساعت حدود 4500 نفر رو انتقال دادن. 

من به خلبانی که قرار بود مجروحین رو به مشهد ببره پیشنهاد دادم از مسیرخاصی 

نزدیک رامهرمز بره تا مطمئن تر و سریع تر باشه.

تا صبح فردای اون روز پروازها ادامه داشت، هواپیماهای بوئینگ 707 و C130 هم 

همین کار رو کردند. 

نظم خاصی در این کار حکم فرما بود. 

در کمال نظم نظامی، همه ی بچه های بســیجی سپاهی، بسیجی ارتشی، بسیجی 

جهادی و ... کنار هم بودن.

در کمتر از 72 ســاعت تمام نقاهت گاه ها تخلیه شــد. حاج آقا میثمی هم در میان 

زخمی ها بود و ردای شهادت رو به تن کرد. 

حتی در کالس های آموزشی دانشکده افسری، یا در طول زمانی که از ابتدای جنگ 

تا اون روز گذشته بود. من همچنین فعالیت عظیم ترابری و انتقال مجروحین رو سراغ 

نداشتم.

انتقال تعداد بســیار زیادی مجروح به شهرهای مختلف، اون هم از طریق هواپیما 

مســتلزم نظم و برنامه ریزی و قدرت اجرائی باالئی بود که به لطف خداوند و تالش 

بی وقفه انجام شد. 

از طرفی هم انگار پرده ی حجاب الهی روی پایگاه پهن شــده بود و در تمام مدت 
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انتقال ها هیچ حمله هوائی صورت نگرفت. 

با وجود اینکه عراق همیشــه سعی داشت مســیر و معابر انتقال رو مختل کنه اما 

درطول اون 72 ساعت هیچ اتفاقی نیافتاد.

عراق از قبل هم بخشی از مسیر راه آهن رو بمباران کرده و از بین برده بود.

درسته که وظیفه چشم دیدن، وظیفه گوش شنیدن، وظیفه دست و پا حرکت کردن 

هست. اما وقتی که خداوند بخواد نه گوش دشمن می شنید و نه چشم هایش می دید.

البته یک هواپیما خالی C130 که از شــیراز برای انتقال به سمت نقاهت گاه پایگاه 

امیدیه بلند شده بود، در مسیر با توجه به نقص فنی به کوه برخورد کرد. 

قبل از پروازش من خیلی با خلبانش صحبت کردم و سعی کردم قانعش کنم که نیاد. 

اما نیاز به هواپیما و شرافت اون خلبان دلیر باعث شد پرواز کنه. 

در پایگاه امیدیه و در مقاطع خاص ما همواره میزبان بسیجی ها و رزمنده ها بودیم. 

هتل ســتاره، باشگاه و رستوران، در بســیاری اوقات در اختیارشون بود. ما هم نهایت 

همکاری در پذیرایی و آماده کردن امکانات رفاهی رو داشتیم. حتی در مقاطع زمانی، 

روزانه گروهی می آمدن و بیشتر از دو ُتن فالوده بین رزمنده ها پخش می کردن. 

حس هم دلی، هم زبانی، هم عهدی و همراهی در گوشه گوشه ی جنگ موج می زد.

پس از چند روز در 19 دی ماه، عملیات کربالی پنج1 آغاز شد. 
1. عملیــات نظامــی تهاجمــی از ســوی نیروهــای مســلح ایــران، علیــه نیروهــای ارتــش عــراق، 
در جریــان جنــگ ایــران و عــراق می باشــد. ایــن عملیــات ششــمین عملیــات نیروهــای نظامــی 
ایــران بــرای فتــح بصــره محســوب می شــود. نیروهــای ایرانــی عملیــات را در محــور شــلمچه 
ــا  ــخ 19 دی 1365 ب ــه صــورت گســترده در تاری ــی، ب ــال ماه ــه کان ــه ای موســوم ب ــه منطق ب
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محور شــلمچه و کانال ماهی کارزار اصلی جنگ بــود. هدف باز هم فتح بصره و 

بازپس گیری خاک وطن بود. 

حمالت ســنگین هوائی ما و فعالیت بسیار زیاد هوانیروز به نیروهای زمینی و سپاه 

کمک ویژه ای می کرد. 

بمباران هوائی مواضع عراقی ها در محدوده های درگیر وظیفه اصلی هواپیماهای ما 

و پایگاه امیدیه بود. 

موفقیت در عملیات کربالی پنج که به فاصله دو هفته از عقب نشــینی کربالی 4 

اتفاق افتاد بسیار چشم گیر بود. اُسرا و مجروحین زیاد عراق، همراه با آزاد سازی 150 

کیلومتر خاک ایران و تصرف قســمتی از جاده شملچه و شهرک دوعیجی سبب شد 

تا بصره که نبض صادرات و پاالیش نفت عراق بود به نوعی در محاصره قرار بگیره.

کربالی پنج که با رمز یا زهرا)س( شــروع شــده بود حس و حال غریبی داشت و 

همراه با پیروزمندانه بودن درس های اخالقی و رشــادت های ویژه ای رو در دفترچه ی 

خاطرات جنگ ثبت کرد.

ــس از  ــه 15 روز پ ــا فاصل ــالی 5 ب ــات کرب ــد. عملی ــاز نمودن ــداران آغ ــپاه پاس ــی س فرمانده
ــن  ــات ای ــن عملی ــن و پرتلفات تری ــات پرهزینه تری ــن عملی ــالی 4 انجــام شــد. ای ــات کرب عملی

ــاد می شــود.  ــراق ی ــران و ع ــگ ای ــان جن ــر پای ــازی ب ــوان آغ ــه عن ــود و از آن ب ــگ ب جن
ــی  ــدف اصل ــه ه ــتیابی ب ــه از دس ــران اگرچ ــی ای ــای نظام ــات، نیروه ــن عملی ــه ای در نتیج
عملیــات، یعنــی تســخیر شــهر بصــره، بازماندنــد بــا ایــن حــال توانســتند حــدود 150 کیلومتــر 
ــرف  ــه تص ــز ب ــراق را نی ــوب ع ــمت هایی از جن ــلمچه را آزاد و قس ــده ش ــغال ش ــه اش از منطق
خــود درآورنــد. در انتهــای عملیــات کربــالی 5 خطــوط پدافنــدی ایــران در نزدیکــی پتروشــیمی 
عــراق ایجــاد گردیــد. از ایــن عملیــات بــه عنــوان عملیــات محاصــره بصــره نیــز نــام می برنــد. 
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هواپیماهای F14 ما نبرد تمام عیاری رو در کربالی پنج، بر فراز شلمچه داشتن و 

تعداد زیاد از هواپیماهای عراقی رو ساقط کردن. 

