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88498481ارتباط با ما

یادکرد

امیر سرلشکر خلبان شهید »مصطفی اردستانی« 
یکی از همین خلبانان شجاع است که در دوران 
دفاع مقدس کارنامه ای درخش��ان از خود به جا 
گذاشت. او در س��ال ۱۳۵۰ به استخدام نیروی 
هوایی درآم��د و با انتخاب رش��ته خلبانی، وارد 
دانشکده خلبانی شد و دوره های مختلف را یکی 
پس از دیگری پش��ت سرگذاش��ت و خیلی زود 
مهارت های خلبانی اش را به اس��تادانش نشان 
داد.  بااینکه اخالص و ایمان اردستانی در جریان 
مبارزات انقالبی علیه حکوم��ت پهلوی بر همه 
عیان شده بود ولی ش��روع جنگ تحمیلی مهر 
تأیید دیگری بر عش��ق و عالقه قلبی این خلبان 
به انقالب نوپای اسالمی و کشورش زد. در اواخر 
شهریورماه ۱۳۵۹ اولین ثمره زندگی مشترک 
شهید اردس��تانی پا به عرصه وجود گذاشته بود 
و اردس��تانی می توانس��ت در کنار خانواده اش 
بماند اما به  محض شنیدن تجاوز هوایی دشمن 
بعثی به خاک ایران در شب ۳۱ شهریور۱۳۵۹ از 
طریق رسانه  ها خانواده خود را ر ها کرد و صبحگاه 
روز اول مهرماه عازم شهرس��تان تبریز  شد و در 
اولین پروازهای عملیاتی برون م��رزی روز دوم 
جنگ شرکت کرد.  درخشش شهید اردستانی 
در پروازهای مس��تمر و فرمانده��ی مدبرانه در 
پروازهای عملیاتی به ص��ورت انفرادی و جمعی 
سبب ش��د تا در س��ال ۱۳۶۰ با اعطای ۱۸ ماه 
ارشدی و ارتقا به درجه سرهنگ دومی موقت به 
فرماندهی پایگاه پنجم شکاری امیدیه منصوب 
ش��ود. در س��ال۱۳۶۳ پس از حدود س��ه سال 
فرماندهی بر پایگاه پنجم شکاری به ستاد نهاجا 
و در همان س��ال برحس��ب ض��رورت جهت به 
عهده گرفتن مس��ئولیت معاون عملیات پایگاه 
دوم شکاری به تبریز منتقل شد. در سال۱۳۶۶ 
س��مت مدیر آموزش معاون عملی��ات نهاجا و 
س��پس در همان س��ال معاونت عملیات نهاجا 
را به عه��ده می گیرد و تا زمان ش��هادت در این 

مس��ئولیت خطیر به  طور صادقانه و مخلصانه 
انجام  وظیفه کرد. ایم��ان، اخالص، دین باوری، 
دوس��تدار اهل بیت و ائمه اطهار)ع(، عش��ق به 
امام و انقالب اس��المی، حریص ب��ودن در دفع 
تجاوز دش��من، ش��هامت و بی باکی در پذیرش 
س��خت  ترین مأموریت های رزم��ی و عملیاتی 
از ویژگی های ب��ارز این خلبان جس��ور و دالور 
ارتش جمهوری اس��المی ایران بود.  س��رتیپ 
خلبان حبیب بقایی درباره ش��هید اردس��تانی 
می گوید: » اردس��تانی به حدی جسور و شجاع 
بود که غیر از خدا از هیچ چیز هراس نداش��ت. 
تمام مأموریت های سخت و کم نظیر را با حمالت 
پی در پی به پایگاه های ش��مال و شرق عراق و 
مناطق حساس و حیاتی انجام می داد. در انجام 
مأموریت  ها هیچ کس به پای او نمی رس��ید. در 
عملیات  ها همیشه پرچمدار و در صف مقدم بود 
و به سایرین نیز روحیه می داد و از هر چه در توان 
داشت، دریغ نمی کرد. حتی بعضی از روز  ها پنج 
بار مواضع دش��من را مورد هدف قرار می داد.«  
اگرچه اردس��تانی از س��ال۱۳۶۰ که سال اول 
جنگ بود در موقعیت های فرماندهی قرار گرفت 
و مسئولیت های فرماندهی او را از درگیر شدن 
با پروازهای عملیاتی بازمی داش��ت، با این حال 
مسئولیت پروازهای خاص عملیاتی را شخصاً به 
عهده می گرفت و مواضع شناسایی شده دشمن 
را در پروازه��ای صاعقه وار هدف ق��رار می داد. 
در عملیات هوایی حمله ب��ه  اچ۳ با هواپیمای 
اف۵ در نقش آتش پشتیبانی و عملیات ایذایی 
حضور مؤثر و پررنگ داشت.  اردستانی ۷۴ پرواز 
عملیاتی برون مرزی، ۱۷۹ پرواز گشت هوایی و 
۱۵۰ پرواز عملیات پشتیبانی رزمی از نیروهای 
زمینی را انجام داده است و در این دوره از خدمت 
او عالوه بر تش��ویق های متعدد جمع��اً ۳۹ ماه 
ارشدی و دریافت نشان درجه ۲ فتح در سوابق 

