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 دفاع از شریعتی 
در برابر دروغ پردازی

احمد کسروی با وقوف به یک چنین پیشینه پر 
تالشی بود که گفته بود: ایران معاصر یک حکومت 
به روحانیت شــیعه بدهکار اســت. هم چنان که 
محمود دولت آبادی؛ نویســنده بزرگ معاصر نیز با 
نوعی شم سیاسی و با مالحظه تالش های تاریخی 
روحانیت و مشاهده حال وروز آن ها در زندان شاه، 
پیش بینی کرد که »آینده ملکت در اختیار آقایان 

خواهد بود. 
در تمام طول زنــدان، این را قدم به قدم فهمیده 
بودم.«)دولت آبادی،95( او این پیش بینی را وقتی 
کرده بود که ازقضا شــریعتی هــم در زندان و در 
نزدیکی ســلول او به سر می برده است؛ اما او تأثیر 
شــریعتی را در ایجاد یک حکومت جایگزین شاه، 

شاید در حد هیچ می دیده است. 
از همه این ها گذشــته، ســید ابراهیم اگرچند 
صفحه از آثار شــریعتی را خوانده بود، دســت کم 
دغدغه های شــریعتی را بهتر می شناخت. مثاًل در 
آثار او می خواند که »من دموکراسی را اسالمی ترین 
و انســانی ترین نــوع حکومت هــا می دانــم.«)م، 
آ،48/5( و آنگاه مثل یک متفکر بی تعصب و آزاده 
اقرار می کرد که »نظرات شــریعتی درباره اسالم و 
رهبری دموکراتیک، نه تنها رژیم غرِب طرفداِر شاه 
که مراجع دینی و تشکیالت شیعی را مورد تهدید 

قرار داده بود.«)بلک،523(
2-سید ابراهیم نبوی، شریعتی را یک روستایی 
و نســل جوان معاصــر او را که غالبــاً نخبه های 
دانشگاهی بودند؛ نسلی ســنتی و نیمه روستایی 
خوانده اســت که ناگهان به لطف انقالب ســفید 
شاه و ملت... به دوران پیشرفت های مدرن انتهای 
قرن بیســتم پرتاب شده اند و در این پرتاب شدن، 
واپس گرایــی مذهبی خود را از خانه به دانشــگاه 
آورده و در نتیجــه تاب دیــدن چهره های مدرن 
جامعه متوســط شهری را نداشته اند. بدیهی است 
که با این مقدمات، او خود را یک »تمام شــهری« 

دانسته باشد! 
اما آن روستایی همان کسی است که یک متفکر 
غربی او را »فیلسوف جوان« خوانده و آبراهامیان 
هم شــاگردان او را »نســل جوان روشنفکر« نام 
داده اســت؛ اما مهم تر از همه این اســت که سید 
ابراهیم شــهری، به تاّسی از کارگزاران رژیم شاه، 
آن اصالحات سیاسی – اجتماعی را که به سفارش 
آمریکا صورت می گرفت و حتی اجراکننده اش – 
علی امینــی – هم آن را یک برنامه نادرســت و 
شکســت خورده خوانده گفته بــود: »نظر من این 
بود که با حفظ نظام پادشــاهی می شود اصالحات 
کــرد و فعــاًل دریافتم که چنیــن کاری ناممکن 
اســت.« )ســحابی،238( و آثار و عوارض ویرانگر 
آن، بارهــا در تحلیل های کارشناســان سیاســی 
و اقتصادی نشــان داده شــده، انقالب شاه و ملت 
می خواند و بدین گونه بازهم ســواد سیاسی خود 
را لو می دهد! و به دنبال آن، با تبلیغ چهره مدرن 
طبقه متوســط، شیفتگی خود را به مدرنیزاسیون 
شاه و تمدن بزرگ او آشــکار می کند، چیزی که 
هیچ روشــنفکر اصیلی تن به آن نمی دهد! نه آن 
اصالحات سفارشی انقالب ملت بود و نه آن تمدن 

