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گفتوگو

خاطره
شهيدكشوريماننديكشكارچيتيزبين
در تمام مناطق اس�تحفاظي خ�ود پرواز
ميكردوهرجانيرويدشمنياتانكهايآن
را ميديد ،حمله ميكرد و تا آخرين گلوله،
با دشمن ميجنگيد و آنها را نابود ميكرد

خاطرهاي از ايستگاه صلواتي در فاو
در گفتوگوي «جوان» با يك رزمنده دفاعمقدس

هنوز شیرینی شربتهای
صلواتی زیر زبان است
عليرضا محمدي
مطلبي كه پي�شرو داري�د ،در گفتوگ�وي ما با رض�ا نعمتي از
رزمندگان لشكر  27حاضر در خط پدافندي فاو تهيه شده است.
اين شبه جزيره در عمليات والفجر 8به تصرف رزمندگان ايراني
درآمد و تقريب ًا دو س�ال و دو ماه در تصرف نيروهاي خودي بود.
تابستان كسل كننده فاو
تابستان سال  1366من به فاو اعزام شدم .آن موقع آنجا خبر خاصي نبود.
ما خط پدافندي داشتيم و بايد از اين ش��به جزيره و شهر تخليه شده فاو
در صورت حمله احتمالي دش��من محافظت ميكرديم .بچهها اسم شهر
فاو را عوض كرده بودند و به آن فاطميه ميگفتند .تابس��تان در فاو واقعاً
آزاردهنده بود .گرما ،رطوبت هوا ،پش��ههاي ناتمام و ...شرايط خاصي را
فراهم كرده بودند .از طرف ديگر چون عموماً خط پدافندي س��اكت بود،
حوصلهمان س��ر ميرفت .بچههاي بس��يجي عادت به اين همه سكون و
بيكاري در جبههها نداش��تند و خيلي از بچهها درخواس��ت ميدادند به
جاي جنوب به غرب و شمالغرب كش��ور بروند .چون در جبهه كردستان
معموالً تابستانها ضد انقالب دست به حمله ميزدند و هرازگاهي عمليات
محدودي آنجا انجام ميشد ولي تابس��تانهاي جنوب كشور خصوصاً از
اواسط جنگ به بعد ،به درد بچه بسيجيهاي پر شور نميخورد!
موشهاي عظيم
يكي از خاطراتي كه اغلب رزمندههاي حاضر در فاو تجربه كردند و از آنجا
به يادگار دارند ،موشهاي بزرگي بودند كه آنجا ديده ميش��دند .بزرگ
كه چه عرض كنم ،بايد به آنها لقب عظيم ميداديم .بزرگي بعضي از اين
موشها به گربهها ميرسيد .موشهاي عظيم فاو به انبار آذوقه رزمندهها
ضربه ميزدند و غذاها را حيف و ميل ميكردند .برايشان تله ميگذاشتيم،
يا بعضي از بچهها آنها را با گلوله ميزدند و ميكشتند ،اما تمامي نداشتند.
من شنيدم تعدادي از رزمندهها از اهواز يا ش��هرهاي اطراف گربه آورده
بودند تا موشها را شكار كنند ،اما عوض اينكه موشها از گربهها بترسند،
برعكس گربهها ترس��يده و فرار كرده بودند .يكي از بچهها س��ر نگهباني
خيلي موش شكار ميكرد .مس��ئولمان ميگفت گلوله بيتالمال را هدر
نده .اما دوستمان ميگفت اينها غذاي بيتالمال را ميخورند .من وقتي
يك موش را با يك گلوله شكار كنم ،پول اين گلوله خيلي كمتر از غذاهايي
ميشود كه موشها ميخورند!
ايستگاه صلواتي
يكبار پيرمردي كه االن متأس��فانه اس��مش را يادم رفته از تهران
همراه پس��رش و چند تا از اقوامش به فاو آمدند تا ايستگاه صلواتي
داير كنند .این ش��ده بود خوراك ما! با بچهها به بهانههاي مختلف
ميرفتيم ايس��تگاه صلواتي و تا ميتوانستيم ش��ربت ميخورديم.
كارش��ان واقعاً زحمت داش��ت ،چون فراهم كردن شربت خنك در
آن ش��رايط س��خت بود .به نظرم بندگان خدا مرت��ب به آن طرف
اروند ميرفتند و يخ ميآوردند .هيچ وقت شربتشان گرم نبود .خدا
خيرشان بدهد .آن پيرمرد شاید تا االن بايد از دنيا رفته باشد .ولی
من هنوز هم برايش دعا ميخوانم .شیريني شربتهايش هنوز زير
زبانم است .از ش��انس آن بنده خداها در مقطع حضورشان دشمن
منطقه را بمباران كرد .يادم است داخل يكي از سنگرهاي محكمي
كه عراقيها قب ً
ال ساخته بودند پناه گرفته بوديم .بمبها به اطراف
س��نگر ميخوردند و زمين و زمان را ميلرزاندند .بچههاي ايستگاه
صلواتي هرچند نظامي نبودند ،اما نميترسيدند .يا حداقل شكايت
نميكردند .بعد از بمباران پس��ر آن پيرمرد با اصرار از او خواست به
خانهشان برگردند .به نظرم پسر از پدرش بيشتر ترسيده بود وگرنه
حاج آقا قصد رفتن نداش��ت .به هرحال آنها رفتند و باز ما مانديم و
تابستانهاي كسلكننده فاو...

