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88498481ارتباط با ما

جدول

    صغري خيل فرهنگ
در رث�اي ش�هيدعباس باباي�ي همي�ن بس 
ك�ه ام�ام خامن�ه اي فرم�ود: »اين ش�هيد 
عزيزمان انس�اني مؤم�ن، متقي و س�ربازي 
عاش�ق و ف�داكار ب�ود و در طول اي�ن چند 
سالي كه من ايش�ان را مي شناختم، هميشه 
بر همي�ن خصوصيات ثاب�ت و پابرج�ا بود.« 
نيمه مرداد مصادف با سالروز شهادت عباس 
بابايي، دالورمرد نيروي هوايی ايران اس�ت. 
مردي كه در سخت ترين ش�رايط فرماندهي 
ني�روي هواي�ي را برعه�ده گرف�ت و ج�ان 
تازه اي به اين ني�رو داد. چنانچ�ه راه اندازي 
قرارگاه رعد براي جلوگيري از هم پاشيدگي 
نيروي هواي�ي و تضعيف روحي�ه رزمندگان 
تنها يك�ي از اقدام�ات عباس بابايي اس�ت. 
اميرخلبان امي�ر محمدن�ادري از همرزمان 
ديري�ن ش�هيد باباي�ي ب�ود ك�ه در هنگام 
ش�هادت ني�ز، به عن�وان خلب�ان كابي�ن 
جلوي�ي، وي را همراهي مي كرد. ن�ادري در 
گفت و گ�و با م�ا مي گف�ت تلخ تري�ن خاطره 
جنگي اش ش�هادت سرلش�كر عباس بابايي 
در كابي�ن عق�ب هواپيماي اف پنجي اس�ت 
ك�ه وي خلبان�ي اش را برعه�ده داش�ت. 

            
چه زماني وارد نيروي هوايي شديد؟

من متولد سال 1329و اهل نهاوند هستم. درست 
بعد از خدمت سربازي بود كه به استخدام نيروي 
هوايي درآم��دم. بعد از آن ب��راي گذراندن دوره 
آموزش خلباني هواپيماهاي جت پيش��رفته به 
مدت دو س��ال هم به امريكا رفتم و بعد از پايان 

دوران آموزشي به كشور برگشتم. 
گويا شما همسن و همدوره شهيد بابايي 

هستيد؟
بله، عباس هم متولد سال 1329 در شهرستان 
قزوين است، اما ايشان دو س��ال قبل از من وارد 
نيروي هوايي شد. ايشان سال 13۴۸، به دانشكده 
خلباني نيروي هواي��ي راه يافت و جزو خلباناني 
بود كه در ايران پروازهاي آكادميك داشت و بعد 
دو س��ال براي تكميل دوره به امريكا اعزام شد و 
بعد از پايان دوره به كشور برگشت. اينجا خوب 
است يك توضيحي هم در خصوص فعاليت هاي 
انقالبي شهيد بابايي بدهم. ايشان به عنوان يكي 
از پرس��نل انقالبي نيروي هوايي، در جمع ديگر 
افراد متعهد ارتش به ميدان مبارزه وارد شد. از آن 
دست ارتشي هايي بود كه قبل انقالب هم روحيه 
انقالبي داش��ت. پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
ايشان گذشته از انجام وظايف روزمره، سرپرست 
انجمن اس��المي پايگاه ش��د. عب��اس بابايي در 
خانواده مذهبي و متدين به دنيا آمده بود. پدرش 
تعزيه خوان ب��ود و او هم كنار پ��در تعزيه خواني 
مي كرد. با ورود هواپيماهاي پيشرفته اف1۴ به 
نيروي هوايي، شهيد بابايي كه جزو خلبان هاي 
تيزهوش و ماهر در پرواز با هواپيماي ش��كاري 
اف۵ بود، به همراه تعداد ديگري از همكاران براي 
پرواز با هواپيماي اف1۴ انتخاب و به پايگاه هوايي 
اصفهان منتقل شد. ايشان يكي از نيرو هاي بسيار 

