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غفوریان- 48 سال دارد، می گوید: االن به ما 
می گویند جوان اما به نظر در گذشته و دوران 
ــوان تر از سن و  ــاع مقدس، فرماندهان ج دف
سال کنونی من بودند. مثاًل، شهید بزرگوار، 
سپهبد علی صیاد شیرازی، با درجه سرهنگی 
و حــدود 45 سالگی، فرمانده نیروی زمینی 
ارتــش بــوده اســت. این فرمانده جــوان که اهل 
خرم آباد است، از سال 72 لباس سربازی وطن 
را به تن دارد و می گوید: از روزی که این لباس 
را به تن کردم تا امروز حتی یک لحظه هم از این 
انتخابم پشیمان نبوده ام بلکه همیشه خداوند 
را شاکرم که توفیق خدمت و سربازی وطن را به 
من عطا فرمود و دعایم این است که در همین 
لباس نیز، اگر لیاقتش را داشتم، شهادت را 
نصیبم کند. این ها جمالت آغازین گفت و گویم 
با سرهنگ ستاد، خلبان رحیم عینی، فرمانده 
پایگاه پنجم هوانیروز مشهد مقدس بــود. در 
ــای گرم شهریور مهمان  یکی از واپسین روزه
این فرمانده جوان در پایگاه هوانیروز می شوم 
و صحبت هایش را درباره خانواده اش، مشهد 
و امام رضا)ع(، بالگرد، پرواز و اقتدار و آمادگی 
هوانیروز جمهوری اسالمی ایران می شنوم. او 
از حدود سه ماه قبل، از کرمانشاه برای مسئولیت 
جدید به مشهد آمده است و می گوید: یکی از 
خواسته هایم از آقا امام رضا)ع(، این بود که روزی 

بتوانم در جوارش، در این شهر خدمت کنم.

خلبانی انتخاب اول	 
می گوید: از ابتدا با عشق و عالقه وارد ارتش 
شدم و اگرچه امکان خدمت در یگان های دیگر 
ــت، امــا اولین انتخابم خلبانی  هم وجــود داش
بــود. در همه این سال ها، توفیق داشته ام در 
را  مسئولیت  مختلف  سطوح  خدمتم،  مسیر 
مسئولیت  کــه  تاکنون  سطح،  ترین  پایین  از 
فرماندهی پایگاه را عهده دار هستم، تجربه کنم. 
عینی که تاکنون 950 ساعت تجربه پــروازی 
بالگرد دارد، می گوید: طبیعتًا اگر مسئولیت 
هایم کمتر می بود، بیشتر می توانستم پرواز کنم.

رفقای شهیدم ...	 
از سرهنگ می خواهم از دوستان و همرزمان 
نمازیان،  شهید  از  او  بگوید.  برایم  شهیدش 
شهید اسماعیل زاده، شهید جهانبخش مرادی، 
شهید حسین پور، شهید پروینی و شهید سلیمان 
منش نــام می بــرد و می گوید: ایــن دوستانم، 
خلبان و مهندس پرواز بودند که در درگیری با 
اشرار، در ارومیه به شهادت رسیدند. با شهید 
اسماعیل زاده به دلیل این که هم خدمتی بودیم، 
صمیمیت بیشتری داشتم و البته هم پروازی 
خودم، »پیمان فرهنگی« بود که در یک ماموریت 
امدادرسانی، به شهادت رسید. همیشه در ذهنم 
هستند و امیدوارم آن ها که شهیدان راه وطن و 

دین اند، روزی شفیع ما باشند.

من و پرواز	 
ُحسن پــرواز چیست؟ این پرسش بعدی ام از 
فرمانده بود. این طور پاسخ می دهد: حتی برای 
کسانی که به عنوان مسافر، ســوار هواپیما یا 
بالگرد می شوند، پرواز نوعی احساس نزدیکی 
بیشتر به خدا ایجاد می کند. من خودم هر وقت 
پرواز کرده ام، در مدت پــرواز، به هیچ چیز جز 

خدا، پرواز و مأموریت فکر نمی کنم. اساسًا به 
طور ناخودآگاه در پرواز، همه تعلقات مثل خانه 
و کاشانه و مال و... از ذهن و ضمیر خلبان دور 
و انگار همه چیز فرد به خدا، پرواز و ماموریت 
معطوف می شود. به عالوه، از پیش کسوتانمان 

هم آموخته ایم که با وضو وارد بالگرد شویم.

