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و پس از دريافت ديپلم به اس��تخدام نيروي هوايي درآمد. 
شهيد طالب مهر پس از فراگيري زبان انگليسي و پرواز هاي 
مقدماتي براي تكميل دوره پرواز به خارج كشور اعزام شد. 

با گذراندن دوره پيشرفته پرواز با جت مافوق صوت، شهيد 
موفق به دريافت نشان خلباني شد و به ايران بازگشت و به 
جمع خلبانان اف4 در پايگاه ششم شكاري پيوست. با شروع 
جنگ تحميلي و حمله سراس��ري ارتش بعث، اين شهيد 

همانند ديگر خلبانان به دفاع از كشور پرداخت. 
حضور مؤثر او در جبهه هاي جنگ از خرداد س��ال ۱۳۶۰ و 
با انتقال به پايگاه ششم ش��كاري آغاز  شد. عطش، مهارت 
و ش��جاعت او در پرواز و هجوم عليه دش��من وصف ناپذير 
بود. ش��هيد طالب مهر در عمليات شكس��ت حصر آبادان، 
فتح المبي��ن و الي بيت المقدس به عنوان خلبان ش��كاري 
تاكتيكي فعاليت ش��ايان توجهي داشت و به نشان درجه2 
فتح نائل گرديد و نامش به عنوان خلبان ش��اخص نيروي 

هوايي ثبت شد. 
»شبح۳« يكي از عمليات  نيروي هوايي در راستاي تحقق 
پيروزي در عمليات الي بيت المقدس بود كه نهايتاً منجر به 
آزادسازي خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ شد. قرار بر اين شد 
اين عمليات به صورت هشت فروندي انجام شود. مأموريت 
مذكور در بامداد ۱۶ ارديبهش��ت ۱۳۶۱ از س��تاد عمليات 

جنوب به پايگاه ششم شكاري جهت اجرا واگذار شد. 
هش��ت فروند جنگنده به خلباني ۱۶ نفر از برجسته ترين 
خلبانان با هدف س��رنگوني مراكز تجمع نيرو هاي دشمن، 
ساعت شش بامداد پايگاه هوايي بوشهر را به ليدري سرهنگ 
دوم خلبان فرج اهلل برات پور ترك كردند. فانتوم ها با قدرت، 
آسمان را شكافته و مسير پروازي طرح شده را برابر توجيه 
نقش��ه پروازي طي كردند و ب��راي هماهنگي هاي اوليه در 
نزديكي فرودگاه اهواز هواپيماي اف ۱4 جهت اسكورت به 

دسته پروازي ملحق شد. 
پس از رسيدن به حوالي پايگاه چهارم به سمت منطقه »فكه« 
تغيير سمت داده و پس از گرفتن آرايش رزمي پروازي الزم 
در يك رويارويي هوايي در آس��مان »چنانه« ناگهان مركب 
آهنين »شماره ۳« دسته دوم مورد اصابت موشك هوا به هواي 
جنگنده ميراژ دشمن قرار گرفت. به طوري كه زبانه هاي آتش 
از ناحيه ُدم پرنده شعله ور شد. علي امجديان و حسن طالب مهر 
براي اينكه حتي الشه هواپيمايشان به دست دشمن نيفتد 

سمت داخل كشور را پيش گرفتند. 
هر دو خلبان با توجه به از بين رفتن مقدار زيادي از سطوح 
كنترل ُدم و همچنين نداشتن فش��ار هيدروليك، با تمام 
قدرت سعي داشتند جنگنده را در حالت پروازي نگه دارند. 
با تالش و همت س��تودني هر دو خلبان، جنگنده فانتوم به 
نخستين نقطه نشانه زميني س��رزمين هاي تحت كنترل 
نيرو هاي خودي كه همان »چنانه« بود، مي رس��د. گرماي 
سوزان شعله ها اينك كابين عقب را كاماًل آماج ضربات خود 
قرار داده ب��ود و ماندن در هواپيما ديگر ب��ه صالح نبود. در 
لحظه اي هر دو خلبان تصميم به خروج اضطراري از جنگنده 
گرفتند. س��رانجام س��روان خلبان شهيدحسن طالب مهر 
و ستوان يكم خلبان ش��هيدعلي امجديان هواپيماي خود 
را ترك كردند و هر دو با گلوله ه��اي پدافند زمين به هواي 

دشمن به شهادت رسيدند. 

