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صفحه 8
  یک شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
اول ربیع االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵8۹

شــهید سیدعارف حسینی شــهید صیاد شیرازیشــهید حسین همدانیشــهید حسن شاطریشــهید  قاسم سلیمانی  شــهید حسن طهرانی مقدم دکتر رمضان عبداهللشــهید ادواردو آنیلیشــهید مصطفی چمرانشــهید ابومهدی المهندس سردار ا براهیم محمدزاده  سیدحسن نصراهلل شیخ ابراهیم زکزاکی شــهید عماد مغنیه شــهید سیدمحمدباقر حکیم شــهید محسن حججی

 نخستین روز سفر، 
آشیانه عقاب های سربلند

31 شــهریور و همزمان با آغاز روز گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس وارد اصفهان شدم. شهری که به 
وسعت تمام زیبایی های ظاهری، زیبایی معنوی و 
آسمانی هم دارد. نخست به پایگاه چهارم هوانیروز 
رفتم. در آنجا با مجید اسحاقیان یکی از بسیجیان 
مخلص و پای کار نیروی هوایی ارتش آشنا شدم و 
او در تمام طول سفر یار و همراه و راهنمای ما بود...

در همــان لحظات ابتدایی، ابهت پایگاه چهارم 
چشمانم را به خود خیره کرد. آنجا آشیانه عقاب های 
سربلند و خوشنامی بود که عشق را با شرف، ایمان را 
با تعهد در هم آمیختند تا یاد و نام آزادی سرزمین 
خوشــنام بماند. مردانی که با پروازشــان شکست 
حصر آبادان را جاودانه کردند، در خرمشهر حماسه 
آفریدند. یار آسمانی طریق القدس بودند و در فتح 
المبین خوش درخشیدند و بیت المقدس را رقم زدند. 
مردانی که اگر نبودند شــاید مرصاد، مرصاد نبود. 
آنهایی که یاران آســمانی چمران و شهید سپهبد 

صیاد شیرازی بودند. 
در آنجا می دیدم که در حالی که خلبانان پایگاه 
چهارم هوانیروز ارتش پروازهای خود را برای دفاع 
از حریــم میهن و ایجاد امنیــت برای مردم صرف 
می کننــد، پروازهای امدادی آنها در اســتان های 
مرکزی چهارمحال و بختیاری و اصفهان ادامه دارد. 
این پایگاه پیشتاز انجام تحقیقات صنعتی برای به 
روزرسانی بالگردها و تسلیحات مورد نیاز آنها برای 
ایجاد قدرت بازدارنده برای هوانیروز کشورمان است.

مشــتاق بودم که فرمانده این پایگاه را ببینم. 
فرمانده بزرگ ترین پایگاه هوانیروز کشور و منطقه 
غرب آسیا. به دفتر امیر سرتیپ خلبان سید قاسم 
خاموشی رسیدم. مشتاق بودم ببینم فرمانده چنین 
پایگاه  مقتدر و خوشنامی چگونه فردی است. وقتی او 
را دیدم در اولین نگاه در ذهن و در نگاه من دریایی 
از اخالق، کوهی از اراده و دشــتی از اخالص بود. او 
مردی قدرتمند، باصالبت، بی ادعا و مهربان بود که 
نتیجه خوبی هایش را در فضای صمیمانه ای که بین 

همکارانش موج می زد، می شد دید.  
نوبــت به دیدار خلبانان پیشکســوت هوانیروز 
ارتش جمهوری اسالمی ایران رسید. همان مردان 
شــیفته و عاشقی که روزی ابابیل های ارتش عشق 
شدند و با پرنده های آهنین خود باالی سر دشمن 
چنان غوغایی به پا کردند که ســرانجام مفتخر به 
دریافت دست خط تاریخی حضرت امام)ره( خطاب 
به خلبانان ارتش شدند. همان مردانی که آنچنان در 
دفاع از شهید چمران و یارانش قهرمانانه پرواز کردند 
که شهید چمران در وصفشان گفت: هوانیروزی ها 
فرشتگان آسمانی اند. همان مردانی که حماسه ساز 
بیت المقدس بودند و فاتحان فتح المبین. مردانی که 
در کردســتان و خوزستان حماسه آفریدند تا برای 
یک تاریخ، محبوب دل ملت شوند. همان خلبانانی 
کــه رهبر معظــم انقالب در موردشــان فرمودند: 
هوانیــروز محبوبیت خود را با خون و شــجاعت به 

دست آورده است. 
امــروز با این مردان همیشــه در اوج هم کالم 
شدیم تا راز و رمز عظمت آنان را دریابیم. خلبانان، 
فرماندهان و نام آورانی چون غالمحسین تیموری، 
علی اکبر فروتن، سید رضا قدوسی نژاد، محمدعلی 