خدمتی او به ثبت رسیده است.  
بدون ش��ک او ب��ا انج��ام ۴۰۰ س��ورتی پرواز 
برون مرزی بر فراز خاک دشمن و ۱۷۲۴ ساعت 
پرواز های مختل��ف در خاک میهن اس��المی، 
یک��ی از قهرمانان جنگ به حس��اب می آید که 
چندین بار تا مرز شهادت پیش رفت و سرانجام 
در تاریخ پانزدهم دی ماه ۱۳۷۳ بر اثر س��انحه 
هوایی به هم��راه فرمانده فقید نی��روی هوایی 
سرلشکر شهید منصور ستاری و چند تن دیگر از 
همرزمانش به آرزوی دیرینه اش رسید و به لقای 

معبود شتافت. 

خلبانی که غیر از خدا
 از هیچ کس نمی ترسید

مروری بر عملکرد بنی صدر در جبهه های جنگ تحمیلی

   باال ترین مقام نظامی
۱۵ بهم��ن م��اه ۱۳۵۸ ام��ام خمینی حکم 
ریاس��ت جمهوری بنی صدر را تنفیذ کردند. 
چهار روز قبل، او با کسب حدود ۱۱ میلیون 
رأی به عنوان اولین رئیس جمهور ایران پس از 
پیروزی انقالب انتخاب شده بود. طبق قانون 
تش��کیل ش��ورای عالی دفاع ذیل اختیارات 
رهبری ب��ود، ام��ا در رأس آن رئیس جمهور 
قرار داشت و سپس با ترکیبی از سیاسیون و 
نظامی ها و البته دو نماینده منتخب از سوی 
رهبری، این شورا باال ترین ارگان نظامی کشور 

به شمار می رفت. 
   استعفای فرمانده سپاه

گذشته از ریاست ش��ورای عالی دفاع، در ۳۰ 
بهمن م��اه ۱۳۵۸ یعنی تنها چن��د روز پس 
از انتخ��اب بنی ص��در به ریاس��ت جمهوری 
ایران، امام خمینی طی حکمی او را به عنوان 
فرمانده کل قوا منصوب کردند. به این ترتیب 
بنی صدر باال ترین مقام نظامی کشور شده بود 
و عالوه ب��ر ارتش، می توانس��ت روی ترکیب 
سپاه که متشکل از جوانان انقالبی بودند نیز 
تأثیرگذار باش��د. چنانچه وقتی بنی صدر در 
دوم اس��فندماه ۱۳۵۸ حکم فرماندهی کل 
قوای خود را تحویل گرف��ت، جواد منصوری 
اولین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز بعد از سمت خود استعفا داد و جایش را به 

