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یادکردي از اولين شهيد نيروي هوایي پس از پيروزي انقالب

نگوييم كودتاي نوژه!
   عليرضا   محمدي

18تيرماه 1358س�الروز شكست طرح 
کودتایي است که قرار بود از پایگاه هوایي 
شهيد نوژه رقم بخورد و انقالب اسالمي 
نوپاي ای�ران را با تهدید مواج�ه کند. بر 
همين اساس، مدت هاست به اشتباه نام 
کودت�اي »نق�اب« را به عن�وان کودتاي 
نوژه عن�وان مي کنن�د که ای�ن موضوع 
در س�ال هاي گذش�ته، م�ورد اعتراض 
خان�واده و همرزمان ش�هيد ن�وژه قرار 
گرفته است. به مناسبت قرار داشتن در 
سالروز شكس�ت کودتاي نقاب، مروري 
کوتاه ب�ر زندگي ش�هيد »خلبان محمد 
نوژه« اولين ش�هيد ني�روي هوایي پس 
از پي�روزي انقالب اس�المي مي اندازیم. 

   شهيد فيلم »چ«
آنهاي��ي ك��ه فيل��م »چ« س��اخته ابراهيم 
حاتمي كيا را ديده اند، صحن��ه اي را به ياد 
مي آورند كه يكي از جنگنده هاي كشورمان 
در مانور هوايي براي ترس��اندن ضد انقالب 
محاصره كنن��ده پاوه ش��ركت مي كند، اما 
ناگهان با دفاع ضد هوايي گروهك ها مواجه 

مي شود و سقوط مي كند. 
خلبان اين جنگنده »محم��د نوژه« متولد 

هشتم فروردين ماه 1324 در تهران بود. 
مش��هدي اكبر، پدر محم��د، آدم ديندار و 
مذهبي بود. ب��ه همين دليل محم��د را از 
همان كودكي با نماز و روزه و واجبات آشنا 
كرد و همزمان، حواسش به درس و تحصيل 
محمد هم بود. بنابراين شرايط را فراهم كرد 
و محمد توانست تحصيالتش را تا حد ديپلم 
ادامه ده��د و چون عالقه به ش��غل نظامي 
داشت، به جاي آنكه سربازي برود، سال 42 

به استخدام ارتش درآمد. 
   نيروي هوایي

از اواس��ط دهه40 نيروي هواي��ي ايران با 
خريد هواپيماي جنگنده جديد دچار تحول 
بس��ياري ش��د. آن روزها حض��ور در يگان 
تقويت شده هوايي كش��ور، مورد استقبال 
بس��ياري از جوان ها قرار گرف��ت و محمد 
هم يكي از آنها بود. پرواز را دوست داشت و 
داوطلبانه از نيروي زميني به هوايي انتقال 
يافت و پس از طي آموزش ه��اي نظامي و 
موفقيت در آزمون هاي زبان انگليسي، اولين 
قدم ها براي گذران��دن دوره هاي خلباني را 

برداشت. 
اواسط تابستان سال 1349 محمد نوژه به 
آن حد از قابليت رسيده بود كه براي تكميل 
دوره خلباني و پرواز با هواپيماهاي پيشرفته 
جت ش��كاري، به هنگ آموزشي 38 پايگاه 
هوايي »الردو« ايالت تگزاس كشور امريكا 

اعزام شود.
 آنجا او توانست پس از گذراندن دوره هاي 

تكميلي پ��رواز و طي دوره س��امانه كنترل 
 اس��لحه، پرواز ب��ا هواپيماهاي ت��ي- 41، 
تي- 6، تي- 37 و ت��ي- 38 را به مدت 55 
هفته طي كند و با دريافت نشان خلباني در 

تاريخ 1351/5/20 به ايران برگردد. 
محمد كه يك��ي از خلبان هاي نخبه نيروي 
هوايي بود، در شهريورماه 1357 يعني چند 
ماه پيش از پيروزي انقالب، به پايگاه سوم 

شكاري همدان انتقال يافت. 
اين هم��ان پايگاهي بود كه يك س��ال بعد 
با ش��هادت محمد در عمليات پ��اوه، براي 

هميشه به اسم او نامگذاري شد.
 وي در آنجا با هواپيماي اف- 4 )موسوم به 
فانتوم( پرواز مي كرد و روز ش��هادتش هم 
همين جنگنده، وس��يله اوج گرفتن محمد 

