
وادي کتاب

نگاهي به کتاب »انتخابي ديگر« يادنامه شهيد سيدعليرضا ياسيني
اولين عمليات چند ساعت بعد از شروع جنگ

  غالمحسين بهبودي
امير شهيد س��يدعليرضا ياس��يني يكي از 
خلبان ه��اي نخبه نيروي هواي��ي بود كه در 
طول دفاع مقدس ركورددار پرواز با جنگنده 
فانتوم بود. از ياسيني خاطرات بسياري نقل 
ش��ده كه بخش��ي از اين خاطرات در كتاب 
»انتخابي ديگر« از مجموعه اميران جاويد به 
چاپ رسيده است. ياسيني كه استاد خلباني 
تمام عيار بود، در طول جن��گ حدود 3هزار 
ساعت پرواز داشت و بارها و بارها در عمليات 
مختلف حض��ور يافته بود. با ه��م نگاهي به 

داشته هاي اين كتاب مي اندازيم.
س��يدعليرضا ياسيني س��ال 1330 در يك 
خانواده مذهبي در آبادان متولد شد. ابتداي 
كتاب »انتخابي ديگر« به اولين هاي زندگي 
شهيد مي پردازد و نمايي كلي از زندگينامه 
وي را پي��ش روي خوانن��ده ق��رار مي دهد. 
عليرضا كه از 18 سالگي به دانشكده خلباني 
ورود كرده بود، تخصصش در پرواز با اف-4 يا 
همان فانتوم بود، اما با جنگنده هاي ديگري 
چون اف-5، پي-3اف، ميگ-29 و سوخو24 

هم پرواز كرده بود.
زندگي اين خلبان ماهر نيروي هوايي زماني 
دچار تغيير مي شود كه به رغم پوشيدن رخت 
نظام، به پخش اعالميه هاي حضرت امام در 
بين همكارانش مي پردازد. بع��د از پيروزي 
انقالب نيز وارد دفاع مقدس مي ش��ود. از آن 
زمان ياسيني بارها و بارها براي مأموريت هاي 
جنگي رهسپار مي شود و يكي از ركوردداران 

پروازهاي جنگي مي شود.
در بخش��ي از كت��اب مي خواني��م: »هنگام 
عمليات چنان خونسرد بود كه گويي پروازي 
معمول��ي انجام مي ده��د. به همي��ن دليل 
در دوس��تان اين باور به وج��ود آمده بود كه 
هيچ گاه ياس��يني مورد هدف ق��رار نخواهد 
گرفت. هرچند پروازه��اي زيادي انجام داده 
بود اما هرگز نش��د كه از زبان خودش درباره 

مأموريت هايش سخني بش��نويم يا اينكه از 
تعداد و چگونگ��ي مأموريت هايش صحبت 

كند.«
كتاب »انتخابي ديگر« خاطره محور اس��ت 
و خاط��رات در بخش هاي كوتاه��ي با تيتر 
جداگانه و نام راوي به نوبت آورده شده اند اما 
ترتيب زماني خاصي ندارند. در هر خاطره اي با 
بخشي از خصوصيات اخالقي شهيد ياسيني 
آش��نا مي ش��ويم. هرچند به دلي��ل كثرت 
پروازهاي جنگي وي، بخش اعظم كتاب به 
خاطرات اين دوره از زندگاني شهيد ياسيني 
اختص��اص مي يابد. نكته جال��ب در زندگي 
جهادي شهيد ياسيني اين بود كه او در اولين 
عمليات جنگي ني��روي هوايي عليه بعثي ها 
شركت كرده بود. درس��ت در همان روز 31 
شهريور 59 كه عراق فرودگاه ها و پايگاه هاي 
هوايي كشورمان را مورد اصابت قرار مي دهد، 
چند س��اعت بعد تع��دادي از جنگنده هاي 
ايراني به قصد انتقام از دش��من، عملياتي را 
طرح ري��زي مي كنند كه به عملي��ات انتقام 
مشهور مي ش��ود. ياس��يني در اين عمليات 
شركت مي كند و كارش را در جنگ تحميلي 
با موفقيت آغاز مي كند و تا پايان دفاع مقدس، 
به عنوان يكي از خلبانان ماهر نيروي هوايي 