شهيدمحمدزارعنعمتي
خلبان شهيد محمد زارع نعمتي دهم تير ۱۳۳۰ در شهر ساوه 
متولد شد. از همان دوران كودكي بسيار به پرواز و آسمان 
عالقه داش��ت و به همين دليل هم پس از اتمام تحصيالت 

متوسطه در سال ۱۳4۹ وارد نيروي هوايي ارتش شد. 
محمد به علت عالقه و تيزهوش��ي خود پ��س از طي دوره 
مقدماتي خلبان��ي در ايران، براي گذران��دن دوره تكميلي 
خلباني در س��ال ۱۳۵۰ به كش��ور امريكا اعزام ش��د. ابتدا 
آموزش پيشرفته زبان انگليسي را در پايگاه هوايي »لك لند« 
واقع در شهر »سان آن تينيو ايالت تگزاس« گذارند و سپس 

براي فراگيري علوم هوانوردي به دانشگاه پرواز »كلمبوس« 
واقع در ايالت آريزونا رفت. 

او با موفقيت تمام اين دوره ها را طي كرد و اولين پرواز سولو 
را با هواپيماي جت آموزشي »تي ۳۸« انجام داد. محمد پس 
از طي دوره پيشرفته پرواز در سال ۵2 به ايران باز مي گردد 
و به عنوان خلبان اف ۵ انتخاب مي شود. با توجه به توانايي 
باالي پروازي در كمتر از دو س��ال به عن��وان معلم خلبان 
اف ۵ انتخاب مي ش��ود و در پايگاه شكاري دزفول مشغول 

خدمت شد. 
صبح روز 27 شهريور ۱۳۵۹ خبر مي رسد نيروهاي متجاوز 
بعثي به مهران حمله كرده اند. بالفاصله دو فروند جنگنده 
اف۵ به ليدري سروان محمد زارع نعمتي و شماره دو ستوان 
يكم بيژن هاروني جهت بمباران دشمن به پرواز درآمده و 
با رسيدن روي ش��هر مهران بمباران نيروهاي بعثي انجام 
مي ش��ود، ولي هواپيماي زارع نعمتي هدف قرار مي گيرد و 
شماره دو تأييد مي كند كه هواپيما با سر به زمين برخورد 
كرده و خلبان موفق به خروج نشده است. ولی محمد مجروح 
شده و به صورت impact eject به بيرون پرتاب شده بود. 
در اين حالت اگرچه پيكر خلبان در ظاهر س��الم بود، اما از 

درون كاماًل متالشي شده بود. 
تا پس از آزادي شهيد لشكري از اسارت رژيم بعث، محمد 
جزو خلبان��ان مفقوداالثر جن��گ بود كه پ��س از گواهي 
شهيدلشكري مبني بر شهادت سرلشكر خلبان محمد زارع 
نعمتي و تقاضاي رسيدگي ايران از دولت عراق، آنها اعالم 
مي كنند پيكر پاك و مطهر اين شهيد گرامي در قبرستان 
العماره دفن شده اس��ت. مدتي بعد با حضور نماينده ايران 

پيكر پاك وي تحويل خانواده اش شد. 