«كشوري»

كشوري داشت ،او را استاد خود ميدانست .اوايل
دفاع مقدس ،زماني كه عراق ب��ا تكيه بر نيروي
زره��ياش حمالت ب��رق آس��ايي را در خطوط
رزمندگان انجام ميداد ،كشوري و همرزمانش
دش��تهاي غرب كش��ور را تبديل به گورستان
تانكهاي دش��من كرده بودن��د .در آن روزهاي
غافلگيري ش��روع جنگ وقتي نه تنها هوانيروز،
بلكه تم��ام نيروهاي نظامي م��ا تاكتيك جنگي
خاصي نداش��تند ،ش��هيد كش��وري مانند يك
شكارچي تيزبين در تمام مناطق استحفاظي خود
پرواز ميكرد و هرجا نيروي دشمن يا تانكهاي
آن را ميديد ،حمله ميكرد و تا آخرين گلوله ،با
دشمن ميجنگيد و آنها را نابود ميكرد.
خلبان لحظههاي حساس
كش��وري كنار مهارته��اي پ��روازي ،از هوش
بس��ياري هم برخوردار بود .به همين دلیل او را
خلبان لحظههاي حساس لقب داده بودند؛ چراكه
براي هر رويدادي تصميم خاص همان لحظه را
ميگرفت و بهترين تصميمه��ا را اتخاذ ميكرد.
امير هوش��نگ ياري همرزم ش��هيد كشوري در
خصوص او ميگويد« :شهيد كشوري در آن زمان
در منطقه ايالم با يك تيم پروازي حضور پيدا كرد
و منطقه ميمك را تبديل به جهنمي براي دشمن
كرد .نقش محوري و تأثيرگذار شهيد كشوري بر
هيچ كس پوشيده نيست .تانكهايي كه توسط
او و همرزمان رشيدش از كار افتادند ،هنوز هم در
منطقه ايالم وجود دارد .در عظمت و رشادتهاي
شهيد كشوري همين بس كه مقام معظم رهبري
فرمودند« :شهيد كشوري از مؤمنين باهلل و رجال
صادق در راه انقالب بود».
 15آذر 1359
خلبان احمد كشوري در  15آذر  ،1359در حالي
كه از يك مأموريت بازميگش��ت ،ب��ا دو فروند
جنگنده ميگ عراقي روبهرو ميش��ود و يكي از
آنها راكتي را به بالگرد كشوري شليك ميكند.
با اصابت راكت به بالگرد ،كشوري سعي ميكند
آن را در خاك وطن فرود بياورد که موفق ميشود
به آسمان ايران برسد ،اما شدت صدمه به بالگرد
كبري به حدي بود كه در ميان بلنديهاي منطقه
ميمك س��قوط ميكند و کش��وری به شهادت
ميرسد.
اي��رج ميرزايي يك��ي از همرزمانش در خصوص
شهادت كشوري ميگويد« :در يكي از عملياتها
عليه دش��من ،من با علي زماني پرواز ميكردم
و احمد كش��وري نيز با رحيم پزش��كي .در اين
عمليات ضربه مهلك و س��نگيني به عراق وارد
كرديم و عراق براي نجات خود مجبور ش��د پي
در پي هواپيماهايش را در آس��مان تعويض كند
و اجازه نميداد هواپيماها به فرودگاه برگردند و
سوختگيري كنند.
شهيد كشوري با صداي بلند فرياد ميزد بچهها!
بزنيد ،نترس��يد رژي��م بعث عراق دارد س��قوط
ميكند .در آن لحظات حساس ،تمامی نيروهاي
عراقي به طرف ما ميآمدند ولي ما مثل س��د در
برابرش��ان ايس��تاده بوديم .در همان حال يكي
از دوس��تانم به نام فيروز صمدزاده گفت مراقب
باش��يد تعداد زيادي از ميگهاي ع��راق باالي
سرتان پرواز ميكنند.
پس از مدتي ش��هيد كش��وري را صدا كرديم و
متوجه شديم صدايش قطع شده است ،هرچه او
را صدا كرديم ،جوابي نشنيديم تا اينكه در انتهاي
مسير دود غليظي از محل س��قوط او با هواپيما
بلند شد .برگشتيم و نشستيم و متأسفانه با بدن
سوخته شهيد كشوري مواجه شديم».