مؤثر و ارزشمند انقالب بود. 
آشنايي شما با شهيد از كجا رقم خورد؟

 ش��هيد بابايي، فرمانده پايگاه اصفه��ان بود كه 
بر اساس لياقت هايش به معاونت عمليات نيروي 
هوايي منصوب شد. معاونت عمليات نيروي هوايي 
از معاونت هاي بس��يار مهم نيروي هوايي است؛ 
چون همه پايگاه هاي شكاري زير مجموعه معاونت 
عمليات هستند. ايشان وقتي معاون عمليات شد، 
براي پرواز به پايگاه شكاري تبريز آمد. آن زمان 
معاون عملياتي پايگاه دوم تبريز شهيد اردستاني 
بود كه از قبل با شهيد بابايي آشنايي كامل داشت. 
من در خدمت شهيد اردستاني بودم و از طريق او و 
سه چهار سال قبل از شهادتش با ايشان آشنا شدم. 
در جلسه اولي كه خدمت ايشان معرفي شدم با 
ديدن شجاعت، مديريت و گوش به فرمان رهبر 
انقالب بودن، شيفته اخالق و روحيه اين شهيد 
بزرگوار و يكي از مريدان ايشان شدم و از آن به بعد 
من همچون يك س��رباز در خدمت و تحت اوامر 

شهيد بودم تا خدمتي به اسالم و كشور كنم. 
در شروع جنگ شما كجا بوديد؟

من در اوايل جنگ در پايگاه چهارم شكاري دزفول 
بودم. بعد از انقالب اكث��ر خلبان ها و پايگاه هاي 
شكاري از شغل و عملكرد اصلي خودشان فاصله 
گرفته و وارد كارهاي دور از تخصص و پرواز شده 
بودند. دو س��الي اينگونه گذشت تا اينكه جنگ 
شروع ش��د. ما در وضعيت تغيير و تحول انقالب 
بوديم و اصاًل آمادگي جنگ تحميلي را نداشتيم. 
با آغاز جنگ خلبانان ش��كاري كه اكثرشان در 
امريكا آموزش ديده بودند و اصاًل آمادگي جنگ 
را نداشتند، وارد ميدان شدند. با حمالت هوايي 
دشمن بعثي به مرزها و ش��هرهاي مرزي همه 

نيرو هاي سپاه، بسيج، نيرو هاي مردمي و ارتش 
تجميع شدند و خلبانان نيروي هوايي منسجم 
و وارد ميدان ش��دند. الزم به ذكر است نيروهاي 
زميني بيشتر در جبهه هاي غرب مثل سردشت 
و مريوان با ضدانقالب درگيري داشتند. از اين رو 
نيروي هوايي تنها نيرويي بود كه هم با نيروهاي 
زرهي مي جنگيد و هم كارهاي عملياتي را برعهده 
داشت و بيشترين فشار روي نيروي هوايي بود. 
اوايل جنگ برتري با نيروي هوايي بود كه اجازه 
نداد نيروي هوايي بعث عرض اندام كند. نيروي 
هوايي حمالت بع��ث را خنثي كرد و ب��ا اقتدار 
و توانايي كه داش��ت برتري هوايي را به دس��ت 
آورد. البته تا فتح خرمش��هر اين وضعيت ادامه 
داش��ت؛ يعني تا آن زمان نيروهاي ما در جبهه 
هم مي توانستند خوب پيشرفت كنند، اما پس از 
آن كار به جايي رسيد كه حاميان صدام از جمله 
امريكا همه آموزه ها، اس��رار و روش هاي پروازي 
كه به ما ياد داده بودند را به طور كامل در اختيار 

بعثي ها قرار دادند. 
از طرف ديگر تجهيزات و تسليحات پيشرفته اي در 
اختيار صدام قرار گذاشتند، چه موشك هاي هوا 
به زمين، موشك هاي زمين به هوا و هواپيما هاي 
پيش��رفته همه اينها دست به دس��ت هم داد تا 
برتري هوايي با صدام شود. براي همين در ابتداي 
جن��گ قري��ب -۵0 60درصد از خلبان��ان ما يا 
سقوط كردند، يا ش��هيد و يا اسير شدند، لذا اگر 
تاريخ جنگ را ورق بزنيم، از سال 61 تا سال6۴ 
برتري هوايي با كشور عراق است و نيروي زميني 
ارتش، سپاه و بسيج كه عمليات انجام مي دادند، 
مورد تهاجم و س��ركوب نيروي هوايي عراق قرار 
مي گرفتند. برتري هوايي تا قبل از تشكيل قرار گاه 
رعد با عراق بود. يكي از بزرگ ترين خدماتي كه 
ش��هيد عباس باباي��ي در دوران خدمت خود در 
راستاي آينده نگري و مديريت دلسوزانه اش انجام 

داد، تشكيل قرار گاه رعد بود. 