شهيدعباساكبري
خلبان شهيدعباس اكبري در نخستين روز از مهر ۱۳۳2 در 
روستاي ايرجس در كهك قم چشم به جهان گشود. دوران 
ابتدايي و دبيرستان خود را تا اخذ ديپلم در زادگاهش گذراند و 
پس از اخذ ديپلم به خاطر عالقه بسياري كه به پرواز داشت در 
سال ۱۳۵۱ وارد نيروي هوايي ارتش شد. او با ورود به نيروي 
هوايي ارتش دوره هاي آموزش هاي پادگاني، دروس عمومي، 
آكادمي پرواز و پرواز با هواپيماي بونانزا را با موفقيت گذراند و 

براي طي دوره هاي تكميلي پرواز به امريكا اعزام شد. 
ش��هيد اكبري دوره هاي پيش��رفته در امري��كا را همانند 
دوره ه��اي مقدماتي با موفقي��ت گذران��د. او در امريكا در 
دوره هاي آكادمي تكميلي پ��رواز و پرواز ب��ا هواپيماهاي 
تی 4۱، تی ۳7 و تی ۳۸ با ۳2۰ س��اعت پرواز با نمرات باال 
فارغ التحصيل شد و با دريافت نشان يا وينگ خلباني در سال 

۱۳۵4 با درجه ستوان دومي به كشور بازگشت. 
حسين شريفي يكي از بستگان شهيد اكبري در خاطره اي 
از شهيد اكبري مي گويد: »عزم و اراده عباس، عجيب محكم 
بود. به خاطر لياقت و اس��تعداد فراوانش، ب��راي يادگيري 
دوره هاي خلباني به كشور امريكا اعزام شد و بعد به انگلستان 
رفت. مي گفتند از دانشجوهاي ممتاز آنجا بوده و امريكايي ها 
بيشترين ارتفاع پروازشان با اف 4، ۳۵ هزار پا بود، اما وقتي از 
عباس امتحان گرفته بودند، عباس تا ارتفاع ۵۰ هزار پا پرواز 
كرده بود. همان موقع ژنرال حيرت زده امريكايي گفته بود، 

به ايراني علم بده، ببين چطور عمل مي كنه!«
او پس از بازگشت به كشورمان به پايگاه ششم شكاري بوشهر 
اعزام شد تا آموزش هاي مربوط به جنگنده فانتوم را سپري 
كند. آموزش هاي تكميلي را كه با موفقيت طي كرد به گردان 
۳2 شكاري پايگاه سوم همدان رفت تا به عنوان افسر كنترل 
اس��لحه رادار هواپيما مشغول خدمت ش��ود. عباس با آغاز 
جنگ تحميلي همچون س��اير همرزمانش با جنگنده خود 
پروازهاي بسياري را عليه مواضع دشمن بعثي انجام مي داد 
و توانست با بمباران نيروهاي زميني دشمن، پوشش هوايي 
مناطق غرب و جنوب غرب و همچنين انجام خطرناك ترين 
پروازها توان دشمن بعثي را نابود كند تا نامش به عنوان يكي از 

خطرپذيرترين خلبانان نيروي هوايي ارتش به ثبت برسد. 
امير سرلشكر خلبان شهيدعباس اكبري سرانجام و با انجام 
تعداد بسياري سورتي پرواز در آخرين مأموريت خود در 2۸ 
تير ۱۳۶7 در عمليات مرصاد و در هنگام بازگشت از بمباران 
تأسيسات مهم شهر كركوك از سوی گلوله هاي ضدهوايي 
ارتش بعث مورد هدف قرار گرفت و به فيض ش��هادت نائل 
آمد. بس��ياري تصور مي كردند كه او در دوران دفاع مقدس 
به اسارت درآمده اس��ت، اما پيكرش پس از ۱4سال يعني 
۳۰ تي��ر ۱۳۸۱ به ميهن بازگش��ت و در دامن كش��ورمان 
آرام گرفت. بدي��ن ترتيب او آخرين خلبان ش��هيد نيروي 
هوايي ارتش در دفاع مقدس نام گرفت و در تاريخ كشورمان 

جاوداني شد. 

