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 :مقدمه
وجود به علت پیچیدگی زیاد صنعت هوایی و کمبود دانش فنی ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگرد در ایران و 

صنعت هوایی که امکان خرید قطعات و نوسازي هواپیما و بالگرد را دشوار کرده است؛ آمار  ةتحریمهاي گسترد
 .سوانح هوایی ایران نسبت به کشورهاي دیگر بیشتر شده است

اري نگهد«گرچه این تحریمها همواره گریبانگیر صنعت هوایی کشور بوده است؛ اما با توجه به پشتکار فراوان پرسنل 
که از زمینگیر شدن هواپیماها و بالگردها جلوگیري می کنند و همچنین مهارت خلبانهاي ایرانی در » و تعمیرات

 .کنترل و فرود هواپیماهاي داراي نقص فنی، مرگبار بودن این سوانح کاهش یافته است
جان برکفان هوانیروز اشاره می  این کتاب به نحوة شهادت و زندگینامۀ تعدادي از خلبانان تیزپرواز نیروي هوایی و

ولی کمتر در  ؛شدند هاصنعت هوایی، با تقدیم جان خود، متحمل بیشترین آسیب ةکند که به علت تحریمهاي گسترد
  .موردشان سخنی به میان آمده است

اینترنتی اکتفا با توجه به عدم دسترسی نگارنده به منابع و اطالعات موثق، تنها به بازنشر اخبار مندرج در سایتهاي 
 .شده است نگارش مطالبالزم براي صحت و درستی  در نتیجه، این کتاب فاقد اعتبار. شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :فصل اول
  شرح سوانح

   
  
  
  
  

  



 F-4Eهواپیماي  01/07/1392
سلیمی نژاد  مسعود خلبان سرهنگ دوم خلبان آرش رضایی به همراه سروانشهید  01/07/1392صبح دوشنبه 

هواپیماي . ساعت پرواز بر فراز خلیج فارس و اطرافش براي فرود آماده شدند 2جهت انجام مأموریت آموزشی پس از 
F-4E )چپ فرودگاه پایگاه ششم  31بار از باند  3داشت و هواپیما  کل هیدرولیکدچار نقص فنی بود و مش) فانتوم

اما  .رضایی با مهارت باال هواپیما را روي باند باز می گرداند شهیداري شهید یاسینی بوشهر خارج شده و هر بار کش
هواپیما  ؛ه چرخ را نگه می داردکیدن الستیک و شکستن اهرمی کنار باند و ترک ۀدرون چال هواپیمابه دلیل افتادن 

ه هواپیما در کبعد از این اتفاق، هنگامی . ام ماندکنا براي کنترل هواپیما رضایی شهیدبه دور خود چرخید و تالش 
اما به علت باز نشدن چتر  .کردند) خروج از هواپیما( جکتاهر دو خلبان  ؛نار باند بودکی کخا ۀحال برخورد با تپ

 ؛دیسرهنگ دوم خلبان آرش رضایی به شهادت رسشهید ) .متر است 45 جکتاحداقل ارتفاع مطمئن براي ( ،نجات
به . صبح به وقوع پیوست 10حدود ساعت   این سانحه،. شد) هواپیما(شور کی از سرمایه هاي کاما موفق به حفظ ی

. پرواز خواهد شد ةدرصد خسارت دید و با تعمیرات جزئی باز هم آماد 15متر از کهواپیما  ،گفتۀ پدر شهید رضایی
مر و پا شد و به بیمارستان ک ۀستگی شدید از ناحیکابین عقب هم دچار شک در سلیمی نژاد مسعود خلبان سروان

 .خلیج فارس انتقال یافت
  

********** 
  (MIG-29) 29- میگ هواپیماي 18/07/1391

 یکم شکارياز پایگاه  (MIG-29) 29-میگفروندي از هواپیماهاي  2دسته  کی 18/07/1391شامگاه سه شنبه 
اما پس از گذشت تنها چند دقیقه از . شد جنوب تهران  ۀمنطقجهت انجام گشت هوایی شبانه، عازم تهران مهرآباد 

ه دچار سانحه کشد  این پرواز، ارتباط هواپیماي شهید سرهنگ خلبان آرش شاه محمدي با رادار قطع و مشخص 
هواپیما در حالی در بیابانهاي حسن آباد قم پیدا شد که دماغۀ هواپیما چند متر درون خاك فرو  ۀالش. شده است

علت سانحه تا . آوردند شهید سرهنگ خلبان آرش شاه محمدي را براي تشییع و تدفین به تهران  رکپی. بود رفته
 .کنون مشخص نشده است

  
********** 

 IL-76MDهواپیماي ایلیوشین  06/1388/ 31
که مجهز به  5- 8208 )شماره بدنه( با رجیستر IL-76MDهواپیماي ایلیوشین  06/1388/ 31صبح سه شنبه 
در روز رژة نیروهاي مسلح به  هواپیمابه همراه چند فروند تانکر و  ؛بود (AWACS) نترل هوابردک سامانۀ هشدار و
در سمت راست و  4صبح اعالم حریق در موتور شماره  9:02این هواپیما در ساعت . پرواز کرد هسمت جایگاه رژ

برج مراقبت هم ترتیب فرود اضطراري را در مختصات . کرد به برج مراقبت مهرآباد را همچنین داخل هواپیما
اما این هواپیما توان فرود اضطراري و قرار گرفتن در شرایط سخت . پرواز داد ۀبه خدم LeftRWY29جغرافیایی 

در نتیجه، به . بودن طوالنی، بسیار فرسوده و دچار خستگی بدنه شده بود زمینگیرزیرا به دلیل . ازي را نداشتپرو
وارد شد و به دلیل زاویۀ بد  کارتفاع و سرعت فراتر از حد مجاز، فشار زیادي به این پرندة مستهلسریع اهش کدلیل 

اپیما دچار استال برخورد کرد و هو یماان عمودي و دم هواپکفرود، آنتن بشقابی از کمر هواپیما جدا شد و به س
در جهت خالف عقربه ) چرخش به دور خود(شد و با حالت اسپین  نیمسپس هواپیما به دو . شد) واماندگی و ایست(

سقوط ) دقیقه تا جایگاه اصلی 3(یلومتري محل رژه ک 10 ۀورامین در فاصل کهاي ساعت در روستاي ولی آباد قرچ



ه کتوري کرانندة ترا. سرنشین این هواپیما کشته شدند 7 ۀجر شد و همبه شدت منف ،رد و بعد از برخورد به زمینک
پس از دیدن هواپیماي در حال سقوط، به سرعت پا به فرار  ؛در روستاي ولی آباد در حال شخم زدن مزارع خود بود

اما به خاطر شدت انفجار، دچار سوختگی شدیدي شد و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت در بیمارستان  .گذاشت
متر در  3الی 2متر و عمق  50گودالی به شعاع . ه اثري از آن باقی نماندکتراکتور هم آن چنان سوخت . فوت کرد

 6تا  5قسمت دم هواپیما نیز حدود . نده شدکمتر پرا 200هواپیما تا شعاع  ۀه هاي الشکمحل سقوط ایجاد شد و ت
که پشت سر این هواپیما پرواز می کرد؛ دود در  C-130هواپیماي . زمین افتاد کیلومتر از محل سقوط هواپیما به

 .کردبه سمت راست سقوط ) غلت زدن(نک ه هواپیما پس از بکرد کراست را مشاهده و گزارش  سمت بال
مردم منطقه که از صداي انفجار ترسیده بودند و شیشه هاي پنجرة منزلشان از این صدا شکسته بود؛ براي دیدن 

اما در این میان، عده اي مشغول دزدیدن پاره آهنهاي . الشۀ اصلی هواپیما به محل برخورد هواپیما با زمین آمدند
از ارتش جمهوري اسالمی ایران از اعضاي نیروي هوایی اما سربازان نیروي انتظامی و بعضی . سوختۀ هواپیما شدند

 30نیروهاي امداد و نجات جمعیت هالل احمر ورامین نیز با . سرقت باقیمانده هاي الشۀ هواپیما جلوگیري کردند
صبح در محل سانحه حضور یافتند و به پاکسازي و  11الی  10:30ساعت بین پرسنل امدادي و خودروهاي نجات 

این هواپیما چند روز قبل از سانحه براي انجام رژه از شیراز عازم تهران شده . گان پرداختندجانباخت کرپیجمع آوري 
 .بود و همانند سایر هواپیماها به تمرینات پرداخته بود

 
 :نجانباختگااسامی 

 جانشین فرماندهی منطقۀ هوایی شیراز - رزمایشاستاد خلبان و لیدر : برپورکسرتیپ صمد ا -1
 مهندس پرواز: تیپ دوم سید حسین فروزنده اصلسر -2
 جانشین تیپ ترابري منطقۀ هوایی شیراز: لیکسرتیپ دوم محمد هادي تو -3
 افسر عملیات گردان پروازي ایلیوشین و معاون عملیاتی پایگاه هوایی شیراز: سرگرد افشین هریسی نژاد -4
 ی نژادکحمید م  سروان سید -5
 یستوان دوم علی نجف -6
 یستوان سوم حسن خالق -7
 

 :هاي عراقی در ایرانسکتاریخچۀ حضور آوا
 1991(در جریان جنگ اول خلیج فارس  1369در سال  1به همراه هواپیماي بغداد  1س عدنان کهواپیماي آوا

با توجه به ماهیت ) IL-76MDایلیوشین (هر دو هواپیما . از نیروي هوایی عراق به ایران پناهنده شدند) میالدي
 1980شور عراق بر عهده داشتند و نهایتاً در سال کنظامی را در  -نقش هواپیماي ترابري  ،اصلی خود، در ابتدا

هشدار و  ۀاقدام به نصب سامان Thomson-CSFت فرانسوي کو بنابر درخواست نیروي هوایی عراق، شرمیالدي 
در جریان جنگ اول خلیج  IL-76MDفروند ایلیوشین  15کالً . (دکربر روي آنها  (AWACS)نترل هوابرد ک

متأسفانه رادار هر دو هواپیما در .) آواکس را داشتند ۀفروند از آنها وظیف 2فارس به ایران پناهنده شده بودند که 
هواپیماي . را نبودندرد را داکارکالت بسیار زیادي روبرو بودند و عمالً توانایی شناسایی و ک، با مشایرانزمان ورود به 

هواپیماي  کنون نیز به عنوان یکالت بسیار اساسی بود و هم اکاز همان ابتداي ورود به ایران، داراي مش 1بغداد 
و هزینه هاي باالي بهسازي و ) یلومتر در حالت اولیهک 350(و بال استفاده به دلیل محدودیت برد رادار  کمستهل



این هواپیما به هیچ . ه استرها شدتهران مهرآباد  شکاريم کاي از رمپ پایگاه یعدم مقرون به صرفه بودن در گوشه 
 .اً غیر قابل راه اندازي می باشدعنوان توانایی انجام عملیات را دارا نمی باشد و رادارهاي داخلی آن اساس

یل کاما مدتی بعد با تش .مشهد در آنجا حضور یافت شکاريدر ابتدا با پرواز به پایگاه چهاردهم  1س عدنان کاما آوا
شیراز همچون سایر این هواپیماها  ترابري شهید دوران -شکاري در پایگاه هفتم  76ترابري ایلیوشین  73ادران کاس
سال این هواپیما بدون پرواز در انتهاي رمپ ترابري  15به این محل انتقال یافت و به مدت  ،نقاط استقرار همۀاز 

با  زمانی کهتا  ؛ار خاصی بر روي آن صورت نمی گرفتکو  شدشیراز مجاور باند رها ترابري  -شکاري پایگاه هفتم 
پرواز  کی براي یئموتور اضافه و برخی تعمیرات جز کبا ی سرتیپ خلبان دکتر احمد میقانیدستور فرماندهی امیر 

اري نیروي کبراي آن تعریف و با هم» استقالل«سپس پروژه اي تحت عنوان . فوري و اضطراري عازم تهران شد
و ) ز تعمیرات هواپیماهاي شرقیکمر(، وزارت دفاع و شرکت هوانوردي پارس ایران ارتش جمهوري اسالمی هوایی

هواپیما به پایان ) بازآماد(رهال وِاُ ،سال و نیم کیه پس از گذشت ک ؛ردکادامه پیدا  بازسازیشزیر نظر پرسنل روس 
رونمایی و به نام ) سال پیش از سانحه کی( 29/01/1387انجام شد و در رژة هوایی در تاریخ  کرسید و پروازهاي چ

 .نامگذاري شد» سیمرغ«
به هیچ عنوان به  ،یر راداراین هواپیما به دلیل فرانسوي بودن رادار آن و عم توانایی روسها و نیروهاي داخلی در تعم

بلکه فقط فعال بود و در بعضی موارد، آن هم چند ماه یک بار بعد از انجام چکهاي  .س عملیاتی نبودکآوا کعنوان ی
اما در ادامه قرار بود با تعویض برخی  .انجام می داد تهران مهرآبادپایگاه یکم شکاري سازه اي، پروازهاي کوتاهی در 

 زیر نظر نیروي هوایی ،هاي راداري قرارگاه خاتم النبیاءر هوابرد به عنوان بخشی از سیستمقطعات یا نهایتاً تغییر رادا
  .ندکپرواز  ایران جمهوري اسالمی ارتش

ه به هنگام کیلومتر داشت ک 1000فرانسه و بردي معادل  Thomson-CSFت کرادار این هواپیما ساخت شر
نندگی قوي نیاز داشت که موجود کرد و به سیستم خنک کحرارت باالیی را در داخل هواپیما تولید می  ،ردکارک

براي  ،و تنها بر روي زمین .ردکار نمی کموردي دیگر در هواپیما  ،جز چند سیستم سادهبه  ،در هر حال. نبود
بار عمل چرخش  کهر چند هفته ی ،ادار و جلوگیري از خستگی فلزشدن روغن محل اتصال ر کجلوگیري از خش

 . بشقاب صورت می گرفت
ارایی کاین رادار . ردکت فرانسوي رادار آن را طراحی کدو شر کمکعراق با . ناموفق بود امالًکس کآوا کی ،این پرنده

ه ک ؛ردکمطرح  را سکرا براي جایگزینی با این آوا 2عدنان  پروژة آواکسعراق  ،به همین خاطر. ضعیفی داشت
هم در عراق ماند و  2عدنان آواکس ه همان کند کاربرد بود را برطرف که مدتها در عراق بدون کس کمعایب این آوا
 1عراق از عدنان  ناموفقی بود و ۀتجرب 1همانند مدل قبل از آن یعنی بغداد  1 ساخت عدنان ةپروژ. زمینگیر شد

 .هیچ وقت به صورت عملیاتی استفاده نکرد
ه در عراق به نام صالح کاست  (Thompson-CSF Tiger-G)ار رفته در آن کل اصلی این هواپیما، رادار به کمش

ل اصلی کمش. بود  Marconiو  Selinaی از تلفیقی هم کترونیکتولید شد و تجهیزات ال (Salahuddin G) الدین
 ،و به هیچ وجه براي استفاده به عنوان رادار پرنده استرادار دو بعدي  کی Tiger-Gه کاین سیستم این است 

ه این رادار کگرماي زیادي است  ؛رده بودندکه مهندسان فرانسوي به آن اشاره ک يل دیگرکمش  .اربردي نداردک
 .ل خواهند شدکداخل هواپیما دچار مش ۀخدم ،ساعت کند و بعد از یکتولید می 

  
********** 

 F-4Eهواپیماي  23/04/1393



متعلق به پایگاه  ایران ارتش جمهوري اسالمینیروي هوایی ) فانتوم( F-4E هواپیماي 23/04/1393صبح سه شنبه 
پرواز به ترابري شهید دوران شیراز  -اري کاري بندرعباس، با هدف انجام عملیات آموزشی، از پایگاه هفتم شکنهم ش
ونی در حال از که هواپیما درست روي منطقۀ مسکاز آنجایی . دچار نقص فنی شد ،پروازاما دقایقی پس از . درآمد

ردند کخلبانان تمام تالش خود را براي کنترل هواپیما  ؛نترلش را تقریباً از دست داده بودکدست دادن ارتفاع بود و 
ونی دور شود و مردم منطقه از کتا هواپیما از منطقۀ مس ؛هم نکردند) خروج از هواپیما( اجکتو حتی اقدام به 

 به گفتۀ شاهدان محلی، هواپیما بر فراز روستاي دستجرد از مجموعۀ دهستان خیر. سقوط هواپیما آسیبی نبینند
دچار نقص فنی شد و موتور سمت چپ آن ستهبان استان فارس بخش رونیز از توابع شهرستان اKhir( : تلفظ(

اي  هردن منطقکونی و پیدا کد روستا، به قصد دور شدن از منطقۀ مسآتش گرفت و بعد از چرخش از باالي چن
از ) بختگان ۀحاشیۀ دریاچ(یلومتري روستاي سهل آباد ک کمسطح جهت فرود اضطراري به ناگهان در فاصلۀ ی

با زمین  صبح 11:15مجموعۀ دهستان خیر بخش رونیز از توابع شهرستان استهبان استان فارس در حدود ساعت 
در لحظه هاي آخر که دقیقاً در لحظۀ برخورد با زمین بوده،  هواپیماهر دو خلبان این . دشرد و منفجر کبرخورد 

سعید ذوالفقاري و خلبان سرتیپ دوم  شهیدمنجر به شهادت نبود و  فقیت آمیزه متأسفانه موکرده بودند کجکت ا
 .شدمحمدیان  یاسر سرهنگ دوم خلبانشهید 

ه حضور یافتند و همچنین کارشناسان ارتش سانحه، مسئولین شهرستان استهبان در محل سانحپس از این 
وسیله بالگرد ارتش ه ها با همکاري هالل احمر استهبان بپیکرجمهوري اسالمی ایران به این مکان آمدند و 

 .به شیراز انتقال یافت ؛و بالگرد کمکی هالل احمر که بعداً به محل سانحه آمد ایران جمهوري اسالمی
خبر این پیشامد مرگبار پوشش  ،28صفحۀ » رفتکامبت ایرک«از ماهنامۀ میالدي  2014 سال سپتامبر ةدر شمار

 :که ترجمۀ آن به این شرح استاست داده شده 
و ) استاد(از پایگاه بندرعباس به خلبانی سرهنگ دوم سعید ذوالفقاري  91هاي گردان  F-4Eفروند  18ی از کی

 کرد بختگان به زمین برخورد ۀی دریاچکجوالي در نزدی 15روز  11:15در ساعت ) دانشجو(سروان یاسر محمدیان 
 .و هر دو سرنشین جان باختند

زمان بین ( TBOمیالدي  2012 سال ۀدر ژانوی 4925و شماره بدنۀ  3- 6664 ۀساله به شناس 39این جنگندة 
ه از ک ؛ه در پایگاه بندرعباس بازآماد شودکبنا شد . شد زمینگیربه اتمام رسید و در سپتامبر همان سال  آن )بازآماد

 .به پایان رسیدمیالدي  2013 سال آغاز شد و در دسامبرمیالدي  2012 سال تبرکا
 ۀولی برایش دو پیشران .در دسترس نبود ؛نیاز هستند» استاندارد«بازآماد  که براي یکدر بندرعباس برخی ابزار 

 .آورده شد J79-GE-17A ةبازآماد شد
انجام داد و در شیراز به میالدي  2014 سال خود را در مارس) پرواز کنترل عملکرد( FCFاین پرنده، پیروزمندانه 

 .ه این پیشامد مرگبار رخ دادکدر بازگشت از آن رزمایش بود . رزمایش داشت کی ،فروند فانتوم دیگر 5همراه 
ند و سوخت کمی ش 1 ةشمار ۀسوز پیشران پس) سوخت پاش(» fuel nozzle« ،به هنگام برخواستن از باند پرواز
براي دست نگاهداشتن از برخاست دیر شده بود و خلبانان بر آن . را فرا می گیرد هآتش گرفته، بخشهایی از پیشران

به برج مراقبت گزارش می دهند و هر دو باند پرواز ا ماجرا ر ،خلبانان. ه روي مردم شیراز به بیرون نپرندکشدند 
ه کخلبان بر آن می شود  ؛استه می شودکه از سرعت پرنده کپس از این. برایشان آزاد می شود ،براي فرود اضطراري

ه سرعت کهواپیما پس از این ...ه شوربختانه توربین نیز آتش می گیردکند کرا روشن  2 ةشمار ۀپس سوز پیشران
نند به بیرون پرش انجام کمی رسد و خلبانان تالش می  )و ایست واماندگی(استال  را از دست داد؛ به بیشتري

 .ه شوربختانه در انفجار جان می بازندک ؛دهند



صنایع شرکت ( IACIه کرده است و همۀ پیشرانه هایی کرا زمینگیر  F-4Eپس از این سانحه، نهاجا همۀ ناوگان 
بخشِ پس  پاشِ تا پوزة سوخت ؛رده، فراخوانده شده اندکبازآماد میالدي  2013در سال ) هواپیماسازي ایران

رَ  (afterburner section fuel nozzles)سوز  .، بازبینی و وارسی شوندكبراي تَ
 

 :مراسم
 ؛رده بودندکه در روستاي سهل آباد سقوط کشهداي خلبان  گرامیداشتبه مناسبت  30/04/1393عصر دوشنبه 

به پاس شجاعت و ایثار این  ،در این مراسم. دشی توسط شوراهاي اسالمی منطقۀ خیر برگزار گرامیداشتمراسم 
ه به کمیزبان این جلسه، شوراهاي منطقۀ خیر بودند . نوحه سرایی و مداحی پرداخته شد ،عزیزان به قرائت قرآن

امام جمعۀ شهرستان استهبان، فرماندار استهبان، بنیاد شهید،  ،در این مراسم. مدعوین خوش آمد می گفتند
استهبان، مسئولین ادارات و همچنین مردم  ستانشهدا، مردم شهرة تظامی و نظامی، بسیجیان، خانوادنیروهاي ان

سپس حاضرین با . دشلیپی از شهداي عزیز براي حاضرین پخش کدر انتهاي جلسه، . منطقۀ خیر حضور داشتند
ردند و به عزاداري کت کو شهداي خلبان به طرف محل سقوط حر) ع(امام علی  ،نی به یاد شهید محرابزنجیرز

 .پرداختند
عصر محمدیان  یاسر سرهنگ دوم خلبانشهید و سعید ذوالفقاري خلبان سرتیپ دوم  شهید گرامیداشتمراسم 
 ،انشین فرماندة هوایی شیرازج ،مراسمدر این  .در محل شهادتشان برگزار شد 17ساعت از  07/06/1393جمعه 