خدمت مي كند.
»پس از بمباران به سوي ايران سمت گرفتيم. 
هر چه��ار فروند ب��دون اينكه گلول��ه اي به 
طرف مان شليك شود به سوي كشورمان ادامه 
مس��ير داديم و در پايگاه به زمين نشستيم. 
وقتي جناب ياسيني از پلكان هواپيما پايين 
رفت، من هم پشت سر او پايين آمدم. وي كنار 
هواپيما ايستاد، در حالي كه از خوشحالي در 
پوست خودش نمي گنجيد، گفت: خدايا شكر! 
كه اولي��ن مأموريت جنگي م��ان با موفقيت 
كامل پايان يافت.« سراس��ر كت��اب مملو از 
خاطراتي اس��ت كه نش��ان مي دهد شهيد 
ياس��يني تا چه ميزان متعهد ب��ه حضور در 
دفاع مقدس بود و با چه اش��تياقي عمليات 
جنگي انجام مي داد. او در طول جنگ 2759 
س��اعت پرواز داش��ت و از اين حيث يكي از 
ركورددارها بود. ياسيني بعد از اتمام جنگ 
تحميلي، به رغم فعاليت هاي ستادي به عنوان 
يك استادخلبان اغلب اوقاتش را به تربيت و 
آموزش دانشجوها و خلبان هاي جوان نيروي 
هوايي مي پردازد. عاقب��ت در تاريخ پانزدهم 
دي 1373 در سانحه سقوط هواپيماي 
شهيد ستاري فرمانده وقت نيروي 
هواي��ي و جمع��ي از فرماندهان 
اين نيرو، سيدعليرضا 
ياسيني نيز آسماني 
مي شود و به دوستان 

شهيدش مي پيوندد.
در پاي��ان بخش��ي از كتاب 
را پيش رو داريد: »ياس��يني 
هميشه با زيردستانش مهربان 
بود. بيش از هر چيز به ايمان و 
تعهد و حسن خلق و تالش پرسنل 
احترام مي گذاش��ت. مي گفت 
بهترين انس��ان ها متقي ترين 
آنها هس��تند. اين طور آدم ها 
چون هميشه خدا را ناظر به 
رفتارش��ان مي دانند، كمتر 
دچ��ار لغزش مي ش��وند. 
پس چه خوب اس��ت كه 
آدم ه��اي متقي را 
انتخاب كنيم و 
امور مردم را به 

آنها بسپاريم.«
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 عليرضا محمدي
»عمل به تكلي�ف« نكته اي اس�ت که در 
فرهنگ دفاع مقدس ب�ه خوبي خودش را 
نشان داده است. بسياري از رزمنده ها براي 
اينكه از قافله عقب نمانن�د و تكليفي که 
احساس مي کردند روي دوش شان سنگيني 
مي کن�د را به نحو احس�ن انج�ام دهند، 
عملكردي مافوق يک انسان عادي داشتند. 
گاه پيش مي آمد که مجروحيت يک رزمنده 
س�ال ها او را درگير مي کرد ام�ا به محض 
اينكه مي توانس�ت روي پاهايش بايستد، 
دوب�اره به جبهه هاي جنگ برمي گش�ت.