عباس دوزدوزانی داد. 
   کشف سرگرد صیاد شیرازی

اگر فرض بگیریم که بنی صدر از اول اسفندماه 
۱۳۵۸ کار خود را به عن��وان فرمانده کل قوا 
رس��ماً آغاز کرد، دقیقاً هفت م��اه بعد جنگ 
تحمیلی آغاز شد. از بهار سال ۵۹ نیز تجاوزات 
مرزی دشمن آنقدر زیاد شده بود که گروه های 
مختلف از جمله سازمان منافقین نیز آمادگی 
خ��ود را برای حض��ور در مرز ها اع��الم کرده 

بودند! 
در این زم��ان )نیمه اول س��ال ۵۹( موضوع 
کردس��تان هن��وز داغ ب��ود. ام��ا نیروه��ای 
انق��الب دس��ت برت��ر را داش��تند و اخب��ار 
خوش��حال کننده ای از کردس��تان به گوش 
می رس��ید. این پیروزی ها باعث خش��نودی 
بنی صدر شده بود؛ چراکه وی به عنوان فرمانده 
کل قوا، پیشروی نیروهای انقالب در کردستان 
را به حس��اب خودش می گذاشت. در همین 
زمان بنی صدر به سرگرد علی صیاد شیرازی 
که در موفقیت های کردس��تان نقش ویژه ای 
داشت، به صورت موقت درجه سرهنگی داد 
و با تش��کیل قرارگاه عملیاتی غرب کش��ور، 
فرماندهی این قرارگاه را به س��رهنگ صیاد 
شیرازی واگذار کرد. صیاد شیرازی تا آن زمان 
مسئولیت های غیررس��می در جبهه میدانی 
کردستان داشت. با اعطای یک درجه تشویقی 
و همچنین زدن حکم فرماندهی قرارگاه غرب 
کشور به نام او، بنی صدر اعالم می کرد صیاد 

شیرازی را او کشف کرده است!
دوره توجه بنی صدر به صیاد شیرازی خیلی 
طول نکشید و با اختالفاتی که بین بنی صدر 
و چهره هایی چون آیت اهلل بهشتی پیش آمد، 
موضع گیری انقالبی صیاد شیرازی به مذاق 
بنی صدر خوش نیامد و با پس گرفتن درجه 
موقت س��رهنگی از صیاد، او را از فرماندهی 
قرارگاه عملیاتی غرب کش��ور ع��زل کرد. با 
شروع جنگ تحمیلی، سرنوشت دیگری برای 

صیاد شیرازی رقم خورد. 
   شروع غافلگیرانه جنگ

همانطور که گفته ش��د، در هف��ت ماهی که 
بنی صدر فرمانده کل قوا بود تا زمان ش��روع 
رس��می جنگ تحمیلی در ۳۱ ش��هریورماه 

۱۳۵۹، مناطق مرزی غرب و جنوب کش��ور 
همواره دستخوش حمالت گاه و بیگاه بعثی ها 
قرار می گرفت. آن زمان یک برداشت کلی از 
تجاوزات مرزی عراق وجود داش��ت و آن هم 
عدم باور به ش��روع یک جن��گ تمام عیار بود. 
در بین برخی از سیاس��یون که بنی صدر نیز 
جزو آنها قرار داش��ت، باور این نکته که عراق 
بخواهد به کشور بزرگی چون ایران با پیشینه 
ژاندارمی منطقه حمله کند، بسیار دشوار بود. 
حتی برخی از نظامی ه��ای رده باال نیز چنین 

برداشتی داشتند. 
سردار شهید حاج حس��ین همدانی در بیان 
خاطره ای از حضور برخی از نظامی های اعزامی 
از مرکز در جبهه قصر شیرین می گوید:»  وقتی 
تانک های دشمن را به چند افسر ارشدی که 
از سوی بنی صدر به منطقه مرزی غرب کشور 
آمده بودند نش��ان دادیم، به م��ا خندیدند و 
گفتند اینها ماکت تانک هستند و عراق جرئت 