علت تأس�يس قرارگاه رعد چ�ه بود و 
شهيد بابايي چه انگيزه هايي از تشكيل 

اين قرارگاه داشت؟
شهيد بابايي براي جلوگيري ازهم  پاشيدگي نيروي 
هوايي و تضعيف روحيه رزمندگان و خلبانان، با 
شناسايي افراد مؤمن انقالبي و با تخصص باال به 
فكر تشكيل قرارگاهي با فرماندهي و مسئوليت 
مستقيم خودش افتاد كه جان تازه اي به نيروي 
هوايي داد. پاييز س��ال 136۴ ايش��ان به همراه 
شهيدان ستاري و شهيد اردس��تاني، با فكر نو و 
هس��ته خودكفايي كه در نيروي هوايي كش��ور 
به وجود آورد، قرار گاه رع��د را پايه ريزي كرد كه 
روش هاي جديدي را در نيروي هوايي در پدافند 

و افند و پش��تيباني هاي جنگي به وجود آورد. از 
طرف ديگر اي��ن روش ها اجازه نفوذ دش��من به 
سيستم هاي ما را نمي داد تا عمليات ما لو نرود و 

نيروهاي ما صدمات زيادي نبينند. 
وجود چنين قرار گاه هايي در زمان جنگ 
چه تأثيري در پيش�برد اهداف از پيش 

تعيين شده عمليات ها داشت؟
ببينيد شهيد بابايي يكسري تكنيك های جنگي و 
روش هاي بومي هوايي را طراحي كرد. طرح هايي 
كه در عمليات والفج��ر۸ و كربالي ۵ عملياتي و 
منجر به فتوحات زيادي شد. در اين عمليات ها 
با اتكا به روش هاي ش��هيد بابايي لطمات زيادي 
به تجهيزات زرهي نيرو هاي بعث وارد شد. ما در 
كربالي۵ صدمات بسيار سنگيني را به نيرو هاي 
زرهي عراق وارد كرديم و بيش از 230پرواز جنگي 
انجام داديم و يك گلول��ه به يكي از هواپيما هاي 
ما برخورد نكرد. اين نتيج��ه روش هايي بود كه 
خود ش��هيد بابايي طراحي كرده بود. به جرئت 
مي توان گفت كه شهيدبابايي نيرو ي هوايي سيار 
شده بود. ايش��ان همانند يك قرارگاه متحرك 
تاكتيكي عم��ل مي كرد. عمليات ه��ا را طراحي 
و برنامه ريزي مي كرد. خ��ودش همه مناطق را 
بررسي مي كرد. معلم خلبان هاي ديگر را آموزش 
مي داد. همه و همه اين اقدامات را خودش انجام 
مي داد. شهيد بابايي فرد بسيار ارزشمندي براي 

نيروي هوايي و كشور بود. 
ش�ما در قرارگاه رعد با ايش�ان همراه 

بوديد؟
بعد از آش��نايي ابتداي��ي من با ش��هيد بابايي به 
واس��طه رفاقت و دوس��تي با شهيد اردستاني، با 
تشكيل قرار گاه رعد به درخواست شهيد بابايي از 
فرماندهي گردان شكاري پايگاه تبريز به معاونت 
عمليات پايگاه پنجم قرارگاه رعد فراخوانده شدم و 
تا زمان شهادتشان در خدمت ايشان بودم. آشنايي 
كامل من با شهيد بابايي از سال 136۴در قرار گاه 

رعد بود. هر زمان كه نيروهاي زميني و سپاهي 
مي خواستند وارد عمليات بشوند به اين قرارگاه 
فراخوان داده و پشتيباني هوايي براي حراست از 
هوا و حمايت نيرو هاي عملياتي وارد كار مي شد. 
زمان شهادت ايشان شما خلبان كابين 
جلويی ايشان بوديد. از آخرين پروازتان 

با شهيد عباس بابايي برايمان بگوييد؟
سال 66 بود. با توجه به عملكرد و توانايي بااليي 
كه ايشان در عمليات ها و مأموريت هاي پروازي از 
خود نشان داده بود، از طرف فرمانده نيروي هوايي 
برای سفر حج انتخاب شد، اما با توجه به شرايط 
جنگي و حساس��يتي كه منطقه داش��ت ايشان 
خانواده اش را همراه با خانواده شهيد اردس��تاني 
راهي س��فر مكه نمود و وقتي خانواده به ايشان 
اصرار مي كرد كه همراه ش��ان به سفر حج برود، 
شهيد بابايي گفت: من به شدت درگير هستم، اما 
به شما قول مي دهم كه خودم را براي عيد قربان 
به شما برسانم. آن زمان يك درگيري در ميمك 
اطراف همدان وجود داش��ت كه قرارگاه بايد به 