من، مصطفی و عباس بسیار پرواز کردیم. من در بسیاری از پروازهام در کربالی پنج 

تونستم آسیب های جدی به تسلیحات و مواضع عراقی ها بزنم. 

مکالمات رادیو مدتی بود ممنوع شــده بود. چون یکبار که با عباس سایت بهبهان 

بودیم، پشت رادار شنیدم افسر عراقی گفت: »شکراً شکراً« .  

گفتم: »عباس گچساران رو زدن« .  

عباس گفت: »نه حبیب از کجا می گی«؟ 

گفتم: »شنیدم رادار عراق گفت شکراً، شکراً«.  

بعد از چند دقیقه خبر رسید و حرف من رو تائید کرد. 

گفتم: »عباس جان! همین جور که ما حرف های اونها رو شنیدیم آن ها هم مکالمات 

مارو می شنون«.

همون روز تصمیم گرفتیم مکالمه بدین صورت رو ممنوع کنیم. 

یکی از روزهای کربالی پنج من روی خط پرواز راه می رفتم و مستقیم از روی خط 

هماهنگی های الزم رو انجام می داد. هواپیمای مصطفی برگشت. 

مثل همیشه به سرعت پیاده شد و سوار بر هواپیمای دیگری که آماده و بمب بسته 

شده بود به سرعت تیک آفTake off( 1( کرد و پرید. 

ــن  ــر روی زمی ــت ب ــر از حرک ــال تغیی ــا در ح ــه در آن هواپیم ــت ک ــرواز اس ــه ای از پ 1. مرحل
ــا،  ــود. بالون ه ــروع می ش ــرواز ش ــد پ ــواًل از روی بان ــه معم ــد ک ــمان می باش ــرواز در آس ــه پ ب
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اونقدر سریع و بالدرنگ که افســری که مامور برداشتن اسکرین1 دهانه F5 بود، 

فرصت اینکار رو پیدا نکرد.

مصطفی با اسکرین پرید. 

بــا وجود ممنوعیت مکالمــات به ناچار باهاش تماس گرفتــم و گفتم: »مصطفی 

اسکرین برداشته نشده«.

گفت: »چند دقیقه فرصت دارم«؟

گفتم: »خیلی کم. کمتر از پنج دقیقه« . 

به سرعت دور زد.

چون هواپیما با اون حالت کمتر از چند دقیقه می تونست پرواز کنه.

از طرفی هم با اون حجم از بمب که زیر هواپیما بســته شــده بود نشستن در باند 

فرودگاه ممنوع و بسیار خطرناک بود. 

ســریع دور زد و بمب ها رو در کنار پایگاه با فاصله ریخت و به ســالمت به زمین 

نشست. 

مصطفی جلوه های خاصی رو از مهارت و شجاعت خلبان به ظهور می گذاشت.

یکبار هم با هواپیمای عراقی که دنبال هواپیمای مصطفی بود از روی خط پرواز ما 

عبور کرد.
ــد.  ــت ندارن ــرای برخاس ــرواز ب ــد پ ــه بان ــازی ب ــرواز نی ــود پ ــای عم ــا و هواپیماه هلیکوپتره

ــد. ــرود می باش ــل ف ــس عم ــت عک برخاس
ــری از ورود  ــت جلوگی ــا جه ــای هواپیم ــودن موتوره ــوش ب ــان خام ــه در زم ــی ک 1. پوشش

ــد. ــا می گذارن ــه موتوره ــر روی دهان ــیا ب ــدگان و اش پرن
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گاهی می شد روزانه چندین پرواز انجام می داد. مثاًل برای هماهنگی های عملیات فاو 

ده ها بار با هم به قفاض رفتیم. 

عباس هم که عموماً با بونانزا 9614 1 به ماموریت های غیرجنگی اش می رفت. البته 

بسیاری از جاها رو با ماشین می رفت و سعی می کرد کمتر پرواز کنه. 

خلبان هادیان عموماً خلبان پروازهای عباس بود. 

سال 66 من فرمانده پایگاه شکاری دزفول2 شدم. البته از قبل ارتباط ویژه ای با این 

پایگاه داشتم و خلبان ها و اکثر پرسنل پایگاه وحدتی با من کامال آشنا بودن. 

فضای زیبا و وســیع، مردم خون گرم و مهربان و چهار فصل دل انگیز دزفول، اون 

شهر رو جدا از شرایط خاص جنگ، بسیار دوست داشتنی کرده بود. 

کربالی پنج با موفقیت به پایان رســیده بود و بمب های سنگین ما آسیب جدی به 

ارتش عراق زده بود. 

هوانیرو و سپاه تاثیر بسیار شگرفی در عملیات کربالی 5 داشتند.

ــت.  ــت اس ــرکت بیچ کرف ــاخت ش ــوره س ــرد چندمنظ ــوع Civil هواگ ــرد از ن ــک هواگ 1.  ی
ــام داد.  ــالدی انج ــامبر 1945 می ــروازش را در 22 دس ــتین پ ــزا نخس ــت بونان ــرد بیچ کرف هواگ
ایــن هواگــرد در ســال 1947 میــالدی رســمًا معرفــی گردیــد و از ســال 1947 تاکنــون تولیــد 
ــت. ــاخته شده اس ــرد س ــن هواگ ــد از ای ــتر از 17000 فرون ــداد بیش ــوع، تع ــت. در مجم شده اس

ــروی  ــکاری نی ــای ش ــی از پایگاه ه ــی یک ــی وحدت ــگاه هوای ــا پای ــکاری ی ــارم ش ــگاه چه 2. پای
هوایــی ارتــش اســت کــه در اســتان خوزســتان و در شهرســتان دزفــول قــرار دارد. در ایــن پایــگاه 
هواپیماهــای اف-5 نگهــداری می شــود. ایــن پایــگاه بــه عنــوان یــک پایــگاه ضربتــی و واکنــش 
ســریع عمــل می کنــد و وجــود اف-5هــای ضربتــی دلیــل بــر ایــن اســت کــه ایــن پایــگاه عمدتــًا 

بــه عنــوان اولیــن واکنــش دهنــده بــه تهاجمــات هوایــی دشــمن محســوب می شــود.





فصل هشتم
زمانی که خورشید اخم می کند

                               



روزهای جنگ یکی پس از دیگری می گذشت و هر لحظه آبستن حوادث و اتفاقات 

جدید و خارق العاده ای بود. بمباران های هوائی و موشک باران شهرها و مناطق جنگی 

هم پیوسته ادامه داشت. 

یکی از روزهای فروردین 66 بود که عملیات کربالی هشــت1 کلید خورد. ناگهان 

خبر رسید عراق بمباران سنگینی در شلمچه انجام داده و من برای بررسی اوضاع سریع 

به سمت شلمچه پرواز کردم.