فرماندهی و  ،فرماندهی پاسگاه ماهفرخان ،ریاست بنیاد شهید ،شهرستان استهبان فرماندار ،بستگان شهید محمدیان
اهالی روستاهاي منطقه حضور  و همچنین پرسنل حوزة مقاومت شهید بهشتی و خانواده هاي شهداي منطقۀ خیر

ضمن  ؛را بر عهده داشت مراسمه میزبانی این کآقاي فتحی رئیس شوراي اسالمی سهل آباد  در این مراسم، .داشتند
ایران است و  ۀاین دو شهید بزرگوار متعلق به هم: گرامیداشت یاد و خاطرة شهدا به خانوادة شهید محمدیان گفت

 .این بزرگواران براي مردم و انقالب اسالمی شهید شده اند
 

 :یادبود
نمادین در گلزار شهداي  آرامگاه، دو شهید ذوالفقاري و شهید محمدیانمردم روستاي سهل آباد به پاس رشادت 

 .روستاي سهل آباد جهت زیارت اهالی ساخته اند تا یاد این شهیدان از ذهنها خارج نشود
  

********** 
 (MIG-29UB) 29- هواپیماي میگ 04/03/1395

ه با ک تهران اري مهرآبادکم شکپایگاه ی (MIG-29UB) 29-هواپیماي میگ 04/03/1395قبل از ظهر سه شنبه 
پرواز منطقه ( Cross Countryنترل سامانه هاي ناوبري و همچنین تست رادار شرقی همدان و کو  کموریت چأم

چپ  سمت به علت از دست رفتن موتور. حوالی پدافند هوایی سوباشی دچار نقص فنی شد ؛در حال پرواز بود) اي
پایگاه سوم  در اعالم وضعیت اضطراري و تقاضاي خالی شدن باند براي فرود اضطراري ،هزار پایی18در ارتفاع 

 .نیامده بود درصد باال 72راست هم بیشتر از سمت ه موتور کدر شرایطی  ؛ردکرا  شهید نوژة همدان شکاري
بدون مانده هم  تنها موتور باقی) متري 30(پایی  100در ارتفاع حدود ) ب نهاییرُقَتَ(متأسفانه در فاینال آپروچ 

از کار افتاد و هواپیما بدون چرخ شدیداً به صورت سینه مال به  ؛دوجود داشته باش) بازیابی(اینکه فرصت ریکاوري 
 ۀدچار ضرب ،به کابین شسربه دلیل برخورد شدید روزبه ناظریان  خلبان سرهنگ دومشهید رد و کباند برخورد 



سقوط، هر دو خلبان  از قبل. هواپیما نیز در انتهاي باند دچار انحراف و خروج از مسیر اصلی باند شد. مغزي شد
ابین جلو از کروزبه ناظریان در  خلبان سرهنگ دومشهید اما صندلی پرتاب . کرده بودند) خروج از هواپیما(جکت ا
با صدمات  ؛بودخارج شده علی گلی پور که  خلبان ابین عقب، سرهنگکاما . ار افتاده بود و نتوانست خارج شودک

 . فراوان به زمین رسید
تماس  115براي امداد سانحه دیدگان با اورژانس  شهید نوژة همدان پایگاه سوم شکاريقبل از ظهر،  12در ساعت 

 شهید ه به دلیل وخامت اوضاعکبودرآهنگ منتقل شدند ک) ع(گرفت و مصدومان سانحه به بیمارستان امام رضا 
اما . همدان منتقل شدساعت با بالگرد امداد هوایی به بیمارستان بعثت  2خلبان روزبه ناظریان بعد از  سرهنگ دوم
علی خلبان سرهنگ . مغزي به شهادت رسید ۀی، بعد از گذشت چند ساعت، بر اثر ضربکاي تیم پزشهعلیرغم تالش

ستگی شده بود؛ به بیمارستان بعثت همدان منتقل کمر دچار شکهاي  پا و مهره ۀاز ناحی جکتاپور که پس از  گلی 
 .خوب گزارش شده است ،مرکپس از عمل جراحی  وي خوشبختانه حال. و بستري شد

ه خلبان کسابقۀ سانحۀ خروج از باند را داشت  1373در سال ) شماره بدنه(هواپیماي سانحه دیده با همین رجیستر 
ترمیم دماغه  ،مجتمع اوج کمکبود و با  زمینگیر 1393هواپیما تا سال  .شدند جکتاخلبان هر دو موفق به  کمکو 

اه دیگري روي این هواپیما نصب شده بود و از شهریورم MIG-29UBفروند  کهمچنین ارابۀ فرود ی .شده بود
دچار  1395سال  ماهیعنی در خرداد ،ماه بعد 21هاي عملیاتی شده بود و هواپیما تحویل گرداناین  1393سال 

 .ناظریان را براي همیشه آسمانی کرد شهیدسانحه شد و 
  

********** 
  (Sukhoi Su-24MK) 24-هواپیماي سوخو 21/01/1390

شهید سرهنگ خلبان سید علیرضا فغانی زرینی و سرگرد بازرگان فر براي  21/01/1390قبل از ظهر یکشنبه 
در حال تمرین  ؛در تهران برگزار می شد) فروردین 29( دیگر روز 8که  ایران جمهوري اسالمیروز ارتش  رزمایش

شهید دوران ترابري  - هفتم شکاري و از پایگاه  .بودند (Sukhoi Su-24MK) 24-آموزشی با هواپیماي سوخو
شهید فغانی با . هواپیما دچار نقص فنی شد ،گشتازدر هنگام باما . از خلیج فارس رفتندشیراز برخاستند و بر فر

جکت اه شهید فغانی کآن بود  هنگامشیراز رساند؛ اما دیگر در حال سقوط بودند و  کمهارت باال، هواپیما را تا نزدی
سروستان شیراز  ۀخانه هاي روستاي نظرآباد در منطق فرازه هواپیما بر کولی به دلیل این .ندک) خروج از هواپیما(

ه ما در حال فرار کشده بود نزدیک به قدري هواپیما، به زمین : اهالی نظرآباد می گفتند. ردکنرا ار کاین  ؛رسیده بود
و  ؛هاي اطراف روستا رفتوهکسر هواپیما به سمت آسمان و به سوي  ،لحظه کولی در ی .از خانه هایمان بودیم

واالي جانبازي  ۀرد و به درجکجکت اخلبان  کمکی پیش از برخورد هواپیما با زمین، کاند. رد و منفجر شدکسقوط 
شیده کمتر بر زمین  250ش بیش از رکاما شهید فغانی تنها چند ثانیه قبل از انهدام، از هواپیما خارج و پی. نائل شد

در ساري به شهید فغانی ر کبخشی از پی. رخ دادقبل از ظهر  12تا  11:30ساعت  بین ،این سانحه. ه شدکه تکو ت
 .ه مدتی بعد از سانحه پیدا شد؛ در همان روستاي نظرآباد تدفین شدک شرکسپرده شد و بخشی دیگر از پی كخا
  

********** 
وهواپیماي  31/06/1386 تَذَر 

 تاریخدفاع مقدس در  ۀهفت ةبراي رژ ایران جمهوري اسالمی نیروي هوایی ارتش 1386در تابستان سال 
دعوتنامه اي به  ،به همین دلیل. هاي تذرو که ساخت داخل بود را گرفتهواپیماتصمیم به پرواز با  31/06/1386



اي نیروي هوایی سراسر کشور مبنی بر دعوت از خلبان صاحب شرایط و داوطلب براي پرواز با این هپایگاه ۀکلی
شهید سرهنگ  ؛از پرواز با این هواپیما شانه خالی می کردند ،در حالی که بسیاري از خلبانان. ارسال شد هواپیما

علیرغم مشکالت و  .را افتخار می دانست تولید داخل کشورهواپیماي خلبان سید مجتبی میرعسگري پرواز با 
به تهران  13/06/1386در تاریخ  براي همین امر،. تقاضایش مورد موافقت قرار گرفت و دکراعالم آمادگی  ،همسرش

و بعد از گذراندن این مراحل به صورت فشرده، اولین پرواز  .آمد و در کالسهاي آموزشی و پرواز زمینی شرکت کرد
با این هواپیما، در کابین عقب انجام داد که در حین پرواز، هواپیما دچار نقص فنی  27/06/1386 خود را در تاریخ

د و شحاضر به ترك این سرمایه ملی ن وياما . را صادر کرد )خروج از هواپیما(جکت ا شد و خلبان کابین یک دستور
با شرایط به وجود آمده، . در شرایط اضطراري هواپیما را به زمین نشاند و مورد تشویق مسئولین ذیربط قرار گرفت

د و پرواز دوم نیز با موفقیت شآماده  28/06/1386هواپیما براي تعمیر ارسال شد و براي صبح روز بعد، چهارشنبه 
شهید  ،ناگهان به دالیل نامعلومی. دشقدس محسوب می دفاع م ۀهفت ةانجام شد که آخرین پرواز قبل از رژ

کرد که مورد موافقت قرار را درخواست پرواز خارج از قرار، براي آمادگی بیشتر در بعد از ظهر همان روز  میرعسگري
واز، سکان عمودي هواپیما کنده پر ۀکه متأسفانه در همان دقایق اولی .پرواز انجام گرفت 14:31گرفت و در ساعت 

اما  .صادر کردرا  جکتاشد و این بار نیز خلبان کابین یک دستور ) چرخش به دور خود(و هواپیما دچار اسپین  دش
ملی، افتخار ماست و  ۀاصرار به کنترل هواپیما کرد و ذکر کرد که این سرمای ،مثل روز گذشته شهید میرعسگري
اما شهید میرعسگري . کرد  جکتابحرانی رسیده بود و خلبان کابین یک  ۀاما شرایط به مرحل. نباید سقوط کند

فرصت خروج  ،جکتا هواپیما کرد که بی نتیجه ماند و به دلیل نقص فنی در سیستم) بازیابی(سعی در ریکاوري 
عمرش به  ۀسقوط کرد و تنها کلمه اي که در آخرین لحظ ؛سپین بودهمراه هواپیما در حالی که دچار انیافت و به 

هنوز معلوم نیست که اگر . بود و در راه اعتالي دانش فنی این مرز و بوم به شهادت رسید» یا جدا« ۀزبان آورد کلم
د و این اتفاق در روز رژه رخ می داد؛ احتماالً لطمات جبران کرتقاضاي پرواز اضافه را نمی  شهید میرعسگري

  .ناپذیري به وجود می آمد
  

********** 
 F-5Eهواپیماي  01/02/1392

 متعلق به پایگاه چهارم شکاري F-5Eیک فروند هواپیماي آموزشی  8:15ساعت  01/02/1392صبح یکشنبه 
کامل دور  چرخشایالم یک  در استانآبدانان  ستانشهردقایقی پس از برخاست در آسمان  ،شهید وحدتی دزفول

ارتفاع هواپیما کم شد و صداي غرش هواپیما بیشتر شد و خلبانان هواپیما را از باالي شهر  ،دوم چرخشدر . شهر زد
 ،در عرض چند ثانیهکه اما طولی نکشید  .و مناطق مسکونی به سمت کناره هاي کوه و ارتفاع پایین هدایت کردند

مان(کوه  ۀهواپیما با بلندترین نقط برخورد کرد و هر دو ایالم  در استانآبدانان شهرستان رشته کوه کبیرکوه ) فیل
به شهادت  پورحبیبیکم خلبان مرتضی  ستوانشهید و  سرهنگ خلبان حسین طحان نظیفشهید خلبان به نام 

 .رسیدند
در ارتفاع  پورحبیبطحان نظیف و  يهواپیمایکی در ارتفاع باالتر و  ،هواپیمافروند  2هوا ابري بود و  ،آن روز
به مسیر ادامه داد تا  پورحبیبطحان نظیف و  يهواپیمااما . اولی به سمت باال اوج گرفت. پرواز می کردند يپایینتر

برخورد کرد و  »دره شهر« شهرستان کیلومتري شرق 60پلدختر و  ستانکیلومتري شهر 40با کوهی در جنوب 
پاسداران انقالب ، چوپان با سپاه برخوردپس از . نزدیک بود چوپانی را که در آن حوالی بود را به کام مرگ بفرستد

 .را اطالع داد سانحهپلدختر تماس گرفت و منطقۀ  اسالمی



سانحه، پرسنل نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران به همراه نیروهاي امدادي شهر وقوع این پس از اطالع از 
باغ رفتند و پس از تالش فراوان خود را به محل سقوط هواپیما رساندند  و آبدانان به سمت شهر سراب »باغ سراب«

 .ردندکشهید وحدتی دزفول منتقل چهارم شکاري رهاي این دو شهید را به پایگاه کو پی
در این سانحه، خلبانان مذکور به دلیل نقص فنی در سیستمهاي ناوبري و پرواز در ارتفاع پایین و گیر افتادن در 

بحث آموزش  ،از آن تاریخ به بعد. ندرسیدشهادت ابرهاي خطرناك و دید محدود به کوه برخورد کردند و به 
 .تر شدپایگاهها جدی هواشناسی به خلبانها در

 
 :مراسم

 روز دوشنبه پورحبیبیکم خلبان مرتضی  ستوانو شهید  سرهنگ خلبان حسین طحان نظیفشهید  رکپی
همچنین . نظامی تشییع شد ةدزفول با برگزاري مراسم ویژشهید وحدتی  اريکدر پایگاه چهارم ش 02/02/1392
به محل زادگاهش در بهشهر مازندران  اش به دلیل تقاضاي خانواده پورحبیبیکم خلبان مرتضی  ستوانشهید  رکپی

 .منتقل شد
 

 :یادبود
شهید ریم مقام شامخ کها و تاریکتجلیل از فداپاسداشت نام و یاد شهدا، ترویج فرهنگ شهادت و همچنین به منظور 

ت کما 30/08/1394 روز شنبه پورحبیبیکم خلبان مرتضی  ستوانو شهید  سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف
ت خانواده هاي آنان طراحی، کاري و مشارکبه عنوان یادمان این دو خلبان شهید با هم F-5فروند هواپیماي  کی

متر  10تن وزن،  2این یادمان داراي . نصب شد در استان ایالم آبدانانشهرستان باغ  ساخته و در ورودي شهر سراب
 یکم ستوان خلبان شهید ةت خانوادکه با مشارکمتر است  5متر و از عقب  8متر عرض، ارتفاع از جلو  1طول، 

 ،جنس یادمان شهداي خلبان. مرتضی پورحبیب توسط طراحان و هنرمندان مازندرانی و تهرانی ساخته شده است
سال پایداري در مقابل نوسانات  10ور داراي کاري یادمان مذکسی است و زیرسازي و رنگ کش فلکفوالد با رو

نار کشیده است و در کماه طول  6نصب این یادمان  ار طراحی، ساخت وک. ت جوي استسرمایی و گرمایی و تغییرا
مان و مجسم لو قرار گرفته است شده و روشی زیبا و ظریف ساخته کدو خلبان شهید به سب ۀاین نماد، ا.  

  
********** 

 F-4Dهواپیماي  22/10/1394
 شکاري پایگاه دهم  101گردان ) فانتوم( F-4D يهواپیما 11:25ساعت  22/10/1394قبل از ظهر سه شنبه 

یلومتري جنوب زاهدان در استان ک 700در  كنارک( جمهوري اسالمی ایراننیروي هوایی ارتش نارك کُ شکاري
و  و اوج گرفتبراي انجام پرواز آموزشی برخاست .) سیستان و بلوچستان و در ساحل دریاي عمان واقع شده است

دوراهی روستاي تران و  ةجاد رويخلبان که قصد فرود اضطراري . دقیقه پرواز دچار نقص فنی شد 20بعد از 
در آخرین لحظات براي جلوگیري از برخورد به یک وانت نیسان،  ؛کیلومتري کنارك را داشت 80روستاي کهیر در 

ه همین خاطر، فرصت کافی براي هر گونه هواپیما را از مسیر جاده منحرف کرد و به سمت دیگر جاده رفت و ب
هواپیما بالفاصله پس از برخورد به زمین . از هر دو خلبان گرفته شد) خروج از هواپیما( جکتاعکس العمل بعدي یا 

در این . هواپیما با دکل برق منجر به قطع برق منطقه شد الشۀ همچنین برخورد تکه هاي. شعله ور و متالشی شد



علی  خلبان سروانشهید خلبان حمید عفیفی پور و سرهنگ شهید  ؛قبل از ظهر رخ داد 11:45ه که ساعت سانح
  .رسیدند بلورخانی به شهادت

 
 :مراسم

عصر چهارشنبه  جمهوري اسالمی ایراننیروي هوایی ارتش  کنارك پیکر دو خلبان شهید پایگاه دهم شکاري
کشوري، استانی و معتمدان سیستان و بلوچستان تشییع در شهر بندري کنارك با حضور مسئوالن  23/10/1394
پیکر شهدا بر دوش  ،پس از قرائت قرآن و مداحی؛ شهدا نیز حضور داشتند ةدر این مراسم که خانواد. شد

سروان  پیکر شهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پور به شیراز و پیکر شهید. همسنگران و همکاران آنها تشییع شد
 .بلورخانی به تهران براي خاکسپاري انتقال داده شدعلی خلبان 
روز سروان خلبان علی بلورخانی شهید و شهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پور گرامیداشت شهادت  مراسم

موسی زارعی  المسلمین وکنارك با حضور حجت االسالم ) ع( در مسجد امام حسن مجتبی 27/10/1394یکشنبه 
 .شهرستان کنارك برگزار شد ۀامام جمع

  
********** 

 F-4Eهواپیماي  22/07/1391
از پایگاه نهم ) فانتوم( F-4Eپرواز تمرینی شبانه، چند فروند هواپیماي  کطی ی 22/07/1391شامگاه شنبه 

از روي باند گذر  فرودها در حین پرواز گروهی، براي هواپیماهنگام بازگشت، یکی از . نداري بندرعباس برخاستکش
و هنگام ) پروازي ۀردن هواپیما از دستکی براي جدا شدن و سمت عوض حرکت(شیدن ک BREAKرد و بعد از ک

شد و قبل از ) و ایست واماندگی(موتور هواپیما دچار استال ) موازي شدن با باند( DOWNWINDچرخیدن به 
ه منجر به شهادت سرهنگ کرد کپایگاه سقوط  کد؛ نزدیبرس) خروج از هواپیما( جکتاه به ارتفاع الزم براي کاین

 .شد سرگرد خلبان رضا فانی شهید  ،ابین عقبکخلبان سعید اصغري به همراه 
  

********** 
 F-5Fهواپیماي  03/04/1388

چابهار در بریفینگ پروازي  ۀدر منطق» میالد نور والیت«هنگام برگزاري رزمایش  03/04/1388روز چهارشنبه 
شد و اینطور بیان شد که براي نوع تسلیحاتی که باید حمل شود هماهنگ ) توجیه کردن خلبان قبل از پرواز(

. استفاده شود ؛ستا (Tailfuse) هاود از یک نوع فیوز که روي دم بمباستفاده ش رزمایشهایی که قرار است در بمب
هم از فیوز روي دماغه  فیوز روي دم بمب و پرسنل تسلیحاتی هم ازولی در واقعیت این چنین نشد و 

(Nosefuse) این مسئله را هیچکدام از خلبانانی که می خواستند براي مأموریت بروند نمی  .استفاده کردند
 .دانستند

ها را به کمترین زمان ماها و بمبیهواپزمان تسلیح : ساعتی بعد از اینکه سخنگوي رزمایش اعالم کرد ،در آن روز تلخ
 Snack Eyeدر چک کردن فیوزها و باله هاي بمبهاي  تسلیحاتی؛ به دلیل کوتاهی پرسنل !ممکن رسانده اند

 .شهید سرهنگ خلبان قادر اسدي با سانحه مواجه و آسمانی شد
آن روز  در ارتش جمهوري اسالمی ایران نیروي هوایی) فانتوم( F-4Eهاي هواپیمادر شرایطی که مسلح شدن 

یکی از بهترین  F-5F هواپیمايدر تجهیز تسلیحاتی کوتاهی پرسنل  ؛به دقت کنترل شد تسلیحاتیتوسط پرسنل 



 شهید نوژة در آن رزمایش تنها تیم اسلحه و مهمات پایگاه سوم شکاري. خلبانان ایران را به پرواز ابدي فرستاد
ها به علت بی دقتی و عجله، اشتباه مشابه ند و سایر تیمردک واپیماها نصببا موفقیت بمبهاي ریتارد را زیر ه همدان

 .ندردکرا به درستی فعال ن MK.82SEبمبهاي  TAILFINرا تکرار کرده و 
بعد از چند دقیقه پرواز، . عملیات، بمباران در ارتفاع پست انجام گرفت ةپس از شروع مأموریت و با دستور فرماند

همه کارها روتین  .انتخاب کند و هدف بگیرد رسید اایستایی که باید تسلیحاتش ر ۀشهید اسدي به نقط يهواپیما
ها روي وقتی بمب. تر بودفاع مجاز پاییناز ارت؛ ت بمباران در ارتفاع پست را داشتمأموری هواپیماانجام شد و چون 

فیوز روي  مین و عمل کردندر نتیجه پس از برخورد بمب به ز. هدف رها شدند، هر دوي فیوزها شروع به کار کردند
ارچ محاسباتی بمب قرار در داخل ق هواپیمابانان منفجر شد و چون لبمبها برخالف انتظار خ ،(Nosefuse)دماغه 
باك اصلی و ایراد هر دو  ۀشهید اسدي اصابت کرد و دچار آتش سوزي در ناحی يهواپیماهاي بمب به ترکش ؛داشت

 »صاعقه« جنگنده از نوع که یک شهید اسديترکش به هواپیماي مجاور همچنین . هیدرولیک شد  موتور و اشکال
شهید افسر ناظر میدان تیر، چند بار از  ،به محض وقوع این سانحه. نزد برخورد کرد ولی به آن آسیب جدي  ؛بود

اما شهید اسدي چند دقیقه تالش کرد تا کنترل هواپیما را در دست  .کند) خروج از هواپیما( جکتاخواست  اسدي
اعالم شد که اوضاع از چیزي که فکر می کنید  ويبه  اًاما بعد. بدبخت را به چابهار برساند ةپرند  گرفته و با فداکاري،

جهت کنترل هواپیما بی نتیجه ماند و با از  شهید اسديبا آتش گرفتن موتورها، تالش . بدتر است و آتش گرفتید
، در نهایت اقدام هواپیمازیاد تا پایگاه و عدم قابلیت بازگشت  ۀهیدرولیک هواپیما و همچنین فاصلفشار دست دادن 