 فرار با تخت بيمارستان

بارها در گفت وگو با رزمندگان دفاع مقدس 
به موارد شگفت انگيزي برخورده ايم. جانباز 
عبدالرضا آلبوغبيش كه در جريان ش��هادت 
شيخ شريف قنوتي همراه او به اسارت گرفته 
ش��ده بود، در آن حادثه 13 گلوله مي خورد 
و به طرز معجزه آس��ايي زنده مي ماند. او در 
گفت وگو با »جوان« مي گويد: »آن روز وقتي 
عراقي ها به طرف ماش��ين ما شليك كردند، 
يك گلوله كاسه زانويم را بلند كرد. بعد از به 
شهادت رساندن شيخ، مرا به رگبار بستند كه 
12 گلوله ديگر به تنم اصابت كرد. هنوز چهارتا 
از اين گلوله ها يكي در كنار نخاع گردنم، يكي 

كنار قلبم و دو تا در كتفم وجود دارند.«
آلبوغبيش تنها يك هفته بعد از مجروحيت 
شديدش به جبهه برمي گردد! چراكه عمل به 
تكليف باعث شده بود از همرزمانش بخواهد 
او را با تخت بيمارستانش بدزدند و به جبهه 
برگردانند. او گفته بود: »اگر نتوانم اسلحه به 
دست بگيرم، حداقل مي توانم از روي تختم، 
درازكش دوربين بيندازم و تحركات عراقي ها 
در آن س��وي كارون را ببينم و به فرماندهان 
گزارش بدهم.« آلبوغبي��ش در عمليات الي 
بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر هم حضور 
پيدا مي كند و االن سال هاست كه با گلوله هاي 

جا خوش كرده روي تنش همزيستي نه چندان 
مسالمت آميزي دارد!

  از اسارت تا جبهه
جانباز حاج مجيد 
از  مطيعي��ان 
رزمندگان لشكر 
10 سيدالشهدا)ع( 
بود ك��ه دهم آذر 
1362 ب��ه همراه 
ش��هيد حبي��ب 
منصوري نيا در يك عمليات شناس��ايي روي 
مين مي روند و مطيعيان يكي از پاهايش را از 
دس��ت مي دهد. بعثي ه��ا آنها را به اس��ارت 
مي گيرند و دو سال بعد در آذر 1364، در توافق 
ايران و عراق ب��راي تبادل اس��راي مجروح، 
حاج مجيد آزاد مي شود و به ايران برمي گردد. 
او كمتر از دو ماه در خانه مي ماند و دوباره براي 
شركت در عمليات والفجر 8 رهسپار جبهه هاي 
جنگ مي شود! در صورتي كه مي توانست قطع 
يكي از پاهايش در كنار دو س��ال ش��كنجه و 
تحمل اسارت در اردوگاه هاي بعثي ها و ماه ها 
حضور در جبهه پيش از اسارت را بهترين بهانه 
براي عدم حضور مجدد در دفاع مقدس بداند 
اما تكليف مداري، مطيعيان را دوباره به جبهه 

برمي گرداند.
 شهيدي در ميدان رزم

عليرضا شجاع داوودي از نيروهاي سپاه بود كه 
پيش از آغاز جنگ در جبهه كردستان حضور 
يافته و س��پس در جبهه هاي دف��اع مقدس 
حاضر شده بود. او مقارن با انجام عمليات الي 
بيت المقدس، در منطقه فكه حضور داشت كه 
يك فروند موش��ك تاو به نزديكي اش اصابت 
مي كند. با انفجار اين موش��ك، م��وج انفجار 
شجاع داوودي را چند متر به هوا پرتاب مي كند. 
خ��ودش در گفت وگو با »ج��وان« گفته بود: 
»فقط يادم اس��ت كه لبخندي زدم و از هوش 
رفتم. مدت ها در عالم خواب ارواح دوس��تان 
شهيدم را مي ديدم. حتي جسم خودم را تماشا 

مي كردم. حس و ح��ال خوبي ب��ود. تا اينكه 
ناگهان دوباره همه جا گرم شد و ديدم يك نفر 
با روپوش سفيد با اشاره به من مي گويد او را به 
قسمت ش��هدا منتقل كنيد.« بعد همان مرد 