بزرگ، چیزی از تمدن داشت. 
تمدنی که حتی در جشن های پرهیاهوی 2500 
ســاله هم چیزی نداشت تا در کنار شتر و قاطر و 
درشکه دوره های گذشته به نمایش درآورد و حتی 
آشپزهایش را هم از فرانسه و ایتالیا آورده بود! این 
بود که معاون وزیر خارجه امریکا، جورج بال، بعد 
از تماشــای این نمایش گفته بود که: »چه منظره 
پوچ و زننده ای! فرزند یک سرهنگ فوج قزاق، در 
کشوری که درآمد ســرانه مردم آن 250دالر در 
ســال اســت؛ مانند یک امپراتور جشن برپا کرده 
و بــا ادعای نوگرایی و رفرم، البســه و پوشــاک 
دوران اســتبداد باســتانی را به نمایش گذاشــته 

است.«)نجاتی، 350(
3- سید ابراهیم شهری با آنکه چند سالی است 
که در امریکا هم به سرمی برد، اما افکارش هیچ 
تکانی نخورده است، این است که گمان می کند 
ســخن گفتن از فاطمه یعنی تبلیغ حجاب و با 
این تصور به افشــای مسائل خانوادگی شریعتی 
دســت می زند و می گوید: »ریاکاری شــریعتی 
از همان زمانی آغاز شــد که بــرای زنان ایرانی 
کتاب »فاطمه، فاطمه است« را می نوشت، ولی 
خودش و زنش در اروپــا به روش غربی زندگی 
می کردند و تا آخر عمــر زن و دخترانش بدون 

حجاب بودند.« 
در حالی که شریعتی در این کتاب اصاًل سخن از 
حجاب نگفته است تا بی حجاب بودن خانواده اش 
نشــانه ریای او باشــد! حتی در ارشاد هم مشکل 
بزرگ او این بود که بی حجاب ها را به ســخنرانی 
خــود راه می داد و در برابر اعتراض مؤمنان به این 
مســئله، کل قضیه را با یک شــوخی و در صورت 
لزوم با اســتدالل و برهان خاتمه می داد و نشــان 
می داد که به ســرها و مغزها می اندیشــد و نه به 
تن ها و پوشش ها! )ر.ک: رهنما، علی، 386( با این 
اندیشــه های بزرگ بود که متفکــری مانند بلک، 
برخالف سید ابراهیم، او را »قهرمان دفاع از حقوق 

زنان« نامید.)بلک، 526(
4-سید ابراهیم شــهری دروغ های دیگری هم 
دارد که از شــدت بداهت نیازی به پاســخ گویی 
ندارد و خواننده آن ها به آســانی می تواند دست او 
را بخواند، این است که به شرح همین چند دروغ 
بســنده می کنیم و در پایــان، خواننده را دعوت 
می کنیم که اندیشه شریعتی را در آثار او بجوید و 
نه در این گونه دروغ های – به اصطالح – شاخ دار!

ادامه یادداشت از صفحه اول

 مدیریت ایرانی؛ بازیچه البی
 قربانی سیاست

6-حــال تمرکز کنیــد روی این قیــاس مع الفارق؛ 
مخاطرات و حوادث غیر مترقبه انســانی ناشــی از سوء 
مدیریت ها و خودشیفتگی که نیمه اپیدمی شده است، 
شبیه سیل دروازه قرآن، فروریختن ساختمان پالسکو، 
آتش سوزی کالس درس کودکان، برخورد هواپیما با کوه 
در یاسوج، آتش سوزی نفت کش ها روی ریل قطار، خارج 
شدن قطار از ریل چند سال پیش، سقوط مکرر و فراوان 
ساختمان ها در کل 3۱استان کشور ناشی از گودبرداری 
همسایه ها، تصادفات فراتر از نرم و استاندارد و بلکه تلفات 
انسانی ناشی از ارابه مرگ پراید چند برابر نسبت به تلفات 
کشورهای پیشرفته »تلفات انسانی به ازای هر ۱0هزار 
خــودرو، میانگین جهانی 9نفر و تلفــات ایران 37نفر و 
میانگین اروپا حدود سه نفر به تعبیری ایران چهار برابر 
میانگین جهانی و ۱0برابر اروپا در تصادفات، تلفات انسانی 
دارد.« مرگ ناشی از اشتباهات پزشکی، مرگ غیرطبیعی 
ناشــی از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان، بیماری 
خاموش دیابت و ســونامی کبد چرب و پیری زودرس، 
مرگ ریوی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا و تلفات جمعی 
ویروســی و ازجمله ویروس کرونا و خودکشی ها و دیگر 
کشی ها، تروریسم، مرگ های کارگاهی و انفجار مخازن 
آمونیاک فیروزآباد. اگر این گونه تلفات سنگین انسانی را 
به جمع تلفات انسانی ناشی از مخاطرات طبیعی اضافه 
کنیم، شانس زنده ماندن انســان در ایران، در یک بازه 
زمانی مشــابه، حداقــل N+ ۱0+6 برابر کمتر از معراج 
گاه )اروپا و آمریکا( طفیلی های برخی حاکمان، ارزیابی 