در  ،خروج ۀدر لحظ شهید اسدياما تعجیل . کرد) واماندگی و ایست(در ثانیه هایی پیش از استال  جکتابه 
و ) به دلیل از بین رفتن فشار هیدرولیک(ناشی از قفل شدن فرامین  البته دلیل تعجیلش. دشدخیل شهادتش 

چرخش به دور (ستال و اسپین تنها ثانیه هایی با ا که هواپیما اشی از دست رفتن هر دو موتور بودکاهش سرعت ن
این کار  ؛کند جکتااز کابین جلو که باید زودتر ) کابین کمک خلبان(در ابتدا کابین عقب . فاصله داشته است) خود

باز شدن چتر،  ۀسیم چتر، دور گردن شهید اسدي پیچید و در لحظ ؛کرد جکتااما وقتی کابین جلو . را انجام داد
رسیدنش به  ۀشاهدان عینی، تمام خون شهید در آسمان خارج شده بود و لحظ ۀبه گفت. سرش از بدنش جدا شد

ت . در بدنش باقی نمانده بود یخون ،زمین لمشهید اسدي از سرش رها شده بود و سرش از ) کاله خلبانی(حتی ه
فورمه  بدون سر  ،شد و پیکرش زیر چتر) داغان و از فرم افتاده(آن ارتفاع با سرعت زیاد به زمین برخورد کرد و د

 .پیدا شد
کابین جلو به دلیل چند  ؛که خلبانان فرصت خروج داشته اند F-5Bو  F-5F هواپیماي یک سوم سوانح ،تا به امروز

شاید دانستن این امر، سبب تعجیل شهید اسدي در آن . خروج نیافته و شهید شده است امکانثانیه تأخیر الزم، 
 شسپین، امکان خروج ناموفقباز هم به دلیل استال و ا ؛اما به هر حال اگر درون کابین می ماند. بودلحظه شده 

ادت شهبه ، جکتاقدیمی بودن سیستم و همچنین  تسلیحاتیاهمال پرسنل در هر صورت، به علت . جود داشتو
 .رسید

و بارها پیش آمده بود که با بروز نقص فنی و از  .بود) قهرمان قهرمانان(شهید اسدي استاد خلبان و خلبان تاپ گان 
زیرا تا آخرین . و همین فداکاریش سبب شهادتش شد ؛دست رفتن یک موتور توانسته بود هواپیما را سالم بنشاند

را به شهید وحدتی دزفول  اريپایگاه چهارم شک F-5F يهواپیماثانیه هاي زندگی تالش کرد سالمترین و بهترین 
 .اما موفق نشد ؛هر ترتیب ممکن تحت کنترل قرار دهد

 ؛اسدي بود شهید هواپیماي کابین عقبکه در ) .یافت درجه يارتقاکه بعدها ( »سروان حسینی نیک«کمک خلبان 
کمر شد و پس از مدتی  ةپا و مهر ۀو فرود نامناسب دچار شکستگی در ناحی خروجاما به دلیل  .شدجکت اموفق به 



به خاطر برخورد (را  جکتادومین  1392حسینی نیک در سال . سالمت خود را بازیافت ،بستري در بیمارستان
که  جراحی هاينیز تجربه کرد و با عمل) شهید وحدتی دزفول اريپایگاه چهارم شکبا وانت پیکان در باند  هواپیما

پرواز  ةو در دانشکد) .به سختی می تواند راه برود(ولی هرگز به شرایط پروازي برنگشت  .بهبود یافت ؛صورت گرفت
 .خدمت می کنددانشگاه به عنوان استاد 

 رزمایش :هرگز به طور رسمی اعالم نشد و مسئوالن بارها اعالم کردند  قادر اسدي شهادت شهید سرهنگ خلبان
تنها تعدادي از رسانه هاي !. با موفقیت کامل و بدون هیچ حادثه اي پایان یافت 1388در سال » میالد نور والیت«

 . مختصري کردند ةشاره اسانحبه این  3 ۀدر صفح 06/04/1388کیهان در تاریخ  ۀنوشتاري کشور از جمله روزنام
  

********** 
 )تامکت( F-14هواپیماي  06/11/1390

شهید توسط  3-6062 ۀبه شماره بدن) تامکت( F-14صبح هواپیماي  4:23ساعت  06/11/1390شنبه سحرگاه پنج
پایگاه ششم شکاري شهید یاسینی مصطفی فصیحی از خلبان سرگرد شهید علیرضا کریمایی و خلبان سرهنگ دوم 

رد و پس از کفروند هواپیماي متجاوز را بر فراز خلیج فارس شناسایی  2برخاست و اوج گرفت و بالفاصله بوشهر 
ي متجاوز از مرزهاي ایران هاهواپیما بالفاصله. ردکهواپیما  دوردن به اخطار پدافند، اقدام به رهگیري هر کتوجه ن

 3در حالی که از ابتداي پرواز فقط . راه برگشت را در پیش گرفت F-14 يهواپیماماجرا،  بعد از این. ندخارج شد
ثانیه فاصله  30شیف رسید و تا ساحل تنها  ةجزیر ر فرازب F-14 يهواپیما ؛ثانیه سپري شده بود 30دقیقه و 

 شهید» یا حسین«صداي فریاد ) پست فرماندهی -کاروان (ناگهان برج مراقبت و گیرنده هاي زمینی  اما. داشت
 گرفت و ارتباط رادیویی قطع فرابعد صداي انفجار بسیار مهیبی تمام بوشهر را . کریمایی را در اوج سکوت شنیدند

در پاسداران انقالب اسالمی سپاه  هوایی از مواضع پدافند TOR-M1علت این اتفاق، شلیک اشتباه موشک . شد
به ) .وجود نداشت هواپیماکه هیچ راهی براي فرار ( هواپیماشیف بود و به دلیل سرعت و ارتفاع پایین  ةجزیر

موج . وسیعی از خلیج فارس متالشی و پراکنده شد ةمنفجر و در گستر ،اصابت کرد و هواپیما F-14ي هواپیما
تنها دو . خروج را پیدا نکرد و پیکرش مانند هواپیما قطعه قطعه شد فرصتکریمایی  شهیدانفجار به حدي بود که 

قرار ) جی سوت( جاذبه شتاب کریمایی و مقداري روده که زیر لباس ضدشهید تا انگشت داخل دستکش پرواز از 
دو خلبان  ه هرروده ها به گمان تیم نجات متعلق ب. روز بعد پیدا شد 2داشت در وضیعت سوخته توسط تیم نجات 

) خروج از هواپیما( جکتافصیحی چون اولین نفري بود که  شهیداما . گرفت قراربود و درون تابوت هر دوي آنها 
رد و به سختی جان کگردنش را قطع  ،گردش هواپیما، دم هواپیما ۀاما به دلیل زاوی .از کابین خارج شد ؛کرده بود

ندن بود؛ چتر نجات نارنجی رنگ که در حال جان کهاي شدید وي العملس کاما به دلیل وزش باد شدید و ع. سپرد
 48تیم نجات . خود به قعر آب رفت و آرام گرفت پرتابوي کامالً به دور پیکرش پیچیده شد و همراه صندلی 

 ه سوخته بود یافتند که نشان می دادکآنها تکه هایی از سمت راست هواپیما را . ساعت مدام در حال جستجو بود
درجه قرار داشته و موشک به پهلو و شکم  35) غلت زدن(نک ب ۀراست و در زاویسمت هواپیما در حال گردش به 

تنها . گردش هواپیما امکان دیدن موشک را از خلبانان گرفت ۀارتفاع و سرعت کم و نیز زاوی. آن اصابت کرده است
شهید کریمایی نیز به » یاحسین«کرده بود و فریاد  خطر صداي هشدار نزدیک شدن موشک، خلبانها را متوجه

ر امتداد تور ماهیگیري شیف و بندر بوشهر د ةماهیگیران جزیر ،هسانحروز بعد از این  9. خاطر همین هشدار بود
کرش یدر واقع چتر نجات شهید فصیحی بود که به دور پ ،این پارچه. را مشاهده کردند ینارنجی رنگۀ خود پارچ



فصیحی در آن  شهیدسر  دونب کریپ ،توسط ماهیگیران از آب خارج شد و پس از باز شدنش که ؛بود پیچیده شده
 . شد به خاك سپردهپیدا شد و پیکر بدون سرش به اصفهان منتقل و شبانه در گلستان شهداي اصفهان 

 
 :مراسم

صبح شنبه سرگرد خلبان مصطفی فصیحی شهید سرهنگ دوم خلبان علیرضا کریمایی و شهید مراسم ختم 
 .برگزار شدپایگاه ششم شکاري شهید یاسینی بوشهر در  08/11/1390

صبح یکشنبه سرگرد خلبان مصطفی فصیحی شهید سرهنگ دوم خلبان علیرضا کریمایی و شهید مراسم تشییع 
شد و پیکر شهید کریمایی به تهران انتقال  گزاردر پایگاه هشتم شکاري اصفهان برصبح  8ساعت از  09/11/1390

 .داده شد
 

 :یادبود
در استان  جمهوري اسالمی ایران با حضور فرماندهان و مسئوالن عالیرتبه ارتش 22/02/1392 روز یکشنبه

ماکت مذکور، . شهر اصفهان رونمایی شد ۀاولین نماد پرواز ارتش جمهوري اسالمی ایران در میدان الل  اصفهان،
 ۀاین ماکت با شماره بدن. برابر است F-14واقعی هواپیماي  ةآن با انداز ةاولین نماد پرواز در ایران است که انداز

اتکاء و بدون کابل  ۀفوت با یک نقط 68تن و طول  10به وزن  ؛ریمایی و فصیحی استکه یادآور شهیدان ک 6062
ساخت این نماد پروازي، دو میلیارد و دویست . متري از سطح زمین نصب شده است 50/4تفاع نگهدارنده در ار

  .ساخته شده است اصفهان اريکمیلیون ریال هزینه داشته است که به دست سربازان نوسازي پایگاه هشتم ش
  

********** 
 )کبرا( 209بالگرد  1378/ 01/03

دارِنگون در  ۀ عمومیرا در منطق 78ارتش جمهوري اسالمی ایران رزمایش صیاد  ،1378 سال ماهدر اواخر اردیبهشت
میدان جنگ است و در آن، از  رزمایش داراي ویژگیهاي ۀاین منطق. ردککیلومتري غرب شیراز طرح ریزي  110
 .مراحل عملیات مثل عملیات جنگی طرح ریزي و اجرا می شود ۀهاي واقعی استفاده می شود و همسالح

عمومی دارنگون  ۀمنطق آزادي خرمشهر در سالگردبه مناسبت  1378/ 01/03 روز شنبهاین رزمایش در 
 ارتفاعدر   (Bell AH-1 Cobra) 209ه بالگردهاي کدر حین انجام عملیات، با توجه به این . برگزار شد  شیراز

خلبان با خاکریز  دیدتپه ماهور بود؛ دم یکی از بالگردها در اثر خطاي  ،عملیات ۀردند و منطقکپایین پرواز می 
چرخید  به دور خودبالگرد متر، به خاطر نیروي گشتاور ملخ اصلی،  200برخورد کرد و جدا شد و پس از طی حدود 

 سرتیپشهید سوخت و مهمات زیاد، منجر به انفجار بالگرد و شهادت داشتن  علت هو به زمین برخورد کرد و ب
  .سماعیل زاده شدسرهنگ دوم خلبان علی اکبر ا حبیب اهللا نمازیان به همراه شهید خلبان

 
********** 

 (Bell 214) 214بالگرد  31/06/1395
هراز  ةدستگاه خودروي وانت نیسان و کامیون در جاد 2، تصادف 9ساعت  حدود 31/06/1395صبح چهارشنبه 

 4اورژانس آمل با  (Bell 214) 214سریعاً بالگرد . توسط مردم اعالم شد 115اي هفوریت ۀگزنک به سامان ۀمنطق
اما متأسفانه . شد اعزام  تصادفبه محل رسانی اورژانس جهت امداد نسینکت 2خلبان و  کمکسرنشین شامل خلبان، 



 کگزن ةجاد ۀدر حاشی هکاین  دلیلبه (هنگام فرود در محل تصادف، بالگرد به دلیل کاهش دید ناشی از گرد و غبار 
جاده  ۀبا کابل برق در حاشی) .زیادي از دو هفته قبل ریخته شده بود كآمل خا - جاده هراز 80یلومتر کآمل در 

بر اثر سقوط، خلبان و کمک . دش 9:15ه منجر به سقوط بالگرد در ساعت کشد  بالگردبرخورد کرد و تیر برق وارد 
نسین دیگر کرد و تک اي اورژانس به نام مصطفی صادقی فوت هنسینکی از تکخلبان آسیب سطحی دیدند و ی

شد و به  گردن دچار آسیب دیدگی  ۀاز ناحی اورژانس نیز به نام هوشنگ عباسی شیرسوار به شدت زخمی و
  .شهریور آمل منتقل شد 17بیمارستان 

 
********** 

 (Mi-17) 17-بالگرد میل 04/06/1391
از فرماندهان  تعداديدولت به همراه  ۀاستاندار آذربایجان غربی در سومین روز از هفت 04/06/1391صبح شنبه 

براي بازدید از مناطق مرزي و دیدار با رزمندگان مستقر در مناطق مرزي در حد پاسداران انقالب اسالمی سپاه 
ه هوایی فتح عازم منطقه متعلق به پایگا (Mi-17) 17-فاصل شهرهاي پیرانشهر و سردشت با یک فروند بالگرد میل

سردشت  ستانقرار بود پس از بررسی آخرین وضعیت منطقه، در مسیر برگشت، مقام عالی استان به شهر. شدند
. دولت در بهره برداري برخی طرحها نیز شرکت کند که سد ورگیل نیز از جمله آنها بود ۀرفته و به مناسبت هفت

سپاه پاسداران انقالب ) ع( ءمعاونت عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهداه مسئول ک سرتیپ پاسدار کریم بهرامیشهید 
ت همراه تا زمان ئتصمیم گرفت پس از پیاده کردن استاندار و هی ؛املی با منطقه داشتکاسالمی بود و آشنایی 

شهرستان  در ارتفاعات جاسوسان ،گشتازمتأسفانه در مسیر ب اما .ها سر بزندی از پاسگاهکبه ی ،بازدید آنها اتمام
بیرون آمد و  ؛بودشده ه گویا شل کی از بالهاي ملخ بالگرد کپیچ ی ،، هنگام صعوداستان آذربایجان غربیسردشت 

و  سوختش پر بود؛ آتش گرفت باكرد و چون تازه سوختگیري کرده بود و کمتري سقوط  50بالگرد از ارتفاع تقریباً 
 . متأسفانه منجر به شهادت سرنشینان شد

 
 :اسامی جانباختگان

 سرتیپ پاسدار خلبان یوسف جهانبخش اصل -1
 یکپاسدار خلبان رسول ملسروان  -2
 سرگرد پاسدار مهندس علی علیزاده -3
 پاسدار خلبان مرتضی چگنی سرگرد -4
 ریم اختیارک خلبان پاسدار سرهنگ دوم -5
 بهرامیریم کسرتیپ پاسدار  -6
 

 :مراسم
دوشنبه  صبح ،در سردشتپاسداران انقالب اسالمی سقوط بالگرد سپاه  ۀع و تدفین شهداي سانحیمراسم تشی

پاسدار  تیپرهاي سرکپی. صبح از میدان انقالب ارومیه با حضور مردم ارومیه برگزار شد 10از ساعت  06/06/1391
سرهنگ  رهايکسپرده شد و پی كمزار شهداي ارومیه به خادر سروان پاسدار خلبان رسول ملکی ریم بهرامی و ک

علی علیزاده به شهرستان خوي  مهندس به شهرستان شاهین دژ و سرگرد پاسدار کریم اختیار خلبان پاسدار دوم
 .منتقل شد



در سردشت عصر دوشنبه پاسداران انقالب اسالمی سقوط بالگرد سپاه  ۀمراسم شام غریبان شهداي سانح
 .بهداري ارومیه برگزار شد كواقع در شهر) ع(در مسجد امام حسین  19الی  17از ساعت  06/06/1391

 10از ساعت  08/06/1391شهرستان سردشت صبح چهارشنبه  سانحۀ هواییمراسم سومین روز شهادت شهداي 
 .برگزار شد) ع(در مسجد امام حسین  12الی 

  
********** 

 (Bell 214) 214بالگرد  24/08/1391
 20یلومتر کدر  6:50دستگاه مینی بوس در ساعت  کواژگونی ی ۀدر پی اعالم حادث 24/08/1391چهارشنبه  صبح

عازم محل  7:08و هالل احمر در ساعت  115دستگاه آمبوالنس اورژانس جاده اي  3باغچه،  -بزرگراه مشهد 
 15در  که .احمد آباد بود ۀمنطقه از مشهد عازم کاین مینی بوس حامل تعدادي از فرهنگیان بود . شدند تصادف

 .نفر مصدوم شدند 14چرخ عقب آن جدا و واژگون شد و طی آن  ،آباد کیلومتري شهر ملک
 2نفر زن و  2نفر دیگر از آنها که  4مینی بوس و  ةحال رانندکه شد  شخصم ،تصادفبا حضور امدادگران در محل 

مصدوم با  6ز مینی بوس، امدادگران با خارج کردن مصدومان ا ،این بنابر. وخیم است ؛ندبودنفر مرد فرهنگی 
 شخصی به بیمارستان ۀمصدوم دیگر نیز با وسایل نقلی 3و هالل احمر و  115هاي اورژانس جاده اي آمبوالنس
مصدوم دیگر، امدادگران براي انتقال  5اما به دلیل وخامت حال . منتقل شدند شهید کامیاب مشهد امدادي

فروند  کبا درخواست اعزام بالگرد، ی. تقاضاي اعزام بالگرد کردند ،بیمارستان شهید طالقانی مشهد مجروحان به
 اورژانس هوایی مشهد ةتحت اجار که جمهوري اسالمی ایران ارتشهوانیروز  متعلق به (Bell 214) 214بالگرد 

ه آسیب بیشتري دیده کنفر از مصدومان را  5پایگاه هوایی را ترك و به محل تصادف رسید و  7:30در ساعت  ؛بود
اما به دلیل شرایط نامساعد جوي صبح در مشهد که ناشی از . ردکبراي انتقال به بیمارستان طالقانی سوار  را بودند

ه پس از لحظاتی، کردن ارتفاع پرواز کرد کم کاقدام به  آلوده بودن و مه آلود بودن هوا بود؛ خلبان بالگرد اورژانس
ه هاي آن پس از کرد و تکي برخورد کشاورزسپس با دیوار زمین . ابل فشار قوي برق درگیر و سقوط کردکبالگرد با 

متر دورتر از محل  50حدود نیز بال از ملخ اصلی آن  کی. نده شدکه پراسانحبرخورد به زمین، متالشی و در محل 
مشهد و در اطراف مجتمع تجاري الماس شرق، » خین عرب« ۀدر انتهاي منطق ،این سانحه. ه پرتاب شده بودسانح

 .رخ داد 8:15طالقانی، در ساعت شهید دقیقه قبل از فرود در بیمارستان  5
و  آب اعالم شد ۀنار تصفیه خانکمشهد » خین عرب« ۀبالگرد در انتهاي منطق کسقوط ی 9:30در حدود ساعت 

در  پیکر 8در بررسی اولیه . ه اعزام شدسانحی قانونی به محل کجرم و گروه پزش ۀبررسی صحن ةموران گروه ویژأم
با حال عمومی  ؛زن و دیگري از گروه پروازي بود ،ی از این افرادکنفر مجروح این سانحه که ی 2محل وجود داشت و 

ی از آنان به محض رسیدن به بیمارستان فوت کرد و که یکبسیار وخیم به بیمارستان رضوي مشهد منتقل شدند 
ادر درمانی بیمارستان، به دلیل شدت صدمات وارده جان خود را از کمجروح دیگر نیز با وجود تالش جراحان و 

همان روز از  ؛شخصی منتقل شده بودند يمینی بوس که با آمبوالنس و خودرو ۀمصدوم حادث 9همچنین  .دست داد
  .مرخص شدند مشهد شهید کامیاب بیمارستان امدادي

  
 :اسامی جانباختگان

 خلبان: سرهنگ مسعود شاه ویسی زاده -1
 کمک خلبان: سروان هوبان مرتضوي -2



 مسئول امنیت پرواز: سرگرد سید جعفر قاري -3
 پرواز ۀخدم: م علیرضا پیرمغانکاستوار ی -4
 115اورژانس تکنسین : مهدي مهدي زاده -5
 فرهنگی: رمیکحمید رضا ا -6
 فرهنگی: فرشته اوالدي -7
 فرهنگی: اظم سعیديک -8
 فرهنگی: آزیتا حسینی -9

 مینی بوس ةرانند: نعمت اهللا میرزایی -10
 

 :مراسم
 با حضور مراسماین . مشهد تشییع شددر  08/1391/ 28 روز یکشنبههوایی بالگرد امدادي  ۀشهداي سانحهاي رکپی

نان نیروهاي نظامی و کارکوالن، فرماندهان و ئ، مسجمهوري اسالمی ایران فرماندهان نیروي زمینی و هوانیروز ارتش
شهدا و ایثارگران و مردم مشهد، در حد فاصل مهدیه تا حرم حضرت امام  ه هايانتظامی مستقر در مشهد، خانواد

بعد از تشییع و طواف در حرم حضرت  جمهوري اسالمی ایران رهاي شهداي هوانیروز ارتشکپی. برگزار شد) ع(رضا 
علیرضا پیرمغان بعد از استوار یکم ر شهید کپی .هاي خود منتقل شدندسپاري به زادگاهکبراي خا) ع(امام رضا 

خلبان سرهنگ رهاي شهید کسپرده شد و پی كمشهد به خا در بهشت رضاآرامستان تشییع در گلزار شهداي 
سید جعفر قاري براي تدفین به  سرگرد هوبان مرتضوي و شهیدکمک خلبان سروان ، شهید زاده مسعود شاه ویسی

 .ن منتقل شدندئرج و قاکرمانشاه، کترتیب به شهرهاي 
  

********** 
 C-130Eهواپیماي  15/09/1384

و شماره پرواز  5-8519 ۀبه شماره بدن C-130Eیک فروند هواپیماي  13:21ساعت  15/09/1384ظهر سه شنبه 
: سال ساخت - 4399: شماره سریال - 71-0222: شماره بدنه در آمریکا - 5-131: قدیمی ۀشماره بدن( 519