حسينشريفييكيازبستگانشهيداكبري
دربي�انخاطرهايازش�هيدميگويد:عزم
وارادهعب�اسعجيبمحكمب�ود.بهخاطر
لياقتواس�تعدادفراوانش،براييادگيري
دورههايخلبانيبهكش�ورامري�كااعزام
ش�دوبعدبهانگلس�تانرف�ت.ميگفتند
ازدانش�جوهايممت�ازآنج�ابودهاس�ت
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قهرماناني كه تنبيه دشمن را 2 ساعت هم به تأخير نينداختند
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6582
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ازباالبهپايين
 ۱-ورزش��گاه تيم رئال مادريد  2-تير و خدنگ – بنفش بسيار روشن – ش��هر هلن  ۳-سرشماري – شهري 
 در ايتاليا – همت��ا  4-گ��وارا – وطن – عدد رم��زي – چينه دي��وار  ۵-خي��ال – جمع بدن – ب��وي رطوبت 
 ۶-منق��ار كوتاه – هوس ب��اردار – م��ار آذري  7-كن��ار و پهل��و – رفت و آم��د خانوادگي – غالف شمش��ير 
 ۸-از مصالح ساختماني – مادر وطن – نويسنده شاهزاده و گدا  ۹-حشره گزنده – محصل دانشگاه – شريك مرد 
 ۱۰- زبان اصلي هر فرد- كش��ور كاسه ش��كر – از جناح هاي سياس��ي   ۱۱-حرف نفي عرب – داماد – روزها 
 ۱2-ضمي��ر عرب��ي – ش��يره انگ��ور – كارآگاه ب��ه دنب��ال آن اس��ت- اغم��ا  ۱۳-ايالت��ي در امري��كا – 
 آين��ده – پرچم  ۱4-كش��ور نايروب��ي – ماه پايي��زي – از گياه��ان دارويي ك��ه در تقويت هاضمه مفيد اس��ت 

 ۱۵-تيم فوتبالي معتبر در پرتغال

ازراستبهچپ
 ۱- تيمی در ليگ برتر فوتبال ايران – كشور چاي  2- جاي دور از خطر – كشوري در حاشيه خليج فارس – فيلم 
كوتاه تبليغي  ۳- صدمه و آسيب رساندن – پوسيده – حروفچيني كامپيوتري  4- توليدي از عنكبوت – رودي 
در چين – اكنون – نوبت بازي  ۵- پول ژاپني – از نام هاي خدا – مجلس قانونگذاري روسيه  ۶- ناخوش احوال 
– ستبر – گوشت آذري  7- رستني –  چهره حماس��ي مردم هند- رنگ دريا  ۸- شهري در بلغارستان – حمام 
يك نفره – لقب رستم  ۹- بسيار – درختي با ش��كوفه هاي معطر – طوقه فوالدي چرخ خودرو  ۱۰- چهار من 
تبريزي – گدايي – شاخه تازه روييده  ۱۱-گردن آويز قهرمان – تنبيه اداري – چه وقت  ۱2-پدر آذري – علم 
 تكنولوژي جديد – يك و يك- واحد ش��مارش احشام   ۱۳-نش��ان تجاري – حاجت – ش��يخ مرتضي انصاري 
 ۱4-مهد المپيك – واحد مقياس طول در انگليس – بهشت  ۱۵- دره اي كه حضرت موسي در آنجا تجلي الهي 
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شهيدخالدحيدري
شهيدخالد حيدري در نخس��تين روز از شروع رسمي 
جنگ تحميلي، هواپيمايش در جريان عمليات »انتقام« 
مورد اصابت موشك دشمن قرار گرفت و سقوط كرد. 
سال ها هيچ خبري از پيكر شهيد نبود و كسي اطالعي از 
سرنوشت او نداشت تا اينكه پيكر شهيد در سال ۱۳۹۱ 
در يك قبرس��تان در ش��هر كوت پيدا و طي مراسمي 
به ايران بازگردانده ش��د. پيكر ش��هيد حيدري پس از 
مراسمي باش��كوه به مهاباد منتقل شد و در زادگاهش 

