
به گزارش تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس، در کتاب »بیست ودو روز نبرد« به نویسندگی 
مجید نداف که توسط این مرکز منتشر شده است، 
روایتی دردناک از روزهای  اشــغال ســنندج توسط 
گروه های ضدانقالب نقل  شــده است. در این روایت 

می خوانیم:
بهار ۵۹ در اوضاعی که بحران اقتصادی و وضعیتی 
رقت بار بر شهر سنندج حاکم بود و کمبود دارو، روغن 
نباتی، سوخت، آذوقه و مایحتاج عمومی کمر مردم را 
خم کرده بود، گروه های مســلح غیرقانونی در قامت 
مدیران تحمیلی حاکم بر شهر سنندج سرگرم جنگ 

قدرت، فزون طلبی و سهم خواهی بودند.
آن هــا ضمــن به کارگیری ترفنــد برون فکنی، 
همچنان ضعف های اداره شهر را به دوش پاسداران 
انقالب و شــبه نظامیان ُکرد که شــهرهای جنوب، 
شــمال غربی و شمال شرقی سنندج را تحت کنترل 
داشتند می انداختند. گفته می شود به دلیل توسعه 
روزافزون تشکیالت سیاسی نظامی گروه ها و افزایش 
حجم نیروی انسانی آن ها، میزان کمک استانی کمتر 
از ظرفیت یاد شده بود و این کمک ها کفاف جمعیت 

فعلی سنندج را نمی داد.
بــا احتمال وقوع جنگ هــای درون جبهه ای و 
گســترش مقابله مجدد با جمهوری اســالمی، این 
کمک هــا در انبارهای متعلق بــه هر یک از گروه ها 

ضبط  شده بود.
یکی از شهروندان سنندجی در بیان خاطرات آن 
زمان می گوید: سه روز بود که شیر گیرمان نمی آمد 
و بچه خیلی گرســنه بود. دیگر طاقت نداشــت و 
همین طور بی تابی می کرد.  گریه های پیوسته او ناچارم 
کرد برای پیدا کردن شیر بیرون بیایم که آن از خدا 

بی خبر جلویم را گرفت.
 گفتم که می خواهم از در و همســایه برای بچه 
شــیر بگیرم. گفت بچه را به من بده تا به او شــیر 
بدهم. بعد به زور جگرگوشــه ام را گرفت و به دهان 

او شلیک کرد.
سیاوش جوادیان یکی از نظامیان حاضر در صحنه 
نیز در این باره می گوید: گرســنگی و بی غذایی امان 
مردم را بریده بود. فشــار گروه های ضدانقالب باعث 
شده بود بچه های مریض، بدون دارو و بیمارستان در 
برابر چشم های نگران اعضای خانواده بمیرند و کسی 

نتواند برای آنها کاری انجام دهد.

مقاومت در فضای مجازی

هدف موشــک باشگاه افســران بعثی عراق بود. حسن 
پیشــنهاد داد دعای توســل بخوانند. بعد به فارسی شروع 
کرد به دعا کردن؛ نشســت روبه قبله و با خدا حرف می زد 
و می گفت خدایا تو می دانی که ما نمی خواهیم انســان های 
بیگناه رو بکشــیم اما دشمن به مردم ما حمله کرده است و 
مردم بی گناه رو موشک باران می کند. خدایا! این موشک را 
بردار و ببر و بزن به باشگاه افسران عراق! و گفت بسم اهلل و 
شاســتی رو زد و موشک از کرمانشاه بلند شد... چند دقیقه 
بعد رادیو بی بی سی لندن، برنامه های عادی اش را قطع کرد 
و گفت لحظاتی پیش یک موشــک به باشگاه افسران صدام 
اصابت کرد و ده ها نظامی عراقی کشته شدند. این خاطره برای 
من خیلی تکان دهنده بود. و تازه معنی آیه ای که رزمنده ها 
روی موشکهای ایران می نوشتند رو درک کردم» َوَما َرَمْیَت إِْذ 
َرَمْیَت َولَِکَنّ اهللَ َرَمی.«)انفال / 17( یعنی: »آن گاه که تو ای 
رسول ما تیر انداختی،  تو نبودی بلکه خدا بود که تیر انداخت.«
یادگاران، کتاب حاج حسن تهرانی مقدم، ص 39، 
انتشارات روایت فتح 

دعایی که اجابت شد!