حسین یار و.... 
پس از بازدید از پایگاه چهارم و دیدار با فرمانده 
این پایگاه به ســمت مرکز آموزش هوانیروز شهید 
سرلشکر خلبان منصور وطن پور و دانشکده هوانیروز 
روانه شدیم. به جایی که همچون قلب تپنده هوانیروز 
به آموزش خلبانان شجاع و باایمان و فنی های مبتکر 
و خالق هوانیروز می پردازد. به جایی رســیدم که 
مبدا پرواز شهید خلبان منصور وطن پور بود. جایی 
کــه فنی هایی که تحریم های آمریکا را بی اثر کرده 
بودند در آنجا آموزش می دیدند. فنی های مبتکری 
که هلی کوپترهای گلوله خــورده از میدان نبرد را 
شــبانه و در مناطق عملیاتی با کمترین امکانات به 
روزرسانی می کردند تا صبح فردا مرکب آهنین بال 

خلبانان تیزپرواز هوانیروز باشد. 
کنجکاو شدم تا ببینم فرمانده این مردان جوان و 
باانگیزه کیست. به دفتر فرماندهی فرمانده دانشکده 
هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی ایران رسیدم و 
چشمم به چشم فرمانده شان افتاد. فرمانده ای بسیار 
جوان، مصمم، مقتدر و مهربان. او سرهنگ خلبان 
ولی رحمانی، فرمانده دانشــکده هوانیروز اصفهان 
بود، بــه همان اندازه کــه در او اقتدار و صالبت و 
استواری دیده می شــد، مهربانی و مردم داری هم 
دیده می شــد. از او در رابطه بــا نقش هوانیروز در 
دوران دفاع مقدس پرسیدم و او با محبت و آرامش 

به سؤاالتم پاسخ می داد.
او را فرمانده ای دیدم که الگوی دانشجویان است. 
هر چنــد که فرمانده بعدها به من گفت که الگوی 
او سرتیپ  دکتر کیومرث حیدری، فرمانده والیی و 

آخرین حرف بچه هاِی کاناِل کمیل
 حاجی، این آخرین حرف ماســت. به امام بگو همون طور که به ما گفت عاشورایی بجنگید،  
عاشــورایی جنگیدیم. سالم ما رو به امام برسون. حاجی بی سیم را دست به دست کرد. دل توی 
دلش نبود. با التماس گفت »شما رو به خدا بی سیم رو قطع نکنین، حرف بزنین!« چند روز می شد 
که بچه ها توی کانال کمیل گیر کرده بودند؛ بدون آب و مهمات. چند بار منطقه دست به دست 
شــده بود. خیلی ها زخمی و شهید شده بودند. جبهه داشت از دست می رفت. حاجی آرام و قرار 
نداشــت. یک دفعه بی ســیم را ول کرد و زد بیرون. راه می رفت و مثل مجنون ها با خودش حرف 
می زد. نمی خواســتم حاجی در این شرایط برود جلو. دیگر عصبانی شده بود. سرم داد زد »مگه 
نمی دونی حضرت علی درباره  فرمانده چی گفتن؟ فرمانده باید در قلب نبرد باشد،  جایی که جنگ 
نمایان اســت. حاال تو هی کاری کن که من دیرتر برسم.« کالش را برداشت و پرید پشت موتور 

که با اکبر ُزجاجی بروند خط. شاید راهی برای بچه ها پیدا کنند.
یادگاران ، کتاب شهید ابراهیم همت ، ص 58 ، انتشارات روایت فتح

یک پالک، یک جفت پوتین و دیگر هیچ ...
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

منتظر بودم پیکرش را بیاورند و برای آخرین بار ببینمش.
چند ســال گذشت و خبری نشــد. این مدت هر روز چشمم به در بود. در خیالم تصور 

می کردم که باالخره می آید؛ اما ... 
یک روز ساکی خاکی رنگ از جبهه آوردند و گفتند متعلق به اسحاق است. نامه ای داخل 

جیب بغلی ساک بود که خودش آن را نوشته بود: »ساکم را تحویل خانواده ام بدهید.«
زیپ ساک را باز کردیم، یک پالک، یک جفت پوتین و دیگر هیچ ... 

پنج سال بعد هم از طرف بنیاد شهید برگه ای به دستمان رسید که شهید را تشییع کنید.
منتظر بودم پیکرش را بیاورند؛ ولی توی روستایمان گل تشییع کردیم ...