ناگهان داد زد او زنده است. نفس مي كشد. 
شجاع داوودي حدود 18 روز در كما بود چون 
پزش��كان مي خواس��تند پيكر او را از گرماي 
ارديبهشت 1361 در امان نگه دارند، چندين 
روز او را در سردخانه دزفول نگه داشته بودند 
تا كار شناسايي زادگاهش و انتقال او به شهر 
خودش مشخص شود. ش��جاع داوودي بعد از 
آن كه 18 روز رسماً در آمار شهدا بود، دوباره 
بهبودي اش را به دست مي آورد و باز در جبهه ها 
حضور پي��دا مي كند. ان��واع مجروحيت هاي 
شيميايي و... را تجربه مي كند و عاقبت سال ها 
بعد از اتمام دفاع مقدس، بر اثر عوارض همين 
مجروحيت ها تيرماه 1396 به شهادت مي رسد. 
او كس��ي بود كه بعد از ش��هادت باز در جبهه 

حضور يافت و عاقبت نيز شهيد شد.
 جانباز قطع نخاع

جانب��از ش��هيد 
شيرزاد بلبل پور، 
يك��ي ديگ��ر از 
رزمنده هاي دفاع 
مقدس است كه 
پيش از شهادت، 
عملي��ات  در 
كربالي 5 به ش��دت از ناحيه گ��ردن دچار 
مجروحيت مي شود. تا مدتي تصور مي شد او 

از گردن قطع نخاع ش��ده و ديگ��ر نمي تواند 
حركت كند. پزش��كان براي اينكه ش��انس 
مجددي به ش��يرزاد بدهن��د، گردنش را به 
سرش پيچ مي كنند و او تا پنج ماه در وضعيت 
بالتكليفي قرار مي گيرد. بع��د از اين مدت، 
اع��الم مي ش��ود به ش��كل معجزه آس��ايي 
بهبودي اش حاصل ش��ده و مي تواند به مرور 
حركت كند. شيرزاد يك س��ال و نيم بعد تا 
حدودي بهبودي اش را به دست مي آورد. روي 
پا كه مي ايستد به ايام تيرماه 1367 مي رسد. 
زماني كه حمالت پي در پي عراق باعث شده 
بود حضرت امام پيامي مبن��ي بر عدم ترک 
جبهه ها صادر كنند. همي��ن موضوع باعث 
مي شود شيرزاد هم دوباره به جبهه برگردد و 
تنها يك يا دو ماه بع��د از بهبودي، در پنجم 
مرداد 1367 در ش��لمچه به شهادت برسد. 
تكليف مداري و عمل به فرمان حضرت امام، از 
او كه روزي تصور مي شد ديگر قادر به حركت 
نخواهد بود، باز يك رزمنده مي سازد و رهسپار 
جبهه اش مي كند. كس��ي چه مي داند شايد 
ش��يرزاد در آخرين روزهاي دف��اع مقدس 
بهبودي اش را بازيافت تا بتواند از قافله شهداي 

دفاع مقدس عقب نماند.
 شهادت 2 فرزند در چند ساعت

اگر خوب ن��گاه كني��م، م��وارد و مثال هاي 
بسياري در خصوص تكليف مداري رزمندگان 
و خانواده ه��اي ايثارگ��ر در دف��اع مق��دس 
وجود دارد. م��ادري كه چند فرزن��د خود را 
به نوبت يا ط��ي يك روز از دس��ت مي دهد، 
جانبازي ك��ه بارها مجروح مي ش��ود و باز به 
جبهه برمي گردد. پدر و پسري كه هر دو در 
جبهه حضور مي يابند و در يك نقطه شهيد 
مي شوند و... موارد بسياري وجود دارد. مادر 
ش��هيدان جوادنيا را كه يادمان است، احمد 
اولين ش��هيدش 8 خرداد 59 پيش از شروع 
جنگ در درگيري با ضدانقالب كردس��تان 
به شهادت مي رسد. سپس دو فرزند ديگرش 
يونس و علي ب��ه فاصله چند س��اعت از هم 
در خالل عمليات الي بيت المقدس ش��هيد 
مي شوند. مادر در مراسم ختم علي در مسجد 
حضور يافته بود كه خبر مي رسد يونس هم به 
شهادت رسيده و خبرش تازه به تهران رسيده 
است. پنج سال بعد محمد، چهارمين پسر اين 
مادر نيز شهيد مي شود تا او چندين بار خبر 
شهادت پس��رانش را بش��نود و باز ديگري را 