رزمایش  اي داخلی که به منظور پوشش خبريه ان، عکاسان و تصویربرداران رسانهحامل خبرنگار) میالدي 1970
) صبح 6:30زمان اصلی پرواز (ساعت تأخیر  5با بیش از  VORکه به دلیل تعمیر سیستم ناوبري » عاشقان والیت«

دقیقه از شروع پرواز به  10عازم چابهار بودند؛ از فرودگاه مهرآباد به سوي بندرعباس پرواز کرد و پس از گذشت 
را خاموش  4 ةخلبان در این لحظه با مشاوره با متخصصین، موتور شمار( 4 ةعلت بروز نقص فنی در موتور شمار

) رادار(ب رُقَاي الزم با تَیهسرگرد خلبان بابک گوهري و طی هماهنگشهید با اعالم حالت اضطراري از سوي ) .درک
خلبان پس از . متر گزارش شد 1500میدان دید در حدود . بازگشت L29 ةفرودگاه مهرآباد، به سمت باند شمار

تقرب  13:40مایلی باند و در ساعت  7 ۀارتفاع خود را کاهش داد و در فاصل ،فرود براي، )رادار(کسب مجوز از تقرب 
 .، هواپیما را به برج مراقبت تحویل داد و مسئولیت خود را تمام شده تلقی کردمهرآباد فرودگاه

مایلی از مسیر اصلی خود به سمت چپ منحرف شد و این انحراف تا  2/4 ۀهواپیما در مسیر بازگشت و در فاصل
بخش کنترل پروازهاي نظامی پایگاه (مایلی باند، افسر کاروان نظامی  5/3 ۀدر فاصل. یافت ن بروز سانحه ادامه زما

این موضوع بیانگر این . با شهید گوهري تماس گرفت و شهید گوهري وضعیت را طبیعی اعالم کرد) هوایی مهرآباد
پرواز و نزدیک  ۀبا ادام. چپ نبوده است سمت انحراف به ۀمتوج VORاست که به دلیل نقص در سیستم ناوبري 



سمت (انحراف مسیر شد و در جهت تصحیح مسیر خود به سمت باند پرواز  ۀشدن هواپیما به زمین، خلبان متوج
اقدام به  ،راست، با سرعت کم سمت در بال 4 ة، بدون توجه به محدودیت هواپیما و از کار افتادن موتور شمار)راست

غلت زدن(نک ب ( ستالبیش از حد به سمت راست کرد که این عمل وي موجب ا)هواپیما شد و ) و ایست واماندگی
مجتمع  36که شامل (شهرك توحید  52بلوك  Bشدید در ضلع  ۀچپ و شیرج سمت هواپیما با برگشت به

 .شد به زمین برخورد کرد و منفجر ) مسکونی است
تندي نسبت به  ۀیما از کار افتاده بود و هواپیما به صورت کج و با زاویبه گفته شاهدان، دو موتور از چهار موتور هواپ

اما چون  .تمان بنشاندخلبان تالش بسیاري کرده بود تا هواپیما را روي خیابان جنب ساخ. زمین برخورد کرد
 ،که در نتیجه .آن را به سمت خیابان هدایت کند نتوانست ؛بود شده و کنترل از دست خلبان خارج شدهکج هواپیما 

 اصابت کرد و دچار آتش) واحدي 60(طبقه  10چهارم یک مجتمع مسکونی  ۀراست هواپیما به طبقسمت بال 
نفر  39نفر مسافر که  84نفر خدمه و  10شامل (سرنشین هواپیما  94تمامی  ،هسانحبر اثر این که  سوزي شد

 نفر عکاس و فیلمبردار و خبرنگار و مسئوالن روابط عمومی ارتش 29خبرنگار، عکاس و فیلمبردار غیر نظامی و 
و افراد حاضر  تن از ساکنین 34به همراه دست کم ) .بودند ینفر دیگر که ارتش 16به همراه  جمهوري اسالمی ایران

این سانحه در . مهرآباد به شهادت رسیدند  حوالی سه راه آذري تهران و جنوب فرودگاه» توحید«در شهرك مسکونی 
مجروح که از ساکنین و افراد حاضر در  132نفر تلفات این سانحه به همراه  128رخ داد و در مجموع  13:45ساعت 

 .گزارش شد ؛محل سقوط بودند
را فرا  سقوطمحل  ،هواپیما به زمین، صداي مهیب انفجار به گوش رسید و آتشی وسیع برخوردبالفاصله پس از 

اول مجتمع ده طبقه یکی از  ۀتعدادي از بلوکهاي اطراف شکسته و دیوار طبق ه هايبه دنبال آن شیش وگرفت؛ 
شهرك توحید تخریب شد و آتش از طبقات زیرین ساختمان مسکونی مذکور به طبقات  52مجتمعهاي بلوك 

چهارم که مورد  ۀخوشبختانه طبق. اي حریق و دود از طبقات مختلف مشاهده شده هفوقانی سرایت کرد و شعل
منجر به  ،ها و ازدحام اما موج انفجار شکستن شیشه .خالی از سکنه بود ؛اصابت بال هواپیما واقع شده بود

تلفات . خودرو شد 12موج انفجار منجر به آتش گرفتن . شدن تعداد زیادي از ساکنان شهرك توحید شد  مجروح
از . ساکنین مجتمع ساختمانی به دلیل انفجار سوخت هواپیما در هنگام برخورد و انفجار گاز شهري اتفاق افتاد

پر بود و همین امر بر شدت آتش سوزي  شسوخت باك ؛اپیما به تازگی پرواز خود را آغاز کرده بودکه هو ییآنجا
 .ناشی از سقوط هواپیما افزود

که شمار زیادي از شهروندان به محل سانحه مراجعه کرده و ازدحام جمعیت در  در پی وقوع این سانحه، در حالی
ه، در محل سانحدقیقه پس از وقوع  3عوامل آتش نشانی  ؛کار امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده بود ،هسانح حلم

آتش موران أامدادرسانی را آغاز کردند و عملیات امداد و نجات با حضور م عملیاتسقوط هواپیما حضور یافته و 
دستگاه آمبوالنس اورژانس  30دستگاه آمبوالنس هالل احمر و  60با اعزام ... ، هالل احمر، اورژانس، انتظامی ونشانی

ه آغاز شد و تعدادي از مجروحان به بیمارستانهاي شریعت رضوي، سوانح سوختگی شهید مطهري، سانحبه محل 
کار بیرون کشیدن  ،به دنبال آن. ال یافتندیافت آباد، میالد و فیاض بخش انتق) ص(تیر، حضرت رسول  7لقمان، 
جمهوري  و ارتش آتش نشانیاز محل سقوط هواپیما آغاز شد و تعدادي از بالگردهاي هالل احمر، اورژانس،  پیکرها

سوخته توسط  پیکرهاي. ه کردندسانحو مجروحان  پیکرهااقدام به انتقال  ،نیز با استقرار در محل اسالمی ایران
  .ها و مراکز درمانی منتقل شدندهالل احمر به بیمارستان بالگرددادي و نیز چند فروند آمبوالنسهاي ام

ه، برق و گاز منطقه براي جلوگیري خطرات احتمالی قطع شده بود؛ عملیات سانحکه پس از وقوع  در حالی
نیروهاي  ،تاریک شدن هواه ادامه یافت و با سانحساعاتی پس از  ،پیکرهاامدادرسانی به سانحه دیدگان و کار انتقال 



انتقال . را پیش بردند عملیات خاکبرداري از محل سقوط هواپیما ،امدادرسان ضمن روشن کردن تعدادي پروژکتور
آتش سوزي در محل سقوط هواپیما و آپارتمانها نیز پس . به طول انجامید 21ه تا ساعت سانحباختگان این جان پیکر

 .نشانی و نیروهاي امدادي مهار شداز چند ساعت با تالش مأموران آتش 
ه براي سانحدویست و هشتادمین  ه راسانحاین  ،طی گزارشی» امنیت هوانوردي ۀشبک«بعد از این سانحه، 

 .در کل جهان اعالم کرد C-130هواپیماهاي 
ا منتظر بودند تا شاید تهوالن پزشکی قانونی تا مدئمس. شناسایی شدند پیکر 5ا به جز هپیکرتمامی  ،پس از چند روز

به صورت  ؛ها بگیردکه کسی سراغی از آن اینماه بدون  2اما پس از گذشت حدود  .نفر پیدا شوند 5این هاي خانواده 
  .مجهول الهویه به خاك سپرده شدند
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 :مراسم
در مصالي  25/10/1384خبر و رسانه با حضور مردم صبح یکشنبه  ۀشهداي عرص شهادت چهلمین روزمراسم 
 .تهران برگزار شد بزرگ

ملی ایران  ۀدر کتابخان 17الی  15از ساعت  17/09/1385سالگرد شهداي اصحاب رسانه، عصر جمعه  مراسم اولین
 .شهداي اصحاب رسانه و مسئوالن کشوري برگزار شد ةبا حضور خانوادبزرگراه شهید حقانی،  -واقع در تهران 

 با حضور خانواده 16الی  13ساعت  از 15/09/1386عصر پنجشنبه  ،دومین سالگرد شهادت اصحاب رسانهمراسم 
والن و معاونان و مسئ ایران جمهوري اسالمیوالن ارتش ئرسانی، مس اطالع ۀندرکاران عرصا دست  اي این شهدا،ه

 .برگزار شددر تهران بهشت زهرا آرامستان  50 ۀدر قطعمردم صدا و سیما و 
شهداي  گرامیداشتمراسم  C-130همزمان با هزارمین روز پرواز  ،پیروزي انقالبدر آستانه سی امین سالگرد 

 .برگزار شد واقع در میدان بهمن تهران در فرهنگسراي بهمن 10/06/1387اصحاب رسانه عصر یکشنبه 
 ۀدر قطع 15/09/1387جمعه روز  C-130سقوط هواپیماي  ۀحادثاصحاب رسانه در شهداي سومین سالگرد مراسم 

 .برگزار شددر تهران بهشت زهرا آرامستان  50
یکشنبه  عصرشهداي اصحاب رسانه  ةچهارمین سالگرد عروج ملکوتی شهداي اصحاب رسانه از طرف خانوادمراسم 

 .برگزار شددر تهران بهشت زهرا آرامستان  50 ۀدر قطع 14همزمان با عید غدیر خم از ساعت  15/09/1388
 ۀگلزار شهداي اصحاب رسان 50 ۀقطع در 18/09/1389پنجشنبه  روز شهداي اصحاب رسانه سالگردپنجمین  مراسم

 . برگزار شددر تهران بهشت زهرا آرامستان 
در  10/09/1390پنجشنبه روز  C-130سقوط هواپیماي  ۀدر حادث ششمین سالگرد شهداي اصحاب رسانهمراسم 

ري و کشهدا، مسئوالن لش ةبا حضور خانواددر تهران بهشت زهرا آرامستان  ۀگلزار شهداي اصحاب رسان 50 ۀقطع
 .شوري و مردم برگزار شدک

در  09/09/1391پنجشنبه روز  C-130سقوط هواپیماي  ۀهفتمین سالگرد شهداي اصحاب رسانه در حادثمراسم 
 . برگزار شددر تهران بهشت زهرا آرامستان  ۀگلزار شهداي اصحاب رسان 50 ۀقطع

بعد از ظهر پنجشنبه  C-130سقوط هواپیماي  ۀدر حادث شهداي اصحاب رسانههشتمین سالگرد شهادت مراسم 
، نمایندگان سازمان صدا و سیما شهدا، قائم مقام، معاونان و مدیر کل روابط عمومی ةبا حضور خانواد 14/09/1392

گلزار شهداي  50 ۀدر قطع مزار شهدابرگزار شد و ها و برخی از مسئوالن کشوري و لشکري رسانه ها و خبرگزاری
 .گلباران و عطرافشانی شددر تهران بهشت زهرا آرامستان  ۀاصحاب رسان

در  13/09/1393روز پنجشنبه  C-130سقوط هواپیماي  ۀنهمین سالگرد شهادت اصحاب رسانه در حادثمراسم 
 . شد برگزار در تهران بهشت زهرا آرامستان  ۀگلزار شهداي اصحاب رسان 50 ۀقطع



ظهر پنجشنبه  C-130سقوط هواپیماي  ۀدهمین سالگرد شهادت شهداي اصحاب رسانه در حادثمراسم 
گلزار شهداي اصحاب  50 ۀشهدا و اصحاب رسانه در قطع ةبا حضور خانواد 16:30الی  13از ساعت  12/09/1394
 . برگزار شددر تهران بهشت زهرا  آرامستان ۀرسان

 11/09/1395عصر پنجشنبه  C-130سقوط هواپیماي  ۀدر حادث سالگرد شهداي اصحاب رسانهیازدهمین مراسم 
ي اسالمی ایران، سازمان سیماي جمهور و اري سازمان صداکبا همدر تهران بهشت زهرا آرامستان  50 ۀدر قطع

 .، بنیاد شهید تهران بزرگ و ارتش جمهوري اسالمی ایران برگزار شدابهشت زهر
  

********** 
 (Mi-17) 17-بالگرد میل 06/01/1395

نج شهرستانبنابر اطالع مسئوالن محلی  06/01/1395عصر جمعه   کبر آسیب دیدگی ی  ، مبنیسدر استان فار خُ
و از ناحیه  بود به خودش شلیک کرده نجخ وههاي شهرستانکاري غیر مجاز در اطراف که با تفنگ شکچوپان 

پس از . نددشوهستان شهرستان جهرم به منطقه اعزام کتیم امداد و نجات  ؛دچار آسیب شده بود کصورت و ف
دیدگی شدید وي، رئیس   د و با توجه به آسیبش وه منتقل ک ۀر نیمه جان چوپان براي مداوا به دامنکجستجو، پی

مدتی پس از این اطالع، . کردنج درخواست اعزام بالگرد اورژانس به منطقه را ن خه بهداشت و درمان شهرستاکشب
ولی با  .اند ردهکرا به بیمارستان محلی منتقل  فرد مصدومه کمجدد با اورژانس تماس گرفته شد و اطالع داده شد 

پس از . توجه به شدت جراحت، مجدداً درخواست بالگرد جهت انتقال مصدوم به بیمارستان چمران در شیراز شد
ی که زمان بازگشت شما، زمان تاریکد رکستان فارس به خلبان بالگرد اعالم اورژانس ا رئیسموریت، أاعالم این م
. پرواز در شب را انجام داده امنیز،  وریت را انجام می دهم و چندي پیشمن این مأم: ولی خلبان گفت .شب است
 18:11ساعت  ؛وده در اختیار اورژانس فارس بک پاسداران انقالب اسالمیمتعلق به سپاه  (Mi-17) 17 - بالگرد میل

 5آخرین تماس بالگرد با اورژانس . به پرواز درآمد مصدومنج اعزام شد و پس از سوار کردن فرد عصر از شیراز به خ
) مجتمع والیت(دقیقه دیگر در زمین چمن مشخص شده  5حدود  :ردککه خلبان اعالم  ز سقوط بوددقیقه قبل ا

آمبوالنس  که همچنین حمیدرضا جوادي مسئول پایگاه اورژانس هوایی در بالگرد درخواست کرد .فرود خواهم آمد
مایلی  6در حدود  20:15در ساعت بالگرد اورژانس اما متأسفانه . دشوانتقال مصدوم به بیمارستان آماده براي زمینی 

 ۀدریاچ کدهنو نزدی ۀدر منطق انحهساین . سرنشین آن جان باختند 9شد و هر  ۀ هواییجنوب فرودگاه دچار سانح
 .داتفاق افتاکیلومتري شیراز  30وار استان فارس و کمهارلو در اطراف شهرستان 

در ) 1356احداث در سال (رادیو فارس صدا و سیما  ةمتري فرستند 252ل کاین سانحه به علت برخورد بالگرد با د
فنس محوطۀ بالگرد بیرون از  ۀزن اخطار به وقوع پیوست و الش کوار به دلیل نبود چراغ چشمک ةابتداي جاد

پس از اطالع از سقوط بالگرد از سوي تیم امداد و . متري از آن روي زمین افتاد 350 ۀصدا و سیما در فاصلکشیدة 
نجات  وار و نیز پایگاه امداد وکاز پایگاه امداد و نجات بین شهري آبگرم  ،احمر استان فارس نجات جمعیت هالل

همچنین . شدند وهستان استان فارس به منطقه اعزام کموقت نوروزي سیف آباد سروستان و نیز تیم امداد و نجات 
باختگان تا جان پیکرجستجوي . ه اعزام شدندسانحرسانی به محل وران آتش نشانی شیراز براي امدادنفر از مأم 25

این بالگرد مجهز به  .به مراجع قانونی منتقل شدند پیکرها همۀادامه داشت و  07/01/1395بامداد شنبه  1ساعت 
بود که بیشترین پروازها را  اي امکانات دید در شب بود و خلبان آن، کاپیتان خرم دشتی از جمله خلبانان با سابقه

  .از این خلبان کمک می گرفتند ؛در شب انجام داده بود و هر زمان که نیاز به پرواز در شب بود
  



 :جانباختگاناسامی 
 خلبان: سرهنگ پاسدار حجت اهللا خرم دشتی -1
 خلبان: سرهنگ پاسدار سید محمد وفادار -2
 مهندس پرواز: سرگرد پاسدار عبدالخالق رنجبر -3
 تیم فنی پرواز: ستوان دوم پاسدار مهدي نجفی -4
 تیم فنی پرواز: دخداییکستوان یکم پاسدار محمد امین  -5
 رژانس خنجاو رئیس: حسن قائدي -6
 مسئول پایگاه اورژانس هوایی: حمیدرضا جوادي -7
 بیمار: حسن رحیمی -8
 همراه بیمار: ریمیکرجبعلی  -9
 

 :مراسم
با حضور  9:30ساعت از  09/01/1395سقوط بالگرد اورژانس هوایی فارس صبح دوشنبه  ۀباختگان حادثر جانکپی

هاشمی وزیر بهداشت و درمان، مهندس افشانی استاندار فارس و دیگر مسئوالن محلی و  ةسید حسن قاضی زاد
شیراز تشییع شد و  ۀدارالرحمآرامستان تا ) ع(لدین حسین ء انماز میت در حرم حضرت سید عال ۀمردم پس از اقام

ریمی پس از کلی رهاي حسن قائدي، حسن رحیمی و رجبعکپی. پیکر تعدادي از شهدا به زادگاهشان منتقل شد
شییع نیز پس از تحجت اهللا خرم دشتی خلبان سرهنگ پاسدار پیکر . شد نج منتقل ان ختشییع در شیراز به شهرست

ر شهید حمیدرضا جوادي، کهمچنین پی. ین منتقل شدئکیلومتري نا 50در » چویهشکتود«در شیراز به زادگاهش 
 .شن به خاك سپرده شدکبیر، چهارراه کن واقع در شیراز، بلوار امیر شَکُستان آرامدر 

 16:30ساعت از  09/01/1395جانباختگان سقوط بالگرد اورژانس هوایی فارس، عصر دوشنبه  گرامیداشتمراسم 
 .شد واقع در بلوار پاسداران شیراز برگزار ) ع(ثاراهللا  ۀدر حسین

  
********** 

 (Bell 214) 214بالگرد  25/05/1388
 آموزشی متعلق به نیروي هوایی (Bell 214) 214فروند بالگرد  کی 9:30ساعت  25/05/1388شنبه کصبح ی
یلومتري غرب استان ک 45شهرستان شهریار در (رنان شهرستان شهریار در روستاي زایران جمهوري اسالمی  ارتش

نفر از سرنشینان آن  3رد و کمزرعه سقوط  کدر ی ،به دلیل جدا شدن ملخ اصلی بالگرد) .تهران واقع شده است
یپها و نیروهاي کا ،هالل احمر، نیروي انتظامی، آتش نشانی، دستگاه قضایی ،پس از وقوع این سانحه. جان باختند

توسط  پیکرها نتقالدر محل سانحه حاضر شدند و کار ا) صبح 9:45دستگاه آمبوالنس در ساعت  3شامل (امدادي 
 . انجام شد نیروهاي امدادي

 
 :جانباختگاناسامی 

 214بالگرد هنرآموز : م خلبان احمد رفعت نیاکی ستوان -1
 214استاد خلبان بالگرد : بر سرگرد یوسف آهون -2
  214مهندس پرواز بالگرد : ستوان محمد مهدي زارعی -3



********** 
 (Bell 205) 205بالگرد  16/09/1395

ت پنها کمتعلق به شر (Bell 205) 205یک فروند بالگرد  11:40ساعت  16/09/1395قبل از ظهر سه شنبه 
ه بالگرد به سرعت در کدر حین پرواز دچار نقص فنی شد و در شرایطی ) وپترهاي ایرانک پشتیبانی و نوسازي هلی(

 ۀونی، بالگرد را به سمت دریاچکمسهاي هت جلوگیري از برخورد به ساختمانخلبان ج ؛اهش ارتفاع بودکحال 
تیم  2نشانی و  ایستگاه آتش 4 ،هسانحدر پی این  .ردکچیتگر سقوط  ۀشاند و در دریاچکچیتگر در غرب تهران 

سرنشین  8دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک بالگرد اورژانس به محل اعزام شدند و  7تیم نجات و  2غواصی ویژه و 
) خلبان(رم زارعی کنور نفر از آنان به نامهاي 2ردند اما کدند و به بیمارستان منتقل شیکبالگرد را از آب بیرون 

 .شیدندکاز دریاچه بیرون  15ساعت  حدودبالگرد را  ۀهمچنین نیروهاي امدادي الش. نصراهللا خلیقی جان باختند  و
  

********** 
 F-5Eهواپیماي  1386/ 19/02

جمهوري متعلق به نیروي هوایی ارتش  F-5Eفروند هواپیماي  کی 10ساعت  19/02/1386صبح چهارشنبه 
موریت خود را أم» چک کردن رادار آبدانان«با هدف شهید وحدتی دزفول  اريپایگاه چهارم شککه از  ایران اسالمی

» لوار گرمسیرياَ«بخش » حسینیه«از توابع » گلخانه«در ارتفاعات حوالی روستاي  11:05ساعت  ؛رده بودکآغاز
 که منجر به شهادت ؛شد و سقوط کرد ۀ هواییاستان خوزستان به علت نامشخصی دچار سانح کشهرستان اندیمش