خاطره ای از شهید اسحاق اسدی جیزآبادی 
راوی: رضوان اسدی، همسر شهید

سفربهدیارشهداینصفجهان

این روزها حال و هــوای عجیبی دارد، حال و هوای اخالص، صداقت، 
شب های عملیات و حنابندان رزمندگان،  گریه ها و راز و نیازهای نیمه شب 
فرماندهان بی مثال و شجاعت مردان 13 ساله و... روزهای آغاز فراق... فراق 
مادر از فرزند و زن و از همسر. فراق کودک خردسال از پدری مهربان و... 
امسال چهلمین سالگرد دفاع مقدس را به مانند هر سال جشن می گیریم، 
جشنی باشکوه و صالبت. اما مگر جنگ را جشن می گیرند، مگر کشتن و 
کشته شدن، زخمی شدن و خونریزی جایی برای جشن گرفتن دارد؟ دارد... 
دارد که جشن می گیریم. وقتی جنگ به میدانی برای جوانه زدن ایمان های 
مثال زدنی تبدیل شود، وقتی ایمان به اوج خودش برسد، وقتی زیبایی ها 
تأللو پیدا کند، وقتی میدان جنگ به میدان مسابقه برای فداکاری تبدیل 
شــود، وقتی برای حفظ حیثیت و ناموس و شرافت وارد این میدان شوی 
و از تمام داشــته هایت بگذری، دیگر میدان میدان جنگ نیست، میدان 
زیبائی هاست، سزاوار است که سالگرد تبلور زیبایی ها جشن گرفته شود. 
و امسال این نهال به چهل سالگی می رسد. چهل سالگی زمان شکوفایی 
است، زمان پختگی، رســیدن به کمال. و امسال هم چهل سال از دفاع 
مقدس می گذرد، چهل سال از حمله ناجوانمردانه به این خاک مقدس، چهل 

سال از هجوم وحشیانه نامردمان به مردم نجیب ایرانمان می گذرد. چهل 
سال قبل بهترین جوانان میهنم از تمام خوشی ها دست شستند و رفتند 
تا ایران، ایران بماند و حال نوبت ماســت که عظمت این حادثه تاریخی را 
به نسل های بعد و به تمام دنیا نشان دهیم. باید کاری کنیم کارستان. باید 
حقیقت جبهه ها را، سّر این همه شور و اشتیاق برای حضور در این میدان 

پرمخاطره را به تصویر بکشیم. 
هر سال با نزدیک شدن به سالگرد دفاع مقدس افکاری این چنین ذهنم 
را به خود مشغول می کند؛ اما امسال این دغدغه بیش از پیش خود را نشان 
داده، فکر اینکه چگونه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس قطره ای از این 
دریای عظیم را در صفحه فرهنگ و مقاومت به تصویر بکشم. چگونه می شود 
دریایی را در قطره ای خالصه کرد. باید از کجا شروع کنم که این قطره بیش 
از پیش تاللو داشته باشد. از کدام دیار شروع کنم، از کدام شهید؟! به اروند 
رود بروم که این رود خروشان قصه جانفشانی های شهدا در والفجر 8 را برایم 
بگوید و از فتح دالورانه فاو. یا اینکه راهی شلمچه شوم، همانجا که پس از 
عملیات شورآفرین کربالی 5، با نام مقدس صدیقه طاهره سالم اهلل علیها 
الفتی ناگسستنی یافته است؛ یا اینکه راهی طالئیه شوم، سرزمین بدر و 

خیبر و باکری... متحیر مانده ام که از کجا شروع کنم و مقصد را کدام خطه 
مقدس این سرزمین الله خیز قرار دهم. نمی دانم چه کنم؛ ولی می دانم که 
باید کار را به کاردان ســپرد. راز دل را با شهدا در میان می گذارم و از آنها 
می خواهم که همچون گذشته راه را نشانم دهند. و چه زیبا پاسخ می دهند. 
مدتی نمی گذرد که تماسی از جانب سرهنگ خلبان بهمن ایمانی رئیس حفظ 
آثار هوانیروز ارتش صورت می گیرد و او از مظلومیت شهدای اصفهان برایم 
می گوید. کسانی که در تمام صحنه های جبهه حضور داشته اند، اما کمتر 
از آنها یاد شده است. درست است، مقصد همین جاست؛ اصفهان. استانی 
با 24 هزار شهید. دیار شهید ردانی پور و شهید عبداهلل میثمی. همانجا که 
از برکت حضور پرجوش و خروش رزمندگانش دو لشکر عملیاتی تشکیل 
شــد. آنجا که 6 نفر از اعضای یک خانواده جان شیرین را فدای جان یک 
ملت می کنند و شهید حسن غازی کاپیتان جوان باشگاه سپاهان، فرماندهی 

گروهان توپخانه 61 محرم و 15 خرداد سپاه را به عهده می گیرد.
باالخره با پیگیری ها و تالش های ســرهنگ ایمانــی راهی اصفهان 

می شوم...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

قهرمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
است. فرمانده دانشکده هوانیروز الگوی عملی خود را 
فرمانده والیی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران می دانست.  
این را می دانستم که یکی از مهم ترین مولفه های 
مورد نیاز برای الگو شــدن الگوپذیری است. کسی 
که الگوی خوب داشته باشد می تواند الگوی خوبی 
برای دیگران شــود، این را در فرمانده دیدم. کسی 
که فرمانده قدرتمند و باصالبتش را الگوی خود قرار 
داده، در زندگی شــخصی خود نیز الگوی فرزندش 
شــده است. فرزند راه پدر را ادامه داده و هم اکنون 
دانشجوی سال پایانی رشته خلبانی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران است. فرزند از پدر الگو گرفته است 
تا نگهبانی باشــد برای عزت میهنش، برای آسمان 
سرزمینش. پدر و پسر هر دو خلبانند؛ یکی فرمانده 