شبی که عازم مزار شریف بود به من تلفن کرد و گفت: »با 
دکتر بزرگی و پدر شهید کاوه دیدار داشتم، از اون ها خواستم 
دعا کنند در این سفر شهید بشم. شما هم سومین نفر هستی؛ 

ازت می خواهم دعا کنی شهید شوم.«
با توجه به این که ســال ها از جنگ می گذشت، خندیدم و 

گفتم: »حاااال و شهادت؟!«
آقای ناصری گفت: »شوخی نمی کنم، دعا کنید.«

این بار، من شــوخی کردم که: »می خواهی چی رو ثابت 
کنی؟«

خیلی جدی گفت: »می خواهم ثابت کنم دِر باِغ شــهادت 
باز ِباز است.«

خاطره ای از شهید محمد ناصر ناصری جازار
راوی: علی صالحی، همرزم شهید

دِر باِغ شهادت
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

moghaavemat@kayhan.ir
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صفحه 8
 یک شنبه ۲ آذر ۱۳۹۹
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۱۶

خلبان های نمونه
در ابتدا با ســرتیپ دوم خلبان علی عفیف، 
جانشین هوانیروز ارتش، به گفت و گو پرداختیم. وی 
که خود از خلبانان برجسته بالگرد  ترابری سنگین 
شینوک کشورمان است، شهادت این قهرمانان را 
در امتداد حماسه آفرینی ها و شهادت های دوران 
دفاع مقدس و باعث عزت و آبروی ابدی برای این 
شــهدا و خانواده آنان و خانــواده بزرگ هوانیروز 
دانست. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
 اســتاد خلبــان شــهید رســول عابدیان و 
هم پروازانش شهید خلبان پیمان فرهنگ، شهید 
خلبان بهرام حاج اسفندیاری، شهید خلبان کاظم 
نام آور، مهندسین پرواز شهید محمدرضا یوسفی 
و شــهید محمد مســایلی  نمونه های شاخص و 
برجسته ای از خلبانان و مهندسین فنی هوانیروز 
بودند که جوانی و جانشان را در پرواز برای تولید 
قدرت و امنیت میهن اســالمی و نیز خدمت به 
مردم در بالیای طبیعی صرف کردند و در همین 
راه پر افتخار به شهادت رسیدند. بی شک پرواز ها 
و خدمت هــای آحاد خلبانان و کارکنان هوانیروز 
ارتش، در طول سال ها و دهه های اخیر، ادامه این 

راه بوده است.
هــر چند والدین این شــهدا و همســران و 
فرزندانشان، در این سال ها و در فقدان جسمانی 
عزیزان شهیدشان سختی های فراوان را متحمل 
شــده اند، اما طبق آموزه های دینی تشــیع، روح 
ســربلند این شهدا با آبرومندی در محضر خدای 
مهربان ناظر زندگی عزیزانشان هستند و ان شاءاهلل 
در قیامت، شــفیع خانواده ها و نیز همرزمانشان 

خواهند بود.
جانشــین هــوا نیروز ارتــش بــا تأکید بر 
پیشرفت های مقتدرانه روز به روز هوانیروز ارتش 
گفت: هر روز که می گذرد قویتر می شویم و یقینا 
در پاسداشت امانت شهدایمان که همانا پاسداری از 
عزت و حریم کشور اسالمی  و نیز خدمت همه جانبه 

به مردم است، موفق تر عمل می کنیم.
شهید محمدرضا یوسفی وعده شهادتش را 

به خانواده داده بود
شهید محمدرضا یوسفی 11 اسفند سال ۵1 
در شــهر دیزیچه به دنیا آمد و با عشــق و عالقه 
وافر به خدمت وارد آموزشگاه فنی هوانیروز ارتش 
شــد و به عنوان هنرآموز فنی و تعمیر و نگهداری 
بالگرد به تحصیل ادامه داد. وی در ســال 68 به 
استخدام ارتش جمهوری اسالمی ایران درآمد و 
پس از سال ها خدمت عاشقانه در 27 آبان 8۵ به 
سوی محبوب پرواز کرد تا عنوان صدمین شهید 

شهر دیزیچه اصفهان را به نام خود ثبت کند.
یک ازدواج عاشقانه

همسر شهید یوسفی می گوید: ما عاشقانه با 
هم ازدواج کردیم. زمانی که برای خواستگاری آمد 
در هوانیروز شاغل بود و می دانستم که شغلش را 
خیلی دوســت دارد. به خاطر عالقه ای که به هم 
داشــتیم شرایط شــغلی اش را پذیرفتم، شرایط 
سختی بود، اما با همه چیز کنار آمده بودم. طوری 
شد که من هم به شغلش عالقمند شدم. او سال 
68 به اســتخدام ارتش درآمد و در امتحاناتش با 
نمره باال پذیرفته شد، به خاطر همین گفتند خودت 
می توانی بالگردت را انتخاب کنی و او هم شینوک 

را انتخاب کرد. 