آرام گرفت. 
شهيد حيدري زماني پا به جبهه گذاشت كه دختري 
دو ماهه در خانه داشت. قطعاً رفتن و دل كندن از فرزند 
س��خت ترين كار دنيا براي يك پدر اس��ت، اما شهيد 
در ۳۱ شهريور نتوانست نس��بت به آنچه در كشورش 
اتف��اق مي افتد، بي تفاوت باش��د. او در نخس��تين روز 
جنگ تحميلي لباس رزم بر تن كرد و به نبرد با دشمن 

متجاوز رفت. 
همس��ر ش��هيد خاطره رفتن پ��در به جبه��ه را براي 
دخترش��ان چنين بيان مي كند: »من و پدرت در خانه 
سر س��فره غذا نشس��ته بوديم كه ناگهان خبر حمله 
عراقي ها به گوشش رسيد. از پنجره اتاق بيرون را نگاه 
كرد و با عجله، مضطرب وس��ايلش را برداشت. آن روز 
مرخصي بود، اما مرخصي اش را لغو كرد و راهي شد. آن 
زمان ما در پايگاه سوم شكاري نوژه همدان بوديم. من 
مخالفت كردم و از پدرت خواس��تم در كنارمان بماند، 
اما او با حرف هايش من را قانع كرد و گفت، من مي روم 
شايد برگشتني نباشد، نزد مادرم برو، اينجا برايت امن 

نيست.«
عمليات چريك��ي هوايي »انتق��ام« س��اعت ۱4 روز 
۳۱شهريور ۵۹ به فاصله دو ساعت پس از حمله هوايي 
عراق به فرودگاه هاي كشور صورت گرفت. اين عمليات با 
حمله به دو پايگاه هوايي عراق به منظور اثبات فعال بودن 
نيروي هوايي ايران انجام گرفت. خلبانان براي انجام اين 
مأموريت حتي حكم هم نداشتند كه مسئوليت اين امر 

خطير را داوطلبانه برعهده گرفتند. 
با اينكه ش��هيد خالد حي��دري از خلبانان برجس��ته 

اهل تس��نن بود، اما ارادت زيادي ب��ه اهل بيت به ويژه 
امام حسين )ع( و امام رضا )ع( داشت. دوستانش او را به 
صداقت و وطن پرستي مي شناسند. همرزمانش تعريف 
مي كنند كه خالد در روز شهادت به همراه كابين جلوي 
خود شهيد صالحي بر فراز آس��مان به پرواز درآمدند و 
مأموريت ش��ان بمباران پايگاه هوايي كوت در العماره 
مركز اس��تان ميس��ان عراق بود. هواپيماي شهيدان 
خالد حيدري و صالحي براي اينكه رادار دشمن آنها را 
نشان ندهد، پايين مي آيد و با كابل هاي برق برخورد و با 
سرعت باال در رودخانه دجله سقوط مي كند و به همراه 

همرزمش محمد صالحي به شهادت مي رسد. 

شهيدحسينمقيمي
امير سرلشكر خلبان شهيدحسين مقيمي، يكي از همان 
خلبانان شجاعي است كه با تمام وجود در جبهه حضور 
يافت و در عمليات  مهمي شركت كرد. شهيد مقيمي 
يك سال قبل از پيروزي انقالب گواهينامه پرواز و نشان 
خلباني را دريافت كرده و به مهارت هاي الزم در زمينه 