درغربكشور
يك ستاره بود
يادكردي از
خلبانشهيداحمدكشوري
به مناسبت سالروز
شهادتش در  15آذر 1359
مبارزه با طاغوت از دهه 40
يكي از خصوصيات بارز زندگي جهادي ش��هيد
كش��وري اين اس��ت كه از اواخر ده��ه  40وارد
مبارزات انقالبي ش��ده بود .او ك��ه متولد 1332
در كياكالي س��اري بود ،اواخر دهه چهل س��ال
آخر دبيرس��تان را پش��ت سرميگذاش��ت .در
همين زمان بود كه كش��وري همراه چند نفر از
همكالسيهايش ،دست به فعاليتهاي سياسي
زد و نقاشيهايي را با موضوع مخالفت با رژيم شاه
كشيد و آنها را رواج داد .در آن زمان او هنوز وارد
دهه  20زندگياش هم نشده بود .كمي بعد چون
توانايي مالي ورود به دانش��گاه را نداش��ت ،سال
 1351وارد ارتش شد.
طرح كودتا
يكي ديگر از جلوههاي زندگي جهادي ش��هيد
كش��وري ،طرح كودتايي بود ك��ه او و چند نفر
از همرزمان��ش در دوره نخس��توزيري بختيار
پايهريزي كرده بودند .بختيار كه از  15دي  57با
شاه بر سر پذيرش سمت نخستوزيري به توافق
رس��يده بود ،تنها يك ماه و هفت روز اين سمت
را عهدهدار بود .در اي��ن زمان انقالب به اوج خود
رس��يده بود و بيم آن ميرفت ك��ه امريكاييها
پيشدستي كنند و كودتايي را در ايران به انجام
برسانند .به همين دلیل كشوري و دوستانش به
س��رعت طرح كودتا را پايهريزي و ابتدا آن را به
آيتاهلل پسنديده برادر امام ارائه كردند تا ايشان
با حضرت امام در ميان بگذارند ،اما پيش از آنكه
طرح كودتا عملي ش��ود ،انق�لاب در  22بهمن
 1357به پيروزي رسيد.
زخمي كردستان
آنطور كه از خاطرات ش��هيد فالح��ي برميآيد،
ش��هيد كش��وري اولين خلباني بود كه داوطلب
حضور در اغتشاشات كردس��تان و مبارزه با ضد
انقالب ش��د .همرزمانش تعريف ميكنند وقتي
اخبار كردستان در كشور مخابره شد ،كشوري به
قدری ناراحت و نگران شده بود كه گويي عزيزي
را از دس��ت داده اس��ت .با حضور در كردستان،
شهيد كشوري بيشترين مأموريتهاي جنگي را
انجام ميداد و آنقدر در مبارزه جدي و كوشا بود
كه يكبار بالگردش با گلوله باران دشمن آسيب
ديد و خودش نيز به شدت مجروح شد .به گفته
شهيد شيرودي« :احمد ،استاد من بود .زماني كه
صدام امريكايي به ايران ي��ورش آورد ،احمد در