نمی تواند جای او را برای ما پر کند. 
عاشق رهبر بود. در سفر مقام معظم رهبری 
به دزفول هم شــهید یوسفی به عنوان تیم فنی و 
مهندسی بالگرد با حضرت آقا رفته بودند و شهید 

از این مأموریت خیلی حس خوبی داشت. 
 ما را برای شهادتش آماده کرده بود

همیشــه ما را برای شهادتش آماده می کرد، 
سفارش های زیادی هم داشت. اینکه ممکن است 
اتفاقاتی بیفتد. باید مراقب خودم و بچه ها باشــم. 
حتی پدر و مادرش را هم آماده می کرد. شوخی و 
جدی می گفت: »مادر آمدی سر مزارم، بی قراری 

نکنی و حرمت شهادتمو حفظ کنی.«
ایــن اواخر که یک دفتر کامپیوتری زده بود، 
سی دی های شهدا را می آورد که من ببینم، یک بار 
هم یک سی دی آورد و گفت خودت ببین و بعد هم 
بده ریحانه)دخترمان( ببیند. سی دی را گذاشتم 
که ببینم، موضوع، نامه یک دختر شهید به رهبر 

معظم انقالب بود. همین طور که داشــت نامه را 
می خواند، من گریه می کردم. دوست نداشتم ریحانه 
آن را ببیند. با خودم گفتم این برای ریحانه سنگین 
است. تحمل این نامه برای من هم آسان نبود چه 
برسد برای ریحانه. فکرش به این مشغول می شود 
که پدرم می رود سرکار، پرواز می کند، ممکن است 

سانحه ببیند و برنگردد و هزار فکر دیگر. 
آن شــب من خیلی گریه کردم. یکی دو روز 
بعد به دوســتانم گفتم بیایید این را ببینید. آنها 
هم دیدند و گریه کردند. بعد گفتم نظرتان در مورد 
اینکه ریحانه این فیلم را ببیند، چیســت؟ گفتند 
نه اصال مناسب او نیست، دخترها بابایی هستند و 
او با دیدن این فیلم خیلی نگران پدرش می شود. 

اصال خودت هم نباید آن را می دیدی. 
البته بچه های من هر دو بابایی بودند. هر روز، 
ساعت پایان کار پدرشــان که می شد می رفتند 

به مناسبت ۲۷ آبان ماه، چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمانانه 
شش نفر از خلبانان و مهندسین پرواز بالگرد شینوک 

در اصفهان

 در اوج آسـمان هاعقاب های پرسوخته

از زمانی که قدم در این مسیر می گذارند با خطر همنشینند، می دانند به راهی می زنند که شاید بازگشتی نداشته باشد، می دانند 
و با جد و جهد پا در این راه می نهند؛ اما آن قدر شــجاع و بی باکند که هیچ هراسی در دل های چون کوه استوارشان راه ندارد. 
هدف را شناخته اند، همین است که تنها به رضای محبوب می اندیشند و شادی و امنیت فرزندان سرزمینشان، حتی اگر کودک 

خردسالشان در خانه چشم انتظارشان باشد، حتی اگر همدم و مونس و یا مادر عزیزتر از جانشان دل نگران حادثه ای باشد...
آنها می روند که مادری مانده در سیل خروشان را به فرزند چشم به راهش برسانند و کودکی در آوار مانده را به مادر نگرانش. 
می توانند راه ســاده تری برای امرار معاش انتخاب کنند؛ اما ساده و سخت برایشان معنا ندارد، اصال موضوع امرار معاش نیست؛ 
بلکه دفاع از جان و مال و ناموس وطن است... و کسی چه می داند، شاید می دانستند بالگرد  ترابری شینوک پرنده ایست که آنها 

را زودتر به مقصود می رساند...
آری قصه، قصه ی مردانی است که راه عروج را یافته بودند، همان ها که در یک زمان همچون دسته ای از پرندگان اوج گرفتند 

تا نامشان بر صفحه ای از افتخارات میهن بدرخشد و... قصه این است:
بالگرد  ترابری سنگین شینوک پایگاه چهارم هوانیروز ارتش با استاد خلبانی شهید خلبان رسول عابدیان و با همراهی خلبانان 
جوان، شهید پیمان فرهنگ، شهید کاظم نام آور، شهید بهرام حاج اسفندیاری و تیم فنی، شهیدان یوسفی و مسایلی، در تاریخ 
۲۷ آبان ۱3۸۵در غرب اصفهان در پرواز بود که دچار نقص فنی شد و با ایثار و فداکاری خلبانان این پرواز از فراز منطقه مسکونی 

عبور داده شده و سقوط کرد و همه سرنشینان آن به شهادت رسیدند.
پیکر شهید عابدیان و شهید یوسفی و مسایلی در زادگاهشان، اصفهان به خاک سپرده شد و پیکر خلبان شهید پیمان فرهنگ 

در شیراز، خلبان شهید کاظم نام آور در ارومیه و پیکر شهید حاج اسفندیاری در کرج به خاک سپرده شد.
به مناسبت سالگرد شهادت پرافتخار این حماسه سازان، تصمیم گرفتیم با خانواده های این شهدای گرانقدر و برخی از یاران 
و هم پروازانشــان هم کالم شویم، تا بیشتر با سیره این دالورمردان آشنا شده و آن را چراغ راهمان کنیم؛ لذا با کمک های امیر 