رهسپار جبهه هاي جنگ كند.
   از دفاع مقدس تا دفاع از حرم

حضور رزمن��دگان مداف��ع ح��رم در ميان 
طعنه هاي بسيار در جبهه مقاومت اسالمي، 
خود نمون��ه اي ب��ارز از تكليف م��داري اين 
رزمندگان اس��ت اما در كن��ار مدافعان حرم 
جوان و دهه هفت��ادي، بودند رزمندگاني كه 
س��ال ها در جبهه هاي دفاع مقدس جنگيده 
و خون داده بودند و حاال باز در سنين پيري 
دوباره لباس رزم بر تن ك��رده و در جبهه اي 
ديگر حضور پيدا مي كردند. شهيد محرمعلي 
مرادخاني، شهيد حاج حسين همداني، شهيد 
حاج رضا فرزانه، شهيد جاسم حميد، شهيد 
حاج محس��ن قاجاريان و... همگ��ي از جمله 
رزمندگاني بودند كه س��ال ها در جبهه هاي 
دفاع مقدس حض��ور يافته و باره��ا به مقام 
جانبازي نائل آمده بودند. كسي از آنها توقع 
نداش��ت باز در ميدان جنگ ديگري آن هم 
با محاس��ن س��فيد حضور پيدا كنند اما آنها 
مي خواستند به تكليف خود عمل كنند. حسي 

كه انگار خيلي از ما آن را فراموش كرده ايم.

نگاه

دشمن را مي شود ترساند
 محمدرضا محمدي

متن زي�ر خاطره فره�اد صحران�ورد يكي از 
رزمن�دگان دفاع مق�دس از اولي�ن روزهاي 
اس�ت. جن�گ  جبهه ه�اي  در  حض�ور 

تابستان ها در دوچرخه سازي عمويم كار مي كردم. 
اوقات فراغت با بچه ها گشت مي زديم و بيشتر در 
پايگاه بسيج مسجد چسبيده به خانه مان، فعاليت 
مي كردم. اولين تابستان بعد از پيروزي انقالب، 
شنيدم كه در كردستان خبرهايي است. يك روز 
اعالميه ش��هيدي به نام نعيمي را سركوچه مان 
چسباندند كه مي گفتند در پاوه به شهادت رسيده 
است. قبلش هم خبرهايي از مريوان و كامياران و 

سنندج و... شنيده بودم.
آن موقع 14 سال بيشتر نداشتم. فكر مي كردم 
جنگ چقدر از ما دور است و اين جوان هايي كه به 
كردستان مي روند، چه آدم هاي عجيبي هستند 
كه توانستند در ميدان جنگ حضور پيدا كنند. 
اولين بار همان تابستان سال 58 بود كه اسلحه 
ژ.3 را از نزدي��ك دي��دم و در اردوي پادگان امام 
حس��ن)ع( با آن تيراندازي كردم. وقتي اسلحه 
را بغل كردم، حس غرور تم��ام وجودم را گرفت. 
بعد كه قرار شد تيراندازي كنيم، از صدا و تكانش 