می شود.
 آسیب شناسی عواقب دستوری و سیاسی شدن 

مجوزها:
7-حال برخی از دالیل تشدید موج مهاجرت مغزها و 
فرار سرمایه های فکری، انسانی و ارزی و سقوط میانگین 
امید به زندگی )طول عمر( و بسته شدن پنجره جمعیتی 
و رشد برخی بیماری های روانی و همچنین فروریختن 
دیــوار اعتماد میان مردم و بخش هایی از نظام، آشــکار 
می شــود. نتیجه و ماحصل مدیریت خودشــیفته ها و 
کوتوله ها، روزبه روز شــدیدتر برمال و عریان خواهد شد 
مثل، تصادف اخیر قطار با بیل مکانیکی مشهد به یزد و 
سرقت امانات بانک ملی. چنانچه دولت ها با همین فرمان 
و مدل مدیریت شوند به زودی سرنوشتمان طوری رقم 
خواهد خورد که به جای اینکه چند روزی یک بار منتظر 
یک فاجعه ملی خســارت بار و پر تلفات باشیم، روزی و 
اغراق نباشد، ساعتی یک بار شاهد بروز یک رویداد مرگبار 
بهت آور، جمعی و ملی باشــیم. »تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل.«
8-عارضه و آفت فساد ساختاری ایران هزاران عبدالباقی 
فعال مایشا را پرورش داده و این جماعت فوق برخوردار از 
رانت و قدرت و  در نتیجه ثروت، به مرور، دست پخت های 
مرگبار و فاجعه آفرینشــان را در همه حوزه ها به مردم 
دردمند ایران اســالمی، تحمیل می کنند و بر تجمیع 
بغض و کینه مردم می افزایند و از آســتانه تحمل ملت، 
بیش ازپیــش می کاهند. باتالقی که در آب خوزســتان 
ایجادشده است، محصول نادیده گرفتن حقوق حقه مردم 
خوزستان و مدیریت خودشیفته هاست که نتیجه آن، ابتدا 
متروکه شــدن خوزستان و به دنبال آن بروز یک تهدید 

امنیتی جدی برای کل ایران است.
9-نوید داده می شود این امکان وجود دارد که تحقیقاً 
این چرخه باطل بحران زایی مســتمر و رشد منفی در 
توســعه را متوقف و سپس معکوس ساخت و هارمونی 
رشــد و توســعه پایدار و احیای ســرمایه اجتماعی را 
وجاهت اجرایی بخشــید، به ضرس قاطع هنوز امیدی 
متصور هست، به شرطی که نظام سیاسی، ساز تغییرات 
ساختاری و نگرشی را به جای اصالحات روبنایی، کوک 
کــرده و صادقانه مالک نگرش و عملکــرد راهبردی و 

خط مشی خود قرار دهند.