سرتیپ دوم خلبان سید قاسم خاموشی فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش توانستیم به این مهم دست بیابیم.
سید محمد مشکوهًْ الممالک

تماس گرفت و حالم رو پرسید. گفت که ما داریم 
می ریم پرواز. ایــن حرف را در حالی زد که هیچ 
وقت نمی گفت پرواز دارم. نمی دانم شــاید این بار 
برای این گفت که پرواز آخرش بود. حدود ۹:1۵ 
همان روز یعنــی، 27 آبان 8۵ به همراه خلبانان 
شهید، فرهنگ، نام آور، حاج اسفندیاری و استاد 
عابدیان و مســایلی به شهادت رسیدند. آنها رفته 
بودند غرب اصفهان برای پرواز. شــهید یوسفی و 

شهید مسایلی، مهندس پرواز بودند. 
پرواز بی بازگشت

از پادگان سفارش کرده بودند، بیایند اطراف 
منزل مراقب باشند که کسی از خانواده بیرون نیاید 

که به ما خبر بدهند. 
ریحانه هم که از مدرسه آمد گفت: تو سرویس 
مدرسه می گفتند یک بالگرد سقوط کرده و عمو 
عابدیان هم تو همون پرواز بوده. من زدم توی سرم 
و گفتم بابات هم با آقای عابدیان رفت. به گوشی 

همسرم زنگ زدم اما در دسترس نبود. زنگ زدم 
به خانم عابدیان. گفتم: شماره آقای عابدیان رو بده. 
گفــت: چکارش داری؟ گفتم: با آقا رضا کار دارم. 
جواب نمی ده. گفت: من زنگ می زنم. گفتم: باشه 
حاال شما زنگ بزن ولی شمارشو به منم بده تا زنگ 

بزنم. دیدم ایشان هم جواب نمی دهد. 
 تــا اینکه باالخره یک بار که تلفن منزل زنگ 
خــورد خودم جواب دادم، دیدم یکی از همکاران 
همسرم اســت. گفت: خانم یوسفی نترس فقط 
بالگرد آقای یوســفی سانحه دیده. منقلب شدم و 
گفتم: جان بچه هات راستشو بگو. دیدم زد زیر گریه. 
همان لحظه من هم افتادم و رفتم تو حالت ُشک. نه 
می توانستم  گریه کنم، نه داد بزنم، مات و مبهوت 
مانده بودم. همه آمده بودند منزل ما و به ســر و 
صورت خودشان می زدند؛ اما من نمی توانستم  گریه 
کنم. دوســتم به صورتم می زد و می گفت عشقت 

رفته، گریه کن؛ ولی فایده نداشت.... 
خوش آن روزی که نوبت بر من آید

همیشه این شعر را می خواند: شهیدان می روند 
نوبت به نوبت/خوش آن روزی که نوبت بر من آید
هنوز هم که هنوز است، این صدا همیشه در 

گوش من می پیچد. 
مشتاق شــهادت بود. می گفت: کاری که من 
انتخاب کرده ام خطر دارد. من که ســنم به جنگ 
نمی رسید؛ ولی دوســت داشتم در جبهه ها بودم 
و از کشــورم دفاع می کــردم. االن هم اگر جنگی 
باشد، ما باید آماده باشیم. حتی خودش در یکی از 
مأموریت ها داخل بالگرد فیلم گرفته بود و صحبت 
کرده بود، می گفت: »ما قراره شهید بشیم. تو رو خدا 
ما رو شهید حساب کنید. ما آرزوی شهادت داریم.«

رویای صادقه
به نظر من یک عشــق الهی موجب شد خودش 
را به شهدا برســاند. این طور نیست که خودش برای 
خودش تصمیمی   بگیرد. چند وقت قبل از شهادتش 
خوابی دیده بود. من هم متوجه نشدم چه خوابی دیده. 
ولی بعد از آن حرف هایی می زد که من را می ترساند.

فردای شــبی که آن خواب را دیده بود گفت: 
دیشب چت شــده بود؟ گفتم چیزی نشده بود. 
گفت: نه منتظرم تو این ســؤالو از من بپرسی که 
دیشــب چت بود. گفتم: مگه چیزی شده؟ گفت: 
من یک خوابی دیدم، بعد تو بلند شــدی سر منو 
در آغــوش گرفتــی و آرومم کــردی. بعد من را 
خوابوندی و خودت خوابیدی. گفتم خب حاال چه 
خوابی دیدی؟  هرچه اصرار کردم خوابش را نگفت. 