بالگردها؛ فرزندانم!	 
این که یک فرمانده اشتغاالت زیادی دارد و نگاه و 
واکنش اعضای خانواده به این اشتغاالت چگونه 
است، دغدغه ای است که آن را با آقای عینی در 
میان می گذارم و این گونه می شنوم: خانواده های 
ما پذیرفته اند که ما به عنوان یک نظامی، تنها 
متعلق به خودمان نیستیم؛ بلکه به وطنمان و 
جمهوری اسالمی تعلق داریم و باید تا آخرین قطره 
خون، از این آب و خاک و حریم والیت دفاع کنیم. 
من همیشه بالگرد را به فرزند خودم تشبیه کرده ام. 
همان طور که من به فرزندانم توجه می کنم، همان 

اندازه هم باید بالگرد را تر و خشک کنم.

همسرم می گوید از بچه هایت چه خبر؟	 
وقتی فرمانده، بالگردها را به فرزندانش تشبیه 

می کند، از او می پرسم: این جمله را تاکنون به 
همسرتان هم گفته اید؟ پاسخ می دهد: بله، 
خیلی زیــاد و گاهی هم همسرم می گوید: از 
بچه هایت چه خبر؟ بالگرد هم نیاز به تقویت و 
رسیدگی و نگهداری دارد. در واقع، فرمانده 
گردان پــروازی، همچون یک مهره چین، باید 
بداند تک تک بالگردهایش در چه موقعیتی از 
نگهداری و پرواز هستند که در شرایط عملیاتی، 
بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. برای 
نمونه، سال 96 که من در کرمانشاه به عنوان 
ــردم، با برنامه  ــردان خدمت می ک فرمانده گ
ریزی دقیقی که در کوتاه ترین زمان، به همت 
فرماندهان محترم صورت گرفت، توانستیم در 
ماجرای زلزله، فقط در یک روز، 180 ساعت 
پرواز امدادی انجام دهیم که زمان قابل توجهی 
به شمار می رود؛ این از آمادگی یک یگان پروازی 
حکایت می کند که در پرتو مراقبت و رسیدگی 
به موقع به بالگرد، محقق می شــود. وقتی از 
سرهنگ می پرسم: آیا همسرتان با ماموریت 
ها و از این شهر به آن شهر رفتن و شرایط سخت 
کاری تان کنار آمده است؟ خیلی صریح پاسخ 
می دهد: خدا را شکر همسرم از ابتدا، این کار و 

شرایط من را پذیرفته و همواره یاری دهنده ام در 
امور زندگی و تربیت فرزندانم بوده است.

دیروز و امروز هوانیروز	 
از این فرمانده جوان می خواهم درباره دیروز 
و امروز هوانیروز برایم بگوید. به قول خودش، 
صحبت های او فقط گوشه ای از حماسه امروز 
و دیروز این نیروی قهرمان است: در زمان دفاع 
نقش  آن  در  که  نبود  عملیاتی  هیچ  مقدس، 
عملیاتی برای هوانیروز طراحی نشود؛ مواردی 
از جمله پشتیبانی نزدیک آتش، از یگان های 
زمینی، اسکورت ستون های زمینی، حمل بار 
و مهمات و پرواز در مناطق صعب العبور و انتقال 
رزمندگان و آذوقه و... نقش ها و ماموریت هایی 
بود که برعهده هوانیروز گذاشته می شد. به یاری 
خداوند، پس از پایان جنگ، برای احیای دوباره 
وسایل و تجهیزات و به همت فرماندهان محترم، 
صنایع »یا علی« در هوانیروز شکل گرفت که 
این صنایع قادر است تمام نیازمندی های فنی 
بالگردها را فراهم کند؛ ضمن این که به دیگر 
یگان های پروازی نیز، برخی خدمات و قطعات 
ارائه می شود. ما موفق شدیم بالگردهایمان را به 
سامانه های دید در شب مجهز کنیم. به عالوه، 
توانسته ایم بالگردها را به موشک های دوربرد 
نقطه زن مجهز کنیم که در گذشته، به این صورت 
وجود نداشته است. در واقع این توفیقات، با 
همت تمامی کارکنان و مساعدت سلسله مراتب 
فرماندهی به ویژه فرماندهی محترم کل ارتش 
ــران، فرماندهی محترم  جمهوری اسالمی ای
نیروی زمینی محوری و فرمانده والیــت مدار 
هوانیروز به دست آمده است و روز به روز نیز بر 
این موفقیت ها افزوده می شود. در ُبعد عملیات 
214 که قبال هیچ سیستم  نیز، بالگردهای 
دفاعی از خود نداشت، امروز این قابلیت را دارد 
که ضمن حمل بار، به عنوان یک بالگرد شکاری 
مورد استفاده قرار گیرد. به لطف حضرت حق، 
امروز بیش از هر زمان دیگری در آمادگی الزم 

به سر می بریم.