غالمحسين بهبودي
جبهههاي دفاع مقدس خيل�ي زود از وجود يكي از ماهرترين و نخبهتري�ن خلبانان هوانيروز
خالي ش�د .احمد كش�وري كه از جوانان انقالبي ارتش بود تا زمان پيروزي انقالب كولهباري از
مبارزه عليه رژيم طاغوت را در پرونده جهادي خود داشت .وي پس از شروع دفاع مقدس ،تنها
دو ماه و نيم در جبهههاي جنگ فعاليت داش�ت ،اما در همين زمان كم غرب كش�ور را تبديل
به گورس�تان تانكهاي دش�من كرده ب�ود .او در  15آذر  1359با اصابت راك�ت جنگندههاي
دشمن به بالگردش در بلنديهاي ميمك سقوط كرد و به شهادت رسيد ،اما كارنامه درخشان
كش�وري در مبارزه با ضد انقالب و دش�من بعث�ي هرگز از حافظ�ه تاريخ پاك نخواهد ش�د.
انتظار آخرين عم��ل جراحي براي بيرون آوردن
تركش از س��ينهاش بود ،اما روز بعد از ش��نيدن
خبر تجاوز صدام ،عازم سفر شد .به او گفته بودند
بماند و پس از اتمام جراحي برود اما او جواب داده
بود وقتي اس�لام در خطر است ،من اين سينه را
نميخواهم».

ش�هيد كش�وري بدون ش�ك يك�ي از
نخبههاي هوانيروز بود .او كسي بود كه در
نبرد كردستان و درگيريهاي پاوه (مرداد
 )1358نخستين پرواز در شب را با بالگرد
انجام داد .تا آن زمان هيچ كدام از خلبانان
هوانيروز چنين كاري انج�ام نداده بودند

نخستين پرواز شب
شهيد كش��وري بدون ش��ك يكي از نخبههاي
هوانيروز بود .او كسي بود كه در نبرد كردستان و
درگيريهاي پاوه (مرداد  )1358نخستين پرواز
در شب را با بالگرد انجام داد .تا آن زمان هيچ كدام
از خلبانان هوانيروز چنين كاري انجام نداده بودند
و اص ً
ال امكانات آن زمان اجازه نميداد بالگردهاي
در خدمت ارتش اي��ران ،چنين پروازي را در دل
تاريكي شب انجام دهند ،اما كشوري اين كار را
انجام داد تا چمران و ديگ��ر رزمندگان محاصره
ش��ده در اين ش��هر را با هدايت تيم آتش نجات
دهد .عملكرد كش��وري در جبهه كردس��تان به
قدري درخشان بود كه يكي از همرزمانش به نام
شهيد صالحي در خصوص او ميگفت« :كشوري
در غرب كشور يك ستاره بود».
اهداي قلب به امام
زيباييهاي زندگي ش��هيد كش��وري به قدري
زياد اس��ت كه نميتوان به همه آنه��ا پرداخت.
يك��ي از همرزمانش تعريف ميكند« :در س��ال
 1359وقتي خبر رس��يد حضرت ام��ام به دليل
عارضه قلبي در بيمارس��تان بستري شده است،
در ميانه راه بوديم .كش��وري پش��ت فرمان بود.
اين خبر را كه شنيد ،اتومبيل را نگه داشت و در
حالت گريه گفت« :خدايا! از عمر من كم كن و به
عمر امام اضافه كن ».بع��د هنگامی که به تهران
رسيديم ،اولين كار كشوري اين بود كه خودش
را به بيمارستان رساند تا اگر الزم باشد ،قلبش را
به امام اهدا كند!»
گورستان تانكهاي دشمن
مهارتهاي شهيد كشوري به عنوان يك خلبان
بالگرد ،مورد اعتراف دوست و دشمن بود .شهيد
شيرودي كه بيشترين نزديكي و رفاقت را با شهيد