تا شهادت را فراهم آورد. 
   مرداد پرحادثه

تابستان 1358 در حالي آغاز شد كه اخبار 
ناگواري از كردس��تان به گوش مي رسيد. 
تيرم��اه همين س��ال ماجراي س��ر بريدن 
پاس��دارهاي بومي در مري��وان پيش آمد و 
از اواس��ط مردادماه ه��م زمزمه هاي حمله 
ضد انقالب به پاوه در محافل خبري كشور 
پيچي��د. پ��اوه موقعيت سوق الجيش��ي در 
كردستان داشت و در صورت سقوط آن ضد 
انقالب دست برتر را در مناقشه كردستان به 
دس��ت مي آورد. از اين رو از سوم مردادماه، 
تحركات ضد انقالب شدت گرفت و منجر به 
محاصره درآمدن نيروه��اي مدافع انقالبي 

پاوه شد. 
نهايتاً روز 25 مردادماه محمد نوژه و كابين 
عقب��ش خلبان بش��ير موس��وي مأموريت 
مي يابند براي كمك ب��ه نيروهاي انقالبي 

به پاوه بروند. 
در آن زمان تصور درس��تي از توان نظامي 
ضد انقالب وجود نداشت. تصور مي شد آنها 
چند صد نفر چريك با س��الح هاي سبك و 
نهايتاً نيمه س��بك باش��ند، اما در حقيقت 
ضدانقالب با تس��ليحاتي كه عراق بعثي در 
اختيارش گذاش��ته بود، بس��يار توانمند و 

مجهز شده بود. 
به هر روي محمد و بشير به منطقه مي روند 
و پ��س از انج��ام عملي��ات به گش��ت زني 
مي پردازند كه ناگهان با پدافند ضد هوايي 

گروهك ها رو به رو مي شوند. 
با اصابت چند گلوله به جنگنده تحت كنترل 
محمد، يكي از دست هايش قطع مي شود و 
او توان كنترل فانتوم را از دس��ت مي دهد. 
نهايتاً جنگنده در منطقه قشالق بين پاوه و 
روانسر سقوط مي كند و در حالي كه سرگرد 
خلبان محمد نوژه روزه بود با خون خويش 
افطار مي كند و به همراه بش��ير موسوي به 

ملكوت اعلي پر مي كشند.
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با همسر جانباز »مرتضي ترابي« از رزمندگان دفاع مقدس که 11فروردین امسال به یاران شهيدش پيوست

روزخواستگاريگفتيادتباشدبايكرزمندهازدواجكردهاي

جدول

  شكوفه زماني 
 مرتض�ي تراب�ي از جانبازان ش�يميایي دفاع 
مقدس ب�ود که بي�ش از س�ه دهه ب�ا عوارض 
مجروحيت شيميایي زندگي کرد و عاقبت در 
11فروردین ماه 1399 به دوس�تان ش�هيدش 
پيوس�ت. در طول دفاع مقدس، بعثي ها بارها 
از بمباران شيميایي براي از ميدان به در کردن 
رزمنده ها اس�تفاده کردند و آنقدر گسترده از 
گازهاي ش�يميایي بهره بردند که بس�ياري از 
این عزیزان با مجروحيت هاي شيميایي رو به رو 
شدند. بعثي ها حتي در تيرماه سال 66 سردشت 
را که یك ش�هر غي�ر نظامي بود م�ورد حمله 
ش�يميایي قرار دادند و بر همين اساس هشتم 
تيرماه به روز مبارزه با س�الح هاي شيميایي و 
ميكروبي نامگذاري شد. شهادت جانباز ترابي 
در فروردین امسال و همين طور قرار داشتن در 
تيرماه و سالگرد بمباران سردشت را فرصتي 
دانستيم تا در گفت وگو با فریبا احمدي همسر 
جانباز ترابي، مروري بر 35سال زندگي عاشقانه 
وي با یك جانباز دفاع مقدس داش�ته باشيم.

همسرتان بزرگ شده چه خانواده اي بود 
که مسير زندگي اش به جبهه و جانبازي 

کشيد؟
همس��رم متولد س��ال 1338 و بزرگ شده يك 
خانواده مذهبي بود. پدرش را در سال هاي بسيار 
دور از دست داده بود ولي آنطوركه خودش مي گفت 
پدرشان بسيار متدين و معتمد محله )در منطقه 
16تهران( بود. از همان ابتداي شروع جنگ حاج 
مرتضي و برادرشان هر دو به جبهه مي روند. ما با 
خانواده همسرم دريك محله زندگي مي كرديم. 
بيشتر وقت ها مجالس اهل بيت)ع( در خانه مان 
برگزار مي ش��د و بنده در همان س��ن و سال كم 
قادر ب��ه اداره كردن هيئت ب��ودم و از همانجا هم 
خواستگارهايي برايم مي آمد كه آقاي ترابي يكي 