به او افتخار می کنم
ما عاشق هم بودیم و دوری از او خیلی برایم 
سخت بود. خیلی تالش کردم تا سرپا شدم. تا سه 
سال پیش کمد لباسش دست نخورده مانده بود. 
عکس هایش را مانند نمایشــگاه دور تا دور خانه 
چیده بودم. خیلی دلتنگش هستم. گرچه نبود او 
برای ما سختی هایی را به همراه داشته؛ اما می دانم 
که در راه خوبی رفته و این برای ما افتخار است. 
بچه ها خیلی بهانه پدرشان را می گرفتند. آنها 
را خیلی مشاوره می بردم. مزار همسرم در دیزیچه 
است که تا اینجا 4۵ دقیقه راه است. خیلی اوقات 
که بهانه می گرفتند تاکســی می گرفتم و آنها را 
می بردم سر مزار و با همان ماشین هم برمی گشتیم.
من تمام تالشــم را کردم که بچه ها کمبودی 
را احساس نکنند، در  تربیت آنها هم کم نگذاشتم، 
طــوری که همه دوســتان و آشــناها می گویند 

بچه هایت را خیلی خوب  تربیت کردی.
دعایی که به اجابت می رسد

خیلی اوقات شده مشــکلی برایمان پیش آمده، 
با همســرم صحبت می کنم و می گویم از دست ما که 
کاری برنمی آید شــما کاری کنیــد. دعا هم حتما به 

اجابت می رسد. 

انصاف پدر
میثم پســر شــهید که در زمان شهادت پدر 
تنها 11 سال داشته و اکنون جوانی برومند شده، 
خاطرات زیبایی از پدر دارد که برایمان می گوید:

پدر خیلی خوش اخالق، مهربان و شوخ بود. 
سعی می کرد با دوستان و همکارانش خوب برخورد 

کند. دیر عصبانی می شد. 
پدر در سال 84 یک شرکت کامپیوتری تاسیس 
کرده بود. من هم خیلی وقت ها می رفتم پیش پدرم. 
هر وقت هم که حوصله ام ســر می رفت از پدر پول 
می گرفتم و می رفتم بــرای خودم خرج می کردم. 
با اینکه 10 ســالم بود اما کمی از کارها و قیمت ها 
ســردر می آوردم. یک روز دیــدم پدر خیلی روی 
قیمت اجناس نمی کشد. گفتم: بابا تو که روی این 
کامپیوتر چهار هزار تومان سود می کنی. کرایه اینجا 
رو هم که می دی. گفت: بله تازه هزار تومنش رو هم 
تو می گیری و می بری برای خودت خرج می کنی.

باور نمی کردم پدرم رفته باشد
حتی مأموریت هم می رفت دلتنگش می شدیم، 

یک بــار برای مأموریــت رفته بود زاهــدان. این 
مأموریت 20 روز طول کشــید و من دیگر کالفه 
شــده بودم. زنگ زدیم گفتیم: کی میای. گفت: 
فرماندمون اجازه نمی ده برگردیم. گفتم: گوشــی 
رو بده فرمانده. من هم با ایشــان صحبت کردم. 
بعد هم رفتم محوطه و شروع کردم به بازی کردن. 
چیزی نگذشــت که پدرم به همراه همکارانش با 
ماشین آمدند، آنها طوری نشسته بودند که من پدر 
را نبینم. ماشین ایستاد و همکارانش پیاده شدند و 
گفتند: میثم بابات کو؟ گفتم: رفته مأموریت. یک 
دفعه بابا را دیدم که سرش را از پنجره بیرون آورده 

و من را صدا می کند. 
وقتی هم شهید شد، تا چند وقت باورم نمی شد 
پدرم در کنارمان نیست. فکر می کنم حدود چهلم 
پدرم بود که یکی از بچه ها در مدرسه گفت: میثم 
این بازی نصب نمی شود چکار کنم. ذهنم درگیرش 
شد؛ اما نمی دانستم باید چکار کنم، در راه برگشت 
به خانه با خودم می گفتــم خب می روم از پدرم 
می پرســم. نزدیک خانه که شدم تازه یادم افتاد 

پدر شهید شده...
شهادت حق او بود 

مادر شهید پیمان فرهنگ از فرزند شهیدش 
برایمان گفت، از عشــقش بــه پرواز و خدمت در 
لباس مقدس ارتش. مادر شــهید پیمان، شهادت 

را حق فرزندش می داند:
پیمان پسر و فرزند اولم بود که در شهرستان 
فیروزآباد متولد شــد. خیلی هوای من را داشت، 
تکیه کالمش آناجان بود... پیمان از بچگی خلبانی 
را دوســت داشت و همیشــه مي گفت: مي خوام 
هواپیما بخرم و بابامو ســوار هواپیما کنم. وقتی 
هم که بزرگ تر شد گفت: مي خوام نظامی بشم.