و یکی دانشجوی خلبانی.
روز دوم سفر؛ شهر مرواریدهای درخشان

روز دوم ســفر، مقصد شــهر زیبای ُدرچه بود، 
شهری در 1۲کیلومتری جنوب غربی اصفهان. درچه 

یعنی مروارید کوچک، شهری که وقتی زاینده رود به 
آن می رســید آن را دور می زد، شاید زاینده رود هم 
می دانست که چه دّر و گوهریست این شهر. شهری 
که از گذشته، عالِم پرور بوده و شاهد ُدرهایی چون 
آقا سید محمدباقر درچه ای، غالمحسین ابراهیمی  
دینانی و شهید نواب صفوی بوده است. شهری که 
500 ُدر و مروارید را تقدیم انقالب کرده، شــهری 
که آن قدر مردمانش به آسمان نزدیکند که برخی از 
خانواده ها دو، سه و حتی 14 پاره جگرشان را قربانی 
راه حق کرده اند. شــهری که در هر کوچه آن عطر 

شهیدی پیچیده است. 
در شــهر درچه به دیدار تعدادی از خانواده های 
شهدا رفتیم تا چراغ دلمان به نور این عزیزان روشن 
شــود. تا گوش جان بسپاریم به کالمی  از شهدا، تا 
مشــام جانمان از عطر شهدا پر شود و ادامه راه را با 

فانوس شهدا طی کنیم.
شهید جواد محمدی؛ خادم الشهدا

به منزل شــهید جواد محمــدی رفتیم. همان 
جوان هیئتی که در راه دفاع از حریم پاک اهل بیت 
به شهادت رسید. چهارمین شهید مدافع حرم شهر 
مرواریدها، هم او که عاشــق و خادم شــهدا بود و 
آن قدر به زائران شــهدا خدمت کرد که شــهدا به 
او انس گرفتند و با خودشــان بردند. شــهیدی که 
فاطمه خردســالش را گذاشــت و گذشت تا حریم 
فاطمی  شکسته نشــود. غیرت علوی او تا به حدی 
است که در فیلمی  که بعد از شهادتش منتشر شده 
می گوید: اگر خدا لطف کرد و شهادت را نصیبم کرد، 
بنده از آن شهدایی هستم که حتما یقه بی حجاب ها 
و آنها کــه  ترویج بی حجابی می کنند را در آن دنیا 

خواهم گرفت.
اقامه نماز در محل سجود شهید یحیی براتی

راهی منزل شــهید یحیی براتی شدیم. همان 
شهیدی که از غافله جامانده بود... اما نه، مانده بود 
که در میدانی سخت تر به شهدا بپیوندد. او در دوران 
دفاع مقدس در خانه ماند که خدمت پدری را بکند 
که دچار نقص عضو شــده. وقتی بچه های لشکر 8 
نجف  اشرف به سوریه اعزام شدند، زمزمه هایش شروع 
شــد، همان آوایی که سال ها در اعماق دلش پنهان 
شده بود که: همه رفتند و من جا ماندم. همین بود 
که نتوانســت تاب بیاورد و رفت و به خیل دوستان 

شهیدش پیوست. 
دختر شهید برایمان از پدرش می گفت: »باباجان 
تا به حال کربال نرفته بود. ســال 94 که برادرم برای 
پیاده روی اربعین رفته بود، پدرم خیلی خوشحال بودند. 

روز اربعین باباجان از سوریه تماس گرفتند و به مادرم 
سفارش کردند: وقتی سید علی از کربال آمد، مهمونی 
بگیر و خانواده رو دعوت کن. می گفت خوشحالم که 

در خانواده خودمون یک کربالیی داریم.«
 به خانه هر کدام از شــهدا که می رفتم، حس 
می کــردم جامع اضداد شــده ام. از یک طرف روح 
لطیف شهید، جانم را جال می داد و وصف خصایص او 
چون نوری دلم را روشن می کرد و از طرفی حسرتی 
گران بر دلم می نشست که  ای داد! تو کجایی و این 

مردان مرد کجا...
اذان مغــرب را که گفتند به نماز ایســتادیم، 
درست همانجا که شهید براتی نماز می خواند. حال 
و هوای عجیبی داشت. حال می فهمم که چرا علما 
قسمت های قدیمی تر مساجد را برای نشستن انتخاب 
می کنند و همانجا را محل سجود قرار می دهند. آنها 
نــور عبودیت مومنیــن را در آنجا می بینند و از آن 

بهره می برند...
نماز را که خواندیم رهسپار نجف آباد شدیم.