آنجا منتقل مي شد تا بتواند حمايت هاي الزم را از 
نيروها ي زميني انجام دهد. تقريباً قبل از شهادت 
ما يك هفته اي در همدان بوديم و از نيرو ي زميني 
پشتيباني مي كرديم. آن زمان مصادف شده بود 
كه با حمله س��عودي ها به زائران و شهادتشان. 
شهيد بابايي با ش��نيدن اين خبر به شدت برهم 
ريخت و گريه و ناراحتي كرد. چهارش��نبه قبل 
از شهادتشان بود كه شهيد بابايي رو به من كرد و 
گفت قرار است عملياتي در سمت سر دشت انجام 
بشود. نيروهاي عراقي درصدد تجميع در منطقه 
هستند و احتمال اس��ت، بخواهند تهاجمي در 
سر دشت داشته باشند. ايشان به من دستور دادند 
كه بروم و آمادگي الزم جهت پروازهاي مورد نظر 
را انجام بده��م. من به تبريز رفت��م و وضعيت را 
مورد بررس��ي قرار داده و كاره��اي الزم را انجام 
دادم. شهيد بابايي روز جمعه همراه با يك پرواز 
خودشان را به به تبريز رساندند. خوب يادم است، 
روز عيد قربان بود. ايش��ان تازه از راه رسيده بود، 
از ايشان خواس��تم امروز را استراحت كنند، هم 

عيد است هم خسته هستند. شهيد بابايي گفت 
نه امروز بايد كار انجام شود. من بايد بروم و شما را 
با منطقه آشنا كنم. تا زمان عمليات آمادگي الزم 
كسب شده باشد. من همراه ايشان وارد باند شده 
و هر دو سوار هواپيما ش��ديم. من كابين جلوي 

هواپيما بودم. 
از لحظات و حال و هواي شهيد بابايي  قبل 

از شهادت شان بگوييد. 
همانطور كه قبالً عرض كردم شهيد بابايي دستي 
هم در تعزيه خواني داش��ت. در مسير ابياتي را از 
تعزيه مس��لم مي خواند و حالت خاصي داشت. 
وقتي به هدف رس��يديم اقدامات و بررسي هاي 
الزم را انجام داديم. با روش هاي پ��رواز در اوج و 
فرود روي هدف قرار گرفته و بمب و مهماتي را هم 
روي اهداف مورد نظ��ر ريختيم. بعد از انجام يك 
گردش 1۸0درجه مشاهده كرديم كه هدف مورد 
نظر مورد اصابت قرار گرفته است. شهيد بابايي از 
انجام مأموريت خوشحال شد و ما به سمت پايگاه 
برگشتيم. در مسير چش��مش به فضاي سبزي 
دامنه جنوب غربي سر دش��ت افتاد، گفت ببين 
چه فضاي خوب و زيبايي  اس��ت، خيلي ش��بيه 

بهشت است. 
خدا لعنت كند مس��ببين را كه باعث مي شوند 
با دست خودمان اين فضا را به آتش بكشيم. در 
حال برگشت دائم تكبير مي گفت و خدارا شكر 
مي كرد. ناگهان كابين عقب م��ورد اصابت قرار 
گرفت. ش��رايط طوري بود كه من وضعيت را به 
خوبي نمي ديدم و تشخيص نمي دادم، تا به خود 
آمدم ديدم نزديك است كه برويم داخل كوه كه با 
امداد هاي غيبي توانستم هواپيما را به باال بكشم. 
ابتدا فكر مي كردم شهيد با صندلي پران از داخل 
كابين به بيرون پريده اس��ت، اما دقت كه كردم 
متوجه شدم، شيشه شكسته و خون آلود است. 
چتري كه ايش��ان بايد از كابين بيرون مي پريد، 
پاره شده اس��ت. تنها يك راديو داشتم. سيستم 
ناوبري را هم از دست داده بودم. خودم هم تركش 
خورده بودم. هر طور بود وضعيت مان را به پايگاه 
اطالع دادم و گفتم كه مورد اصابت واقع شديم. 
چون با منطقه آشنايي داشتم، توانستم به پايگاه 
برگردم. هرطور بود هواپيما را كه شرايط خوبي 
هم نداشت، نش��اندم. همين كه نشستم يكي از 