ادامه یادداشت از صفحه اول

عملیات اجرایی بازسازی و مرمت 
عمارت بلدیه رشت آغاز شد

گیالن- علی سیفی:رئیس سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری رشــت ضمن اعالم خبر آغاز عملیات اجرایی 
بازســازی و مرمت عمارت بلدیه رشت از روز شنبه 28 
خرداد گفت: با تزریق اعتبارات الزم، مرمت سقف عمارت 
بلدیه تا پایان تابستان به اتمام می رسد.به گزارش واحد 
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
- میثم حرفت  خواه رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری رشت آخرین خبرها از فرآیند مرمت و بازسازی 
بناهای تاریخی شهر رشت خاصه عمارت بلدیه رشت را 
تشریح کرد و اظهار داشت: شهردار رشت تاکید فراوانی 
بر روی موضوع مرمت بناهای تاریخی در تملک شهرداری 
دارد و ضمــن تامین اعتبــارات الزم در بودجه، برای آن 
برنامه ریزیهای الزم را انجام داده اســت.رئیس ســازمان 
عمران و بازآفرینی شهرداری رشت با اعالم این خبر که 
از روز گذشته شنبه 28 خرداد عملیات اجرایی بازسازی 
و مرمت عمارت بلدیه رشت توسط این سازمان آغاز شده 
است، یادآور شد: در ابتدای امسال اقداماتی از قبیل مرمت 
نمای عمارت بلدیه و نورپردازی ســاختمان آن توســط 
شهرداری رشت انجام گرفته بود.وی با بیان این مطلب که 
مرمت و بازسازی بناهای تاریخی مانند عمارت بلدیه رشت 
عالوه بر پاسداشــت گنجینه های تاریخی و هویتی این 
شــهر، در جذب گردشگران نیز مؤثر واقع می شود، ادامه 
داد: برای مرمت بام عمارت بلدیه، حلب بام واچینی شده و 
در ابتدا یال غربی و سپس جبهه شرقی آن مرمت خواهد 
شد.رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت 
ضمن ابراز امیدواری از اتمام مرمت سقف عمارت بلدیه تا 
پایان تابستان در صورت تزریق اعتبارات الزم اذعان کرد: 
عمارت بلدیه شاخص ترین بنای میراثی رشت محسوب 
می شود به همین خاطر شهرداری رشت در جهت تامین 

اعتبار مرمت آن اهتمام بسیار ویژه ای داشته و دارد.

خبر

محســن افالکی- اخیراً یک سری فیلم 
مســتند با عنوان »نگاتیو« از شبکه مستند 
ســیمای جمهوری اسالمی پخش می شود. 
در توضیح این سریال گفته شده »مستندی 
است که در 50 قسمت شبهات مطرح شده 
در حــوزه دفاع مقدس را پاســخ می دهد. 
دلیل ســاخت این مجموعه پاسخ به برخی 
در شبکه های  اســت که  شبهه  افکنی  هایی 
مغرض خارجــی، پیرامــون جنگ صورت 
می گیرد.« اما در یکی از قســمت های این 
مستند، ادعاهای مطرح شده نه تنها شبهات 
را برطرف می کند که حاوی اتهاماتی است 
به نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی. 
مهمان برنامه با لحن تندی ادعا می کند که 
نیروی هوایی در برخی از عملیات غایب بود 
و پشــتیبانی نمی کرد. موضوعی که سبب 
بروز برخــی واکنش ها در میــان خلبانان 
بازنشســته نیروی هوایی حاضر در عملیات 
مهم دفاع مقدس شــد که برخی در فضای 

مجازی به آن واکنش نشان دادند.
خلبان جانباز، سرتیپ »محمد عتیقه چی« 
ازجمله این خلبانان اســت که نســبت به 
برخی تحرکات ســال های اخیر علیه ارتش 

واکنش نشان داد.
دوهزارو پانصد ســاعت پرواز، عبور از چهار 
سانحه سقوط، ســرنگون کردن پنج فروند 
میگ بیســت ویک، بیست وســه، حضور در 
تیم اصلی و پشتیبانی عملیات اچ 3، اجرای 
عملیات تک فروندی اچ 2، همگی نشان از 
موقعیت نظامی او دارد. وضعیتی که کتاب 
خاطراتش با عنوان »پرواز با آتش« به خوبی 