نمی کند به ما حمله کند.«
باور»عدم شروع جنگ « اشتباهی کلیدی بود 

که نه تنها بنی ص��در بلکه برخی از چهره های 
سیاسی و نظامی دچار آن شده بودند. پس از 
بار ه��ا و بار ها تجاوزات مرزی دش��من، نهایتاً 
در اواخر مرداد ماه ۱۳۵۹ بنی صدر به عنوان 
فرمانده کل قوا به شکل رسمی اعالم کرد: » به 
نیروهای مس��لح دستور داده ش��د تا به عراق 
مجال ندهند. « این اعالم نظر رسمی شاید تنها 
موردی باشد که توجه او به تحرکات رو به رشد 
دشمن را نشان می دهد. بی خیالی نسبت به 
تجمیع نیروهای دشمن در کنار مرزها، عاقبت 
به شروع غافلگیرانه جنگ در ۳۱ شهریورماه 

۱۳۵۹ منتهی شد. 
   اعتقاد به شیوه های کالسیک

در مورد اینکه عملکرد بنی صدر در جبهه های 
دفاع مقدس خائنانه بود یا نه، نظرات متفاوتی 
وجود دارد. ام��ا روی این موض��وع که او طی 
فرماندهی اش در جبهه ها اش��تباهات زیادی 
انجام داد، اختالف چندانی وجود ندارد؛ چراکه 

بنی صدر طی حدود ش��ش ماه حضور فعالش 
در جنگ، حتی ی��ک پیروزی چش��مگیر به 

دست نیاورد!
او به ش��یوه های کالس��یک در جنگ اعتقاد 
داش��ت. نگاهی به دو عملیات نص��ر و توکل 
که ه��ر دو در دی ماه ۱۳۵۹ انج��ام گرفتند، 
گویای این مطلب اس��ت. در ه��ر دو عملیات 
یگان های زرهی می بایست به صفوف دشمن 
یورش می بردند و در یک حرکت بلندپروازانه، 
خرمشهر و آبادان را آزاد می کردند و با گذشتن 
از مرزها، به سوی بصره پیشروی می کردند. در 
نتیجه شکس��ت این دو عملیات که به فاصله 
چند روز از هم انجام ش��دند ع��الوه بر اینکه 
تعداد قابل توجهی از تانک ه��ا و خودروهای 
زرهی ایران نیز از بین رفتند، قرار شد عملیات 
زرهی به کلی از دکترین نظام��ی ایران کنار 
برود و پ��س از آن از نیروهای زرهی به عنوان 

پشتیبان نیروهای پیاده به کار برده شدند. 

در یک نگاه کل��ی بنی صدر چه��ار عملیات 
عمده در جنگ را فرماندهی کرد که هر چهار 
عملیات موفق نبودند. اولین آنها عملیات پل 
نادری یا دزفول بود که ۲۳ مهرماه ۱۳۵۹ در 
منطقه عمومی ش��وش و دزفول انجام گرفت 
که با پاتک دشمن رو به رو شد و نهایتاً دشمن 
به موقعیت اولیه خود بازگشت. عملیات بعدی 
در جاده ماهش��هر ب��ود که آن ه��م موفقیت 
چندانی به دست نیاورد و نهایتاً همانطور که 
گفته شد دو عملیات نصر و توکل در دی ماه 
س��ال ۵۹ انجام گرفتند که اولی )نصر( برای 
آزادس��ازی خرمش��هر و دومی )توکل( برای 
شکست حصر آبادان بود. جالب است که بنی 
صدر می خواس��ت با همی��ن دو عملیات کار 

جنگ را یکسره کند!
   اختالف با پاسدارهای جوان

یکی دیگر از مسائل پررنگ در موضوع عملکرد 
بنی ص��در در جبهه های جنگ، ع��دم توجه 
و اعتماد او ب��ه حضور پاس��دارهای جوان در 
جبهه و به تبع آن، حض��ور نیروهای داوطلب 
مردم��ی در جن��گ بود. ب��رای بس��یجی ها 
و س��پاهی حاضر در دفاع مق��دس این طرز 
رفتارهای بنی صدر به ق��دری دردآور بود که 
پس از ع��زل او از فرماندهی کل ق��وا در ۲۰ 
خردادم��اه ۱۳۶۰ بالفاصله نام عملیات پیش 
رو در جبهه دارخوین- آب��ادان را که قرار بود 
۲۵ خرداد انجام بشود، تغییر دادند و نام آن را 
» فرمانده کل قوا خمینی روح خدا « گذاشتند 
تا شادیشان از این اتفاق را اینگونه در تاریخ به 