نجف آباد؛ شهر شهید بی سر حرم
در نجف آباد به زیارت امام زادگان شهر و شهدا و 
مزار پاک شــهدای مدافع حرم رفتیم تا ارادت خود 
را به ســاحت مقدس این عزیزان اعالم کنیم. مزار 
مطهر شهیدی را زیارت کردیم که در نحوه شهادت 
هم به موالیش حســین علیه السالم اقتدا کرد و با 
شــهادتش غوغایی به پا... شهیدی که مظلومانه و 
با دستانی بسته، اما با صالبت و یقین به راهش، به 
شهادت رسید. شهید محسن حججی. همان جوان 
بســیجی که با نگاه آخرش دل هزاران جوان را به 
بند کشــید تا از بند دنیا رها شوند. این را خودم در 
مراسم بی مثال تشــییع پیکر بی سرش، در تهران 
دیــدم. دیدم که چگونه جوانان را، با هر ظاهری، از 
راه های دور و نزدیک به دنبال خود کشانده. دیدم که 
چگونه دل هایشان را زیر و رو کرده و چشمانشان را 
 اشکباران. آری خلوص شهید حججی بود که دل های 
خفته را بیدار کرد، او سند مظلومیت شهدای مدافع 

حرم، و وحشی گری دنیای کفر و استکبار شد.... 
ای کاش سه دختر داشتم و...

پس از گلزار شــهدا راهی منزل شــهید مدافع 
حرم، موســی جمشــیدیان در محله قله ســفید 
گلدشــت نجف آباد شــدیم. شب شــهادت دردانه 
اباعبداهلل الحسین بود و نسیم خوش زیارت موالیمان 
حسین علیه السالم، فضای خانه را عطرآگین کرده 
بود. نوای الســالم علیک یااباعبــداهلل را زمانی که 
رسیدیم زمزمه می کردند. ما هم دست ادب بر سینه 
گذاشــتیم و قبل از سالم به صاحب خانه به صاحب 
مجلس ادای احترام کردیم. و چه زیبا جوابمان را با 
دریافت تحفه ای متبرک از بارگاه آقا امام حسین)ع( 

دریافت کردیم.
بعد از زیارت عاشورا از همسر شهید خواستیم 
از شهید جمشیدیان برایمان بگوید و او همسرش را 

این گونه توصیف کرد: »خوش خلق و متین و خنده رو 
بود. هّم و غمش زمینه سازی برای ظهور بود. ارادت 
عجیبی به حضرت زهرا ســالم اهلل علیها داشــت و 
می گفت: دوست دارم خدا به من سه دختر بدهد و 
در اسم هر سه از نام فاطمه استفاده کنم. دخترمان 
را خیلی دوست داشت. او را بغل می کرد، بو می کرد 

و می گفت: تو فاطمه من هستی.«
من مهر و پالک سپاه هستم

از آنجا به شــهرک قدر نجف آباد، منزل شهید 
علیرضا نوری رفتیم. شهیدی خوش اخالق و خوش رو 
که همیشــه لبخند به لب داشت، طوری که بعد از 
شهادتش همه از این خصلت او می گفتند. بخشنده 

بود و بیزار از غیبت و دروغ.
همســرش می گوید: »روز خواستگاری پالک 
ســپاه بر گردن داشت و رو به من کرد و گفت: من 
مهر و پالک سپاه هستم  و قبل از اینکه با شما عقد 
کنم با ســپاه عقد کردم. ســپاه یعنی جبهه، یعنی 
جهاد و ان شاءاهلل این زندگی ختم به شهادت شود. 

علیرضا طوری رفتار می کرد که مطمئن بودم شهید 
می شود.«

در منزل نخستین شهید مدافع حرم اصفهان
 حسن ختام دومین روز سفرمان، نشستن بر سر 
سفره کرامت نخستین شهید مدافع حرم اصفهان، 
شهید روح اهلل کافی زاده در محله قله سفید نجف آباد 
بود. تا ســاعت دو نیمه شب مهمان خانواده شهید 
بودیــم و از مهربانی و مهمان نوازی خالصانه شــان 

بهره مند شدیم. 
روز سوم سفر؛ شاید شهید شوم

در روز سوم سفر بر اساس برنامه ای که امیر قاسم 
خاموشــی  ترتیب داده بود، از خانواده های خلبانان 
شهید و نیز شهدای مدافع حرم ارتش و سپاه دعوت 
و فرصتی شــد که در محل اسکان مجموعه پرواز 
هوانیروز، با آنها به گفت و گو بپردازم از جمله شهید 
مدافع حرم محمد مرادی، شهید مدافع حرم حسین 
آقادادی، سرتیپ خلبان شهید رسول عابدیان، شهید 
مدافع حرم موســی کاظمی. سرتیپ خلبان شهید 
مســعود خاجوی که در ادامه بخش کوتاهی از این 

گفت و گوها را می خوانیم...
با پدر و مادر شهید مدافع حرم محمد مرادی، 
نخستین شهید مدافع حرم ارتش در استان اصفهان 
صحبت کردم. شهیدی که سه روز قبل از شهادت در 
دفترچه خاطرات خود می نویسد من احساس می کنم 
حضرت زینب)س( عنایت خاصی به من دارد شاید 
شهید شوم. او روز ۲9 شهریور 59 قدم به این دنیا 
گذاشــت و روز 10 مرداد 95 به آسمان پرواز کرد. 
از شهید دو فرزند به نام های علی اکبر و اباالفضل به 