روایت شده است.
وی در گفتگــو با همدلی بــه برخی از این 
شبهات پاســخ داد و البته معتقد است که 
ارتــش در همه زمینه ها مظلوم واقع شــد. 
می گوید:»در کجای دنیا هواپیما به شــکار 
تانک می رود؟ ولی ما رفتیم. نیروی هوایی 
همیشــه پشــتیبان نیروهای سطحی بود. 
بســیاری از خلبانان بابت پروازهای طوالنی 
و پرتعداد، دچار صدمات جســمی شــدند. 
کســانی بودند که ســال ها در بستر بودند 
و نمی توانســتند جابجــا بشــوند. ضایعات 
شــدیدی به بدنشــان وارد شــد و در انزوا 
ماندنــد و در گمنامــی از بین مــا رفتند. 
چگونه بعضی ها به خودشان جرات می دهند 
که این گونه انگشت اشاره به سوی بچه های 

نیروی هوایی بگیرند؟«
ســرتیپ عتیقه چی می گوید:»در دوره های 
آموزشی قبل از انقالب در خارج از ایران، با 
خلبانان آمریکایی، عراقی، ترک و کشورهای 
دیگر، هــم دوره بودیــم. خلبان های خوبی 
بودند ولی هیچ کدامشــان به اندازه ایرانی ها 
باســواد و باهوش نبودند. اکثر خلبان های 
ایرانی، دوره های آموزشــی را بــا باالترین 
نمره قبول می شدند. آمریکایی ها در کشور 
خودشــان بعد از پایان آموزش نتوانســتند 

نمره صد بگیرند ولی ایرانی ها گرفتند.«
ادامه می داد:»ارتش ایران، یک ارتش به روز 
در دنیــا بود. تا اینکه انقالب شــد و صدام 
خیــال خام کرد. ســاعت دو بعدازظهر روز 
سی و یکم شهریور در پایگاه بندرعباس، با 
همکاران برای صرف نهار به طرف نهارخوری 
می رفتم که خبر بمباران پایگاه های تهران 
و همــدان را شــنیدم. بالفاصله قرار شــد 
که با خلبان ها جلســه ای داشــته باشیم.با 
توجــه به دســت درازی های حکومت عراق 
در قبــل انقــالب و جواب قاطــع ایران در 
همه رســته های ارتش، رؤیای دوباره صدام 
را عجیــب و بعید دانســتیم. مــا خلبانان 
دوره دیده بودیم ولی تجربه جنگ نداشتیم. 
ارتش هم دستخوش نامالیمات زیادی شده 
بــود. نوعی به هم ریختگــی در کارها وعدم 
شــرح وظایف به چشــم می خورد. قبل از 

انقالب برای هر نوع پرواز و هر نوع سالحی 
که هواپیما باید با خودش حمل بکند، یک 
چک لیســت و دفترچه داشتیم؛ اما با شروع 
انقالب و مواردی که ذکر شــد، آشــفتگی 
در همه کارها بــود. اطالعات عملیات ما از 
زمان انقالب تا شــروع جنــگ فعال نبود؛ 
یعنی ما هیچ نوع اطالعات به روز شــده از 
عراق هم نداشــتیم و لذا صدام با توجه به 
همین موارد، تصمیم سال های دور خود را 

می خواست عملی کند.«
خلبان عتیقه چی می گوید:ما تنها کشــوری 
در دنیا هستیم که با هواپیما به جنگ تانک 
رفته ایم. هیچ کجای دنیا این اتفاق نیفتاده 
ولــی ما مجبور بودیم. ما باید جور نیروهای 
سطحی را می کشیدیم. ارتش بعد از انقالب 
هنوز درگیر مســائل کودتــا، ضدانقالب و 
موارد دیگر بود. ســپاه هم سازوکار خودش 
را داشت.صدام همه این ها را می دانست و با 
آگاهی از شــرایط داخلی ایران حمالتش را 
شــروع کرد. نیروی هوایی در دوران جنگ، 
برای حفاظت از آســمان و خــاک ایران از 
هیچ چیزی دریغ نکــرد و تنها تفاوت ما با 
نیروی هوایی عراق، دوره های کاملی بود که 
مــا دیده بودیم و هواپیمــا و تجهیزاتی که 