خیلی دوست داشتم چیزی رو که می بینم باور نکنم. اما واقعیت داشت.

خدای من! موزائیکی زده بودن. قدم به قدم، وجب به وجب، صحنه های عجیبی بود. 

انگار به یه دشت پر از الله های واژگون رو از باال نگاه می کنی.  

ــور  ــه در مح ــود، ک ــراق ب ــران و ع ــگ ای ــران در جن ــلح ای ــای مس ــی نیروه ــات نظام 1. عملی
شــلمچه بــه کانــال ماهــی، بــه صــورت نیمــه گســترده در مــدت 4 روز، از تاریــخ 18 فروردیــن 
ــه  ــر علی ــالمی، ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــه فرمانده ــن 1366 ب ــا 21 فروردی 1366 ت

نیروهــای ارتــش عــراق، انجــام شــد.
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تعداد شهدا بیشتر از تصور من بود. بعدها متوجه شدم محمدحسن طوسی1 قائم مقام 

لشگر 25 کربال هم در بین خیل شهدای اون منطقه بوده.

حس بدی داشــتم. حالم منقلب شده بود. اشــک می ریختم و به سمت پایگاه بر 

می گشتم انگار دستام رو با طناب بستن و عزیزانم جلوی من آزار دیدن و من نتونستم 

کاری بکنم.

 مستقیم رفتم پیش عباس. حال خراب من باعث نگرانی عباس شد.

 سریع پرسید: »چی شده حبیب جان «؟

گفتم: »عباس بچه ها رو قتل عام کردن«.

اون شب عباس و خلبان رستمی شیفت آلرت )Alert( بودن. عباس که لباس پرواز 

تنش بود و دست های من رو توی دستش گرفته بود. دست منو فشرد و دوید به سمت 

خط پرواز و هواپیما. 

شبیه صاعقه ای که این بار از زمین به آسمون میره، پرید و رفت.

روز شرف الشمس2 بود.

من روی خط پرواز منتظر موندم تا عباس برگشت. 

1. ســردار شــهید محمدحســن طوســی قائــم مقــام فرماندهــی لشــکر 25 کربــال در دروان دفــاع 
مقــدس اســت.

ــه و برخــی آن را  ــران رواج یافت ــر در ای 2. شــرف الشــمس اصطالحی اســت کــه در قــرون اخی
ســنگ انگشــتری زرد رنــگ و برخــی دیگــر دعایــی منســوب به حضــرت علــی ع  می داننــد. 
مروجــان آن معتقدنــد کــه در روز 19 فروردیــن و در ســاعتی خــاص و بــا آدابــی خــاص حــروف 
ــر روی  ــد( را ب ــروف ابج ــا ح ــد ب ــف می باش ــان مختل ــد در ادی ــام خداون ــه ن ــان هایی )ک و نش

ــاری دارد.  ــد آث ــه مدعی ان ــه ک ــد ک ــی می کنن ســنگ حکاک
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تــوی تمام زندگیم عباس رو این جــور عصبی و بی قرار ندیده بودم. کاله رو که از 

سرش برداشت. دیدم چشماش غرق اشــک و موهای عرق کرده اش توی صورتش 

ریخته و بلند بلند حرف می زد. انگار در خورشید طوفان شده بود.

گفتم: »عباس جان من خودم بهت خبردادم آروم باش«.

انگار توی ذهن عباس این بود که عدم پوشــش مناسب هوائی و تمرکِز هواپیماها 

روی نفت و خلیج، سبب شده عراق از این موضوع استفاده کنه و بتونه اینجور آسیب 

بزنه.

البته چیزی رو مشخص و صریح به زبان نمی آورد.

حال غم انگیزی بود.

همه ی جمعی که روی خط پرواز کنار عباس بودیم حالت بهت زدگی داشتیم.

عباس سوار ماشین شد و بی درنگ رفت پایگاه بوشهر. اون زمان ها و اون روزهای 

سرخ و طالئی، من، یا عباس رو هر روز می دیدم. یا اینکه حداقل چند بار در طول روز 

تلفنی صحبت می کردیم. 

ولی این اولین و آخرین باری بود که نزدیک به ســه روز، حتی تلفنی هم با عباس 

حرف نزدم. 

حس خاصی بود. یه جور حرمت دوستانه، یه جور دلگیری توام با محبت. 

بعضی آدم های توی زندگیت شبیه همه ی دنیات هستن. وقتی دلش ازت می گیره 

انگار همه ی دنیات گرفته شده.
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زمانی هم که خوشحال هســت انگار همه ی زندگی و دنیا بهت می خنده و گاهی 

هم که باهم سرســنگین هستین گویی تمام دنیا و روزگار روی دلت و سرت سنگینی 

می کنه.

به نظرم وقتی دو نفر همدیگر رو خیلی دوســت دارن و از هم دل گیر می شن. اونی 

که عاشق تره اول برای آشتی کردن پیش قدم می شه. این موضوع هیچ ربطی هم به 

اینکه تقصیر با کدوم هست نداره.

محبت هر حصاری رو می شکنه. حتی حصار غرور.

 من و عباس خیلی حرف هامون رو هم به دلیل کار و مکالمات راداری، هم به دلیل 

اینکه خوب همدیگر رو می فهمیدیم، کوتاه و مختصر به هم می زدیم. 

مثاًل به هواپیمای میگ 25 می گفتیم گوساله. یا خیلی اصطالحات دو نفره ی دیگه.

بعد از سه روز تلفن دفترم زنگ خورد. 

عباس بود.

پیش دستی کرد، نشون داد معرفتش وسیع تره.

گفت: »سالم حبیب جان«.

گفتم: »جانم، سالم«.

بغض گلوی هر دو ما رو نوازش می کرد و خیلی آبروداری کرد که نترکید.

گفت: »من شما رو خیلی دوست دارم«.

گفتم: »من چاکرتم. اومدم پیشت«. 
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عباس گفت: »دلتنگتم حبیب«.

سریع حرکت کردم رفتم سمت شیراز. فروردین بود و فصل میوه های نوبرانه.

مستقیم رفتم سمت خیابان داریوش و چند نوع میوه نوبرانه گرفتم و راه افتادم سمت 

بوشهر. 

شــب ساعت 10 به  بوشهر رسیدم. بعد از پرس و جو متوجه شدم عباس اون شب 

آلرت هست. 

زود پیداش کرد.

لبخندش شبیه آفتاِب حوالی ظهرِ  یه روز برفی بود. 

انگار سردی دلم و گرفتگی حالم رو عوض کردم. بغلش کردم. همدیگر رو بوسیدیم. 

همون حس همیشگی. شاید هم قوی تر.