پیمان خیلی صداقت داشــت. مهربان بود و 
منظم. هر کاری مي خواست انجام بدهد، حتما با 
من تماس مي گرفت و مي گفت: مي خوام باهاتون 

مشورت کنم.
نگران سالمتی من بود

دورتریــن و آخرین خاطــره ای که از پیمان 
دارم این اســت که من بیمار بودم و جراحی مغز 

کرده بودم.
زمان جراحی پیمان آمد شــیراز و بعد رفت 
اصفهان. ولی هر روز به من زنگ مي زد و می گفت: 

مي خوام بیام شیراز و بیارمت اصفهان.
شب قبل از شهادتش هم تماس گرفت و گفت: 
هماهنگ مي کنم یکی از دوســتام بیاد و شما رو 
بیاره اصفهان. چند ماه قبلش هم ســرحد و سر 
مزرعه بودیم. آمد ســرش را گذاشــت کنار سرم 

روی بالشت و کلي با هم حرف زدیم!
من فیروزآباد بودم که بســتگان آمدند خانه، 
خیلی شلوغ شــد، آنها خبر شهادت پیمان را به 

من دادند، حالم خیلی بد شد.
به شهادتت بیشتر افتخار می کنم

لحظه ها و روزهای اول نبودنش خیلی سخت 
و غیرقابل تحمل بــود؛ ولي بعدها متوجه قدر و 
ارزشش شدم و به پسرم افتخار کردم. االن هم به 

او افتخار مي کنم.
پیمان را همیشه در کنار خودم حس می کنم، 
همین هفته گذشــته خوابش را دیدم، آمده بود 
خانه، پدرش هم بود، سر سفره با هم غذا خوردیم. 
می دانم صدایم را می شــنود، بــه او مي گویم تو 
خیلی صاف و ســاده و با صداقت بودی و شهادت 

حقت بوده.
به او مي گویم زمانی که خلبان بودی، خیلی 
خوشحال بودم و به تو افتخار مي کردم؛ ولی االن 
به شهادتت بیشتر افتخار مي کنم. مي گویم که برای 
برادر و خواهرهایت دعا کن که همیشــه سالمت 

و موفق باشند.
مادر شهید بودن، حس غرور و بزرگی عجیبی 
به یک مادر شهید مي دهد چون همه به او به عنوان 
مادر پهلوان و قهرمان نگاه مي کنند. همه به مادر 
شهید احترام مي گذارند. خیلی ها به من می گویند: 

شما مادر شهیدی برامون دعا کن.
روایت سرهنگ خلبان بهمن ایمانی

 از شهید خلبان پیمان فرهنگ
شــهید خلبان پیمان فرهنگ، فرزند یکی از 
مشهورترین و خوش نام ترین فرهنگی های جنوب 
کشور بود. پدر ایشان، مرحوم نادر فرهنگ یکی از 
معلمان دلسوز ایل قشقایی بود. بدیهی است که 
پسر ایشان هم آدم ادیب و متشخصی بود و نگاه 
عاشــقانه و ادیبانه ای داشت. پیمان فرهنگ یک 
خلبان شجاع و دلسوز و یک ادیب عاشق بود که 
خیلی وقت ها می دیدم وقتی از پرواز برمی گردد، 
لحظات پروازش در آســمان کشور را با جمالتی 

زیبا بیان می کند:
او نســبت به بیت المال دلســوز و نسبت به 
مردم عاشق بود. چه در پروازهای عملیاتی و چه 
پروازهای امدادی عرق و عالقه اش به مردم دیده 
می شد؛ شــاهد مثال این عشق و عالقه به مردم، 
تالش های بی نظیرش در زلزله بم یا پرواز امدادی به 
سیستان است. او قاری قرآن بود و با لحن زیبایش 

قرائت قرآن می کرد. 
روز شــهادت از یــک مأموریت طوالنی مدت 
از تهــران برگشــته بــود و خیلی مشــتاقانه با 
 خلبان عابدیان رفت تا در آن پرواز مهم شــرکت 

کند.
من از هم پروازی و دوستی و هم سفره بودن 
با این خلبان درس اخالق و مردانگی و شرافت در 
کار را آموختم و به جز اینکه دوســت و هم پرواز 

من بود او را معلم خودم می دانم.
همسرم خلبانی قاطع و باهوش بود

همسر خلبان شــهید بهرام حاج اسفندیاری 
می گوید: همسرم خلبانی منطقی و آرام، فاضل و 
فداکار، روراســت و صادق بود. قاطع بود و بسیار 
باهوش و متفکر. وقتی در مسایل علمی  و پروازی 
متمرکز می شد، هیچ چیز به هیچ گونه نمی توانست 
ذهن و فکرش را از دقت و واکاوی اش جدا کند تا 

اینکه به پاسخ و هدفش برسد.
من و بهرام در ســال 1۳80 ازدواج کردیم و 
دخترم ستایش، در سال 1۳84 به دنیا آمد و در 
27 آبان سال 1۳8۵ همسرم به همراه هم پروازانش 

به شهادت رسید.
هر چند که فقدان همسرم برای من و شهادت 
پدر برای دخترم خیلی سخت است، اما می  دانم 

همسرم برای امنیت و آســایش مردم و کشورم 
رفته و همین برای من و دخترم قوت قلب است.