آن ها داشتند.
 عملیات اچ 3

سرتیپ عتیقه چی با اشاره به برخی عملیات 
مشهور نیروی هوایی می گوید:»بعد از اولین 
عملیات هوایی ایران به نام کمان 99، نیروی 
هوایی عزم خود را جزم کرد تا برتری هوایی 
ایــران را به رخ صدام بکشــد. لذا به طرح 
عملیــات اچ 3)عمق خاک عــراق و پایگاه 
الولید( اقدام شــد که با چند جلســه پرواز 
و ســوخت گیری هوایی از هواپیمای تانکر، 
داخل مرز ایران و مرور نقشــه، تاریخ نهایی 
عملیات مشخص شــد؛ که البته در کتاب 
پرواز بــا آتش، کامل به آن اشــاره کرده ام. 
من جزو تیم اصلی بودم و در تمام جلسات 
پروازهای تیم حمله هم بودم که در دقایق 
آخر با نظر جناب برات پور، به لیســت تیم 
پشــتیبانی اضافــه شــدم. روز عملیات با 
توجه به اینکه جزو تیم پشــتیبانی بودم تا 
داخل خاک عراق با تیم اصلی رفتم. جناب 

برات پور که لیدرتیــم پرواز بودند، به لهجه 
شــیرین کرمانشاهی و به شوخی گفتند که 
محمد، عروسی نمی رویم که تو هم آمدی، 
از همین جا برگرد و منتظر دستورات باش و 

من به مرزهای خودمان برگشتم.«
وی ادامــه داد:»به لطف خدا و تیزهوشــی 
بچه ها، عملیــات با موفقیت انجام شــد و 
حدود چهل وهشت فروند هواپیمای نظامی 
عراق نابود شد و آن ها فهمیدند هیچ هدفی 

از نگاه ما، دور و نشدنی نیست.«
 این خلبان ارتش جمهوری اسالمی تأکید 
کرد:»به جرات می توانم بگویم کمر نیروی 
هوایــی عراق با این حمله ایران شکســت. 
آن ها هرگــز فکر نمی کردند کــه خلبانان 
ایرانــی تا نزدیکی مرز عــراق و اردن بروند 
و بمباران کننــد و طراحی این عملیات در 
بسیاری از کشــورها برای خلبانان تدریس 

می شود.«
 عملیات اچ 2

او از یــک عملیــات دیگــر نیــز ســخن 
می گویــد:»در طول جنگ، عراق ســالح و 
مهمات را از طریق کشتی های تجاری و در 
پوشش کاال، به عراق وارد می کرد. خبر که 
به ما رسید، پروازهایمان در مرزهای دریایی 
و خلیج فارس شــروع شد و راه نفس صدام 
را بستیم. شهیدان عباس دوران و یاسینی 
و خلعتبری هــم نیروی دریایــی عراق را 
در بنــدر ام القصص نابود کردند. شــهید 
خلعتبری که بسیار عالی با موشک موزیک 
کار می کرد و شــکارچی ناوچه های عراقی 
بود. شــهید عباس دوران کــه اصاًل چیزی 
به عنوان ترس برایش تعریف نشده بود. البته 
ازنظر من خلبانی کــه پایش را برای حتی 
یک مأموریت از زمین بلند کرده باشد، دین 
خــود را برای وطن ادا کرده اســت. بعد از 
پیروزی هــای نیروی هوایی و دریایی ایران، 
خبر رســید که عراق از طریــق بندر عقبه 
کشــور اردن، اقدام به واردکردن تجهیزات 
نظامــی و حمل با کامیون تــا خاک عراق 
می کند. طرح عملیــات اچ 2 ازاینجا کلید 
خورد؛ یعنی نقطه صفر مرزی عراق و اردن 

و کمی دورتر از اچ 3.«
به عنوان  برات پــور  این خلبــان می افزاید: 