حس دوست داشتن بی مرز، تمام وجودم رو فرا گرفته بود. 

گفت: »چه کردی باالم جان. این همه میوه چرا «؟

گفتم: »برای شما گرفتم«. 

خندید و گفت: »رفیق شیرازِی مهربون من«. 

 کمی از میوه ها رو شستم و بقیه رو بین نگهبان و بچه های اونجا پخش کردیم.

عباس اون شب برام کلی صحبت کرد.

از شرایط تجهیزات جنگ و این که با توجه به تحریم هیچ تسلیحاتی به ما فروخته 
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نمی شــه. می گفت بعضی از ادوات جنگی مثل موشک فینیکس 1رو باید حتی المقدور 

ذخیره کنیم.

  گفت: » باید در کالس ها و آموزش ها بچه های خلبان رو ببریم به ســمت اینکه 

بیشتر از مسلسل یا M7 استفاده کنن«.  

وقتی با خوشحالی از اینکه خلبان پیروان 2چند روز پیش تونسته 2 هواپیما میراژ رو 

با کمک مسلســل و مهارتش در جنگ هوائی مجبور به شیرجه در آب کنه چشماش 

برق می زد.

من هم گفتم: »خبر دارم و بسیار لذت بردم از این موضوع«.  

ما درجنگ یاد گرفتیم که بسیاری از قطعات رو الزم به خرید نداریم و میشه با نوعی 

مهندسی معکوس و تکنیک های خاص، مثل پره های چندم موتور هواپیما رو تعمیر و 

جایگزین کرد.

پایگاه اصلی هواپیماهای F14 اصفهان بود. ولی با توجه به درگیری های هوائی بر 

سر نفت کش ها در خلیج فارس و سمت خارک و اندکی بندرعباس، یک گردان هوائی 

F14 به بوشهر منتقل شده بود.

اون زمان هواپیماهای عراق عمدتاً از مسیر کویت به سمت خارک و اسکله ها حمله     

1. موشــک هوابه هــوای مجهــز بــه رادار دوربــردی اســت کــه در جنگنده هــای اف-14 نصــب 
و اســتفاده می شــود. ایــن موشــک تــا حــدود 160 کیلومتــر بــرد، حداکثــر ســرعت 5 مــاخ، وزن 

450 تــا 470 کیلوگــرم و قطــر 380 میلی متــر دارد.
2. امیرسرتیپ خلبان محمد اسماعیل پیروان )1330 هـ ش، مشهد( از خلبان های تاثیرگذار در 

جنگ ایران و عراق.
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می کردن. عباس و خلبان رســتمی عموماً آلرت بودن و مخابرات و پشتیبانی پدافند 

قرارگاه رعد هم با حضور ستاری و غالمی در حال انجام وظیفه بود.



                                          فصل نهم
اشتیاق آخرین پرواز

                               



تابســتان ســال 1366 بود که با مساعدت های انجام شــده تعدادی از فرماندهان 

نیروهوائی به همراه خانواده عازم حج تمتع شده بودند. 

مصطفی هم با همسرش رفت. 

خانم حکمت همسرعباس هم رفت و قرار بود عباس هم به اونها ملحق بشه. 

با توجه به شــرایط خاص پایگاه دزفول و اینکه من تازه فرمانده پایگاه دزفول شده 

بودم، من به اون سفر نرفتم. 

روزهــای ابتدائی مرداد ماه بود. دمای هوای شــهر دزفــول و پایگاه به 50 درجه 

می رسید. حتی شب ها گرمای طاقت فرسائی داشت. 

نصفه شب تلفن منزل زنگ خورد. 

بچه هام خواب بودن. 

تلفن رو سریع برداشتم، عباس بود. 

گفت: »سالم حبیب جان«.
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خندید و گفت: »چرا بیداری«؟! 

گفتم: » بیدارم که تلفن شما رو جواب بدم«.  

گفت: » خوبی برادر؟ اهل و عیالت خوبن«؟ 

گفتم: » خوبن. منم صدای شما رو که می شنوم خوِب خوبم«.  

گفت: » می خوام برم همدان وسیله داری«؟

احساس کردم منظوِر عباس اینه که با من بیا.

لحن بیانش اینطور بود.

منم سریع گفتم: »شرط داره عباس جان. باید منو با خودت ببری«.

تلفن رو قطع کردیم و من منتظر اومدن عباس شدم.

از زیباترین حس های دنیا انتظاره؛

انتظار دیدن یک دوست... 

انتظار تمام شدن یک جنگ... 

انتظار رسیدن به هدف...

اگر چه» االنتِظاُر اََشُد ِمن الِموت«1 ولی انتظاری که برای رسیدن به مطلوب باشه 

می تونه بسیار لذت بخش باشه. 

ساعت حدود چهارصبح عباس رسید. با آقای دربندسری اومده بود.

انگار به محض قطع کردن تلفن حرکت کرده بود. 

1. )رنج( انتظار سخت تر از مرگ است. این جمله را در موردی گویند که کسی انتظار کسی یا 
خبری را بََرد.
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با اشتیاق و خوشحالی دعوتش کردم به داخل منزل. 

آروم صحبت می کردیم که بچه ها بیدار نشن. 

شب خاصی بود.

صدای اذان صبح با دل هر مومنی بازی می کرد. شبیه افتادن قطره ی آب از شیری 

که چکه می کنه توی حوض وسط حیاط به دِل آدم  تلنگر می زد.

به عباس گفتم: »کاش با ملیحه خانم رفته بودی«.

گفت: » این جا کار داریم حبیب جان«. 

گفتم: » جای مصطفی هم خیلی خالیه«.

گفت: » خدا خواسته االن مصطفی اونجا باشه و من و تو این جا«.

عباس اون شب یه جور خاصی حرف می زد. 

رفتم داخل آشــپزخانه چند تا تخم مرغ نیمرو کردم و آوردم و شــروع به خوردن 

صبحانه کردیم. 

بعد هم سریع و آماده شدم و رفتیم به سمت خط پرواز. 

آفتاب داشت کم کم از شرق پایگاه سرک می کشید و طلوع می کرد. 

گرگ و میش هوا ُپر از خوف و رجاء بود. 

دلم حالت نیم بندی داشت. هم از کنار عباس بودن شاد بودم. هم از طرفی حرفاش 

و نوع حرکاتش به دلم دلهره می داد. 

به سمت همدان پرواز کردیم.
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خلبان پرواز ما خلبان هادیان بود و عباس کنارش نشسته بود. من هم پشت سرشون 

نشسته بودم.

ارتفاع زیادی نداشتیم و یه جورایی حرکات هواپیما مطابق با جاده ی زمینی بود. 