هم کالم با فرمانده پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد

خدا، پرواز،مأموریت

نوائیان - در بحبوحه نبردهای سنگین زمینی، 
همیشه صدای ملخ های بالگردهای هوانیروز، 
روحیه رزمندگان را تقویت می کرد. خلبانان 
شجاع و جان برکف، می آمدند تا خط را برای 
خودی ها ایمن کنند، بر سر یگان تانک دشمن 
بکوبند و پس از تخلیه مهمات و ادوات، مجروحان 
را به پشت جبهه منتقل کنند؛ خلبانان هوانیروز 
در دوران دفاع مقدس، همه جا بودند تا امید را با 
خود به دل های سربازان وطن بازگردانند. برای 
افرادی که کودکی و نوجوانی خود را در دوران 
جنگ تحمیلی هشت ساله سپری کرده اند، 
هوانیروز مترادف با سریال شورانگیز »سیمرغ« و 
نام و یاد شهیدان شیرودی و کشوری است؛ دو یار 
دیرین از خطه پهلوان پرور طبرستان که روایت 
حماسه و رشادت آن ها، در تاریخ ایران ماندگار 

شــد. شهید علی اکبر شــیــرودی، در ماجرای 
هجوم تانک های عراقی به مناطق مرزی استان 
کرمانشاه، همراه با یارانش، در حالی که تنها 
دو فروند بالگرد کبری در اختیار داشتند، به 
متجاوزان حمله و ده ها دستگاه تانک دشمن را 

منهدم کردند و مانع از پیشروی بعثی ها شدند.

آمار شگفت انگیز	 
وقتی درباره جایگاه هوانیروز در هشت سال 
دفــاع مقدس صحبت می کنیم، نباید از یاد 
ببریم که خلبانان دالور آن، در آن هشت سال 
مهم و حساس، با 300 هزار ساعت پرواز، گره 
20 میلیون  از مشکالت بسیاری گشودند. 
شهید،   246 تقدیم  عملیاتی،  کــار  ساعت 
600 جانباز و 84 آزاده، طی جنگ تحمیلی 

هشت ساله، بخشی از افتخارات نیرویی است 
که در هر شرایطی، کلید نجات عملیات های 
حساس بود و خلبانانش، در عین گمنامی، 
نامدارترین و شناخته  شده ترین افراد میدان 
نبردهای سخت بودند؛ بــرای آن ها، گرما و 
سرما، شب و روز، کوهستان و دشت معنایی 
نداشت؛ خلبانان غیور هوانیروز، در هر جایی 
کــه نــیــاز بـــود، حــضــور داشــتــنــد؛ از نخستین 
ــای پس از پیروزی انقالب و در جریان  روزه
پاوه  در  ضدانقالب  گروهک های  با  مقابله 
تا واپسین روزهــای دفــاع مقدس و عملیات 
منافق سوز مرصاد، هوانیروز در خط مقدم دفاع 
از سرزمین ایران و کیان جمهوری اسالمی، 
حضوری فعال داشت و حماسه هایی جاودانه 

را در تاریخ این مرز و بوم، رقم زد. 

درباره نقش مهم هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقدس

300 هزار ساعت پرواز، به عشق وطن خاطرات رهبر انقالب از دوران 
دفاع مقدس در »دفاع پیروز« 