معــاون عملیــات، اکثر پروازهای ســخت 
را بــه من رجوع مــی داد. اینجا هم به من 
گفت که محمد در قبــول کردن یا نکردن 
ایــن مأموریت صاحب اختیار هســتی. من 

بالفاصله قبول کردم.
طراحی نقشه و هماهنگی با هواپیمای تانکر 
سوخت رسان )بریفینگ( در جلسات متعدد 
انجــام و عملیات را با تایید جناب برات پور، 
قرار شــد که به صورت تــک فروندی انجام 
بدهم. اکثر برون مرزی هــا را تک فروندی 
رفته ام. دلیلش هم این بود که دیگر نگران 
هواپیمــای کنــاری خودم نبــودم و تمام 
تمرکزم را روی هدف و موفقیت و بازگشت 

می گذاشتم.«
او در شرح عملیان اچ 2 ادامه می دهد: چهار 
فرونــد از فانتومهای نیروی هوایی مجهز به 
دوربیــن عقب بودنــد که مــن، برات پور، 
کاظمی و باقری با آن ها می پریدیم و فیلم ها 
هم بسیار به بخش اطالعات عملیات کمک 
می کــرد. در عملیات اچ 2 هــم با یکی از 
همین فانتوم ها رفتم و فیلمش هم موجود 

است.
طبق نقشــه قــرار شــد در مــرز هوایی 
به صورت کپ )گشــت هوایی( پرواز کنیم 
و از تانکــر هم ســوخت بگیریــم. بعد از 
چنــد بــار ســوخت گیری، رادار عــراق با 
تفکــر اینکه مطابق معمول گشــت هوایی 
انجام می دهیم، دیگر حساســیتی روی ما 
نشــان نمی داد. لذا در فرصت مناسب و با 
سوخت گیری نهایی و کم کردن ارتفاع برای 
گریــز از محــدوده رادار، وارد خاک عراق 
شــدیم.کابین عقب هم آقای کاظمیان بود.

از حیاط خلوت خصوصی خودم یعنی روی 
شــهر مندلی عراق که پدافنــد قابلی هم 
نداشــت، عبور کردیم. معموالً در عملیات 
در ارتفــاع پایین پرواز می کــردم که رادار 
و سایت موشــکی دشمن برای هدف گیری 
مشکل داشته باشــند. باالخره روی هدف 
رسیدیم. ستون بی شماری از کامیون ها در 
مرز عراق و اردن )داخل خاک عراق( تجمع 
کرده بودند. بمب هــا را روی اهداف ریخته 
و مسیر برگشــت را از شمال بغداد انتخاب 
کــردم تا پدافند دشــمن را گمراه کنم. در 
برگشــت دوباره در مرز سوخت گیری کرده 
و به سالمت فرود آمدیم. آنچه بعد از ظهور 
فیلم ها مشــخص شد، خســارت نودوپنج 

درصدی در اهداف تعیین شده بود.«
 پل ارتباطی آبادان به خرمشهر

ســرتیپ عتیقه چــی درباره ابتــدای جنگ 
می گوید:»خرمشــهر هنوز در اشــغال عراق 
بود و این پل بــرای صدام حیاتی و مهم بود. 
هم بابت تصرف آبــادان و هم تدارکات برای 
نیروهایش در خرمشــهر. شب قبل عملیات 
فتح المبین شروع شــده بود و با روشن شدن 
هوا، این پل می توانست باعث شکست عملیات 
شــود. از پایگاه همدان دو فرونــد فانتوم به 
سمت هدف رفتیم. کابین عقبم آقای سرابی 
بود. باران آتش بود که به ســمت ما میامد و 
در نهایت روی پل ســوییچ بمب ها را فعال و 
رها کردم. آقای عصاره که هواپیمای پشت سر 
من بود، اصابت به هدف را تایید کرد. ایشــان 
هم بمب هایش را رها و به ســرعت از منطقه 
دور شدیم. در پایگاه همدان که فرود آمدیم، 
هواپیما دماغه نداشت. زیر بدنه هواپیما چاک 
خورده بود و شــلنگ های هیدرولیک آویزان 
بودنــد. انگار ســر آدمــی را بریده باشــی و 