 .دشسرگرد خلبان سید محمود علوي شهید 
  

********** 
 )براک( 209بالگرد  09/03/1390

متعلق به   ایران جمهوري اسالمیهوانیروز ارتش  (Bell AH-1 Cobra) 209بالگرد  09/03/1390صبح دوشنبه 
 ۀناشی از نشت روغن هیدرولیک به داخل محفظ ،ز آموزش هوانیروز شهید وطن پور اصفهان به دلیل نقص فنیکمر

شاورزي کبا تغییر مسیر ناگهانی، در زمینهاي  ،موتور آتش گرفت و براي جلوگیري از برخورد با اماکن مسکونی
 ،در این سانحه. ردکسقوط  10:30شهرستان اصفهان استان اصفهان در ساعت  در یچی از توابع کوهپایهکروستاي 

 .به شهادت رسیدندشهید سرهنگ خلبان اسماعیل حسین پور و شهید سرهنگ خلبان جهانبخش مرادي 
 

 :مراسم
شهید سرهنگ خلبان اسماعیل حسین پور و شهید سرهنگ خلبان جهانبخش مرادي، روز هاي مراسم تشییع پیکر

در پایان این مراسم که با حضور . شهداي اصفهان برگزار شد ستاناز میدان فیض تا گل 11/03/1390نبه چهارش
دو شهید برگزار شد؛ پیکر شهید سرهنگ خلبان اسماعیل حسین پور براي خاکسپاري به  ةمردم اصفهان و خانواد

 .شد منتقلگیالنغرب  شهرستان زادگاهش در شهرستان الهیجان و پیکر شهید سرهنگ خلبان جهانبخش مرادي به
  

********** 
 F-4Dهواپیماي  05/09/1386



متعلق به نیروي هوایی ارتش جمهوري  F-4Dیک فروند هواپیماي  12:45ساعت  05/09/1386ظهر دوشنبه 
کیلومتري جنوب زاهدان  700کنارك در (نارك هنگام انجام مأموریت رزمایشی نزدیک شهر بندري کُ ایران اسالمی

که  ؛مورد اصابت پدافند خودي قرار گرفت.) در استان سیستان و بلوچستان و در ساحل دریاي عمان واقع شده است
سرهنگ دوم خلبان علی اصغر آفرین شهید سرگرد خلبان رضا صادقی مهر به همراه شهید  ،در این سانحه

  .به شهادت رسیدند شهریار
  

**********  
  (Rockwell 690A Turbo Commander) هواپیماي توربو کامندر19/07/1393

رجیستر  اب (Rockwell 690A Turbo Commander)هواپیماي توربو کامندر  19/07/1393عصر شنبه 
 سرنشین از فرودگاه 7با  17:35متعلق به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران در ساعت  1403) بدنهشماره (

ش قطع و ا انار کرمان ارتباط رادیویی ۀحوالی منطق 20:19اما در ساعت . مهرآباد تهران به مقصد زاهدان پرواز کرد
پس از این اتفاق، بالفاصله تیمهاي جستجو وارد عمل شدند و به محل احتمالی وقوع  .رادار محو شد ۀاز صفح

و همچنین اکیپهاي جستجوي نیروي انتظامی تالش  ایی از اورژانسهحمر، تیما گروه از هالل 25. سانحه رفتند
چاه  ۀهواپیما در ارتفاعات سبزپوشان منطق ۀتا اینکه الش ؛خود را براي یافتن هواپیماي مفقود شده آغاز کردند

سرنشین آن جان   7استان سیستان و بلوچستان پیدا و معلوم شد هر  در  رحمان بخش کورین شهرستان زاهدان
بررسیهاي الزم مشخص شد که خلبان هواپیما پس از بروز نقص فنی به دنبال مکان مناسب براي  پس از. باخته اند

اما در هنگام فرود به خاطر تاریکی شب و دید محدود، هواپیما به موانع برخورد کرده و  .فرود اضطراري بوده است
سرنشینان صبح یکشنبه  کرپیشهدا در وضعیت نسبتاً سالم کشف شدند و  پیکرهايتمامی  .متالشی شده است

توسط بالگرد ابتدا به فرودگاه زاهدان و بعد به پزشکی قانونی زاهدان و سپس به تهران  11ساعت  20/07/1393
این هواپیما حامل گروهی از کارشناسان نیروي انتظامی بود که براي انجام مأموریت ستادي به استان . منتقل شد

 .و بلوچستان می رفتند  سیستان
 

 :می جانباختگاناسا
 سازمان بازرسی هواناجا رئیسخلبان و : سرتیپ دوم علی احمد فرخی -1
 کمک خلبان: سرهنگ دوم حجت خلیل لو -2
 مهندس پرواز : قویدل قربانعلی سروان -3
 صادقی معاون ایمنی بازرسی کل ناجاعبدالعلی  تیپسر -4
 پلیس پیشگیري ناجا: نیاي سرتیپ دوم علی خرسند -5
 معاونت عملیات ناجا: نیت درودگرقربان محمد  سرتیپ دوم -6
 نیروي انتظامی کارمند: طلوعیمحسن  -7
 

 :مراسم
از  9از ساعت  22/07/1393سقوط هواپیماي نیروي انتظامی صبح سه شنبه  ۀشهداي سانح ع پیکریمراسم تشی

  .دشتهران برگزار در تا خیابان ولی عصر ستاد فرماندهی ناجا واقع در میدان ونک محل 



  :دومفصل 
  شهدا ۀزندگینام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

 چشم به جهان گشوددر شیراز  23/05/1360فرزند محمدحسین در تاریخ  یید سرهنگ دوم خلبان آرش رضایشه
در مسابقات و در ورزش داشت  يادیعالقه و استعداد ز. شد یخلبان ةدکوارد دانش 01/07/1378در تاریخ  و
 1385سال در . مفتخر شد مستوان دو ۀبه درج 1382در سال  .از نفرات برتر بود یدانیو دوم ، شنايراندازیت

درجه  360ت کچرخ شد با مهارت باال و انجام حر یدگیکدچار ترتهران  مهرآباد پایگاه یکم شکاريه در ک یهنگام
ه کشد  يدیدچار تصادف شد 1388سال در . ن خود شدیت و نشاندن غول آهنیموفق به هدا )كو البته خطرنا(

 سالگی در تاریخ 32و سرانجام در سن  مفتخر شد سرگردي ۀبه درج 1390در سال . را گرفت ششرفتیپ يجلو
آرامستان و در  دیبه شهادت رسبوشهر  شهید یاسینی در پایگاه ششم شکاري سانحۀ هواییدر  01/07/1392

این شهید بزرگوار در هنگام از . به خاك سپرده شد 12ردیف ، شهداى ارتش 1 ۀقطع، گلزار شهدا، شیراز ۀدارالرحم
  .تادگار مانده اسین به یساله به نام آبت 5/1 پسر فرزندیک شهادت 

  
  :مراسم

از درب  8از ساعت  04/07/1392 شنبهپنجصبح  یید سرهنگ دوم خلبان آرش رضایشه تشییع و تدفینمراسم 
  .راز انجام شدیش ۀدارالرحم آرامستان شهداي ۀبه طرف قطعشیراز  ترابري شهید دوران -شکاري پایگاه هفتم دوم 

تا  9:30ساعت  از 05/07/1392جمعه  صبح ییسرهنگ دوم خلبان آرش رضاشهادت  سومین و هفتمین روز مراسم
  .برگزار شد )یزره پاسداران، بلوارواقع در (راز یش )ع( عاشقان ثاراهللا ۀینیدر حس 11:30

در مسجد  18الی  16از ساعت  10/07/1392عصر چهارشنبه  ییدوم خلبان آرش رضا د سرهنگیشهمراسم ختم 
  .دشبرگزار بوشهر  شهید یاسینی پایگاه ششم شکاري) ع(امام سجاد 

 11:30الی  9:30از ساعت  10/08/1392جمعه  صبح ییسرهنگ دوم خلبان آرش رضامراسم چهلمین روز شهادت 
  .برگزار شد) واقع در خیابان زند، جنب هتل پارس(شیراز ) س(در مسجد فاطمه الزهرا 

 17الی  15از ساعت  03/07/1393 شنبهپنج عصر ییسرهنگ دوم خلبان آرش رضااولین سالگرد شهادت مراسم 
   .برگزار شد) نب هتل پارسج -خیابان زند  -شیراز) (س(در مسجد فاطمه الزهرا 

در  16از ساعت  02/07/1394شنبه پنج عصر ییسرهنگ دوم خلبان آرش رضادومین سالگرد شهادت مراسم 
  .شهداي ارتش برگزار شد 1 ۀشیراز، گلزار شهدا، قطع ۀدارالرحمآرامستان 



  
  

ی از خلبانان کیوي . متولد شد 05/05/1353 در تاریخشهید سرهنگ خلبان آرش شاه محمدي فرزند حسین 
نمونه  F7 )F7 ةدنجنگ در گردان MIG-29بود که قبل از ورود به گردان شکاري  MIG-29 هواپیماي ۀبرجست
سانحۀ در  18/07/1391سالگی در تاریخ  38در سن  و سرانجام. ردکپرواز خود را شروع  ).است MIG-21چینی 
  .رسیده شهادت ببیابانهاي حسن آباد قم در  هوایی

 
  



  
  

دیده به  در استان فارس در شهرستان جهرم 01/08/1336 فرزند قنبر در تاریخ برپورکصمد ا شهید سرتیپ خلبان
خلبانی  ةدکبه دانش 1356ستهبان و مرودشت به اتمام رساند و در سال ابتدایی و متوسطه را در ا ةدور .جهان گشود

 ا اعزام شدکبه آمریدر همان سال میل دوره کآموزش مقدماتی براي ت ةنیروي هوایی راه یافت و پس از گذراندن دور
ا دوره هاي کپس از بازگشت از آمری. کرد ازدواج 28/12/1358 تاریخبه ایران بازگشت و در  1358و در سال 

در ه ک .دشمنتقل  27را به پایان رساند و بر حسب نیاز به گردان پروازي اف) پفرندشی( 27آموزشی هواپیماي اف
به منظور باال بردن توان ) حمل هدف(ش کت در پروازهاي هدف کهاي محوله از جمله شرمأموریت ۀلیک ،این مدت

 و .میلی متري و پروازهاي پشتیبانی را انجام داد 230ن کتوپهاي اورلی ۀرزمی نیروهاي پدافندي در امر آموزش خدم
ترابري  -شکاري پایگاه هفتم سمت جانشینی فرماندهی  در 31/06/1388در تاریخ گی سال 52سرانجام در سن 

در روستاي ولی هوایی  ۀدر سانح همرزمانشهوایی ارتش به همراه  ةدر حین انجام وظیفه در رژشیراز  شهید دوران
  .به خاك سپرده شد شیرازآرامستان دارالرحمۀ گلزار شهداي  و در رسیدشهادت به آباد قرچک ورامین 

 
 :برپورکارهاي محوري برجسته شهید صمد اکی از کشرح اند

 .سال دفاع مقدس هشتحضور داوطلبانه در انجام پروازهاي هوانیروز در طول  -1
 .دشمنتقل  C-130به گردان پروازي  27افسال پرواز با هواپیماي  3پس از طی  -2
انی به رس کمکمجروحین و  ۀی و تخلیکتیکسال دفاع مقدس و انجام پروازهاي تا هشتت خلبان در طول کشر -3

 .C-130هاي چند فروندي با هواپیماي مناطق جنگی و انجام پرواز
پروازي خلبان  ةهاي محوله و باال بردن سطح مهارت به ردموریتأبه علت جدیت در امر پرواز و انجام به موقع م -4
 .دکرفعالیت  C-130ی هواپیماي کی
نواختی در کحضور فعال در آموزش و ارزیابی داشته و به عنوان افسر آموزش و ی C-130از بدو ورود به گردان  -5

 .دکرخدمت  C-130گردان 
 هواپیماي ةنندکبه عنوان افسر رابط و افسر هماهنگ  ،سال دفاع مقدس عالوه بر انجام پرواز هشتدر طول  -6

 .دکرانجام وظیفه ) سوخترسان( 707 بوئینگ
 33-هواپیماي اف ةبه عنوان فرماند ش،و باال بودن توان C-130 یهواپیمای ةعنوان فرماندپرواز به عالوه بر  -7
نیرو از جمله  يه بیشترین پروازها در مناطق جنگی در امر جابجایی فرماندهان رده باالکهاي محوله را موریتأم

 .کردبه مناطق جنگی انجام وظیفه  کشهید بابایی و همچنین جابجایی متخصصین و پی



» سرویس ارتباط هوایی ارتش«ساها مخفف ( .هاي سرویس هوایی ساهاپروازهاي پشتیبانی در قالب پروازانجام  -8
 .)است که یک شرکت هواپیمایی ایرانی بود

9- اعزام به مناطق جنگی و عهده دار مسئولیت دسۀپروازهاي منطق ةنندکهوایی و افسر ناظر مقدم و هماهنگ  ک 
 .مریوان

 .و افسر ناظر مقدم) فاو( 8والفجر  ۀبه منطق اعزام -10
  .هاي پدافنديیی و توپهوا دسکو عهده دار مسئولیت  كپرند ۀاعزام به منطق -11
 ةنندکبه عنوان افسر هماهنگ  C-130به علت جدیت در امر پرواز و مهارت در امر چتربازي با هواپیماي  -12

 .دکری فعالیت گروههاي پرواز
 .دشهاي فراوان مورد تشویق فرماندهان اریکدر امر پروازي و دلسوزي فراوان طی گردشبه علت جدیت  -13
 .تاد نهاجا مورد تشویق قرار گرفتسب باالترین نمره در آزمون ارزیابی سکبه علت  -14
 .به علت جدیت در امر پروازي و دلسوزي به سمت افسر عملیات ترابري برگزیده شد -15
به هواپیماي  ،هاي محوله و باال بردن سطح مهارتموریتأپرواز و انجام به موقع مبه علت جدیت در امر  - 16
 .موتوره جت را با باالترین نمرات پشت سر گذاشت 4وشین انتقال یافت و دوره هاي زمینی هواپیماي یایل

معلم خلبان وشین و یهواپیماي ایل ةوتاهی به علت مهارت و جدیت در پرواز به عنوان فرماندکبعد از مدت  -17
 .دکرت فعال کشر ،وشینیدر پروازهاي آموزشی و آزمایشی هواپیماي ایل) رادیواپراتور(

 .دکروشین خدمت یگردان ایل ةبه عنوان فرماند ،به علت جدیت در امر مدیریت و صالحیت در مدیریت -18
 .دکربه سمت جانشین تیپ ترابري خدمت  ،به علت جدیت در امر مدیریت و صالحیت -19
پروازي معلمی هواپیماي  ةبه رد ،وشینیی هواپیماي ایلدر امر پرواز و مهارت در فرماندهبه علت جدیت  -20
 .کردوشین انجام وظیفه یایل

 .کرد خدمتبم  ةرسانی به مناطق زلزله زد کمکننده در پروازهاي ترابري در امر کبه عنوان افسر هماهنگ  -21
 .هاي زیادي را انجام دادپرواز ،رسانی به مناطق زلزله زده کمکوشین در امر یایل به عنوان خلبان هواپیماي -22
گر پروازي خلبان آزمایش ةوشین به ردیایل هواپیماي به علت جدیت در امر پرواز و مهارت در معلم خلبانی -23

 .کردخدمت 
 .کردتیپ ترابري خدمت  ةبه علت جدیت در امر مدیریت و صالحیت به سمت فرماند -24
در  1372ه در سال کبه عنوان خلبان داوطلب به امیدیه رفت و هواپیمایی را  ،ی تیپ ترابريدر زمان فرمانده -25

ه متخصصان ایرانی بال این هواپیما را کاز این بعد سوخته بود را امالًکامیدیه سانحه داده بود و بال سمت راست آن 
رد را با پروازي کسال پرواز نمی  15وزان امیدیه به مدت ه در گرماي سکرد و هواپیمایی را کآزمایش  ؛ساختند

 .ردکبه شیراز منتقل  1387موفقیت آمیز در سال 
 .ردکخدمت را تمدید  ،سال با درخواست سازمان 30به علت جدیت در امر مدیریت و مهارت در پرواز، بعد از  - 26
ترابري  - پایگاه هفتم شکاري ی جانشینی فرمانده ةبه علت جدیت در مدیریت و صالحیت به رد ،در زمان ابقا -27

 .انتخاب شد شهید دوران شیراز
آموزش  ،به پرواز خود ادامه داد و شاگردان زیادي را به مراحل باالتر ،فراوان ۀبه علت عالقش فرماندهیدر زمان  -28
 .داد
به حج تمتع  شیراز شهید دورانترابري  -پایگاه هفتم شکاري ی فرماندهدر زمان جانشینی  1387در سال  -29

 .ماه پس از بازگشت از حج به شهادت رسید 8مشرف شد و 



  
  

29/02/1353عشرت متولد  و ریسی نژاد فرزند عیسیشهید سرهنگ خلبان افشین ه ریس استان در شهرستان ه
. پدرش فرش فروش بود. دارد سوم خانواده بود و سه برادر و دو خواهر ۀبچ. آذربایجان شرقی چشم به جهان گشود

 ةدور. از همان دوران تحصیل و دوران راهنمایی و دبیرستان استعداد و توانایی ویژه اي در درس و تحصیل داشت
تخصصی  ةو همچنین دور) شهید ستاري فعلیعلوم و فنون هوایی دانشگاه (نیروي هوایی  ةدکخلبانی را در دانش

سال هم در شیراز خدمت  3. ردکسرش که ساکن اصفهان بود ازدواج با هم 1380در سال . گذراندو کخود را در مس
در حالی که افسر عملیات گردان پروازي ایلیوشین و  31/06/1388در تاریخ سالگی  35سن  درو سرانجام  .ردک

در روستاي ولی آباد به همراه همرزمانش  ؛بودشیراز  ترابري شهید دوران - شکاري پایگاه هفتم معاون عملیاتی 
و میدان ورودي  به خاك سپرده شدي هریس شهدادر گلزار  و به شهادت رسید سانحۀ هواییورامین بر اثر  کقرچ

ساله به یادگار  4پسر  فرزند هنگام شهادت یک در از این شهید بزرگوار .شهر هریس به نام این شهید نامگذاري شد
 .مانده است

 
 :مراسم

نژاد با حضور امام جمعه، فرماندار و  یسرهنگ خلبان افشین هریسر شهید کپی 02/07/1388 روز پنجشنبه
توسط حجت  میت نماز ۀمردم شهرستان هریس در سطح خیابانهاي این شهر تشییع و پس از اقامو مسئولین محلی 

سپرده  كشهرستان هریس، در گلزار شهداي این شهرستان به خا ۀقهرمان احمدي، امام جمع المسلمین واالسالم 
 .شد

 
 :شهید ۀوصیت نام

 به نام خداي جهان آفرین



رحیم است و  -اول است و آخر  -تش بی بدیل است و خلقتش بی نظیر کسپاس و ستایش خداي را عظمت و شو
 ...چه هست، او هست و او هست و او هر -رحمان 

نار هم کوداع با تمام خوبیها، با تمام آرزوهاي دوران خوش دانشجویی گرد هم آمده ایم تا لحظاتی در  ۀبه بهان کاین
نیم و ارج نهیم مقام و منزلت استادان ارجمندي کشیرینی را در دفاتر خاطراتمان ماندگار  ةدر این محفل زیبا خاطر

ه به هر حال مشوق و یا ما را در این راه همراه کآنهایی  رسیدن به اهداف و آرزوهایمان راهنما بودند و  در ه ما راکرا 
 .بودند

 .پس گل واژه هاي محبت نثارتان باد
، گاه ، گاه بدتر و گاه خوبکزمانی در دل آرزویی بود و رسیدن به این آرزو گاهی دست نیافتنی و بعید و گاهی نزدی

ه گاهی برایمان تصوري بیش نبود و چشیدیم کهر حال رسیدیم به آن آرزویی ه ولی ب. آرزو، گاه خیال و رویا
آهنین در اوج آسمان زیباي ایران از بلنداي  ةسوار بر بالهاي آرزو با پرند کاین. حالوت و شیرینی آرزوهایمان را

وجودمان عشق به  ةه ذره ذرکشورمان با تمام وجود، با عشق و ایمان به خداي بی همتا کپهن دشت  ۀزیباترین نقط
 ،م و یاد او در دل آسمانها به پرواز در می آییم و با نام و یاد او در روي زمین فرود می آییم و بال گشودهاوست با نا

 .هاي خوشبو می شویم و بال بسته هم قدم گلهاي یاس و اطلسی شانها و ستاره هاي درخشانکهکهمسفر 
دامین که زبان قاصر از آن است و با کدانم با چه زبانی حمد و ثناي یگانه هستی بخش را به جاي آوریم  نمی کاین

 .نم احساساتم راکگل واژه ها بیان 
 .نم شوق پرواز با پرنده هاي زیباي آهنین راکچه سان توصیف 
 .نظاره گریم ه شگفتی خلقتش را در آسمان نیلگونکنم معناي عشق به معبود را کو چگونه تعریف 

 .ه باید بگویم نیستکب یاراي نگاشتن نیست یاراي بیان آنچه را کامه ام سوار بر مرکالهی چ
 .نمکتر احساس می کالهی در همه جا هستی ولی در اوج آسمانها وجودت را نزدی

 .تر از همیشهک، نزدیکترم خیلی نزدیکنم خیلی نزدیکاحساس می 
در این دوران چند ساله دور از خانواده،  .می خواهیم کمکمثل همیشه از تو الهی دست توسل به سوي تو گشوده و 

رده و موضوعی کمسئله اي دلخوشمان . ایام خوشی، ایام تلخی را پشت سر گذاشته ایم. نار هم بوده ایمکدر 
 کاین .یستیمنار هم بوده ایم با خنده هایمان خندیدیم و با گریه هایمان گرکناراحتمان، در خوشی و ناراحتی در 

ه کرامت خداي بی همتا و شما سروران گرامی که آرزوهایمان تحقق یافته و قلم را یاراي امتنان از کخرسندیم 
 .همیشه همراه ما بوده اید نیست

 .نارمان نیستکسی جز تو در کباز از تو طلب یاري داریم در دل آسمانها : بار الها
 .ه در دل آسمانها همسفر آرزوهایمان هستیکن آنگاه که همیشه بوده و هستی پس دست گیر و یاریمان کتو 

 آمین یا رب العالمین
ه آرزوي چنین روزي را داشت ولی کتر از جانم و به مادر مهربانم و به پدر عزیز. تقدیم به تمامی شما عزیزان

 .افسوس و صد افسوس
 

 29/01/1380: تاریخ نگارش



  
  