ثبت برسانند. 
سراسر خاطرات سرداران جنگ مملو از نکاتی 
است که اختالفات آنها با بنی صدر را گوشزد 
می کند. کار به جایی رسیده بود که سردار علی 
فضلی در ذیل خاطرات خ��ود عنوان می دارد 
که او و تعداد دیگری از پاسدار ها قصد داشتند 
بنی صدر را پس از خروج از یک جلسه مضروب 
سازند تا ولو برای مدتی هم که شده، جبهه ها 

را از شر حضور او خالص کنند. 
   عزل و فرار از کشور

پس از شکس��ت در عملیات توکل در آخرین 
روزهای دی م��اه ۱۳۵۹، بنی صدر از حضور 
فیزیکی خود در جبهه ها کاست و با بازگشت 
به تهران، روی فعالیت های سیاس��ی تمرکز 
کرد. اوج حرکت های او در فضای سیاس��ی، 
ماجرای ۱۴ اس��فند ۵۹ و مضروب س��اختن 
جوان های انقالبی توس��ط ای��ادی گروهک 
منافقین بود. مجموعه عملکرد او چه در عرصه 
سیاسی و چه در جبهه های دفاع مقدس نهایتاً 
باعث ش��د تا ابتدا حضرت امام وی را در ۲۰ 
خردادماه ۶۰ از فرماندهی کل قوا عزل کند. 
س��پس مجلس نیز در ۳۱ خردادماه رأی به 
عدم کفایت سیاسی او داد. کمی بعد بنی صدر 
به همراه مس��عود رجوی از ای��ران گریخت 
تا پرون��ده اولین رئیس جمه��ور ایران پس از 

انقالب اینگونه بسته شود.  

سردار شهید حاج حسین همدانی 
در بیان خاط�ره ای از حضور برخی 
از نظامی ه�ای اعزام�ی از مرکز در 
جبهه قصر شیرین می گوید:» وقتی 
تانک های دش�من را به چند افسر 
ارش�دی که از س�وی بنی صدر به 
منطقه مرزی غرب کشور آمده بودند 
نشان دادیم، به ما خندیدند و گفتند 
اینها ماکت تانک هس�تند و عراق 
جرئت نمی کند به م�ا حمله کند.«

اردستانی به حدی جسور و شجاع 
بود که غیر از خدا از هیچ چیز هراس 
نداشت. تمام مأموریت های سخت 
و کم نظیر را با حمالت پی در پی به 
پایگاه های شمال و ش�رق عراق و 
مناطق حساس و حیاتی انجام می داد

برای بس�یجی ها و س�پاهی حاضر 
در دفاع مقدس این طرز رفتارهای 
بنی صدر به ق�دری دردآور بود که 
پس از ع�زل او از فرماندهی کل قوا 
در 20 خردادم�اه 1360 بالفاصل�ه 
ن�ام عملی�ات پی�ش رو در جبه�ه 
دارخوین- آب�ادان را که ق�رار بود 
25 خرداد انجام بشود، تغییر دادند

بنی صدر می خواست با 2 عملیات سرنوشت جنگ را یکسره کند

   آرمان شریف
نیروی هوای�ی ارتش جمهوری اس�المی، خلبانان ش�جاع و غیوری را در هش�ت 
س�ال دفاع مقدس به خود دی�د. خلبانانی که ب�ا قبول س�خت  ترین مأموریت ها، 
نقش�ه های دش�من را خنث�ی می کردن�د و در موقعیت ه�ای مختلف آم�اده فدا 
کردن جانش�ان بودند. همین دالوری  ها س�بب شد تا نقشه ش�وم دشمن متجاوز 
بعثی عملی نش�ود و آنه�ا آرزوی اش�غال ذره ای از خاک ای�ران را به گ�ور ببرند. 