بچه ها خودش را به كابين عباس رساند و متوجه 
شد كه ايش��ان در داخل كابين است و به بيرون 
پرتاب نشده است. همزمان با اذان ظهر روز عيد 
قربان بود. همان لحظه اين ذهنيت در من تداعي 
ش��د كه امروز روز عيد قربان است و شهيدبابايي 
به خانواده اش قول داده ب��ود كه خودش را براي 
عيد قربان به آنها مي رس��اند. اين روايت آخرين 
پرواز من و شهيد عباس بابايي بود. شهيدي كه از 
دست دادنش ضربه سختي به نيروي هوايي زد و 
بسياري را داغدار كرد. مردم بعد از شهات عباس 
او را شناختند. ش��هيد بابايي همچون مواليش 
علي)ع( داراي ابعاد گوناگوني بود، ابعاد گوناگون 
زندگي ش��هيد آموزه هايي دارد ك��ه بايد براي 
نس��ل هاي جوان بيان شود تا ان ش��اءاهلل الگوي 

خوبي برايشان باشد. 
ما بعد از شهادت عباس بابايي راه او را ادامه داديم. 
امروز الحمدهلل به توان باالي��ي در نيروي هوايي 
دست پيدا كرديم. بسياري از معلم خلبان هايي 
كه در حال آموزش نيرو ها هستند، از شاگردان 
شهيد بابايي می باشند و اين بسيار جاي خوشحالي 
دارد كه مي توانند اين خلبان دالور و شجاع را كه 
مديريت خوبي در لحظات و عمليات هاي جنگي 
داش��ت، به خلبانان تازه كار معرفي و الگو سازي 

كنند. 
جس��ارت، مديريت، غيرت و وطن پرس��تي در 
تك تك آنها هويداس��ت. امروز ما نيروي هوايي 
داريم كه مي تواند اميد كش��ور باش��د و كش��ور 
مي تواند بيش از هر زمان ديگ��ري روي نيرو ي 
هوايي حس��اب كند. ما در حال حاض��ر با توان 
نيروي هاي متخصص خودمان قطعات هواپيما را 
می سازيم و از لحاظ خود كفايي از زمين تا آسمان 
فرق كرديم. در آن زمان در ش��رايطي بوديم كه 
حتي يك گلوله هم به ما نمي دادند، اما و ضعيتي 
كه ش��هيد در نيروي هوايي به وجود آورد، باعث 
تحولي عظيم در نيروي هوايي شد و سال 6۴ نيرو 
هوايي ما زنده شد و همچنان همان تفكر باعث 

بيداري و اميد در نيروي هوايي كشور است. 
در پايان ما را با خاطره اي از شهيد همراه 

كنيد؟
زماني همراه ش��هيد عباس بابايي، امير بقايي و 
شهيداردس��تاني در اميديه بوديم. يك روز به ما 
اطالع دادند كه شهيد بابايي مي خواهد به زيارت 
برود. ما هم همراه��ي اش كردي��م. امامزاده اي 
اطراف ماهش��هر بود. همراه شهيد بابايي رفتيم. 
فانوس به دس��ت با آب بركه كنار امامزاده وضو 
گرفتيم. ش��هيد بابايي يك دعاي كميل بسيار 
جان سوز در امامزاده براي ما خواند. با يك حزن 
خاصي. به قدري فضاي روحاني و معنوي ايجاد 
كرد كه همه بچه ها گريه مي كردند. حال و هواي 
خاصي بود. آن دعاي كميل هيچ وقت از ذهن من 

بيرون نمي رود.  

ش�هيد بابايي دس�تي ه�م در 
تعزيه خواني داشت. در مسير 
ابيات�ي را از تعزي�ه مس�لم 
مي خوان�د و حال�ت خاص�ي 
داشت. وقتي به هدف رسيديم 
اقدام�ات و بررس�ي هاي الزم 
را انج�ام داديم. ب�ا روش هاي 
پرواز در اوج و فرود روي هدف 
ق�رار گرفته و بم�ب و مهماتي 
را ه�م روي اه�داف مورد نظر 
ريختي�م. بع�د از انج�ام يك 
گ�ردش 180درجه مش�اهده 
كردي�م كه ه�دف م�ورد نظر 
مورد اصابت قرار گرفته اس�ت

بابايي در آخرين پروازش تعزيه مسلم مي خواند 
گفت و گوي »جوان« با اميرسرتيپ خلبان علي محمد نادري، خلبان كابين جلويی سرلشكر عباس بابايي در پرواز شهادت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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