پدرش در نیروي هوایی . در تهران متولد شد 17/09/1358ی نژاد فرزند امیر در تاریخ کشهید سروان سید حمید م
 30و سرانجام در سن  .بود هوایی شهید ستاريعلوم و فنون دانشگاه  1377 سال این شهید ورودي. خدمت می کرد

به  ورامین کدر روستاي ولی آباد قرچسانحۀ هوایی  دربه همراه همرزمانش  06/1388/ 31تاریخ  سالگی در
 .آرامستان بهشت زهرا در تهران به خاك سپرده شد 50و در قطعۀ  شهادت رسید

 
 :مراسم

زي شهرستان شهریار، شهردار و اعضاي شوراي اسالمی شهر کفرماندار و بخشدار مر 13/08/1389روز پنجشنبه 
شهید  ةرئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس به دیدار خانواد ت همراه، رئیس بنیاد شهید وئاندیشه و هی

 .ردندکالت آنان رسیدگی کبه مش کرفتند و از نزدیی نژاد کسروان سید حمید م
شهید سروان  ةمسئولین شهر اندیشه به همراه دیگر مسئولین شهرستان شهریار، از خانواد 12/08/1391 روز جمعه

 .ندکرددیدار  ی نژادکسید حمید م
روز شنبه شهدا و ارج نهادن به خانواده هاي شهدا، مسئولین شهر اندیشه،  ةدر راستاي زنده نگه داشتن یاد و خاطر

 .ندکرددیدار ی نژاد کشهید سروان سید حمید م ةبا خانواد 10/11/1394



  
  

بخش فیروزآباد لیه مدر روستاي ت 1348در سال فرزند مهرعلی فرخی  شهید سرتیپ دوم خلبان علی احمد
شهرستان ساَ(له لسشهید فرخی چهارمین پسر  .استان لرستان در خانواده اي مذهبی دیده به جهان گشود) رشتَل
تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش، دورة راهنمایی را در فیروزآباد و دبیرستان را در الشتر با معدل  و خانواده بود

ه در کتحصیل همواره جزو دانش آموزان برتر منطقه بود و با توجه به ایندر طول دوران  .عالی به اتمام رسانید
از لحاظ رفتاري و اخالقی، سرمشق و  نسبت به مسائل مذهبی بسیار مقید و ؛خانواده اي مذهبی پرورش یافته بود

اسالمی و هاي با عضویت در انجمن شهید فرخیهاي انقالبی فعالیت. السیها و اقوام بودکالگویی براي دیگر هم
ات حضور مستمر داشته و در و نماز جماع هال جدیدي به خود گرفت و مرتباً در مراسمکهاي انقالبی شلکتش

شوق  وشور  .ها داشتالسیکهاي مدرسه با ارائه مقاالت انقالبی نقش مؤثري در ایجاد انگیزه در دیگر همفعالیت
شاند و در کن به خیل عظیم رزمندگان دفاع مقدس نبرد حق علیه باطل، شهید فرخی را علیرغم سن پایی جبهه و

در  1367شهید فرخی در سال . دشاعزام  9شور در عملیات والفجر کبه منطقۀ عملیاتی غرب  1364سال 
ازدواج کرد و از خانواده اي مشهور، بنام و  1376استخدام شد و در سال ) هواناجا(هواپیمایی نیروي انتظامی 

ه به عنوان کشهید فرخی عالوه بر این. پسري به نام حسین شد فرزند صاحب ،بعد از مدتی. متدین، همسري برگزید
هایی از جمله مدیر ایمنی پرواز، همزمان عهده دار مسئولیت ؛کردی خلبان هواپیما در نیروي انتظامی انجام وظیفه م

آموزش دانشجویان خلبانی  ةدر حوز عالوه بر این،. مدیر بازرسی و معاون بازرسی هواپیمایی نیروي انتظامی هم بود
هاي تکضمناً شهید فرخی در حوزة آموزش به خلبانان هواپیمایی شر. فعالیت زیادي داشت) تئوري و عملی(ناجا 

و خصوصی تربیت  در بخش نظامی را خلبان 100بیش از  ه طوري کهبهوایی مسافربري خصوصی فعالیت داشت؛ 
در ارتفاعات سبزپوشان منطقۀ چاه ش همرزمانبه همراه  19/07/1393تاریخ سالگی در  45سن و سرانجام در . کرد

 درسیشهادت د و به ش سانحۀ هواییاستان سیستان و بلوچستان دچار  در رحمان بخش کورین شهرستان زاهدان
 .به خاك سپرده شداستان لرستان ) الشتر(و در گلزار شهداي روستاي تملیه بخش فیروزآباد شهرستان سلسله 

 
 :مراسم

از محل ستاد فرماندهی  9از ساعت  23/07/1393شهید سرتیپ دوم خلبان علی احمد فرخی صبح چهارشنبه  رکپی
سپاري به کیو تشییع و براي خاکصخره اي خرم آباد به سمت میدان  كنیروي انتظامی استان لرستان واقع در پار

  .استان لرستان انتقال داده شد) الشتر(زادگاهش، روستاي تملیه بخش فیروزآباد شهرستان سلسله 
در گلزار  29/08/1393پنجشنبه  روز مراسم چهلمین روز شهادت شهید سرتیپ دوم خلبان علی احمد فرخی

  .شد استان لرستان برگزار ) الشتر(شهداي روستاي تملیه بخش فیروزآباد شهرستان سلسله 



  
  

از توابع  »بیجار هکو«در روستاي  20/08/1349شهید سرهنگ خلبان اسماعیل حسین پور فرزند حسین متولد 
سالگی در تاریخ  41در سن سرانجام  و. بخش مرکزي شهرستان الهیجان در استان گیالن چشم به جهان گشود

شاورزي روستاي کهوایی در زمینهاي  ۀبه همراه شهید سرهنگ خلبان جهانبخش مرادي در سانح 09/03/1390
ر وه بیجاکگلزار شهداي روستاي و در  شهرستان اصفهان استان اصفهان به شهادت رسید در یچی از توابع کوهپایهک

 .به خاك سپرده شد

 
 :مراسم

از مقابل میدان پاسداران الهیجان تا  12/03/1390ر شهید سرهنگ خلبان اسماعیل حسین پور روز پنجشنبه کپی
در مراسم تشییع این . ییع شدزادگاه شهید با حضور مردم این شهرستان تش ،وه بیجارکگلزار شهداي روستاي 

 .والن اداره ها و نهادهاي شهرستان الهیجان و خانواده هاي شهدا حضور داشتندئ، فرماندار، امام جمعه، مسشهید
 ساعت از 17/03/1390 شنبه سهعصر  پور حسین اسماعیل خلبان سرهنگ شهید شهادت روز هفتمین مراسم
  .شد برگزار الهیجان شهرستان جامع مسجد در 18:30 الی 16:30

شهید سرهنگ ل در مجلس نهم با حضور در مراسم اولین سالگرد کمردم الهیجان و سیاه ةایرج ندیمی نمایند
  .این شهید را گرامی داشت ةیاد و خاطر خلبان اسماعیل حسین پور



  
  

 دهستاندر » قُلی قُلی«روستاي در  14/12/1349متولد  خلبان جهانبخش مراديسرهنگ  شهید
شهید . ده اي مذهبی دیده به جهان گشوددر خانوااستان کرمانشاه  النغربیگ ر شهرستانگواوِ بخش در هیدریح

شد و پس از طی ) ع(افسري امام علی  ةوارد دانشکد 01/04/1370مرادي از اساتید به نام هوانیروز بود که در تاریخ 
این شهید گرانقدر با . خدمت شد ۀوارد عرص )براک( 209بالگرد  دوره هاي دانشجویی، مقدماتی رسته اي و خلبانی

ساعت پرواز توانست در  1400طی دوره هاي خلبان تست، پرواز روي آب، موشک تاو و استاد خلبانی و با بیش از 
شهید به همراه  09/03/1390سالگی در تاریخ  41خلبانان به نام هوانیروز قرار گیرد و سرانجام در سن  ةزمر

 کوهپایه از توابعیچی کشاورزي روستاي کدر زمینهاي  سانحۀ هواییدر  سرهنگ خلبان اسماعیل حسین پور
  .استان اصفهان به شهادت رسید در اصفهانشهرستان 

  
 :مراسم

ولین و فرماندهان ئبا حضور مردم، مس 12/03/1390خلبان جهانبخش مرادي روز پنجشنبه ر شهید سرهنگ کپی
ع یتشی.) کیلومتري کرمانشاه قرار دارد 65اسالم آباد غرب در (نظامی نیروهاي مسلح استان در شهر اسالم آباد غرب 

از جمله چهره هاي حاضر . ري حضور داشتندکشوري و لشک، جمعیت زیادي از مردم و مقامات در این مراسم. شد
 ۀقرارگاه عملیاتی منطق ة، فرماند)امیر احدي فر( ایران هوانیروز ارتش جمهوري اسالمی ةتشییع، فرماند مراسمدر 

، )امیر حاجی لو(رمانشاه کزرهی  81ر کلش ةرمانشاه، فرماندکهوانیروز  ة، فرماند)اظمیکامیر منوچهر (غرب ارتش 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع  رئیسرمانشاه، فرماندار اسالم آباد غرب، کمعاون سیاسی امنیتی استانداري 

لی«ر این شهید به روستاي کپی. و جمعی دیگر از نیروهاي مسلح بودند) سردار عبداهللا ویسی(مقدس  در » قُلی قُ
  .سپرده شد كمنتقل و در آنجا به خا ؛دوه زادگاه وي بکدهستان حیدریه 

  
  
  
  



  
  

هسور از توابع فریدونشهر استان اصفهان در روستاي د 1353شهید سرتیپ دوم خلبان سعید ذوالفقاري در سال 
و استاد  نهم شکاري بندرعباس اهوي جانشین عملیات پایگ. وارد نیروي هوایی ارتش شد 1371متولد شد و در سال 

به همراه سال خدمت صادقانه  22پس از  23/04/1393 تاریخدر سالگی  40در سن  سرانجامو . بود خلبان
فاصلۀ یک کیلومتري روستاي سهل پرواز آموزشی در  حینخلبان یاسر محمدیان  سرهنگ دومشهید  ش،هنرآموز

ستهبان استان شهرستان ابخش رونیز از توابع ) Khir: تلفظ(از مجموعۀ دهستان خیر ) بختگان ۀحاشیۀ دریاچ(آباد 
استان  در رجک از توابع شهرستان گلزار شهداي شهر گرمدرهو در  درسیشهادت شد و به  ۀ هواییدچار سانح فارس
دو فرزند پسر به نامهاي محمد و علی به جا مانده  در هنگام شهادت از این شهید بزرگوار. به خاك سپرده شد البرز
 .است

 
 :مراسم

ر کپی 26/04/1393صبح پنجشنبه والن استان البرز، ئهمرزمان، فرماندهان ارتش و مس مردم،قشرهاي مختلف 
ه با حضور کدر این مراسم  .ردندکاین استان تشییع  ةشهید سرتیپ دوم خلبان سعید ذوالفقاري را در شهر گرمدر

نیروي  ةنندکامیر سرتیپ محمودي معاون اجرایی ارتش و امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده معاون هماهنگ 
پس از اجراي مراسم نظامی و عزاداري و سوگواري  ؛شهید و دیگر همرزمان این شهید برگزار شد ةهوایی، خانواد
کرج  ةشاورز گرمدرکید ذوالفقاري از خیابان شهید ر شهید سرتیپ دوم خلبان سعک، پی)ع(علی  امامبراي شهادت 

بسیج گرمدره تا گلزار شهداي این شهر تشییع شد و در گلزار  127 ةمحل حوزاز ) مقابل پایگاه قمر بنی هاشم(
 .آرام گرفت هشهداي شهر گرمدر

در  18:30الی  17از ساعت  27/04/1393جمعه عصر مراسم ختم شهید سرتیپ دوم خلبان سعید ذوالفقاري 
 .برگزار شد گرمدره ۀمهدی

 16از ساعت  30/05/1393پنجشنبه  عصرشهید سرتیپ دوم خلبان سعید ذوالفقاري  چهلمین روز شهادتمراسم 
  .گرمدره برگزار شد) عج( در مسجد المهدي 17:30تا 



  
  

فتح اهللا محمدیان متولد شهرستان  خلبان یاسر محمدیان فرزند سرتیپ دوم پاسدار شهید سرهنگ دومشهید 
ه پدرش در جبهه هاي حق علیه کدر حالی چشم به جهان گشود  1362نورآباد استان لرستان در اواخر پاییز سال 

ه براي اولین بار که یاسر متولد شده بود کچند روزي بود . باطل مشغول دفاع از وطن و ارزشهاي انقالب اسالمی بود
سرانجام  ).چون پدر چند روزي از جبهه به مرخصی آمده بود( .ردکوش گرم پدر را احساس و شاید هم آخرین بار آغ
 .درسیشهادت اهواز به خرمشهر به  ةدر جاد 28/10/1362پدر بزرگوارش در تاریخ 

زندگی خود را در دامن مادر به سرپرستی عموي خود ادامه دادند و این  ،یاسر و خواهرش سمیه بعد از شهادت پدر
 مبوديکردند آنها کهرچند خانواده سعی می . یادگاران شهید در میان خانواده از محبت ویژه اي برخوردار بودند

بود و در شاگرد ممتاز  وارهه در دوران تحصیالت همکبا این. خود بود ۀگشتاما یاسر دنبال گم ؛نداشته باشند
ریاضی جز برترینها بود و با توجه به هوش و استعداد و نبوغ  ۀدبیرستانهاي استعدادهاي درخشان خرم آباد در رشت

دانشگاه صنعتی شریف  چون در( ؛ادامه تحصیل بدهد...) مهندسی و -ی کپزش(باال می توانست در بهترین رشته ها 
: می گفت ؛خانواده حرفی از ادامه تحصیل و یا شغل آینده به میان می آمداما هر موقع در میان ) .پذیرفته شده بود

 .نمکمن باید خلبان بشم تا از وطن و اسالم دفاع 
 ۀاسالمی ایران شد و در رشت ينیروي هوایی ارتش جمهور ةدکمحمدیان از طریق آزمون سراسري وارد دانش شهید

عنوان خلبان هواپیماي ه خلبانی هواپیماي جنگنده مشغول تحصیل شد و بعد از فارغ تحصیلی با باالترین رتبه ب
تاریخ  سالگی در 31سن  سرانجام در و .در نیروي هوایی مشغول به دفاع از حریم ایران شد F-4ن کاري بمب افکش

فاصلۀ یک کیلومتري روستاي سهل آباد در شهید سرتیپ دوم خلبان سعید ذوالفقاري همراه به  24/4/1393
ستهبان استان بخش رونیز از توابع شهرستان اKhir (: تلفظ(از مجموعۀ دهستان خیر ) بختگان ۀحاشیۀ دریاچ(

یادگار مانده به  نام کوروش به ساله 4هنگام شهادت یک فرزند پسر در از این شهید بزرگوار . درسیشهادت به  فارس



استان  ۀاوقاف و امور خیری ةمرتضی محمدیان رئیس ادار المسلمین وسالم حجت اال ةبرادرزاد ،این شهید. است
 .ار میهن استکمرتضی محمدیان، از آزادگان سرافراز و جانبازان فدا المسلمین وحجت االسالم . بوشهر است

 
 :مراسم

صبح در پادگان امام  9:30ساعت از  26/04/1393خلبان یاسر محمدیان صبح پنجشنبه  سرهنگ دومر شهید کپی
این مراسم با . آباد تشییع شدم خردر  شهرستان خرم آباد آغاز و از مسجد توسلی به سمت گلزار شهدا) ع(حسین 

، مدیران  باد، استاندار لرستانآ شهرستان خرم ۀولی فقیه و امام جمع ةزمان این شهید، نمایندرحضور هم
شهدا، شهردار و اعضاي شوراي اسالمی شهر و  ةی و انتظامی لرستان، خانواداي اجرایی، فرماندهان نظامههدستگا

 .سپرده شد كخرم آباد به خادر  بهشت زهرا ستاندر آرامو  شدآباد برگزار م مردم خر
عاشقان ثاراهللا  ۀدر حسینی 06/05/1393خلبان یاسر محمدیان روز دوشنبه  سرهنگ دوممراسم گرامیداشت شهید 

والن ارشد استانی برگزار ئولی فقیه در استان و مس ةبوشهر با حضور آیت اهللا صفایی، نمایند) ع(سپاه امام صادق 
 .شد

در  18الی  17از ساعت  12/05/1393شنبه کی عصر خلبان یاسر محمدیان سرهنگ دومشهید  گرامیداشتمراسم 
 وسالم الحجت ا ،ولی فقیه در سپاه پاسداران ةبا حضور نمایند النبی واقع در میدان شهداي گمنام قشممسجد

 .دششهرستان قشم برگزار  مردمپوالدي قشم و  المسلمین
خرم آباد در  بهشت زهرا آرامستاندر گلزار شهداي  25/04/1394شنبه جروز پنمراسم افطار یادگاران دفاع مقدس 

مقداري از  ؛خلبان یاسر محمدیان بود سرهنگ دومشهید مصادف با اولین سالگرد شهادت که این مراسم . برگزار شد
رده بودند تا آنان نیز سهمی از کشهید محمدیان به مناسبت مراسم سالگرد شهید تقبل  ةافطار را خانواد ةاقالم سفر
  .داشته باشند كمتبر ةاین سفر

  
  :یادبود

خلبان یاسر محمدیان  سرهنگ دومشهید  ةیادوار استان لرستان قهرمانیجودوي  مسابقات 19/09/1395 جمعه روز
 و سنی نونهاالن، نوجوانان ةرد سه در استان ۀتابع شهرستانهاي از تیم ده قالب در جودوکار یکصد از بیش شرکت با

 شهرستان جودوي تیم پایان، در که گردید برگزار شهرستان این يجودو ۀخان در آباد خرم میزبانی به جوانان
 مقام 5 کسب با و خود ورزشکاران درخشش با صمدي محمود و خرداد مسعود و ساکی حسین مربیگري به بروجرد

 ردة در سوم مقام مدال 1 و دوم مقام 15 و اول مقام مدال 8 و نونهاالن ردة در سوم مقام 2 و دوم مقام 6 اول،
  .یافت دست مسابقات از دوره این تیمی قهرمانی مقام به مقتدرانه جوانان، و نوجوانان



  
 

ابن استان مازندران کدر شهرستان تن 1358سال پاییز شهید سرهنگ دوم خلبان روزبه ناظریان فرزند صفرعلی در 
وارد  F-5 یخلبان ۀبراي تحصیل در رشت 1377در سال  ،دیده به جهان گشود و پس از پایان تحصیالت متوسطه

وي پس از فارغ . از این دانشگاه فارغ التحصیل شد 1381سال در هوایی شهید ستاري شد و علوم و فنون دانشگاه 
هایش در آنجا، براي خلبانی رفت و با نشان دادن قابلیت دزفول شهید وحدتی اريکپایگاه چهارم شالتحصیلی به 

 MIG-29و  F-5شور با جنگنده هاي کظریان در طول خدمت به ان شهید. به تهران بازگشت MIG-29هواپیماي 
شهید  پایگاه سوم شکاري در سانحۀ هواییدر  04/03/1395سالگی در تاریخ  37سرانجام در سن و . پرواز می کرد
ساله به نام آریوبرزن به  3فرزند پسر  کاز این شهید بزرگوار در هنگام شهادت ی. به شهادت رسید نوژة همدان

  .شیمی است ۀدبیر بازنشست ناظریان شهیدپدر . یادگار مانده است
 

 :مراسم
روزبه ناظریان از مقابل بیمارستان بعثت شهر همدان  سرهنگ دوم خلبانشهید  رکپی 05/03/1395روز چهارشنبه 

، ة همداناري شهید نوژکپایگاه سوم ش ةدر این مراسم، معاون سیاسی امنیتی استانداري همدان، فرماند. تشییع شد
ر این شهید، با نواختن مارش کپی. مین و فرماندهان نظامی و انتظامی استان همدان حضور داشتندأاعضاي شوراي ت

 .اصلی بیمارستان بعثت همدان تشییع شد و سپس به تهران انتقال یافت بنظامی و اداي احترام نظامیان تا در
 ريکشهید لشیکم شکاري در پایگاه  06/03/1395شنبه روزبه ناظریان روز پنج هنگ دوم خلبانر شهید سرکپی

نیروي هوایی، حجت االسالم و  ةنندکحضور امیر نصیرزاده معاون هماهنگ  این مراسم با. تشییع شد تهران
 یکم شکاريپایگاه  ةالمسلمین سیدیان معاون تبلیغات و روابط عمومی، امیر سرتیپ دوم خلبان تسویه چی فرماند

مهرآباد  هوایی این شهید و دیگر فرماندهان و مسئولین این نیرو در پایگاه ةهمرزمان و خانوادري، کشهید لش
ابن کسپاري به شهرستان تنکجهت خا ،ر این خلبان شهید پس از برگزاري آئین تشییع در تهرانکپی. برگزارشد

 .منتقل شد
حضور نیروهاي نظامی و انتظامی و با  07/03/1395روز جمعه روزبه ناظریان  هنگ دوم خلبانشهید سرر کپی

 ابنکتني ابن تا گلزار شهداکي شهید بهشتی تنابن از مقابل مصالکمسئوالن استانی، محلی و مردم شهرستان تن



این مراسم با نواختن مارش . سپرده شد كتشییع و در جوار شهیدان مصطفی گلگون و محرمعلی مرادخانی به خا
 .ابن در مسیرهاي منتهی به گلزار شهدا برگزار شدکنظامی و اداي احترام نظامیان و با استقبال مردم شهرستان تن

با حضور نیروهاي هوانیروز  09/03/1395شنبه کعصر یروزبه ناظریان  هنگ دوم خلبانشهید سرگرامیداشت  مراسم
 .ابن برگزار شدکتن در مسجد جامعارتش جمهوري اسالمی ایران، مسئوالن و مردم 

در مسجد  18:30از ساعت  15/03/1395شنبه  عصرروزبه ناظریان  هنگ دوم خلبانشهید سر گرامیداشتمراسم 
  .شد شوري برگزار کري و کغرب تهران با حضور مسئوالن لش كجامع شهر

الی  17:30از ساعت  17/04/1395پنجشنبه عصر خلبان روزبه ناظریان  دوم چهلمین روز شهادت سرهنگ ممراس
  .در مسجد جامع تنکابن برگزار شد 18:30