یادگار مانده است.
با همســر شــهید مدافع حرم حسین آقادادی 
صحبت کردم. شــهیدی که برادر بزرگش اکبر در 
عملیات بیت المقدس به شــهادت رسید، آن زمان 
حسین تنها 8 ســال داشت و با این وجود تصمیم 

گرفت در مســیر برادر که همان خط والیت است 
قدم بگذارد. همسر شهید در رابطه با وی می گوید: 

»حسین آقا، به حجاب تأکید بسیار داشت.
 او ســپاه را به دلیل بار معنوی اش انتخاب کرد 
و در ابتــدای ورود در یــگان گروه مهندســی 40 
صاحب الزمان)عج( شــروع به کار کرد. قسمتی که 
حســین آقا خدمت می کرد سختی های خودش را 
داشت و به واسطه شغلش زیاد به مأموریت می رفت؛ 
ولی به دلیل اینکه هر دو عاشق سپاه بودیم، همه این 
سختی ها برایمان شیرین بود و این آرامش را خدا به 
ما هدیه کرد. زندگی و طرز رفتارش برای رســیدن 
به شهادت بود. تک تک نفس هایش در زندگی برای 
خدا خالصه می شد و برای شهادت زندگی می کرد. 
او از 15 ســالگی با تأکید پدر مرحومش، نماز شب 
می خواند و به یاد ندارم نماز شبش  ترک شده باشد. 
تأکید بسیار به نماز جماعت و نماز اول وقت داشت 
و زیارت عاشــورای بعد از نماز صبحش را هیچ گاه 

فراموش نمی کرد.«

تیزپروازی که خلبانی برایش از 
دوچرخه سواری آسان تر بود

شهید سرتیپ خلبان رسول عابدیان روز سوم 
فروردین 1349 در شــهر اصفهان متولد شــد. از 
کودکی عالقه فراوانی به پرواز و هلیکوپتر داشــت 
به طوری که هر روز پس از پایان مدرسه به جلوی 
درب هوانیروز می رفت و بــه نظاره پرواز پرندگان 
آهنین می پرداخت. پس از پایان دوره دبیرســتان 
وارد دانشگاه افسری شــد و پس از آن به اصفهان 
بازگشت و به استخدام هوانیروز این استان درآمد. 

یکــی از همرزمان این شــهید عزیز می گفت: 
»تاکنــون خلبانــی مانند جناب ســرهنگ ندیده 
بودم. خلبانی هلیکوپتر برایش از دوچرخه ســواری 

آسان تر بود.« 
زندگی عاشقانه و بی تابی دختران شهید

با همسر شهید مدافع حرم موسی کاظمی  که 
صحبت  کردم و از دلتنگی هایش گفت، از سختی های 
زندگی بدون همسر مهربانش، از بی تابی دخترانش، 
از غصه های دنیا که هنگام شهادت پدر تنها 7 سال 
داشــته و نازنین زینب که هیچ گاه پــدر را ندیده: 
»همسرم ســه بار به ســوریه اعزام شد و بار سوم 
یعنی شهریور سال 1393 به شهادت رسید. او اولین 
شهید شهرستان یزدان شهر و سومین شهید لشکر 
8 نجف است. اعتقادات آقاموسی عمیق و قلبی بود 
و من را هم با خودش همراه می کرد. عاشــق دعای 
کمیل بــود و هنگام خواندن دعا مثل ابر بهار گریه 
می کرد و الهی العفو می گفت. آقاموسی در قبال کار و 
زندگی اش خیلی وظیفه شناس بود. در سوریه که بود 
روزی سه بار با هم صحبت می کردیم و یک جوری 
تماس می گرفت که من فکر می کردم ایران است.«

شهید خوشنام هوانیروز ارتش 
با نوجوان مصمم و آینده دار، ســبحان خاجوی 
فرزند شــهید ســرتیپ خلبان مسعود خاجوی  که 

صحبت می کردم او هم از پدر شهیدش برایم گفت.
اخالق نیکو، ایمان و تعهد، شــجاعت افســری 
و خلبانی شــهید خاجوی، از او فرمانده خوشنامی  
ســاخته بود که ناوگان تحت فرمان وی، در آماده 

به کاری و انجام مأموریت ها زبانزد بود.
شهید سرتیپ خلبان مسعود خاجوی، در طول 
ســال های پروازی در خدمت به مردم سیســتان و 
بلوچستان، در زلزله کرمان و بم و زرند، در عملیات 
اکتشاف نفت وگاز در خوزستان و بوشهر، در سانحه 
هوایی یاسوج، در خدمت به مردم محروم چهارمحال 
و بختیــاری و اصفهان و کهگیلویــه و بویراحمد، 
صحنه هایی بی بدیل از عشــق و ایثار را آفرید و از 
جــان و دل، به ملت ایران هدیه کرد. او ســرانجام 
در 13 اسفند سال 97 در حالی که برای خدمت و 
امدادرسانی به مردم چهارمحال و بختیاری به پرواز 
در آمده بود، براثر ســانحه هوایی جاودانه شد و به 