امیــدوارم در  تربیت فرزندم موفق باشــم و 
دخترم، انسانی همانند و در شان پدرش شود. 

خاطره ای شنیدنی از شهید حاج اسفندیاری 
در سیل گرگان

سرهنگ خلبان مسعود باقری، از هم پروازان 
شهید خلبان بهرام حاج اسفندیاری، درباره او گفت:

 بنده و شهید خلبان بهرام حاج اسفندیاری در 
حادثه سیل گرگان در سال 1۳80 با هم هم پرواز 
بودیم. حادثه ای بسیار غم انگیز و وحشتناک بود و 

عمق فاجعه بسیار زیاد... 
روز دوم در اطراف مینودشــت یک اتوبوس 
مسافربری در میان سیل گیر کرده بود و به علت 
جاری شدن ســیل و واژگونی اتوبوس عده ای از 
مسافران جان خود را از دست داده بودند و عده ای 
در کنار جاده خود را به خشــکی رسانده بودند. 
ما پــس از پیداکردن جایی مناســب برای فرود 
در زمینی مناســب نشستیم و باقی مانده نفرات 
را ســوار کردیم. شــهید حاج اسفندیاری تعریف 
می کرد پدر و مادری را دیدم که فرزند خود را در 
این حادثه گم کرده بودند و با چشــمان گریان به 
دنبال او می گشتند. شهید می گفت پس از نشستن 
در گرگان و هنگام آماده شدن برای سوختگیری، 
آن دو نفر از بالگرد پیاده نشــدند و التماس کنان 
از من می خواستند که دوباره به آن منطقه پرواز 
کنیم. من این مطلب را به خلبان یکم خودم اطالع 
دادم و گفتم اگر امکان دارد هم برای کمک رسانی 
دوباره و هم برای پیداکردن بچه این خانواده دوباره 
به مینودشت پرواز کنیم که جناب استاد سرهنگ 
خلبان کاظمی قبول کرد و پس از سوخت گیری به 
سمت مینودشت به پرواز درآمدیم. آن دو مانند ابر 

بهاری می گریستند.
ما قبل از نشستن در ارتفاع پایین و مقداری 
جلوتر از محل واژگونی، جایی که حادثه رخ داده 
بود مشــغول گشت زدن شدیم. در فاصله کمی از 
محلی که اتوبوس در سیل غرق شده بود، عده ای 
از مــردم محلی را دیدیم. پس از پیداکردن جای 
مناسب و فرودآمدن، به سوی مردم رفتیم و از آنها 
پرســیدم آیا کسی را از آب پیدا کرده اند که زنده 
باشــد. آنها گفتند ما یک دختر بچه را از آب پیدا 
کردیم که به طور معجزه آسایی زنده مانده بود. او 
را به بیمارستان گنبد منتقل کرده بودند. من این 
خبر را به پدر و مادرش دادم و برق شــادی را در 

چشمانشان دیدم.
شهید اسفندیاری هر وقت که خاطره را تعریف 

می کرد چشمانش پر از  اشک می شد و می گفت: به 
راستی خداوند چقدر بزرگ است. خدایی که یک 
دختر بچه را در این ســیل عظیم حفظ نموده و 
چشمان منتظر پدر و مادرش را ناامید نکرده است.

شهیدی که هیچ گاه دخترش را ندید
خطه قهرمان پرور آذربایجان شیر مردان بزرگی 
را برای حفــظ ایران بزرگ تقدیم کرده اســت. 
فرزندانی چون ســتار خان، باقر خان و شهیدان 
باکری و دیگر بزرگ مردانی که نامشان در تاریخ 

جاودان است.
فرزنــدان این خطــه از خاک گهربــار ایران 
بسیار ســخت کوش و پرتالشند. و برای رسیدن 
به آرزوهایشــان تالش های بسیاری کرده اند. این 
فرزند عزیز و برومند آذربایجان نیز  آن قدر کوشید 
تا به رویای خود؛ یعنی پرواز رســید؛ ولی اکنون 
دیدن پــرواز کاظم، برای پرندگان رویایی ســت 

دست نیافتنی...
مریم قربان قدوم همسر خلبان شهید کاظم 
نام آور از این شــهید بزرگوار برایمــان گفت، از 

دخترش که هیچ گاه پدر را ندید:
من چهار سال همدم و  همسر خلبان شهید 
کاظــم نام آور بودم.بعــد از ازدواج راهی اصفهان 
شــدیم. در خانه مهربان و صبور بــود. به ندرت 
در خانه مشــکلی پیش می آمد. عالقه زیادی به 
مادرش داشــت. همیشه با احترام بسیار زیادی با 
بزرگ تر های فامیــل برخورد می کرد. برای پدر و 
مادرم بسیار عزیز بود. همیشه کمک حال من در 

کارهای خانه بود.
غم غربت، با کاظم برایم بی معنی بود. همیشه 
برای کمک به دیگران پیش قدم بود. روی روزی 
حالل بســیار حســاس بود. به هیچ وجه دوست 
نداشــتند اذیتی برای دیگران داشته باشد. ارادت 

خاصی به خانم  ام البنین داشتند. 
فراقی بی انتها

دخترمان ملیکا هنــوز به دنیا نیامده بود که 
کاظم برای همیشه ما را تنها گذاشت. یک ماه بعد 
از شهادت کاظم ملیکا به دنیا آمد. شرایط خیلی 
بدی داشتم. من به عنوان مهمان آمده بودم؛ ولی 

ماندگار شدم.
سال های بدون کاظم سخت بود؛ ولی گذشت. 