  
 :شهید ۀنام وصیت

 :زیباي روزبه ناظریان به پسرش آریو برزن آمده است ۀدر وصیت نام
نند و کها محبت تو را احساس می آنها صادق باش؛ آن ن و دروغ نگو و باکپدربزرگت به من گفت به مردم محبت "

 :نی و من هم این را به تو می گویمکها را تسخیر می تو قلب آن
ارت قرار ده؛ امیدوارم روزهاي خوبی را در ک ۀن و صداقت را سرلوحکدر تمام لحظات زندگیت با دروغ گفتن مبارزه 

 .نیکاین دنیا سپري 
خداوند است؛ براي شناخت خداوند نشانه هاي  ةه فرستادکتاب با ارزش نوشتم کاین نوشته هایم را برایت در میان 

 !بسیار واضح و روشنی وجود دارد و هرگز سراغ چیزهاي عجیب و غریب نرو
تاب پندها و نصایح فراوانی وجود دارد و خداوند به زبانی ساده با همه بندگانش حرف زده است و هر وقت کدر این 

  ."ا گرفت به سراغش بیا و با خداوند حرف بزندلت از این دنی
  
  
  
  



  
  

نده علیاي کَدر روستاي فیروز 23/03/1353شهید سرهنگ خلبان سید علیرضا فغانی زرینی فرزند حسن در تاریخ 
ور سراسري کنکدر . ریاضی را برگزید ۀدر دوران دبیرستان رشت. متولد شد در استان مازندران شهرستان ساري

در دوران دانشجویی جزو افراد . شهید ستاري مشغول به تحصیل شددانشگاه علوم و فنون هوایی رد و در کت کشر
اري شهید بابایی کشهشتم خدمت به پایگاه  ۀسال فارغ التحصیل شد و براي ادام 4بعد از . دانشگاه بود ۀنخب

در همان . ترابري شهید دوران شیراز رفت -چند سال در آنجا ماند و بعد به پایگاه هفتم شکاري . اصفهان منتقل شد
ه کهمسرش، فرزند شهید براتعلی حاجت مند از گرگان است . ردکی از دوستان خانوادگیشان ازدواج کروزها با ی

هاي فاطمه و دختر دوقلو به نام فرزند دو ،این ازدواجحاصل . است هم فرزند شهید و هم همسر شهیداکنون 
ه دچار نقص فنی شده بودند به زمین کرا  یهایهواپیماه کدر طول خدمتش به دلیل اینشهید فغانی بارها . زهراست

شورهاي مختلفی گذراند و کدوره هاي آموزشی اش را در . مورد تشویق و اعطاي لوح تقدیر قرار گرفت ه بود؛شاندن
 .دنیا مثل فرانسوي، روسی و انگلیسی مسلط بود ةبه چند زبان زند
اریش رفتاري کدر محیط . ترابري شهید دوران شیراز بود -پایگاه هفتم شکاري  24-سوخوگردان  ةبا اینکه فرماند

ه آنها مشغول بازي والیبال کها رد و بعضی از صبحکبا سربازان، خوش رفتاري می . مهربانانه اي با زیردستانش داشت
یی می رفت و این مسئولیت را از دوش خودش براي صبحانه به نانوا ؛م نشودکه حرارت بازیشان کبراي این ؛بودند

. ردکدر میان اهل خانه هم شهره به رأفت و مهربانی بود و صدایش را براي اطرافیانش بلند ن. سربازان برمی داشت
ه از دست آنها کرد و اطرافیانش می فهمیدند کرفتارش را جدي می  ؛از دست خانواده اش عصبانی می شد وقت ره

یلومتري سروستان ک 15 در در روستاي نظرآباد 21/01/1390سالگی در تاریخ  37در سن  سرانجامو . ناراحت است
ه با از خودگذشتگی و رشادت وصف ناشدنی براي جلوگیري از آسیب به مردم کشد هوایی  ۀدچار سانح استان فارس

 . درسیشهادت روستا، به 
به دیدار  1392سال  در جمهوري اسالمی ایرانل ارتش ک ةاهللا صالحی فرماندء عطاسید ر کهنگامی که سرلش

، خلبانی به شیراز ترابري شهید دوران -شکاري پایگاه هفتم چند سال قبل در : ردکنقل  ؛شهید فغانی آمد ةخانواد
: اري، اگر ما شهید شویم، وضع خانواده هایمان چه می شود؟ من هم به او گفتمکدر این شرایط حساس : من گفت



خدمت مقام معظم رهبري شرفیاب شدم و طرح . نمکپیگیري می   حتماً این موضوع را ؛برگشتموقتی به تهران 
آن  ۀبعد از تحقق خواست. خلبانها، بعد از شهادتشان تأمین شوند ةتمهیداتی اندیشیده شد تا خانواد ؛ردمکموضوع 

. یاد همان خلبان می افتادم ؛ی دیدمهر جا خلبانی شبیه به او م .نمکخلبان، خیلی به دنبال او گشتم تا او را پیدا 
خدمت  .ه من به دنبال او می گشتمکه او همان خلبانی است کفهمیدم  ؛شهید فغانی را دیدم كمبار ةوقتی چهر

این شهید از خداوند متعال،  ه حضرت آقا پس از مسئلت علو درجاتک ؛مقام معظم رهبري خبر شهادت او را رساندم
 .خانواده اش را داشته باشیدهواي : به بنده فرمودند

 
   :افتخارات

و قهرمان مسابقات تیراندازي  24-هواپیماي سوخو کترونیکاز جنگ ال ةنابغه استفاد  1390در سال شهید فغانی 
گیري ین راهگشاترین سیستم عملیات سوختهمچن .هوایی روسیه در میان خلبانان روسی و چند کشور جهان شد

 . رده بودکرا ابداع  24-سوخودر روز و پرواز در شب با 
 

 :مراسم
بعد از تشییع از مسجد جامع  23/01/1390سه شنبه  روزشهید سرهنگ خلبان سید علیرضا فغانی زرینی  کرپی

در  .شد به خاك سپرده  ندهکدر روستاي فیروز منتقل و زادگاهش بهشهرستان ساري، میدان ساعت و میدان شهدا 
مسئوالن شهرستان ساري و  گران ارتش جمهوري اسالمی ایران ومسئول امور ایثار ،این شهید پیکرمراسم تشییع 

اله خلبانی بر روي تابوت شهید، نواختن مارش نظامی ارتش و کحضور پرشور مردم، قرار دادن . مردم حضور داشتند
فغانی شهید  پیکرع یه در مراسم تشیکی از سربازان ارتش از نماهایی بود کردن لباس خلبانی شهید توسط یکهمراه 

 .شد دیده می
از  24/01/1391شنبه صبح پنجشهید سرهنگ خلبان سید علیرضا فغانی زرینی سالگرد شهادت مراسم اولین 

با ) فرح آباد -ساري 5یلومتر ک(علیا  ةندکفیروز روستاي) ع( ءاعظم حضرت سیدالشهدا ۀدر حسینی 10:30 ساعت
ري، فرماندهان و خلبانان کشوري و لشکولین ئ، مسدفاع مقدسفرماندهان و حماسه سازان هشت سال حضور 

ساري  - آبادح فر ةسالگرد شهادت شهید علیرضا فغانی، نام جاد اولینهمچنین همزمان با  .برگزار شدنیروي هوایی 
 .تغییر نام یافت »شهید علیرضا فغانی«به نام 

از  04/02/1393پنجشنبه صبح زرینی شهید سرهنگ خلبان سید علیرضا فغانی  شهادتمراسم سومین سالگرد 
 ،اي شهدا و جانبازان، مسئوالن استانی و شهرستانی و امیر سرتیپ خمريه هبا حضور خانواد 14الی  10ساعت 

 .علیاي ساري برگزار شد ةندکاي شمالی در مسجد روستاي فیروزنهارشد نظامی آجا در استا
شهداي روستاي  گرامیداشتو  زرینیشهید سرهنگ خلبان سید علیرضا فغانی  شهادتمراسم چهارمین سالگرد 

در مسجد  18تا  16از ساعت  03/03/1394آزادسازي خرمشهر عصر یکشنبه  سالگردهمزمان با  ،ندهکفیروز
اي شمالی به نهارشد نظامی آجا در استا ،امیر سرتیپ خمري ،در این مراسم. شد علیا برگزار  ةندکروستاي فیروز

  .پرداخت بیان سخنرانی و خاطراتی از رشادتهاي این خلبان شهید 



  
  

هاشمی تهران  ۀدر محل 28/02/1352 تاریخدر فرزند عباس خلبان سید مجتبی میرعسگري  دوم شهید سرهنگ
ابتدایی و راهنمایی وارد هنرستان شهید موافق واقع در خیابان حسام الدین در  ةپس از گذراندن دور. متولد شد

به ساخت  ه طوري کهب ؛خاصی به پرواز و هواپیما داشت ۀدر همان اوایل نوجوانی عالق. ساختمان شد راه و ۀرشت
انتخابهاي خود را یکی از  1370در کنکور سراسري سال  ،به خاطر همین عالقه. ماکت هواپیما و بالن می پرداخت

مهندسی نقشه برداري دانشگاه آزاد و  ۀخلبانی قرار داد که در این رشته قبول شد و علیرغم قبولی در رشت ۀرشت
عمران دانشگاه شهید رجایی و مخالفتهاي خانواده، در نهایت بعد از گذراندن مراحل تست پزشکی و گزینش  ۀرشت

 بعد از هوایی شهید ستاري پیوست وعلوم و فنون رسماً به دانشگاه  1370سال  ماهعقیدتی و سیاسی در بهمن
بعد . گذراندن دروس اولیه و آموزشهاي نظامی به فرودگاه قلعه مرغی جهت پرواز با هواپیماهاي ملخی انتقال یافت

آموزش پرواز  ةجهت گذراندن دور (Beechcraft Bonanza F33) نانزاپرواز با هواپیماي ب ۀدریافت گواهینام از
به  .نیز با موفقیت به پایان رساند این مرحله را و به پایگاه هشتم شکاري اصفهان منتقل شد PC-7 با هواپیماي

براي گذراندن این ) .است MIG-21نمونه چینی  F7 )F7 ةدندلیل نیاز آن زمان نیروي هوایی به خلبانان جنگ
به خاطر روابط  .یکی از خلبانان نیروي هوایی ایران معرفی شدعنوان ه ب 1375ماه سال در بهمن دوره معرفی شد و

در مقام استاد خلبان براي شهید میرعسگري عمومی خوب و نمرات عالی کسب شده، اساتید تصمیم به گماردن 
عنوان استاد خلبان ه ب 1385 و 1384گرفتند و شهید میرعسگري شروع به کار کرد و در سال  PC-7 هواپیماي
عنوان یکی از خلبانان ه ساعت پرواز ب 2700با  شهید میرعسگري .دشایگاه هشتم شکاري اصفهان معرفی نمونه در پ

کار و در  ۀسال سابق 30از  شایان ذکر است که ساعت پرواز یک خلبان نیروي هوایی بعد( .با تجربه محسوب می شد
) .ساعت پرواز رسیده بود 2700سال خدمت به  16 ۀدر فاصل وياما . ساعت برسد 2000زمان بازنشستگی شاید به 

این  عازم تهران شد و (PC37)خلبانی تست  ةبراي گذراندن دور 1385دلیل همین توانمندیها در تابستان سال ه ب
به  تهران هوایی در ۀدر سانح 28/06/1386سالگی در تاریخ  34و سرانجام در سن  .با موفقیت گذراندنیز دوره را 

که چند به نام مهشید  يدخترساله و  6یک پسر (فرزند  دوشهادت  هنگاماز این شهید بزرگوار در . شهادت رسید
 .به یادگار مانده است) .ماه پس از شهادتش به دنیا آمد

 
 :مراسم

 خلبان شهید سید مجتبی دوم مراسم دعاي توسل همزمان با سالگرد سرهنگ 01/07/1393 شامگاه سه شنبه
  .عسگري برگزار شدمیرعسگري در منزل سید مرتضی میر



  
  

سالگی در  32در سن سرانجام بود که  15/12/1354شهید سرگرد خلبان سید محمود علوي فرزند مهدي متولد 
شهرستان » لوار گرمسیرياَ«بخش » حسینیه«از توابع » گلخانه«در ارتفاعات حوالی روستاي  19/02/1386تاریخ 
در  بهشت رضاي آرامستان گلزار شهداو در  شد و به شهادت رسید سانحۀ هواییاستان خوزستان دچار  کاندیمش
 .به خاك سپرده شد مشهد

 
 :مراسم

 اريکاز پایگاه چهارم ش 10ساعت از  20/02/1386صبح پنجشنبه ر شهید سرگرد خلبان سید محمود علوي کپی
والن ئه فرماندهان، مسکدر این مراسم . مشهد منتقل شد بهبراي تدفین  دزفول تشییع و سپس شهید وحدتی

شهید وحدتی  پایگاه چهارم شکاريو پرسنل نیروي  علوي شهید ةدزفول، خانواد ۀامام جمع ري،کشوري و لشک
. به زادگاهش مشهد، تشییع شد ))فرندشیپ( 27اف(ر این شهید تا هواپیماي انتقال وي کپی ؛حضور داشتند دزفول

شهادت طلبی را از  ۀ، پدر شهید علوي در سخنانی با اشاره به سجایاي اخالقی آن شهید بزرگوار، روحیمراسمدر این 
 .ردکر کخصوصیات بارز وي ذ

این در . در مشهد تشییع شد 9ساعت از  21/02/1386صبح جمعه شهید سرگرد خلبان سید محمود علوي  رکپی
، تعدادي مشهداري کش چهاردهمپایگاه  ةمشهد تا حرم رضوي برگزار شد؛ سرگرد رسولی فرماند ۀه از مهدیکمراسم 
سرگرد  رکپی ؛و همرزمان وي حضور داشتند ایران ولین هوانیروز و نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمیئاز مس

بهشت آرامستان  به سوي راي تدفین در گلزار شهدا،ب) ع(خلبان سید محمود علوي پس از طواف در حرم امام رضا 
  .مشهد تشییع شددر رضا 



  
  

با . متولد شد 20/06/1354بري علی خانلو در تاریخ کشهید سرگرد خلبان بابک گوهري فرزند نعمت اهللا گوهري و 
اما به خاطر عشق و عالقه اي که به پرواز  ؛مهندسی سیاالت دانشگاه تهران قبول شده بود ۀوجود اینکه در رشت

خلبانی نیروي هوایی شد و پانصد و  ةوارد دانشکد 1373سال  ماهداشت با وجود مخالفت خانواده اش در اسفند
سالگی در  30سرانجام در سن   و .ازدواج کرد 1382در سال . خلبانی شد ةشصت و هشتمین دانشجوي دانشکد

در شهرك توحید  اصحاب رسانه C-130سقوط هواپیماي  ۀدر سانحبه همراه همرزمانش  15/09/1384تاریخ 
 یک از این شهید بزرگوار .بهشت زهرا در تهران به خاك سپرده شدآرامستان  50 ۀو در قطع به شهادت رسید تهران

 .به دنیا آمد 23/12/1384ماه بعد از شهادتش در تاریخ  3به نام صالح به یادگار مانده است که  فرزند پسر
از دانشجویان  وي. پرواز داشت و یکی از بهترین خلبانهاي نیروي هوایی بود ۀساعت سابق 2200شهید گوهري 

دو و  شهید ستاري بودهوایی  علوم و فنون ممتاز خلبانی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سوانح هوایی دانشگاه
پروژه اي که  ،لب اینکهجا. هوایی شهید ستاري گرفته بود علوم و فنونمدرکش را از دانشگاه  ،از شهادتش هفته قبل
سه سال  هر ؛در جهان بود و طبق تحقیقی که کرده بود C-130در مورد سوانح  ؛بود کردهنامه خود ارائه براي پایان

 .افتاد 1384به نام خودش در سال  این سانحه ،اتفاق می افتد و از شانس قرعه یک بار این سانحه
شهید گوهري استاد زبان و استاد رشته هاي ورزشی شنا و واترپلو هم بود و به خاطر مهارتها و ویژگیهایش از سوي 

اما نرفت و همیشه می  ؛کشورهاي مختلفی دعوت به همکاري شده بود و از دانشگاه کیف اکراین هم پذیرش گرفت
 » .ه ام، محال است بروم؛ چه خدمتی باالتر از خدمت به مردم کشور خودمچون اینجا درس خواند«: گفت

تکه اي ش در حالی که فقط از پیکربهشت زهرا در تهران، آرامستان  50 ۀشهید گوهري در قطع خاکسپاريپس از 
بود؛ متأسفانه سنگ مزارش چندین دفعه توسط افراد ناشناس شکسته  آرامگاهشاستخوان و ساعت مچی داخل 

 .شد



  
  

ران وزکسبزعلی خان از توابع بخش   روستاي ایل عباسوند از اهالی شهید سرهنگ خلبان مسعود شاه ویسی زاده از
 کدیدگان ی آسیببه  امدادرسانیه در حین کدب و وارسته بود ؤانسانی بسیار م. دوباستان کرمانشاه  )سنجابی(

دچار مشهد » خین عرب« ۀانتهاي منطق دربه همراه همرزمانش  24/08/1391در تاریخ شده  واژگونمینی بوس 
  .درسیشهادت به سانحۀ هوایی شد و 

  
  :مراسم

با حضور مردم و  29/08/1391صبح دوشنبه شهید سرهنگ خلبان مسعود شاه ویسی زاده ر یکع پییمراسم تش
ر یه در زکن مراسم ینندگان در اکت کشر .دبرگزار ش يدان آزادیجد جامع تا ماز مقابل مس رمانشاهکمسئوالن شهر 

  .دردنکعت ید بیشهدا تجد يهاآرمان با ییبا سر دادن شعارها ؛بارش باران برگزار شد
  



  
  

مادرش  شاورز وکپدرش . خانواده اي روستایی به دنیا آمد در 02/03/1353تاریخ  سید جعفر قاري در سرگرد شهید
نار درس خواندن در کهمواره در  او. وي تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در روستا به پایان رساند. خانه دار بود

وي براي رفتن به دبیرستان راهی شهرستان بیرجند شد و . ردکمی  کمکدامپروري به پدرش  شاورزي وکارهاي ک
نام نویسی ایران به ارتش جمهوري اسالمی  رودهمانجا براي و آنجا به پایان رساند و در الس اول دبیرستان را درک
 بسیار ۀعالق ،بتداهمان ا از. تهران شدراهی  ،تابستان همان سال براي آموزش اولیه در ،بعد از پذیرفته شدن. ردک

هر موقع به وي  .قرائت قرآن پذیرفته شد و مسابقات اذان بارها در .زیادي به نماز و اذان گفتن و قرائت قرآن داشت
هدیه  به آنها پاداش و رد وکوچه را با خود به نماز خواندن دعوت می کهاي  پسر بچه، نماز هنگام ؛مرخصی می آمد

بعد از  24/08/1391در تاریخ  سالگی 38سن  درسرانجام و  .ازدواج کرد 1377سال  وي در. می داد تا تشویق شوند
 در حین مأموریتبه همراه همرزمانش  »امنیت پروازمسئول « و در سمتسال خدمت صادقانه  22حدود 

 سه در هنگام شهادت ن شهید بزرگوارای از .به شهادت رسیدمشهد » خین عرب« ۀدر انتهاي منطق امدادرسانی
  .ماهه بود 6هنگام شهادت پدر  ،ترین فرزندشکوچکه ک است ماندهبه یادگار  پسر فرزند یک دختر و فرزند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

واقع  هچویکشتودۀ حلمدر  01/01/1356شهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتی فرزند علی در تاریخ 
به دنیا در خانواده اي متدین  استان اصفهان واقع در شهرستان اصفهان ه دریوهپاکبخش  در شرق شکشهر تود در

وارد سپاه  1376وي در سال . صبور رشد یافتش پدري ایثارگر و مادري کآمد و با روزي حالل از دستان زحمت 
خلبانی مشغول به  ۀدر رشت) ع(با ورود به دانشگاه امام حسین  1377پاسداران انقالب اسالمی شد و در سال 

ماه قبل  2 شهید خرم دشتی .ردکپرواز بود و به عنوان استاد خلبان انجام وظیفه می  ةدکاو استاد دانش. تحصیل شد
 .عهده داشت از شهادتش فرماندهی پایگاه هوایی سیدالشهداي شیراز را بر

 1385 سال با دختر عمویش هاجر خرم دشتی که دختر شهید است ازدواج کرد و در مهرماه 1379 سال در مهرماه
 به علت 1394سال در پدر شهید خرم دشتی . ساله بود 10صاحب دختري به نام هستی شد که در موقع شهادتش 

به همراه همرزمانش  06/01/1395سالگی در تاریخ  39سرانجام در سن و  .مرحوم شدشیراز  ةآباد ةتصادف در جاد
امداد و نجات هوایى وار استان فارس در حین مأموریت کمهارلو در اطراف شهرستان  ۀدریاچ کدهنو نزدی ۀدر منطق

 .شد و به شهادت رسید هوایی ۀدچار سانح
 

 :مراسم
از  18از ساعت  09/01/1395 عصر دوشنبه شهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتیر کمراسم تشییع پی

 .وهپایه به سمت میدان نماز برگزار شدکشاورزي ک کمقابل بان
بعد از نماز مغرب و  09/01/1395دوشنبه  شامگاهشهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتی ر کوداع با پی

 .چویه برگزار شدکتودش )س(بري ک ۀواقع در مسجد جامع صدیقعشاء 
ین تا گلزار ئفرمانداري نا از 10/01/1395روز سه شنبه شهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتی ر کپی

ین در مجلس دهم، مسئوالن و مردم این شهرستان ئمنتخب نا ةشهدا، نمایند ةشهداي این شهر با حضور خانواد
 .چویه انتقال یافتکبه زادگاهش تودشتشییع و 

از درب منزل  9ساعت از  10/01/1395صبح سه شنبه شهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتی پیکر 
 .چویه تشییع و خاکسپاري شدکتودش ۀبه سمت گلزار شهداي محل )ع( واقع در بلوار امام حسین شهید، پدري



از  12/01/1395پنجشنبه  عصر پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتیشهید سرهنگ مراسم سومین روز شهادت 
شهدا و  ةمراسم پر فیض دعاي کمیل با حضور خانواد ،همچنین بعد از نماز مغرب و عشاء 17:30الی  15ساعت 

 .دشچویه برگزار کتودش) س(بري ک ۀدر مسجد جامع صدیق مردم
از ساعت  14/01/1395شنبه  عصرشهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتی  شهادت گرامیداشتمراسم 