شهادت رسید.
طالیه دار پرواز با بالگرد جنگنده کبرا

با فرزندان اســتاد مرحوم سرهنگ خلبان حاج 

غالمحســن ساعد، همرزم شــهید چمران و صیاد 
شــیرازی و هم پرواز شهید شــیرودی و کشوری 
صحبت کردم. آنها از پدرشان که رکورددار بیشترین 
پرواز با بالگرد جنگنده کبرا و حماسه ساز خوشنام 
سال های دفاع مقدس است برایم گفتند. هم او که 
در عملیات های مختلف نظیر مرصاد، نصر، آزادسازی 
نفت شهر، میمک، نوسود، پاوه، صالح آباد، سردشت و 
مریوان و همچنین اسکورت ستون نیروهای خودی 
در غرب کشور، حضوری موثر داشت و در امور خیر و 
فرهنگی نیز پیشگام و از اعضای هیئت امنای مسجد 

المهدی شهرک قدس اصفهان بود.
 دیدن اسناد و تصاویر حماسه سازی های استاد 
ســاعد آنچنان مرا به وجد و ســتایش واداشت که 
جز ابراز احســاس غرور و شــادی از داشتن چنین 
قهرمانانی در کشورم چیزی نتوانستم بگویم. شایسته 
است وصف خدمات ماندگار استاد را در یک گزارش 

مستقل برایتان بنویسم.
باغ موزه دفاع مقدس اصفهان

بعد از دیدار با خانواده های شهدا، به پیشنهاد 
مجید اســحاقیان راهی باغ مــوزه دفاع مقدس 
اصفهان شدیم. آقای اسحاقیان در راه، از این مکان 
برایمان گفت: باغ موزه در مساحتی بالغ بر 8 هزار 
متر مربع ســاخته و در سال 96 افتتاح شده است 
و در جوار مجموعه تفریحی باغ قدیر اصفهان قرار 
دارد کــه محلی برای نمایش برخی از تجهیزات و 
ادوات جنگی نظیر تکه های هواپیمای متالشــی 
شــده عراقی توسط رزمندگان اســالم در دوران 

دفاع مقدس است.
گرم صحبت بودیم که چشمم به ادوات جنگی 
افتاد و این حکایت از رســیدن به باغ موزه را داشت. 
در محوطه بیرونی باغ موزه، نمایشگاهی از تجهیزاتی 
که در  دوران دفاع مقدس از دشمن غنیمت گرفته 
شــده بود و قسمتی که به صورت منطقه عملیاتی، 
شبیه سازی شــده بود. در این قسمت از رسته های 
مختلــف جنگ نوین گرفته تا تــدارکات، توپخانه، 
موشــک، بخش زرهی، ادوات، پیاده و میدان مین و 
موانع شبیه سازی شده بود که توجه هر بیننده ای را 

به خود جلب می کرد. 
به عبارت دیگر در این مکان تقریبا همه نهاد های 
نظامی و انقالبی و دولتی غرفه داشتند. پایگاه چهارم 
هوانیروز و پایگاه هشتم شکاری با هم و در یک غرفه 
بزرگ عملکرد گذشته هایشان را به نمایش گذاشته 
بودند و بخشی از توانمندی هایشان را در قالب تصاویر 

و فیلم به بازدیدکنندگان ارائه می کردند. 
ماکت های بالگرد هــای هوانیروز و هواپیماهای 
نیروی هوایی را به زیبایی در مقابل تصاویر خلبانان 

شــهید ســرافراز هوانیروز چیده بودنــد. تصاویر 
خدماتشان در بحران ها و حماسه هایشان در نبرد ها، 

چشم نواز بود.
 تصاویر موشک های برد بلند شفق و دوربین های 
تاکتیکی دید در شــب و بالگرد های  ترابری مسلح 
شــده، بارقه امید و احســاس غــرور را به جوانان 
بازدید کننــده منتقل می کرد و آنان را به ســؤال 
وامی داشت.  آنچه که دیدم، یاد حماسه های هوانیروز 

و نیروی هوایی بود و دعای خیر مردم برایشان.
برای پیروزی در فردا و فردا های بزرگ...

در فضای داخلی مــوزه دفاع مقدس نیز، یک 
نمایشگاه موقت شــامل تصاویر و مستندات دفاع 
مقدس در قالب تخته شاسی برای بازدید کنندگان 
برپا شده بود. روی تابلوهایی از جنس چوب، همانند 
همان هایی که در گوشــه و کنــار خاکریزها وجود 
داشت، جمالت زیبایی نوشــته شده بود: در دفاع 
مقدس ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم... 
در پرتو دفاع مقدس اســتمرار روح اسالم انقالبی 
تحقق یافت... شهدا سنگ نشانند که ره گم نشود...  