رگ هایش آویزان باشد.«
این خلبان دفاع مقدس در پایان می گوید:»من 
بارها از دل آتش گــذر کردم و میدانم لطف 
الهــی، ارادتم به امام رضــا و دعای مردم مرا 
ضدگلوله کــرده بود، اما نباید زحمات نیروی 
هوایی این گونه نادیده گرفته شود و هر کسی 

اطالعات غلط به رسانه ها بدهد.«

پاسخ به شبهات رسانه ملی درباره نیروی هوایی در گفتگوی همدلی با سرتیپ »محمد عتیقه چی«:

راه نفس صدام را بستیم

مهدیزاده  محمدتقی  محمودی:  -تکتم  گیالن  همدلی| 
مدیر عامل شرکت توزیع برق گیالن از احداث بیش از 200 
کیلومتر کابل خودنگهدار در اســتان با اعتباری حدود 50 
میلیارد تومان خبر داد. مهدیزاده گفت: یکی از معضالت و 
چالش های اساسی استان گیالن، موضوع فرسودگی شبکه 

و انباشت این فرسودگی طی سالیان اخیر است.
وی تاکیــد کرد: اســتان گیالن به دلیل شــرایط جوی و 
همچنین مواجه با بحران های طبیعی سهمگین نظیر بارش 
های برف ســنگین ، رطوبت و شــرجی بودن هوا، تندباد و 
طوفان های فصلی ایجاب می کند که شبکه های توزیع برق 
به ویژه در حوزه فشار ضعیف ، مورد نوسازی و مقاوم سازی 
قرار گیرد.مدیرعامل توزیع برق گیالن افزود: از دیگر مزایای 
اصلی اســتفاده از کابل خود نگهدار در شــبکه های هوایی 
توزیع برق می توان به جلوگیری از اتالف انرژی برق،کاهش 
هزینه نگهداری شــبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیبا سازی 
شهری و روستائی و کاهش میزان استفاده های غیر مجاز از 
برق اشاره کرد.مهدی زاده با بیان اینکه از مجموع قریب به 
2۱ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف هنوز ۱3 هزار کیلومتر 

از شبکه های اســتان گیالن شبکه های ســیمی است و با 
تأکید بر لزوم تعویض این شبکه به کابل خودنگهدار اظهار 
داشــت: این موضوع می طلبد که با سرعت و برنامه دقیق تر 
تبدیل کل شبکه سیمی استان به کابل خودنگهدار را انجام 
دهیم.وی خاطرنشــان کرد: علیرغم وجود مشــکالت مالی 
و تنگناهــای موجود در این زمینه، از ابتدای ســال جاری 

تاکنون بیــش از 200 کیلومتر کابل خودنگهدار در مناطق 
شهری و روستایی استان احداث شده است.

مدیر عامل شــرکت توزیع برق گیــالن اضافه کرد: اولویت 
برای احــداث کابل خودنگهدار مناطق کمتــر برخوردار و 
همچنین دارای فرســودگی و ضعف برق است تا همگان از 

عدالت خدمت رسانی برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: همت و همراهی مســئوالن استانی به ویژه 
نمایندگان مردم شــریف استان در مجلس شورای اسالمی 
برای جذب اعتبارات و منابع مالی الزم برای نوسازی شبکه 
هــای توزیع برق گیالن امری ضروری و مورد درخواســت 
اســت.مهدیزاده در خاتمه به سفر اخیر معاون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی به اســتان گیالن اشاره کرد و افزود: طی 
این ســفر تالش شد ضمن تشریح چالش های موجود برای 
خدمت رســانی و برنامه مدونی برای نوسازی شبکه ارائه و 

جذب اعتبارات در این زمینه مورد تاکید قرار گیرد.
گفتنی است شرکت توزیع برق گیالن در کل استان با بیش 
از 3۱ هزار کیلومتر شــبکه فشار متوسط و فشار ضعیف در 

حال خدمت رسانی به مردم شریف استان است.

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت پذیرفت:

جایگزینی بیش از ۲۰۰ كیلومتر شبكه فرسوده با كابل خودنگهدار