با لبخند و طعنه به هادیان گفتم : » همدان مســتقیم هســت چرا چپ و راســت 

می ری؟« 

هادیان با چشم اشاره کرد که عباس داره هواپیما رو کنترل می کنه.

حرکات عباس عجیب و دلهره آور بود. یه نوع حالت خلسه عاشقانه داشت. که کامال 

هم هوشیار بود.

انگار قرار بود اتفاقی بیافته.

رسیدیم همدان. 

عباس توی راه چند بار گفت و وقتی رسیدیم هم تکرار کرد.

می گفت: »حبیب! جای مصطفی خیلی خالیه«. 

منم گفتم: »عباس جان! اگه مصطفی نیست. خدای مصطفی هست و با ماست«.

تا عصر مشــغول کارهای هماهنگی و اداری و بازدید بودیم. شب قرارشد خلبان ها 

همه جمع بشن، قرار بود عباس صحبت کنه. 

مثل همیشه حرفاش رو با آیه ای از قرآن شروع کرد. اما اون شب از نظر من لحن 

عباس شبیه وصیت کردن بود. 

ســفارش نماز اول وقت و اینکه همه ی کارها و امور باید برای خدا باشه رو چندین 
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بار در جمالتش تکرار کرد. 

من صدای عباس رو می شــنیدم و کلماتی رو که بیان می کرد و جسته و گریخته 

درک  می کردم. اما از شدت دلهره نمی تونستم روی حرفاش تمرکز کنم. 

صحبت هاش تمام شد و از خلبان ها خواست که برن سِرکار و وظیفه شون.

بعد من رو صدا زد. یه گوشه ی دنج رفتیم. 

از شدت دلهره صدای قلبم رو به خوبی می شنیدم. انگار قلبم بیرون پیراهنم می زد.

گفت: »حبیب جان! تو خیلی زحمت کشیدی. رفیق شفیق من بوده و هستی«.

دستم رو گرفته بود و صحبت می کرد.

گفت: » حبیب، من تمام تالشم رو برای سربلندی اسالم و ایران کردم«.

بعد در مورد آموزش قرآن به سلما دخترش صحبت کرد و از بار مسئولیت زندگیش 

که روی دوش ملیحه بوده برام گفت.

یه دفترچه ی کوچک داشــت.که کارهای روزمــره و بعضی نکات مهم رو داخلش 

یادداشت می کرد. 

از جیب پیراهنش دفترچه رو در آورد. ورق زد و به من بعضی نکات رو نشون داد. 

با دلهره گفتم: »عباس چرا این حرفا رو می زنی« ؟!

گفت: »فقط گوش کن«.

هر بار که با عباس حتی تلفنی صحبت می کردم. یا نگاهش می کردم در هر حالی 

که بودم آرامش می گرفتم. 



133   فصل نهم. اشتیاق آخرین پرواز

اما این بار خوِد عباس هم نمی تونست آرومم کنه. 

گفت: » گفتم که بهت یه وام 800 هزار تومنی بَِدن«.

گفتم: »من وام نمی خوام این حرفا چیه می زنی برادر«؟!

اون شب تا خود صبح پلک نزدم. حرکات عباس، حرفاش و لحِن رهایی که داشت، 

از ذهنم چیزی رو می گذروند که جرات فکرکردن بهش و بیانش رو نداشتم. 

باالخره صبح شد.

صبح زود عباس منو صدا کرد و گفت: »حبیب آماده شو. باید با هم جایی بریم«. 

سریع آماده شدم و حرکت کردیم. رفتیم شیروان و در مرکز پدافند با امیرغالمی و 

سایر رزمنده ها نشست برنامه ریزی جنگی برگزار کردیم. 

عباس رو به غالمی کرد و گفت : » توپ و ضدهوائی و اسکای گارد همه باید فردا 

شلمچه باشه.«

من گفتم: »عباس این چند روز طول می کشه«.

ســرش رو آورد سمت گوشــم و آروم گفت: »چیزی نگو، می دونم ولی اینجوری 

می گم که حداقل تا دو سه روز دیگه برسن«.

بعد از جلسه برگشتیم همدان توی مسیر زیاد صحبت نکردیم.

باالخره از چیزی که می ترسیدم پیش اومد. عباس منو صدا زد.

گفت: »شما باید بری دزفول«. 

گفتم: »من همین جا در خدمت شما هستم«. 
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لبخندی زد و دستش رو گذاشت روی شونه ام با آرامش و لحنی مهربان گفت: »راه 

ما از هم جداست«. 

دلم شبیه سقوط آزاد خلبان ها ریخت. 

گفتم: »عباس من کنارت می مونم«.

گفت: »شما فرمانده ی پایگاه دزفولی باید سر جایگاهت باشی«. 

گفت و برای انجام کارهاش رفت. 

من هم رفتم سمت اتاقم در مهمان سرای همدان. 

انگار به بچه ها سفارش کرده بود، شرایط رو به گونه ای کنن که با من مجدد روبرو 

نشه. 

من اومدم جلوی ورودی مهمان سرا نشستم تا موقع خروج عباس رو ببینم. 

بعد از ساعتی با ماشین اومد. بلند شدم که برم سمتش . دستش رو از ماشین بیرون 

کرد و با سر و دست اشاره کرد که برو.

اون آخرین باری بود که چشم های مهربونش رو دیدم. 

نیمه مرداد 66 اون ســال روز عید قربان بود، با خلبان نادری به منظور شناسائی با 

یک فروند هواپیما F5 از تبریز پرواز کرد و پس از انجام عملیات توسط ضد هوائی، در 

مرز، از ناحیه سر مجروح و شهید شد. 

حق به حق دار رسید. 

ولی شهادت عباس 37 ساله موج عجیبی در دل رزمنده ها داشت. تمامی فرمانده های 

ارتش و سپاه از خبر شهادت عباس که اسطوره ی صالبت و سادگی بود منقلب شدن. 



فصل دهم
آن روز آسمان ابری تر از ابری بود                               



بعد از کربالی پنج  و پیروزی های قاطعانه ایران، عراق به بمباران های شیمیائی به 

صورت پراکنده رو آورد. 

درگیری های پراکنده در شلمچه و فاو و مناطق غرب و عملیات های موردی متعدد، 

شــرایط رو روز به روز  برای خلبان های پایگاه شــکاری دزفول سخت تر می کرد. از 

طرفی اســتمرار جنگ و تداوم صحنه های فجیع و پرکشیدن رفقا، بی قراری های  من 

رو تشدید می کرد.

چند مرتبه که در حال پرواز بودم، بمباران شیمیائی توسط هواپیماهای عراقی رو به 

چشم خودم از آسمون دیدم.