خوف توي دلم افتاد!
آن روزها خب��ر نداش��تيم فقط يك س��ال بعد 
جنگي همه گير شروع مي شود و ما هم جبهه اي 
مي ش��ويم. س��ال 59 من يكهو قد كشيدم. 15 
سالگي برايم آمد داشت. ريش و سبيل هايم هم 
شروع به درآمدن كردند. وقتي خبر رسيد عراق 
ف��رودگاه مهرآباد را  زده، اولي��ن كاري كه كردم 
رفتم مسجد. بعد گفتند يك عده رفته اند ميدان 
توپخانه تا با شهيد چمران عازم منطقه شوند. من 
نرفتم. يعني فكر مي كردم هنوز خيلي سنم كم 
است اما چند روز بعد كه اعالميه يك شهيد تقريباً 
هم سن خودم را ديدم، نتوانس��تم خودم را گول 
بزنم. با مهدي ش��يري يكي از همسايه هاي مان 

قرار گذاشتيم با هم به جبهه برويم.
از ما برگه رضايت خواس��تند كه پ��درم را راضي 
كردم. بعد، چن��د روز آموزش��ي ديديم. خيلي 
فشرده و سريع بود. ما را به ايالم فرستادند. توي 
راه همه اش ي��اد تيراندازي ب��ا ژ.3 و لگد زدنش 
مي افتادم. البته در آموزش��ي كمي ترسم ريخته 
بود ولي وقتي فكر مي كردم بايد يك عراقي را از 

نزديك ببينم، كمي مي ترسيدم.
برخالف تص��ورم در ايالم خبر خاص��ي نبود. تا 
اينكه به كنجانچم رفتي��م. آنجا براي اولين بار با 
يك واحد عراقي روبه رو شديم كه به نظرم براي 
گش��ت زني آمده بودند. منطقه را ه��رج و مرج 
گرفته بود. يك جيپ عراقي ش��ايد 100 متري 
ما ايستاده بود. ما را نمي ديدند و ما به آنها اشراف 
داشتيم. فرمانده ما كه يك جوان آذري زبان بود 
گفت به طرفش شليك كنيم. اول كسي دست به 
ماشه نبرد. دسته ما تقريباً همگي نوجوان بودند. 
فرمانده اول خودش شليك كرد و بعد ما هم زديم. 
عراقي ها، چهار نفر بودن��د، يكهو افتادند زمين و 
ديگر بلند نش��دند. بقيه هم با ماشين هاي شان 
فرار كردند. جلوتر كه رفتيم دي��دم واقعاً آنها را  
زده ايم. نمي دانم گلوله ه��اي من هم خورده بود 
يا نه. يك��ي از عراقي ها هنوز زنده ب��ود و به طرز 
عجيبي مي ترسيد. اسيرش كرديم. وقتي ترس 
كماندوي عراقي با آن قد و هيكل را ديدم، ترسم از 
خيلي چيزها ريخت. دشمن را مي شد زد. مي شد 

ترساند. فراري داد و پيروز شد.

تكليف مداري در فرهنگ دفاع مقدس

رزمنده هايي مافوق انسان هاي عادي

آلبوغبيش تنها ي�ک هفته بعد از 
مجروحي�ت ش�ديدش ب�ه جبهه 
برمي گردد! چراکه عمل به تكليف 
باعث شده بود از همرزمانش بخواهد 
او را با تخت بيمارستانش بدزدند و 
به جبه�ه برگردانن�د. او گفته بود: 
»اگر نتوانم اسلحه به دست بگيرم، 
حداق�ل مي توان�م از روي تخت�م، 
درازکش دوربين بيندازم و تحرکات 
عراقي ها در آن سوي کارون را ببينم 
و به فرمانده�ان گ�زارش بدهم«

چند س�اعت بعد از ش�روع جنگ 
تع�دادي از جنگنده ه�اي ايران�ي 
عملياتي را طرح ريزي مي کنند که 
به عمليات انتقام مشهور مي شود. 
ياس�يني در اين عمليات ش�رکت 

مي کند و کارش را در جنگ 
تحميلي با موفقيت آغاز 
مي کند و تا پايان دفاع 
مقدس، به عنوان يكي 
از خلبانان ماهر نيروي 
هوايي خدمت مي کند