وقــایــع دفـــاع مــقــدس و 
خاطراتی از مقام معظم 
رهبری از ایــن دوران، 
در قالب کتاب »دفــاع 
پیروز«، روانه بازار کتاب 
شد. به گزارش ایبنا، به 
نقل از روابـــط عمومی 
مجمع ناشران انقالب 
اســالمــی، موسسه قــدر والیــت، »دفــاع پیروز« 
ــاع مقدس و نقش  را که وقایع هشت ســال دف
قشرهای مختلف و خاطرات مقام معظم رهبری 
را از آن دوران روایــت می کند، منتشر کرد. به 
گفته مدیر موسسه فرهنگی هنری قدروالیت، 
کتاب »دفــاع پیروز« به مباحث چرایی تحمیل 
جنگ هشت ساله به ایران از سوی آمریکا، نتیجه 
در  موثر  عوامل  آن،  برکات  و  تحمیلی  جنگ 
دوران دفاع مقدس، صحنه های ویژه در دفاع 
ــت تاریخی دفــاع مقدس از زبان  مقدس، روای
رزمندگان، وظایف ما در قبال جنگ تحمیلی و 
دفاع مقدس، برگ هایی از حضور مقام معظم 
رهبری در جبهه ها و همچنین، بیان خاطرات 
خواندنی ایشان از دوران دفاع مقدس پرداخته 
است. احمد عطایی تصریح کرد که این اثر 344 
صفحه  ای، در 10 فصل، سعی می کند در حد 
مقدور، با رویکرد تبیینی و تاریخ نگاری، پرده ای 
دیگر از دوران دفاع مقدس را پیش روی مخاطبان 
قرار دهد. این اثر ضمن ترسیم تصویری از آن 
دوران مقدس و شکوفا، تالش دارد به بیان وظایف 
امروز دولتمردان، آحاد ملت و مدیران و مسئوالن 
فرهنگی کشور در قبال دفاع مقدس و مقاومت 
اسالمی بپردازد. در بخشی از این کتاب و به نقل 
از بیانات رهبر انقالب در دیدار مسئوالن دفاتر 
نهضت سوادآموزی در سال 1369، می خوانیم: 
ــوان مؤمن، رزمــنــده مخلص و آدم  »ایــن قــدر ج
فداکار جان خود را به خطر انداخت یا نثار کرد، تا 
دشمن را یک وجب عقب بنشاند، یا از جلو آمدن او 
مانع بشود، که واقعا ضبط و حصر آن ها کار آسانی 
نبود. من نمی دانم آیا این چیزها در نوشته ها و 
دفترها و الاقل در سینه ها ضبط است، تا روزی 
در اختیار تاریخ  قرار بگیرد یا نه؟ و ای کاش باشد 
و قرار بگیرد.« کتاب »دفاع پیروز«، توسط موسسه 
فرهنگی هنری قدروالیت، در قطع رقعی، در 
344 صفحه و با قیمت 30 هزار تومان منتشر و 

در دسترس عموم قرار داده شده است.

 سلطنت طلبان
هم پیمانان صدام

کتاب »هجوم سراسری« 
کـــه چــهــارمــیــن مجلد 
کتاب های  سلسله  از 
»روزشــمــار جنگ ایــران 
و عــراق« است و از سوی 
ــات و  ــع ــال ــط »مـــرکـــز م
تحقیقات جنگ« منتشر 
شــده، ضمن مــرور روند 
هجوم سراسری عراق به ایران، از سی ویکم شهریور 
1359 تا چهارم آبــان همان ســال که مصادف 
بود با شکسته شدن مقاومت 34 روزه مدافعان 
خرمشهر و تصرف این شهر توسط اشغالگران، 
کنش ها و واکنش های مقامات سیاسی و نظامی 
ایران و عراق را نیز به صورت روزشمار نقل کرده 
است. به گزارش ایبنا، همزمان با هجوم زمینی، 
هواپیماهای دشمن نیز، هجوم به شهرها و مناطق 
استراتژیک را آغاز کردند و تا قبل از تاریکی شب، 
با تجاوز به نوزده شهر، فرودگاه ها، پایگاه ها و... 
را هدف قرار دادند. سی ویکم شهریور، مصادف 
بود با آغاز سال جدید تحصیلی و به همین دلیل، 
امام خمینی)ره( در بیاناتشان به همین مناسبت، 
اشاره هایی هم به حمله عراق به ایران داشتند. 
ایشان با تذکر به گروه ها و گروهک ها، درباره لزوم 
اجتناب از شایعه پراکنی و ایجاد اغتشاش در روز 
اول بازگشایی مدارس، دست زدن به این اعمال 
را، نشانه همدستی آن ها با اجانب و صدام دانستند. 
اشاره امام)ره(، به دعوت سلطنت طلبان و از جمله 
رادیو صدای به اصطالح آزاد، برای »اعتصاب عظیم 
ده میلیونی مــدارس« بود؛ اقدامی مذبوحانه که 
البته به نتیجه نرسید. امام)ره( در همان سخنرانی 
بیان کردند: »هر وقت الزم بشود من پیامی به 
ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او نشان 
خواهم داد که این اذناب آمریکا قابل ذکر نیستند.«
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