جدول

 مروری بر مجاهدت های شهید مصطفی اردستانی 
از خلبانان بنام دفاع مقدس
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6322
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 ض م ا غ  ي ر ي خ س ت ل ي ك و 1
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از باال به پایین
   ۱- هیئت سیاسي یک کشور در کشور دیگر – شهري در ترکیه  ۲-  قنات- سرما- خجل  ۳-  همراه مرد- میوه 
خوب- زمین بایر- پسوند ش��باهت  ۴- غذاي گیاه- سوراخ  س��وراخ  ۵-  اهلي- خوراک اندک- یک ششم مال

  ۶- به کار بستن قانون- یادداشت- رمانی از ماکس��یم گورکی  ۷-  از اعداد مقدس- شتربان- از کلمات ربط  
۸- رمان مارک تواین-مهاجم ملي پوش پیش��ین رئال مادرید  ۹- پول ژاپن- روستایي تاریخي در نطنز- عمارت 
باشکوه  ۱۰-  مشترک- صنم- ظرف مسي بزرگ  ۱۱- مخاط در سپیده تخم مرغ- جنگ- لقب امام دهم شیعیان
  ۱۲-  لحاف- غذاي رقیق  ۱۳-پایه و اساس-  مردم عادی - گیاه مرداب- بدون موي  ۱۴- چرم خام- اندوه- یار 

محبوب و عزیز  ۱۵- خشکي- میثاق، پیمان

از راست به چپ
  ۱- فیلم س��ینمایی جنگی به کارگردانی عبدالحس��ین برزیده-  اطمینان از صحت گفت��ار و کردار   ۲- حرف 
انتخاب- صلیب- آتشگیره- فلزي که در سنگیني مثل اس��ت  ۳-  موی نرم- ضماد- خداي هندو- جدید  ۴-  
پیوند و پیوست اینترنتی- اسطوره و حکایت- مرجمک  ۵- ترش و شیرین- پوستین- از ظروف آشپزخانه- ظرف 
مرکب  ۶-  فیلم مجید مجیدي- حرف دهن کجي- ایوان  ۷- دندانه کلید- شهر تشنه فریب- رئیس جیمز باند

  ۸-  دریا- گوارا- فرزند چهارپا- س��نگ عصاري  ۹- بیهوش��ي- نوعي پارچه مرغوب- گوالیدن  ۱۰-  شماره 
بین المللي کتاب- شامه نواز- نوه اردشیر بابکان  ۱۱- پارچه روپوش��ی قدیمی- موزیک نظامي- اولین نت- از ما 
بهتران   ۱۲- به رو خوابیده- پیامبر مدفون در ش��وش-  س��رگردان و ویالن  ۱۳-  برگ برنده- واحد شمارش 
گردو- امپراتور نیمه دیوانه روم- مالدار   ۱۴-  مردم قرآني- معادل فارسی شیفت- گریبان- ضمیر غایب  ۱۵-  از 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   علیرضا محمدی
ابوالحس�ن بنی ص�در به عن�وان اولی�ن رئیس جمهور ای�ران بع�د از انقالب، طبق قانون می بایس�ت ریاس�ت ش�ورای عال�ی دفاع 
را برعه�ده می گرفت؛ س�متی ک�ه گوی�ا بنی صدر توجه�ی به حساس�یت آن نداش�ت و جلس�ه ای�ن ش�ورا را از چند م�اه قبل از 
ش�روع جن�گ و مدت�ی پ�س از ش�روع آن برگزار نک�رد. بنی ص�در ت�ا اواخ�ر س�ال 59 در جبهه ه�ا حض�ور فعالی داش�ت. پس 
از آن ب�ه تهران بازگش�ت تا ب�ا تمرکز در عرصه سیاس�ی کش�ور، ش�مارش معکوس ب�رای ع�زل و فرارش از کش�ور را آغ�از کند. 
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