یک روز در َمقر ُگلف، آقای هاشمی و محسن رضائی از من خواستند تا پروازی به 

روی شــلمچه و چند نقطه غرب کنم و گزارشی از نقاط مرزی و جاده های منتهی به 

اهواز بدم. من در هنگام پرواز صحنه های دلخراش و دل آزاری رو از ناجوانمردی های 

دشمن دیدم و از بمباران های شیمیایی گزارش کردم. 
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اواخر اســفند 1366 عملیــات والفجر 10 1در مناطق حلبچه، ســردربندی خان و 

سلیمانیه عراق شکل گرفت. 

شاید بزرگترین فاجعه انسانی جنگ و عظیم ترین جنایت رژیم بعث در منطقه حلبچه 

و بمباران شیمیائی که حدود 5000 کشته بی گناه رو در برداشت، رخ داد. 

نیروی هوائی و ســپاه تمرکز دفاعی رو از مناطق جنوب و فاو به سمت غرب مثل 

نوسود و سلیمانیه عراق آورده بودن. 

اگر چه در عملیات کربالی  102 حدود  1200 کیلومتر خاک عراق تصرف شد، اما 

کمی بعد بخشی از مناطق عراق در جنوب فاو رو که در اختیار ما بود از دست دادیم. 

جنگ در کردستان شرایط خاص و متفاوتی داشت. به دلیل کوهستانی بودن، نقش 

هوانیروز ُپررنگ تر از قبل بود و در بسیاری از مناطق کوهستانی که امکان پرواز هواپیما 

نبود هلی کوپترها نقش تعیین کننده ای بر عهده داشتن.

صحنه های دلخراش بمباران های شــیمیائی، شستشــوی اجســاد با ماشین های 

1. ایــن عملیــات در تاریــخ 24 اســفند 1366 بــه منظــور تصــرف شــهر حلبچــه و بخش هایــی از 
خــاک عــراق و دســتیابی بــه یــک برتــری سیاســی، طراحــی و اجــرا شــد و در تاریــخ 29 اســفند 
ــه،  ــهرهای حلبچ ــامل ش ــع ش ــر مرب ــعت 1٫200 کیلومت ــه وس ــه ای ب ــا تصــرف منطق 1366 ب
خرمــال، بیــاره و طویلــه از ســوی نیروهــای ایرانــی، پایــان پذیرفــت. در ایــن عملیــات ارتــش 
عــراق، اقــدام بــه بمبــاران شــیمیایی حلبچــه نمــود، کــه بــه کشــته شــدن حــدود 5 هــزار نفــر 

از افــراد غیرنظامــی انجامیــد. 
2. ایــن عملیــات تهاجمــی گســترده ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، در خــالل جنــگ ایــران 
ــی روســتای مــاووت، در اســتان  ــه مــدت 11 روز، در بهــار 1366 در حوال ــود، کــه ب و عــراق ب
ــه  ــا مشــارکت نیروهــای اتحادی ــی ســپاه پاســداران و ب ــروی زمین ســلیمانیه، عــراق توســط نی

میهنــی کردســتان عــراق انجــام شــد. 
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آتش نشانی، افزایش تعداد اسرا و شهدا اگر چه سبب می شد عزم دفاع ملی ما راسخ تر 

و قوی تر بشــه، اما این نکته قابل کتمان نبود که از دســت دادن انسان های کامل و 

شایسته ای همچون عباس بابائی و سایر شهداء ضایعه جبران ناپذیر و دردناکی بود که 

به صورت فرسایشی روی روحیه همه ی ما تاثیر می گذاشت. 

امام جام زهر را سرکشید و قطعنامه مورد پذیرش ایران قرارگرفت. 

چند روز بعد در روزهای ابتدائی مرداد 67 خبر رسید منافقین هجوم سراسری رو از 

مسیر ســرپل ذهاب آغاز کردن و از مرز عراق وارد ایران شدن. انگار به سمت کرخه 

پیش روی کرده بودن. 

قرارگاه رعد را  به سرعت در پایگاه شکاری همدان تشکیل دادیم. 

مــن ، منصور و مصطفــی بدون فوت وقــت، هماهنگی هــای الزم رو کردیم و 

موشک های ضد رادار هم در پایگاه شکاری همدان فعال شدن. 

هواپیماها از پایگاه دزفول، همدان و مهرآباد تهران برای بمباران مواضع ســازمان 

مجاهدین خلق و نیروهای نفوذی شروع به پرواز کردن. 

فانتوم ها و سایر هواپیماها در مدت چهار روز حدود 120 سورتی پرواز انجام دادن. 

من و مصطفی مثل همیشه در صف اول پرواز و حمله بودیم.

در همون چهار روز بیشتر از 360 هزار پوند بمب بر مواضع منافقین بارید.

در نهایت با قدرت برنامه ریزی علی صیاد شــیرازی1 و هماهنگی ســپاه و هوانیرو 

ــروی  ــبق نی ــده اس ــن 1378( فرمان ــرداد 1323 – 21 فروردی ــیرازی )23 خ ــاد ش ــی صی 1. عل
ــی بوده اســت. او  ــاع مل ــی دف ــورای عال ــران و عضــو ش ــوری اســالمی ای ــش جمه ــی ارت زمین
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و پشــتیبانی خیره کننده نیــروی هوائی با محوریت قرارگاه رعد، نســخه ی عملیات 

مرصاد1 پیچیده شــد و چند هزار کشته و منهدم شدن تجهیزات جنگی، نتیجه هجوم 

ناجوانمردانه منافقین برای آن ها بود. 

خیلی از رزمنده ها، خلبان ها، بچه های جهاد و فنی مهندســی و تمام کســانی که 

سال ها در جنگ زندگی کردن و جنگیدن حال و هوای جبهه ها و عملیات ها همچون 

نقشــی ماندگار بر صفحه زندگی شون نقش بســته و گذر زمان نتونسته اون حس و 

حال ها رو کمرنگ کنه.

اگرچه چهره ی شهرها، خیابان ها، کوچه ها و حتی پایگاه ها تغییر کرده بود. اما مسیر 

قلب های رزمنده ها و خیابان ها و شــاهراه های دلشون مثل قبل بود و همه به سمت 

مقصد شهادت متمایل بودن. 

مسیر، مسیر عشق بود و هدف تا همیشه سربلندی ایران و پیروزی اسالم.