از آنها بود. 
معيار ش�ما به عن�وان یك ج�وان دهه 

شصتي براي ازدواج چه بود؟
من خواستگار زياد داش��تم ولي چون اغلب اهل 
ديان��ت نبودند نمي توانس��تم چنين اف��رادي را 
به عنوان ش��ريك زندگي قبول كن��م. حتي يك 
خواستگار دانشجوي پزشكي داشتم كه در جواب 
من مبني بر اينكه آيا ش��ما جبهه رفتيد؟ ايشان 
گفتند: »اگر قرار اس��ت همه جبه��ه بروند، كي 
پش��ت جبهه را نگه مي دارد«  بنده ب��ه او جواب 
رد دادم، زيرا با آرمان هايم بس��يار فاصله داشت. 
يكي از ش��رايط ازدواجم اين بود كه طرف مقابلم 
اهل  جبهه رفتن باش��د تا اينكه آق��ا مرتضي به 
خواستگاري ام آمد. كل صحبت ايشان در اين دو 
مسئله خالصه مي شد: »تا زماني كه جنگ است 
بايد بنده در جبهه حضور داشته باشم« و شرط دوم 
ايشان اين بود كه »قبول داشته باشم همراه شدنم 
با او ممكن است شهادت، اسارت يا جانبازي در پي 
داشته باشد.« بنده هم عاشق اين مدل زندگي بودم 

و سريع به ايشان جواب مثبت دادم. 
یعني با وج�ود اینكه احتمال ش�هادت 
یا جانبازي اش مي رفت حاضر ش�دید با 

ایشان ازدواج کنيد؟
بايد بگويم اگر همسر آقا مرتضي نمي شدم، حاضر 
بودم به آسايشگاه ها بروم و خودم پيشنهاد ازدواج 

با جانبازان را بدهم. 
مراس�م عقد و ازدواج تان چطور برگزار 

شد؟
آقا مرتضي بسيار ساده زيست و دست و دلباز بود. 
وقتي متوجه مي شد كسي نيازمند است با همان 
حقوقي كه داش��ت س��ريع به فرد نيازمند كمك 
مي كرد. مخالف تجمل گرايي هم بود براي همين 

مراسم عقد و ازدواجمان در سال 1364 در نهايت 
سادگي در حد يك مهماني برگزار شد. كل خريد 
ازدواجمان در خريد حلقه براي هر دو خالصه شد. 
درباره  نماز خواندن هايش بگويم كه ايشان آنقدر 
مؤمن و معتقد بود كه وقتي به نماز مي ايس��تاد تا 
موقعي كه آن حالت ارتباط زيبا را با خدا داشت من 
فقط نگاهش مي كردم و اشك مي ريختم. غبطه و 
حسرت مي خوردم كه ايش��ان چه رابطه خوبي با 

پروردگار خود دارد. 
وقتي مي گويند انس��ان ب��ا ازدواج ك��ردن كامل 
مي شود درست است. واقعاً نيمه كامل شدن من 
حاجي بود و دوست نداشتم به اين زودي ايشان را 
از دس��ت بدهم آنقدر كه همسرم در رشد و تعالي 
بنده مؤثر بود. االن ب��ا افتخار مي گويم من هرچه 

دارم از حاجي دارم. 
حاصل زندگي مشترکتان با جانباز ترابي 

چند فرزند است؟ 
بنده از سال 64 تا فروردين 99 به مدت 35 سال 
با آقا مرتض��ي زندگي كردم ك��ه حاصل زندگي 
مشتركمان چهار فرزند است. س��ه دختر كه دو 
تاي آنها ازدواج كردند و فرزند آخرم پسر است كه 

13 سال سن دارد. 
بعد از ازدواج، همس�رتان چ�ه مدت در 

جبهه بودند؟ 
آقا مرتضي وقتي شاغل شد با آنكه شغلش حساس 
بود و به ايش��ان اجازه رفتن به جبهه نمي دادند، 
دست بردار نبود و روحياتش با پشت جبهه ماندن 
س��ازگاري نداش��ت. بنابراين براي حضور مجدد 