حسن ختام؛ گلستان شهدای اصفهان
در ادامه ســفر به گلستان شــهدای اصفهان، 
دومین گلزار شهدای جهان اسالم که در کنار تخت 
فــوالد قرار دارد رفتیم. از خیابان امام ســجاد وارد 
گلستان شهدا شدیم، جلوی درب ورودی ایستادیم 
و به ســاحت مقدس تمامی شهدای این دیار ادای 
احترام کردیم. وارد که شدیم از سمت راست بقعه 
سید ابوالحسن  اشرفی اصفهانی توجهمان را به خود 
جلب کرد. یکی از علمای بزرگ شیعه در اصفهان. از 
دیگر علمای مدفون در این آرامستان حجت االسالم 
مهدی مظاهری، استاد جالل الدین همایی، نویسنده، 
ادیب، شاعر و ریاضی دان برجسته ایرانی و آیت اهلل 

شمس آبادی هستند.
 همچنین این گلزار متبرک به یکی از پیامبران 
بنی اســرائیل به نام یوشــع نبی است که در تکیه 

لسان االرض قرار دارد.
گلستان شهدای اصفهان حدود 35 قطعه دارد 
که هر قطعه به حادثه خاصی  اشاره دارد. تعدادی از 
قطعه های این گلزار به نام عملیاتی نام گذاری شده، 
وارد هر قطعه که می شــوم خاطــره جانبازی ها و 
رشادت شهدای آن عملیات در ذهنم مرور می شود. 
قطعه بدر، قطعه شــهدای خیبر، کربالی 5، قطعه 

فتح المبین و...
این گلستان پر از الله های خونین است، الله هایی 
همچون حســین خرازی، احمد کاظمی، محمود 
شــهبازی، حسن غازی و عبداهلل میثمی . بوی عطر 
شهدا تمام گلزار را پر کرده و نوای ملکوتی شهدا از 
آغاز انقالب اسالمی  تا کنون از آن به گوش می رسد، 
که به آنها ملحق شویم که شهادت بهترین راه است. 
چه شــهادت در جهاد اصغر باشد و چه جهاداکبر. 
ندای بشارت این آسمانیان هر لحظه بگوش می رسد 
که بکوشید که پرواز را بیاموزید. همین نوای ملکوتی 
و عطر دل انگیز است که عاشقان را به این سرزمین 
بهشت گونه می کشاند، آنگاه که طنین زیارت عاشورا 
و دعای کمیل و زمزمه های یارب یارب را در اینجا 
به اجابت نزدیک تــر می بینند. اینجا محل مالقات 
دلسوختگان و جاماندگان راه حق است با معشوق...

کالم آخر
وداع همیشه سخت است. به خصوص زمانی که 
این خداحافظی از ســرزمینی چون اصفهان باشد. 
وقتی که به این سفر می آمدم تمام فکرم مشغول به 
این بود که آیا می توانم رسالتی که بر دوشم گذاشته 
شده را به خوبی به پایان برسانم و حال با گام نهادن 
در گلستان شهدای اصفهان چنان حال خوشی بر 
جانم نشسته که انگار هشت سال دفاع مقدس را با 
چشم دل ِسیر می کنم. در وجب به وجب این گلزار 
بوی عطر خون شهدا استشمام می شود و به یاد آن 
همه دالوری و ایثار گری ها، این یادمان برافراشــته 
شــده تا این همه زائر عاشق بیایند، واقعیت جنگ 
را بشــنوند و سفیری برای نظام جمهوری اسالمی 

ایران باشند. 
امروز با دلتنگی تمام از این سرزمین جدا می شوم 
و مســئولیت خطیری را بر دوش خود احســاس 
می کنم. به یاد وصیت نامه شهید ناصر حاج حسین 
کلهر افتادم که می گفت؛ نگذارید پرچم شــهدا، بر 
زمین بیفتد! حال به عهده ماســت که پرچم شهدا 
را به قله عزت و شرف برسانیم و آن را در جهان به 

اهتزاز درآوریم.
باید از پایــگاه چهارم هوانیروز هم خداحافظی 
کنــم. پایگاهی که با دیدن خلبانانش حس امنیت 
و آرامش بیش از گذشته بر جانم نشست و غروری 

وصف ناشدنی وجودم را دربرگرفت. 
مردانــی که با تمــام وجود پــای در میدانی 
پرمخاطره نهاده اند و در نگاهشان جز پاکی و خلوص 
و عشــق خدمت به چشــم نمی خورد. همان ها که 
مصداق »اشداء علی الکفار و رحماء بینهم« هستند. 
چقدر ســخت است وداع از چنین عزیزانی. می روم 
اما آنها را به خداوندی می ســپارم که یار و نگهدار 

مومنین و مجاهدان راه حق است...