فرهنگ شــهادت طلبی در تک تک ســلول های همه ی مردم آب و خاک ایران 

ــاد شــیرازی از  ــود. صی ــز اســتان خراســان رضــوی ب ــد شهرســتان درگ زاده روســتای کبودگنب
ــود. او، پــس از 32 ســال خدمــت در یگان هــای مختلــف  فرماندهــان جنــگ ایــران و عــراق ب
نیــروی زمینــی ارتــش، در تهــران و مقابــِل دِر منزلــش، بــه دســت اعضــای ســازمان مجاهدیــن 

خلــق تــرور شــد.
ــازمان  ــط س ــه توس ــت ک ــردی اس ــام نب ــدان ن ــروغ جاوی ــات ف ــا عملی ــاد ی ــات مرص 1. عملی
ــن  ــازمان مجاهدی ــران و س ــوری اســالمی ای ــان جمه ــزی شــد و می ــق طرح ری ــن خل مجاهدی
خلــق در اواخــر جنــگ ایــران و عــراق، در ســال 1367 درگرفــت. فرماندهــی نیروهــای ایرانــی 
ــرا  ــن ماج ــق در ای ــن خل ــی مجاهدی ــیرازی و فرمانده ــاد ش ــده صی ــر عه ــات ب ــن عملی در ای
مســعود رجــوی بــود. پــس از چنــد روز درگیــری در نهایــت نیروهــای ارتــش ایــران بــر ســازمان 

ــادی در ایــن نبــرد کشــته شــدند. مجاهدیــن خلــق پیــروز شــدند. تعــداد زی
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نهادینه شــده بود. ولی حس مرگ، حس منحصر به فردی هست. در نظر من مرگ 

یکی از زیباترین مخلوقات خداوند هستش. چون مرگ می تونه پایان خیلی از جدائی ها 

باشه، مرگ می تونه پایان بســیاری از دردهای بی درمان باشه، مرگ می تونه انتهای 

خیلی از بی عدالتی ها باشه و از همه مهمتر مرگ می تونه آخر قصه ی همه ی نرسیدن ها 

و انتظارها باشه.

دی ماه ســال 1373 بود و چندین ســال از جنگ می گذشــت. منصور و مصطفی 

زیباترین لحظات کنار هم بودن رو برای من می ساختن. نمی شد مثلث ما تشکیل بشه 

و از عباس حرف نزنیم. 

منصور فرمانده ی نیروی هوائی ارتش بود و مصطفی هم معاون عملیات نیرو، من 

هم از همون سال 66 فرمانده پایگاه شکاری دزفول بودم. 

اون روز به یاد موندنی که هیچ وقت یادم نمیره، توی پایگاه شیراز موقع دیدن سان 

جلوی همه منصور من رو بغل کرد و بوسید. 

گفتم: »منصور زشته جلوی پرسنل و سربازها«.

گفت: »برادریم، دوستیم«.

حس عجیبی داشت. 

من هم حال غریبی داشــتم. یاد روزهای قبل شــهادت عباس و آخرین دیدارمون 

توی همدان بودم. 

منصور گفت: »حبیب جان برو دزفول«.
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گفتم: »منصور! حالم خوب نیست، خواِب بدی دیدم«. 

دلم می خواد برم توی کوه های زاگرس تا از همه چیز بی خبر باشم.

 اصال از ذهنم گذشــت که از نیروی هوایی بیرون برم. از بس که فکر اون کابوس 

ذهنم رو آزار می داد.

خواب دیده بودم که آسمان ابری و انگارخون پاشیده شده. 

صحنه ی سقوط هواپیمائی رو دیدم و جابجا کردن جنازه ها.

سه شنبه صبح منصور از َمقر فرماندهی نیرو هوایی تهران به من زنگ زد. 

قرار بود شورای فرماندهان، اواخر هفته آینده در دزفول تشکیل بشه.

خندیدم و گفتم: »منصور این هفته نرو کیش. هفته بعد بیا دزفول براتون ظرف هم 

هدیه خریدم«.

منصور هم با خنده گفت: » این هفته کیش هستیم، هفته آینده خدمت شما«.

گفتم: »نمی خواستم بگم، من خواب بد دیدم. لطفاً این سفر رو نرو. اصاًل اگه بری 

منم باهات میام«.

گفت: »حبیب جان! هرچی قســمت باشه همون می شه. ما مامور به انجام وظیفه 

هستیم«.

توی عالم رفاقت خیلی خودمونی گفتم: »منصور! جاِن مادرت نرو« .

 مثل همیشه با اون حس پدرانه ای که داشت، اون لحظه آرومم کرد.

خداحافظی کردیم و تماس رو قطع کردیم. 
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عصر همون روز که دلشوره امانم رو بریده بود به مصطفی زنگ زدم. 

بعد از ســالم علیک و احوالپرسی گفتم: »مصطفی من خواب بد دیدم این سفر رو 

نرید«.

مصطفی که رهاتر از همه ی ما بود. چند بیت شعر خوند و آخرش هم بهم گفت: 
» الخیرُ فی ما َوقع«.1

دو روز برزخی برای من گذشت. 

پنج شنبه از نماز صبح به بعد دیگه توی حال خودم نبودم. دقیقه ها نمی گذشت. 

انگار ساعت ها روی دور کم کاری افتاده بود. 

خبر داشــتم، منصور و مصطفی به همراه خلبان یاســینی2 و شجاعی 3و  چند نفر 

دیگه با  جِت استار به کیش رفتن. بعدها فهمیدم اون روز منصور در سخنرانی مراسم 

افتتاحیه ای که در کیش بوده، از آینده ی نیروی هوائی و مسیر رو به رشدش صحبت 

کرده و بعد، از کیش به سمت اصفهان پرواز می کنن.

نزدیکای غروب بود. حالم اصال و ابدا دست خودم نبود. هوا ابری و گرفته بود. دقیقا 

شبیه دل من. رفتم ســمت انتهای پایگاه و از شدت بی قراری رفتم وسط زمین های 

1. مفهــوم ایــن عبــارت آن اســت کــه هــر اتفاقــی کــه بــرای انســان رخ می دهــد، خیــر او در 
همــان اســت.

ــادان – درگذشــته 15 دی 1373 در  ــن 1330 در آب 2. ســید علیرضــا یاســینی )زاده 15 فروردی
ــران و  اصفهــان( ســرتیپ خلبــان اف-4 فانتــوم نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ای
ــود.  ــا 15 دی 1373 ب ــفند 1372 ت ــرو از 10 اس ــتاد آن نی ــس س ــده و رئی ــاون هماهنگ کنن مع

3. سرلشگر احمد شجاعی از همرزمان شهید ستاری و در حادثه سقوط هواپیما به شهادت رسید.
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زراعی. انتهای پایگاه ســوار کمباین شدم. نمی فهمیدم چیکار دارم می کنم. فقط دلم 

می خواست زمان سپری بشه.

انگار توی دلم غوغا بود. همش منتظر شنیدن خبر بدی بودم. برگشتم خونه، مغرب 

بود، نماز خوندم.

به همسرم گفتم: »من می رم داخل اتاق بخوابم«.