خاطراتي از شهيد كشوري
از زبان همسرش

احمد هميشه دنبال
كارهاي نشدني بود

متن زي�ر خاطرهاي از ش�هيد كش�وري به
نق�ل از حاجيه خانم س�يالخوري ،همس�ر
شهيد كشوري است كه در ادامه ميخوانيم.
اسفند س��ال  55بود كه طي يك مراسم ساده و
بدون تشريفات با احمد ازدواج كرديم .تنها خريد
ازدواج ما لباس و حلقه بود و مراس��م هم در خانه
پدري ما برگزار ش��د .بعد از ازدواج به كرمانش��اه
محل خدمت ش��هيد كش��وري رفتيم .از همان
سالهايي كه نامزد بوديم ميديدم ايشان مطالعه،
تحقيق و بررسي بسياري در دين داشت و مسائل
را بهخوديخود قبول نميكرد.
شهيد كش��وري در اوج حكومت ش��اه ،تفكرات
انقالبي داشت .هميشه ميگفت« :خدايا! من زنده
باشم و روزي كه امريكاييها و شاه از ايران ميروند
را ببينم ».توجه زيادي ه��م به محرومان منطقه
محل سكونتمان داشت ،در كرمانشاه با كمكهاي
خودش و جمعآوري اعانه از طرف دوستانش ،آنها
را بين مردم مستمند تقسيم ميكرد و ميگفت:
«اينها از طرف آيتاهلل خميني است!»
بع��د از پي��روزي انق�لاب ،احمد ه��ر كاري از
دستش برميآمد براي انقالب انجام ميداد .در
اغتشاشات كردستان داوطلب شد و ماهها آنجا
ي با ضد انقالب
ميجنگيد .خرداد  59در درگير 
دچار جراحت شديد شد .به دلیل جراحيهاي
س��نگين روي گردن ،دست و س��ينه تا مدتي
نميتوانس��ت پرواز كند .حتي تا زمان ش��روع
جن��گ در آخري��ن روز ش��هريور  59مرتب به
بيمارس��تان رفت و آمد داشت و همان شهريور
عمل جراحي كرد ک��ه فرزندمان هم تازه متولد
ش��ده بود .با اين حال وقتي جنگ ش��روع شد،
ايش��ان همان روز حمله به سمت پادگان رفت.
پرس��يدم كجا ميروي؟ در پاس��خ گف��ت بايد
بالگردها را به جاي امني ببريم.
احمد دو ماه و نيم بعد از شروع جنگ به شهادت
رسيد .يك ماه قبل از شهادتش با هم تماس تلفني
داشتيم .به من گفت اگر ميخواهي ميتواني به
منطقه بيايي.
من از اين موضوع اس��تقبال ك��ردم؛ چراكه فكر
ميكردم اگر جنگ و س��ختي براي ايشان هست
بايد براي من هم باش��د .ايش��ان حتي شب قبل
از ش��هادتش گفت ميخواهد هواپيماي دشمن
را بزند .م��ن تعجب ك��ردم و پرس��يدم بالگرد با
هواپيما چه مناسبتي دارد كه در پاسخ گفت« :من
برنامهريزي كردم و فردا يك هواپيما را ميزنم».
شهيد به دنبال كارهاي نشدني بود.
فرداي همان شب احمد در بازگشت از مأموريت
به شهادت رسيد .ايشان با روحيه دلسوزانهاي كه
نسبت به دوستانش داش��ت ،همچنين با روحيه
حقطلبي و حقجويي كه داش��ت ،باعث ميشد
همه جذب اخالق و حسن رفتارش شوند .مطمئن
هستم اگر شهدا و ش��هيد احمد دوباره برگردند
باز هم به همان مسير خودش��ان ادامه میدهند
و خانواده شهدا هم حاضر هس��تند در اين راه از
عزيزانشان بگذرند.
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