مجبور شد از كارش استعفا كند و به جبهه برود. 
آقا مرتضي فرمانده بسيج محله بود. با جوان ترها 
خيلي ارتباط داش��ت. اكثر بچه هاي بسيجي آن 
محله همه اهل جبهه و جنگ بودند و از پايگاه آنها 
كه پايگاه امام رضا)ع( واقع در نازي آباد بود خيلي ها 
به شهادت رسيدند. زماني كه همسرم مجروح شد 
و در بيمارستان چمران بس��تري بود مادر يكي از 
همين بچه هاي شهيد پايگاه به من گفت: »خوش 
به حالت، بچه هاي ما كه رفتند برنگش��تند ولي 
حداقل مال ش��ما برگش��ت.« آقا مرتضي حضور 
36 ماهه در جبهه داشت. آخرين بار در 25 بهمن 
ماه 65 در منطقه عملياتي كربالي 5 در شلمچه 
شركت داشت كه 16 اسفندماه در همين عمليات 

يكي از پاهايش به شدت مجروح شد. 
نحوه مجروحيت آقا مرتضي به چه صورت 

بود؟ 

خود حاج مرتضي اينط��ور برايم تعريف كرد: »در 
عمليات كربالي 5 آرپي جي زن بودم . گلوله اولي 
را كه به سمت دشمن شليك كردم و داشتم آماده 
شليك بعدي مي شدم انگار يكي به من گفت سريع 
پا شو و من را از جايم بلند كرد. ناگهان متوجه شدم 
سرم از سوي دشمن نش��انه گرفته شده است كه 
اگر پا نمي ش��دم حتماً س��رم در اثر اصابت گلوله 
دش��من مي رفت. وقتي به خود آمدم ديدم گلوله 
به پايم خورده اس��ت و پايم جدا شده و در آسمان 

رهاست.« 
با تكي كه دش��من مي زند رزمن��دگان مجبور به 
عقب نشيني مي شوند. همسرم بين اجساد شهداي 
ايراني و عراقي باقي مي ماند تا اينكه شب رزمندگان 
حين عمليات ديگ��ري وارد منطقه مي ش��وند و 

اجساد شهدا و همسرم را با مصيبتي بدون برانكارد 
از كانال تنگ��ه منطقه عبور مي دهن��د و به عقب 
مي رسانند. عمرحاجي به دنيا بود كه با اين همه 
خونريزي بين اجساد شهدا زنده ماند. حاجي به من 
مي گفت: »آنقدر در درگاه خداوند زاري كرديد كه 

شهادت نصيبم نشد.«
فكر مي کردید با این همه دلبستگي که 
به همس�رتان داش�تيد او را دوباره زنده 

ببينيد؟ 
هنگامي كه مارش عمليات كرب��الي 5 در راديو 
نواخته شد من دلشوره عجيبي داشتم. با دختر دو 
ماهه ام در اتاق تنها بودم و در حال ذكر و دعا براي 
سالمتي رزمندگان بودم كه در عالم خود ديدم دِر 
اتاق باز شد و آقا مرتضي با همان لباس رزمنده وارد 
شد. چون ايشان با همان سن كم معتمد محله بود و 
حاجي صدايش مي كردند، من هم از همان ابتداي 
زندگي ام ايش��ان را حاجي صدا مي كردم. گفتم: 
»حاجي شماييد، خيلي دلم شور شما را مي زد.« 
گفت: »آمدم دخترم سمانه را ببينم و خداحافظي 
كنم و بروم« و سفارشي هم به شما دارم: »خودتان 
و دخترم هميشه در مسير واليت پايدار بمانيد.« 
يكهو به خودم آم��دم ديدم آقا مرتض��ي در كنار 
ما نيست. آن لحظه دلم شكس��ت. با گريه از خدا 
خواس��تم  حاجي من را برگرداند. حتي اگر شده 
بي دست و پا هم باش��د ولي فقط زنده برگردد. تا 
اينكه دو روز بعد از برادرش��وهرم شنيدم حاجي 

مجروح شده است. 
 مش�كالت مجروحي�ت حاج�ي به چه 
صورت بود؟ آن موقع متوجه مجروحيت 

شيميایي ایشان شده بودید؟ 
آن موقع بيش��تر ما درگير مشكالت جراحي پاي 
حاجي بوديم و اصاًل به شيميايي شدن ايشان فكر 
نمي كرديم. حاجي به مدت شش ماه در بيمارستا ن 
چمران بستري بود. پزشكان به ما گفتند 99درصد 
پاي ايشان قطع خواهد شد ولي ما تالش خود را 
مي كنيم شايد بش��ود كاري كرد. تا اينكه بعد از 
گذشت شش ماه از بستري شدنش يك روز دكتر 
متخصص استخوان به ما گفت در بحث پزشكي 
معجزه ش��ده اس��ت و ما فكر نمي كرديم در  سن 
26 سالگي استخوان ايش��ان دوباره رشد داشته 
باشد. چهار عمل سنگين هشت ساعته روي پاي 
حاجي انجام دادند تا اينكه بتوانند او را راه بيندازند 
كه در عم��ل اول تا پايش را روي زمين گذاش��ت 
استخوان پايش شكست. با عمل هاي بعدي و قرار 
دادن پالتين در پاي حاجي هش��ت سانت پاي او 
از پاي راستش كوتاه تر ش��د. به خاطر كوتاهي پا 
دردسرهاي حاجي دوباره ش��روع شد. از  ديسك 