خلباني رسيده بود. 
حسين براي دس��ت يافتن به مهارت هاي الزم با توجه 
به نمرات و نظر فرماندهان، ب��راي تكميل فن پروازي 
در پايگاه چهارم شكاري وحدتي )دزفول(، به يادگيري 
تخصصي فنون پرواز با جنگنده شكاري اف۵ مشغول 
شد. در حين يادگيري و آموزش ها بود كه دشمن بعثي 
كشور را مورد تجاوز قرارداد. اين لحظه اي بود كه ميهن 
به وجود حسين نياز داش��ت و او بايد هر چه در چنته 
داش��ت را نش��ان مي داد. بنابراين خيلي زود بر جرگه 
مدافعان از كشور پيوست و با پروازهايش اجازه پيشروي 

از دشمن را گرفت. 
او به همراه ديگر خلبانان در اول مهر ۱۳۵۹ در عمليات 
كمان ۹۹ ش��ركت كرد و يك مدال افتخار در كارنامه 
خدمتي خ��ود ثبت ك��رد. در همان هفت��ه اول جنگ 
دشمن بعثي تا نزديكي هاي دزفول و انديمشك رسيده 
بودند و بايد جلوي پيشروي شان گرفته مي شد. شهيد 
مقيمي به همراه چند خلبان ديگر برای مقابله با ارتش 
دشمن، پرواز كرد و مأموريتش منهدم كردن نيرو هاي 

پياده و زرهي دش��من در محدوده غرب دزفول )دشت 
عباس( بود. 

اميرس��رتيپ خلبان عباس نژادي يك��ي از همرزمان 
شهيد مقيمي درباره اين عمليات مي گويد: »با رسيدن 
به هدف، نيرو هاي پراكنده دشمن و كمي جلوتر، مقر 
تجم��ع آنها را ديدم؛ به س��رعت، مهم��ات جنگنده را 
مسلح كرده و به سمت هدف ش��يرجه رفتم. در حين 
شيرجه، متوجه گلوله هاي ضدهوايي شدم كه به طرف 
ما مي آمد؛ بنابراين ش��هيد مقيمي را مطلع كردم و در 
يك لحظه، دكمه ش��ليك مهمات را فشردم و تمامي 
راكت ها را پرتاب كردم. در جريان خروج از شيرجه، در 
حالي كه به هدف نگاه مي كردم، شهيد مقيمي به سمت 
هدف شيرجه رفت و در همين حين، هواپيمايش مورد 
اصابت قرار گرفت و در كنار هدف به زمين اصابت كرد! 
دود قارچ سفيد رنگ ناشي از سقوط جنگنده در كنار 
دود سياه راكت ها به چشم مي خورد، اما متأسفانه هيچ 
نشاني از خروج اضطراري وي دريافت نكردم. چندين بار 

هم در راديو صدايش زدم، اما جوابي نداد.«
شش��م مهر كه اين اتفاق افتاد و ديگ��ر هيچ خبري از 
حسين نشد تا چندين روز خبر هايي مبني بر زنده بودن 
اين خلبان شجاع به گوش مي رسيد، ولي خبر ها قابل 
اعتنا و اتكا نبود. خانواده شهيد تا مدت ها فكر مي كردند 
كه حسين به اسارت نيرو هاي دشمن درآمده، اما پس از 
بازگشت آزادگان به ميهن، آنها گفتند نشاني از حسين 

در ميان اسرا نديده اند. 
سرانجام پس از سال ها وقتي اثري از پيكر پاك شهيد 
مقيمي به دست نيامد، قسمت هايي از هواپيمايش در 
محل شهادتش پيدا شد و همين مهر تأييد را بر شهادت 
حس��ين زد. ش��هيد به رغم جواني در همان نخستين 
روز هاي جنگ آسماني شد تا نام و يادش براي هميشه 

در تاريخ ايران ماندگار شود. 

شهيدحسنطالبمهر
شهيد حسن طالب مهر از نخستين شهداي نيروي هوايي 
در جريان عمليات الي بيت المقدس براي آزادس��ازي 
خرمشهر است. او در سال ۱۳۳2 در تهران به دنيا آمد 