گفت: »حبیب چرا این قدر بی قراری« ؟  

سرم رو تکون دادم و حرفی نزدم.

هواپیمای منصور و مصطفی ساعت حدود 10 :8  از اصفهان به سمت تهران پرواز 

می کنه. البته خلبان از صبح در حال پرواز و بســیار خسته بوده. کمتر از بیست دقیقه 

بعد به دلیل مشکل درب، هواپیما مجبور به برگشت به سمت اصفهان می شه و چون 

ارتفاع اصفهان حدود 5000 پا و ارتفاع تهران حدود 3800 پا هســت و قاعدتا ارتفاع 

بر مبنای تهران تنظیم شــده بود ذهن خســته خلبان در مورد نشستن در اصفهان به 

جای تهران درست عمل نمی کنه. همین موضوع سبب سقوط  در حوالی جاده نائین و 

یزد می شــه و هواپیما در اون هوای ابری که دیِد مناسبی نداشته حدود 20 کیلومتری 

فرودگاه اصفهان به زمین می خوره.

تلفن زنگ خورد.

از خواب پریدم و دویدم سمت تلفن. 

آقای قشقائی بود. با اشک و آه فریاد زد:  »منصور رفت، مصطفی رفت ...«.  
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باورم نبود که خوابم تعبیر شده باشه. بی اختیار تلفن رو قطع کردم. 

سریع با اضطراب زنگ زدم ُپست فرماندهی. 

خبر واقعیت داشت.

گاهی در زندگی از وقوع اتفاقی می ترسی و دلهره داری. اما همون اتفاق در همون 

زمان که باید بیافته، می افته. ســال های سال افســوس و حسرت می خوری که چرا 

نتونســتی یا نشــد که جلوی وقوعش رو بگیری. نمی دونم شاید به قول مصطفی در 

آخرین جمله اش، که به من گفت، واقعا، الخیر فی ما وقع.

سالروز تولد هانیه دخترم بود. 6 بهمن 73 که با اعتماد رهبری به من فرمانده نیروی 

هوایی ارتش شدم. 

خیلی ها مثل من نمی دونســتن نیروی هوائی بدون عبــاس، بدون منصور، بدون 

مصطفی و بدون همه خلبان و پرسنلی که دیگه بین ما نبودن به کجا خواهد رسید. 

اما وقتی هواپیمای صاعقه1 که ســاخت کشور خودمون بود پرواز کرد و من از روی 

خط پرواز به عنوان فرمانده نیروی هوائی نظاره گر پروازش بودم. تا حدی جواب سوال 

اون روز خودم رو به خودم دادم،که شاید پرنده ها از آسمان برن، اما مسیِر پرواز و پرواز 

همیشه باقی خواهد ماند. 

1. صاعقــه هواپیمــای جــت جنگنــده ســاخت ایــران اســت. در ایــن هواپیمــا از بدنــه هواپیمــای 
اف-5 اســتفاده شده اســت. تفــاوت ظاهــری ایــن هواپیمــا بــا اف-5 وجــود دو ســکان عمــودی 
ــده صــورت  ــر جنگن ــری بهت ــرای مانورپذی ــی الزم ب ــرای ایجــاد توانای ــه ب V شــکل اســت ک
گرفتــه  اســت. هواپیمــای جنگنــده صاعقــه، احتمــااًل 10 تــا 15 درصــد بزرگ تــر از هواپیماهــای 

اف-5 است.
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خیلی ها بعد از جنگ از من این ســوال رو کردن و صدها بار از ذهن خود من این 

سوال عبور کرد. که واقعا پیروز و فاتح اصلی جنگ تحمیلی کدوم کشور بوده؟

زمانی که در ششــم مهرماه ســال 76  از آقای سنائی و سورنا1 فرزند منصور و من 

برای طراحی و ســاخت هواپیمای آذرخش تقدیر شــد و من از توی جایگاه به پرچم 

سرافراز کشورم که در نهایت آرامش، اقتدار و صلح به اهتزاز درآمده بود نگاه می کردم 

با تک تک ســلول های بدنم  "جا ء الَحق و َذهق الباطل ِان الباطل کان ذهوقا"2 را 

حس کردم. 

                                                                                      پایان

ــد  ــم و فرزن ــت یازده ــور در دول ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س 1. س
ــتاری . ــور س ــهید منص ــگر ش سرلش

2. قرآن کریم ، آیه 81 سوره اسرا. )حق آمد و باطل نابود شد آری باطل همواره نابودشدنی 
است(
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جمعی از خلبانان )شهید اردستانی - شهید بیگ محمدی و حبیب بقایی(

مراسم پرواز و رونمایی هواپیمای جنگنده آذرخش )حبیب بقایی - سورنا ستاری - 
مرحوم سنایی در محضر رهبری(
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حجت االسالم شهیدی - حبیب بقایی

سفر به پاکستان )آقای شهیدی سفیر ایران - حبیب بقایی(



   1
50

د  
شی

خور
ی 

حوال
ی 

ردان
م

آمادگی پرواز- ایالت متحده آمریکا

حبیب بقایی و احمد ختک فرمانده نیروهوایی پاکستان
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آمادگی پرواز - دزفول - حبیب بقایی

بازدید از پاکستان و تصمیم برای ساخت موتور هواپیما
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حکم

در محضر رهبری



153   ضمائم

حکم
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تقدیر توسط آیت اهلل خامنه ای رییس جمهور وقت



155   ضمائم

آمادگی پرواز  - حبیب بقایی - آمریکا

جمعی از خلبانان پایگاه شکاری دزفول
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سرلشکر شهبازی - آزاده شهید لشکری - حبیب بقایی

صف شهدا - شهید ستاری - حبیب بقایی - شهید اردستانی - شهید یاسینی و ...
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شهید ستاری - شهید اردستانی - حبیب بقایی

شهید ستاری -حبیب بقایی
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شهید ستاری - حبیب بقایی

دریافت نشان از رهبری با حضور محسن رضایی، سرلشکر شهبازی، سرلشکر فیروز 
آبادی، شهید ستاری
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دست نوشته شهید عباس بابایی:

مصطفی بقایی پرواز نکند

شما به دو فروندی اکتفا کنید

اول احمری پور را ببر بعد ناصحی پور

پاسخ حبیب بقایی:

بسمه تعالی

به اذن خدای متعال پرواز انجام شد برای شادی روح شهدا 

شهید بابایی زمانی که فرمانده قرارگاه رعد بود مکرر تاکید داشت حبیب بقایی که فرمانده 

پایگاه امیدیه بود شخصا پرواز نکند و این دست نوشته را قبل از عملیات کربالی 5 نوشت و 

به شهید مصطفی اردستانی داد ولی حبیب بقایی با توجه به نیاز  پرواز می کردند.