كمر گرفته تا ديگر مشكالت. 
غير از مشكل پا و مصدوميت شيميایي، 
جانب�از تراب�ي مجروحي�ت دیگري هم 

داشت؟
حاجي 120تركش در بدن داشت و اين تركش ها 
روي عصب دست و پاهايش تأثير گذاشته بود. به 
دليل عفونت و جراحاتي كه داشت نمي گذاشتند 
فرزندش او را ببيند. وقتي پدرم اين وضعيت را ديد 
طاقت نياورد و عصباني شد و گفت: »مجروح را با 
تختش بدهيد به خانه ببريم الاقل دخترش بتواند 

باباي خودش را ببيند.« 
 بعد از مشكالت پاي حاجي مشكالت شيميايي 
ايشان ش��روع ش��د. مدام رگ هاي حاجي خون 
لختگي م��ي داد و براي رگ هاي قلبش مش��كل 
ايجاد مي ش��د. ما فكر مي كرديم به خاطر مصرف 
داروهاس��ت در صورتي كه از اثرات شيميايي در 
زمان جنگ بود. اين اواخر هم مش��كل تنفس��ي 
و ناراحتي حنج��ره اش هم به درده��اي او اضافه 
شده بود و به ش��دت اذيتش مي كرد. با تستي كه 
از او گرفتند متوجه ش��ديم ايشان شيميايي هم 
شده است. به من گفتند بايد برويد منطقه احراز 
شيميايي ايشان را بگيريد. من رفتم تاريخ عمليات 
و منطقه و روزهايي را كه حاجي آنجا بودند پيگير 
شدم تا اينكه ثابت شد در آن تاريخ، منطقه آلوده 
به مواد شيميايي بوده است اما چون حاجي احراز 
نداشت درصد شيميايي به او تعلق نگرفت. براي 
همين مس��ئله ش��يميايي آقا مرتضي به صورت 
مظلومانه باقي ماند و او را به مس��ير شهادت ختم 
داد. گزارشات پزش��كي حاجي با همان جانبازي 
25درصدي باقي ماند. از طرفي هم هر وقت بنده 
از طرف بنياد پيگير پرونده اش مي شدم خودش با 
من مخالفت مي كرد و مي گفت: »من براي بنياد به 
جبهه نرفتم. با خدا معامله كردم و نمي خواهم هيچ 

كس را در اين معامله شركت دهم.« 
فرزندانتان با وضعيت جانبازي پدرشان 

چطور کنار آمدند؟ 
در دو س��ال و نيم اخير تنگي نفس حاجي خيلي 
ش��ديد ش��ده بود و به س��ختي نفس مي كشيد. 
حنجره اش از بي��ن رفته بود. غذا ه��م به راحتي 
نمي توانس��ت بخورد. حتي آب هم نمي توانست 
بنوش��د. بچه هايم لحظه به لحظه شاهد بد حال 
شدن پدرشان بودند تا اينكه همسرم جلوي چشم 
فرزندانش ذره ذره آب شد و به دوستان شهيدش 
پيوست. اين موضوع بيشتر براي پسر 13 ساله ام 
سخت تمام شد. خيلي براي پدرش گريه و بي تابي 
مي كرد. يك روز پسرم برگشت به من گفت: »مامان 
من ديگه براي باب��ا گريه نمي كنم. چ��ون بابا در 
خواب به من گفت من هميشه همراه تو هستم. چرا 

تو اينقدر براي من ناراحتي مي كني؟« 

در دو س�ال و ني�م اخي�ر تنگي نفس 
حاجي خيلي ش�دید ش�ده ب�ود و به 
سختي نفس مي کش�يد. حنجره اش 
از بي�ن رفته ب�ود. غذا هم ب�ه راحتي 
نمي توانس�ت بخ�ورد. حت�ي آب 
هم نمي توانس�ت بنوش�د. بچه هایم 
لحظه به لحظه ش�اهد بد حال ش�دن 
پدرش�ان بودن�د ت�ا اینكه همس�رم 
جلوي چش�م فرزندانش ذره ذره آب 
ش�د و به دوستان ش�هيدش پيوست
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