زندگی بدون کاظم درد آور بود؛ ولی یاد گرفتیم.
ملیکا، عزیزترین عزیزانش را از دســت داد و 
هیچ گاه پدرش را ندید؛ ولی این افتخار که پدرش 
در راه کشــور و ملت ایران جان خود را فدا کرده 
همیشه با او همراه است. امیدوارم بتوانم مادر خوبی 
برای ملیکا باشم تا او بتواند فردی الیق و پر افتخار 

برای میهنش باشد.
عشق به کمک خالصانه به مردم

سرهنگ خلبان بهمن ایمانی از شهید خلبان 
کاظم نام آور این گونه روایت می کند:

بنده و شهید نام آور با اختالف یک سال وارد 
دانشکده خلبانی شدیم. همین موضوع باعث شد 

ما خیلی خوب یکدیگر را بشناسیم. 
شــهید نام آور یک شخصیت بسیار درستکار 
و شــریف و قاطع داشــت. در چشمانش همیشه 
امیدی موج می زد و دقیقاً می شد حس کرد که او 
تالش و کوشــش برای پیشرفت و ترقی و خدمت 
در شــرایط بهتر و قوی تر را در دل دارد. همیشه 
افق چشــمش دور دست ها را نگاه می کرد. بسیار 
آدم پرتالشی بود و زمان هایی هم که می خواست 
برود پرواز، بالگرد را مانند دوستش تصور می کرد 
و برایــش یــک تکه آهن نبود، یــک روح و یک 
دوست بود. فکر می کرد که بالگردش یک موجود 
جاندار اســت، به ویژه اینکه بالگردش شــینوک 
 بــود و با آن، امدادهای خالصانــه اش را به مردم 

می رساند. 

شیـر بـا طعم 
خـون!

حاصل ازدواج ما یک دختر و یک پسر است. 
زمانی که همســرم شهید شد دخترم ریحانه 1۳ 
ســاله و کالس دوم راهنمایی، و پسرم میثم 11 
ساله و پنجم ابتدایی بود. ریحانه فوق دیپلم دارد 
و ازدواج کرده و میثم 2۵ سال دارد و در مجتمع 
فوالد پذیرفته شده و مشغول به کار است و البته 

عقد کرده است. 
مردم داری و اخالق خوب شهید

اخالقش خیلی خوب بود. مهربان و مردم دار و 
خویشتن دار بود. استاد قرآن هم بود و در پادگان 
کالس می گذاشــت. هر کمکی که از دســتش 
برمی آمد به مردم می کرد. اخالقش در منزل هم 
خیلی خوب بود. او بهترین مرد دنیا بود و هیچ کس 

جلوی در پادگان، منتظر می ماندند که پدرشــان 
بیاید. وقتی پدرشــان می رفــت مأموریت، میثم 
می گفت: من کاری ندارم که مأموریت هســتی، 
من تا ۵0 می شــمرم باید بیــای. دلم برات تنگ 
شده. بعد هم که برمی گشت مسابقه می گذاشتند 

که کدامشان زودتر بابا را ببوسند.
 با همه خداحافظی کرد

ما آن زمان ماشین نداشتیم. برادر کوچک من 
گاهی می آمد اصفهان، همســرم هم زنگ می زد 
و می گفــت: ما می خواهیم بیاییم دیزیچه. او هم 
می آمد دنبال ما. شب پنج شنبه آمده بود اصفهان 
زنگ زد گفت: می آییــد بریم دیزیچه؟ گفتم: نه 
این هفته نمی تونیم بیایم. به آقا رضا گفتم، گفت: 
نه فردا شــب تو مسجد برای محرم جلسه داریم. 
به برادرم گفتم ولی ناراحت شــد. گفت: پاشو به 
آقارضا زنگ بزن بگو ما می آییم. خالصه رفتیم. به 
همه فامیل ســر زد. با همه خداحافظی کرد. سر 
سفره ناهار مداحی کرد، از امام حسین علیه السالم 
خواند، از شهدا خواند. به خواهرش می گفت: اگر 
اتفاقی برای من افتاد گریه نکنی، سرسنگین باش. 
خودت را نزنی، بدان که رفتن در این راه و شهادت 

برای من افتخار بوده.
همسرم ساعت هفت رفت و ساعت8:۳0 دقیقه 
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