 .دشخیابان تاالر برگزار  -خیابان جی  -اصفهان  در مسجد روح اهللا واقع در 17:30الی  15
با  15/01/1395 روز یکشنبه شهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم دشتیمراسم هفتمین روز شهادت 

در این . شد چویه برگزارکتودش) س(بري ک ۀري در مسجد جامع صدیقکشوري و لشکوالن ئحضور مردم و مس
چویه حضور کتودش) س( بريک ۀنیروي هوایی سیدالشهداي شیراز در مسجد صدیق ةپور، فرماندکمراسم، سردار پا

 .یافت
همزمان با عید سعید مبعث صبح  حجت اهللا خرم دشتیشهید سرهنگ پاسدار خلبان  چهلمین روز شهادتمراسم 

) س(بري ک ۀدر مسجد جامع صدیق 17:30الی  15از ساعت  عصردر منزل پدر شهید و  16/02/1395پنجشنبه 
  .چویه برگزار شدکتودش

  
 :یادبود

شهید سرهنگ پاسدار خلبان حجت اهللا خرم  ةمسابقات فوتسال یادوار ،)ص(همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم 
شهر تودشک و ورزشگاه تختی ) ع(در سالن امام رضا  17/02/1395جمعه روز و  16/02/1395پنجشنبه روز دشتی 

  .نائین برگزار شد
  
  
  
  
  
  
  



  
  

منتسب به اهل  مذهبی واي خانواده  در 05/12/1357در تاریخ شهید سرهنگ خلبان پاسدار سید محمد وفادار 
در دانشگاه  کفیزی ۀبسیارى به تحصیل علم و دانش داشت و در رشت ۀوي از ابتدا عالق. بیت دیده به جهان گشود

 .دشپروازي  ۀزیادش به پرواز و خدمت به همنوعان، وارد رست ۀاما به دلیل عالق .مشغول به تحصیل شد
ه شخصی کاز آنجا  .الگرد، به این رسته وارد شدرده و سپس به دلیل شوق زیاد به پرواز با بکابتدا با هواپیما پرواز 

از ابتدا مسئولیت گردان پرواز و برنامه  ؛اران برخوردار بودکخاصی بین هم ۀاخالق محور و مذهبی بود و از وجه
ارآمد و دلسوز و در عین حال بسیار خانواده دوست و اجتماعی کو همواره مدیرى  ؛ریزى خلبانان را به عهده داشت

امام حسین  ه در پیاده روى اربعینک تا جایی ؛داشت) ع(رش حضرت سیدالشهداء ارادت خاصى به جد بزرگوابود و 
 38سن و سرانجام در  .رده بودکرا اخذ  (ATPL) كقوي داشت و مدر علمی بسیار ۀهمچنین بنی. کردت کشر )ع(

دهنو  ۀدر منطقموریت امداد و نجات هوایى أانجام م حیندر به همراه همرزمانش  06/01/1395 تاریخسالگی در 
در هنگام  از این شهید بزرگوار .به شهادت رسیدمهارلو در اطراف شهرستان کوار استان فارس  ۀنزدیک دریاچ

 .یک فرزند پسر به یادگار مانده است شهادت
 

 :مراسم
 ةرغاب، خانوادمراسمی با حضور مردم بخش مشهد م ،به مناسبت شهادت سرهنگ خلبان پاسدار سید محمد وفادار

 ر، سردار دهشیري از معاونت نیروينمایندگی ولی فقیه در سپاه فج حاجی زاده المسلمین واالسالم  تشهدا و حج
عصر  ،مسئولین ادارات بخش پرسنل سپاه قادرآباد و مجلس، ةولی فقیه در سپاه، نمایند انسانی نمایندگی

 .بقیه اهللا دشت مرغاب برگزار شد ۀدر حسینی 17:30تا  15:30از ساعت  19/01/1395پنجشنبه 
از ساعت  17/02/1395شهید سرهنگ خلبان پاسدار سید محمد وفادار صبح جمعه  ین روز شهادتمراسم چهلم

  .دشبرگزار ) میرزا آقا تهرانی ۀجنب قطع(مشهد  در بهشت رضا آرامستان در 10



  
  

مجرد  28/08/1365دخدایی با نام مستعار باقر فرزند حسین متولد کیکم پاسدار مهندس محمد امین  شهید ستوان
در سالگی  30در سن  سرانجام هک ؛شیراز بوددر ) ع(مسجد الرضا ) ع(انون فرهنگی و هنري ثامن الحجج کو مدیر 
 ۀدر منطق يسقوط بالگرد امداد ۀسانحدر به همراه همرزمانش  »پرواز تیم فنی«سمت در  06/01/1395تاریخ 

 .بود کترونیکوي لیسانس ال. به شهادت رسید مهارلو در اطراف شهرستان کوار استان فارس ۀدهنو نزدیک دریاچ
  

 :مراسم
در  08/01/1395 روز یکشنبه هاي مساجد و خبرگزاري شبستان فارس براي عرض تسلیتانونک ۀپرسنل دبیرخان

 .حضور یافتنددخدایی کیکم پاسدار مهندس محمد امین  شهید ستوان ۀخان
دعوت  1395ه در فروردینماه سال کبالگرد اوژانس هوایی فارس  ۀشهداي سانح ةدر راستاي گرامیداشت یاد و خاطر

شهید  ةاز خانواد 16/01/1395 روز دوشنبهمقاومت بسیج قدس  ةگفتند؛ توسط شوراي فرماندهی حوز کحق را لبی
دخدایی کپدر شهید  ،در این دیدار. شی و بازدید به عمل آمدکدخدایی سرکم پاسدار مهندس محمد امین کی ستوان

 .دشر کشهید تقدیر و تش ةلوح سپاس از خانواد يو در پایان با اهدا کردصحبت  انبراي حاضر شهیداز خاطرات آن 



  
  

از   دهقَنَ در خانواده اي مذهبی در شهرستان 01/01/1338ریم بهرامی فرزند جلیل در تاریخ ک پاسدار شهید سرتیپ
در دوران تحصیل از هوش و استعداد باالیی برخوردار بود و با . توابع استان آذربایجان غربی دیده به جهان گشود

وداع گفت و را دار فانی ش پدر 1353در سال . ا پشت سر گذاشتموفقیت دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان ر
ار و تالش فراوان مخارج شخصی خود را کنگام فراغت از تحصیل به ویژه در تعطیالت تابستان با به همین دلیل ه

پس از دریافت . ردکقابل توجهی می  کمکش خود کزحمت ةبراي تحصیل به دست می آورد و از این راه به خانواد
مبنی بر ) ره(امام خمینی  حضرترفت و با فرمان  بندرعباسدیپلم به سربازي در نیروي دریایی ارتش به  كمدر

بعد از پیروزي انقالب . گفته و به خیل انقالبیون پیوست کخروج سربازان از پادگانها، او نیز به فرمان رهبر خود لبی
و حراست از دستاوردهاي  ظشرعی و اجتماعی خود و حف ۀاسالمی و با تأسیس سپاه پاسداران، براي انجام وظیف

 .به عضویت این نهاد درآمد 10/10/1358خونین انقالب در تاریخ 
ات زیادي براي نظام جمهوري اسالمی کدر طول خدمت خود در سپاه پاسداران منشأ خیرات و بر شهید بهرامی

شور بود و رزمندگان و ایثارگران این منطقه، خاطراتی شیرین و به یادماندنی از کغرب  شمال ۀایران و مردم منطق
ه کبود  یینجاآحضور مستقیم وي در خط مقدم درگیریها تا . به یاد دارند امیشهید بهررشادتها و شجاعتهاي 

سر و پا مجروح شد و مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به افتخار جانبازي در راه حفظ آرمانهاي  ۀچندین بار از ناحی
 .ل آمدئنظام و انقالب نا

اشرار و ضد انقالب و جنگیدن با دشمنان دین و نی در درگیري با کروحیات بارز او شجاعت و شهامت بود و خط ش
ه اساس و بنیان آن بر ایمان و اعتقاد کها به خاطر این روحیه بود؛ روحیه اي کر سختترین پاتبملت و مقاومت در برا

براي . مجاهدت دائمی او براي خدا بود و هیچ گاه اثر خستگی روحی در وجودش دیده نمی شد. به خدا استوار بود
ها، و مقرهاي عملیاتی تحت ها، یگانبه وضعیت نیروها و مطلع شدن از احوال برادران رزمنده خود، به واحدرسیدگی 

 . ردکالت آنان را رسیدگی و پیگیري می کد و مشکرشی می کامر سر
سال خدمتش  34نداشت و تمام طول  »خدمت ستادي«روز هم  کشهید بهرامی در طول عمر خدمت خود حتی ی

نمی  ه طوري کهب .رمانشاه گذراندکردستان و کهاي آذربایجان غربی، وهکصورت نیروي عملیاتی در دره ها و ه را ب
 53سرانجام در سن  و .ه شهید بهرامی در آنجا حضور نیافته باشدکوه یا دره اي را در این مناطق نام برد کتوان 

شهرستان   در ارتفاعات جاسوسانحین انجام مأموریت  دربه همراه همرزمانش  04/06/1391  سالگی در تاریخ



ارومیه  در آرامستان باغ رضوان در مزار شهداو  به شهادت رسید سانحۀ هواییبر اثر  استان آذربایجان غربیسردشت 
 .به خاك سپرده شد

 
 :به شرح ذیل می باشدریم بهرامی ک پاسدار شهید سرتیپاهم سوابق خدمتی و مسئولیتهاي 

 مخابرات سپاه نقدهمسئول  -1
 مسئول مهندسی سپاه پیرانشهر -2
 گردان شهید نوروزي سپاه نقده ةفرماند -3
 انکسپاه بو )ص( گردان حضرت رسول ةفرماند -4
 قدس 16ر کان و لشکعملیات سپاه بو ةفرماند -5
 مسئول عملیات قرارگاه استانی شهید بروجردي -6
 )ع(ء حمزه سیدالشهدا 3ر کتیپ سوم لش ةفرماند -7
 )ع(مسئول معاونت عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهداء  -8
 

 :یادبود
در مسجد حضرت  22از ساعت  09/06/1393دوشنبه  امگاهشریم بهرامی ک پاسدار شهید سرتیپ ةدومین یادوار

 این شهید اهدا ةشهید بهرامی به خانواد ةدر پایان این مراسم، تندیس دومین یادوار. نقده برگزار شد) س(زینب 
 .شد

 
 :شهید ۀنام وصیت

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 وصیت نامه

 به خدا پناه می برم و از خدا عاقبت بخیري می خواهم
 اناهللا و انا الیه راجعون
آفریده اي و  گواري این بشر رارخدایا با بز .ه در راه تو قدم بردارمکتالشم از اول این بوده  ۀاي خداي بزرگ هم

خدایا  .وجودم تو را می بینمۀ رگزاران هستیم و با همکه جزء شکهاي فراوانی داده اي ما نعمت ،براي زندگی آن
 .به بزرگواري تو دارم و تو از آن بی بهره اي یمن خدای .ه تو آن را نداريکچیزي من دارم 

 .رمکوجه تو نسبت به این حقیر متشعنایت و ت ۀرده ام و از همکزندگانی به امید تو زندگی  ۀدر هم
 .را نابود فرما ن و دشمنان آنکرا حفظ  شور اسالمی عزت بده انقالب ماکخدایا به این رهبر عزیز، ملت بزرگوار و 

 :خدایا حرف بزرگان است .این راه زحماتی متحمل شده ام در از اول انقالب به صف مجاهدان بی ادعا پیوسته ام و
. نیکشب را عطایم  کاین سوابق ثواب یۀ امیدوارم از هم .عبادت بهتر است شب نگهبانی در راه تو از هزار شب کی

 نآمی



  
  

بخش  نگانه از توابعلَکَدر روستاي  29/05/1358 متولدپاسدار خلبان مرتضی چگنی فرزند ولی  سرگردشهید 
پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در  .شد متولد در استان لرستان شهرستان دورود سیالخور

پذیرفته و مشغول به تحصیل و پس از مدتی به عنوان افسر وارد ) ع(خلبانی امام حسین  ةدکدر دانش 1377سال 
 ی و نوجوانی به اعتقادات دینی از جمله نماز، روزه، ادعیه، قرآن و مخصوصاًکودکاز همان دوران . ادر پرواز شدک

) Bell 205 بالگردرتبه اول را در پرواز با  1381دانشجویی در سال ةدر دور. رعایت حالل و حرام بسیار پایبند بود
اي فاطمه و مهصاحب دو فرزند دختر به نا  رد وکبا منصوره قائد رحمتی ازدواج  1385در سال . به دست آورد 205(

 .سپاه معرفی شد ۀبه عنوان خلبان نمون 1390و در سال  زهرا شد
 .تعلقی به دنیا نداشت  مترینکرد و ک زیستی دعوت می زیستی بود و همه را به سادهه ساد شهید چگنی انسان بسیار

نماز شب و زیارت عاشورا و مخصوصاً   بسیار مهمان نواز و اهل. رفتارش در منزل بسیار آرامش بخش و مهربانانه بود
ي به خواندن نماز اول وقت مخصوصاً در مسجد داشت و در بین اهل بیت به اعتقاد زیاد .بیره بودکزیارت جامعه 

تمام  ۀرا سرلوح ادب و اخالق می کرد تالشهمواره از این رو  .ارادت فراوانی داشت) ع(حضرت ابوالفضل العباس 
الت کاین شهید رسیدگی به وضعیت مردم و مش ۀترین دغدغمهم .جزء از قرآن بود 25حافظ و  امورش قرار دهد

در سالگی  33سرانجام در سن و . شهید چگنی احترام به پدر و مادر را در هیچ شرایطی فراموش نمی کرد. آنان بود
در ارتفاعات بر اثر سقوط بالگرد  اريکمأموریت   در جریانهمرزمانش  به همراه 04/06/1391تاریخ 

 .رسیدبه شهادت  استان آذربایجان غربیشهرستان سردشت   جاسوسان
 

  :مراسم
حضور مردم و با  06/06/1391شنبه دوظهر پاسدار خلبان مرتضی چگنی  سرگردشهید مراسم تشییع پیکر 

 ۀشهداي انگشتدورود تا گلزار ) ع( نیروهاي نظامی، انتظامی و مسئوالن سیاسی استان لرستان از میدان امام حسین
  .به خاك سپرده شدو  برگزار شداین شهر 



علم و فناوري استان لرستان با  كپار ،پاسدار خلبان مرتضی چگنی سرگردشهید شهادت  گرداولین سال ۀدر آستان
علم و فناوري استان  ك، رئیس پار)ع( سپاه بسیج پایگاه حضرت ابوالفضل ةل بنیاد شهید، فرماندک مدیر  حضور

  .افتتاح شد  01/06/1392 روز جمعهدر  شهید چگنی ةخانوادو سرهنگ دلفانی لرستان، 
رئیس و کارکنان پارك علم و فناوري استان لرستان، مسئول بسیج کارمندان سپاه  08/08/1393شنبه روز پنج

شهید  ةدورود و تنی چند از رؤساي ادارات این شهرستان به دیدار خانواد ۀسپاه ناحی ة، فرماند)ع( حضرت ابوالفضل
  .ندکردشهید تقدیم  این را به پدر سپاسی لوحو  رفتند پاسدار خلبان مرتضی چگنی سرگرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

و  .دوشگ چشم به جهاندر خرمشهر  26/03/1349 متولدشهید سرگرد خلبان یوسف آهون بر فرزند عبدالنبی 
م خلبان احمد رفعت نیا کی ستوانشهید هنرآموز حین تعلیم  25/05/1388سالگی در تاریخ  39در سن سرانجام 

يبه شهادت رسید و در گلزار شهداهوایی  ۀبر اثر سانح در غرب استان تهران رنان شهرستان شهریاردر روستاي ز 
  .به خاك سپرده شد استان فارس در الر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

در سرانجام و  .در تهران متولد شد 22/11/1360 متولدم خلبان احمد رفعت نیا فرزند حسین علی کی شهید ستوان
سانحۀ بر اثر  آموزش حیندر  شهید سرگرد خلبان یوسف آهون بر به همراه 25/05/1388سالگی در تاریخ  28سن 

آرامستان بهشت  50و در قطعۀ  به شهادت رسید در غرب استان تهران رنان شهرستان شهریاردر روستاي ز هوایی
 .زهرا در تهران به خاك سپرده شد

 
 :مراسم

از جلوي درب منزل  9ساعت از  27/05/1388سه شنبه  صبحم خلبان احمد رفعت نیا کی شهید ستوان پیکرتشییع 
 .دشآن شهید برگزار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

شهید (محلۀ جانی آباد  در 01/03/1343 متولدشهید سرتیپ خلبان حبیب اهللا نمازیان فرزند عباس و معصومه 
وارد دانشگاه  1361در سال  پس از پایان دوران دبیرستان،. رمان در خانواده اي مذهبی به دنیا آمدک )رجایی فعلی

 دریافت راو درجۀ ستوان دومی  ارشناسی علوم و فنون نظامیک كمدر 1364در سال شد و ) ع(امام علی افسري 
در سال . گذراند پیادة شیراز آموزش را در مرکز نوردي و رنجر و جنگ در کوهستانسپس دورة مقدماتی کوه .کرد

در و  به مرکز آموزش خلبانی هوانیروز اعزام شد 1366در سال  .فروغ شقایق ازدواج کرد ،دختر دایی اش با 1365
به پایگاه هوانیروز کرمان  1371در سال . را به اتمام رساند) کبرا( 209تخصصی خلبانی بالگرد  ةدور 1369سال 

سپس به سمت رئیس رکن سوم منتقل شد و مدتی به عنوان فرماندة گردان آموزش سربازي مشغول به کار شد و 
استاد خلبان شروع به  و به عنوان کردمراحل استاد خلبانی را نیز طی  1376در سال . منصوب شدگردان تک 

 .دکرآموزش خلبانان جوان هوانیروز 
سن در  و سرانجام .آخرین سمت شهید نمازیان، رئیس حفاظت اطالعات پایگاه هوانیروز شهید وطن پور اصفهان بود

 رزمایشدر حین  سرهنگ دوم خلبان علی اکبر اسماعیل زاده شهید به همراه 01/03/1378تاریخ سالگی در  35
گلزار  در 14/03/1378تاریخ  و در درسید و به شهادت شهوایی  ۀدچار سانحعمومی دارنگون شیراز  ۀمنطق  در

ساله و  12فرزند به نامهاي احسان  دواز این شهید بزرگوار در هنگام شهادت . سپرده شد كبه خارمان کشهداي 
 .ساله به یادگار مانده است 10محدثه 

 
 :شهید ۀوصیت نام

 الرحیمبسم اهللا الرحمن 
 )انهم بنیان مرصوصکإن اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا (

تبم اسالم، کمعبودم اهللا، م. نندکار می که در راهش چون دژهاي استوار پیکسانیکه خدا دوست می دارد ک بدرستی
  تابم قرآن، حزبم حزب اهللا، رهبرم روح اهللاک



 ۀامام خمینی و سالم بر هم ،تاریخ بشریت ةحقش این اسطور و نایب بر) عج(درود و سالم بر ولی عصر امام زمان 
گفتند و در این راه از جان و مال خویش گذشتند و به  کن لبییه به نداي هل من ناصر ینصرنی حسکایثارگرانی 

 .دیدار معشوق شتافتند
مام در هیچ حالی ه دعا براي اکنم کسخنی با امت حزب اهللا، قبل از هر چیز به شما امت حزب اهللا توصیه می 

ت کمیل و نماز جمعه یا جهاد هفته فعاالنه شرکنید و همچنین در مراسم دعاهاي توسل و دعاهاي کفراموش ن
بنده  ،ه در مهدیهکار را عفو نمایند و باز از عزیزانی که من گنهکنم کاز تمامی دوستان و آشنایان تقاضا می . یدینما

 ،ه برادرم و خواهرمکه در میان شما نیستم می گویم کنون کا .تقاضاي عفو و بخشش دارم ؛را می شناختند
نید کاري نک .راه شهیدان باشید ةبرادران عزیزم شما باید الگو و ادامه دهند .مسئولیتی بس سنگین به دوش دارید

نم اخالق که جا توصیه می نید و همکه مفسدین از شما نقطه ضعفی بگیرند با همه به نرمی و مالیمت رفتار ک
ه دشمنانتان آن را بردارند و کبردارید قبل از این ؛ه از دستم می افتدکمن را  ۀنید و اسلحکامالً رعایت کاسالمی را 
امالً کخواهران عزیزم در همه حال حجاب اسالمی و همچنین اخالق اسالمی را . راه شهیدان باشید ةادامه دهند

را ) س(حتماً این نصیحت فاطمه زهرا  .رده ایدکخون تمامی شهیدان را پایمال  ،در غیر این صورت .نیدکرعایت 
 .ینت براي زن حفظ حجاب اوستزبهترین  :ه می فرمایندکنید کگوش 

 :عزیزمو مادر  سخنی با پدر
از شما  ،پدر و مادر عزیزم گرچه در این چندین سال عمرم فرزند شایسته اي نبودم با وجود این ،قبل از هر چیز

اگر خواستی  .ی برایم بریزيکه بعد از شهادتم قطره اشکطلب عفو و بخشش می نمایم و تو اي مادرم راضی ندارم 
دامادي فرستاده ام و همچنین  ۀحجلن و به همه بگو پسرم را به کگریه ) ع(بر امام حسین کنی براي علی اکگریه 

 می با هم دردکن و شربت و شیرینی بده و همچنین شبهاي جمعه بیا بر مزارم کهمسایگان و خویشان را دعوت 
از تمامی برادرانم طلب . راه تمامی شهدا باشند ةه بتواند ادامه دهندکن کخواهرم را زینب وار تربیت  ،مادر. نیمکل د

در پایان دعا براي . ه خداوند از سر جرائم و تقصیرات من بگذردکنید کبراي من عاصی دعا  .عفو و بخشش می نمایم
م به نا. نار مهدي خمینی را نگه دارکخدایا خدایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي حتی . نیدکامام را فراموش ن

است و ما رفتار و اخالق  ...ندکتوانم اقرار ه دین ندارد نمی کسی کدین نداشته ام و  ...خداي شهیدان برایم ثابت شد
 کند و فقط دین خدا توانست مرا به راه راست بیاورد و امروز پایان تمام رویاهاي پوچ و خشکاسالمی عمل می 

اشتباهاتم تمام شد و تصمیم گرفتم تا در ... و فهم او كردار و درکهمچنین اخالق و رفتار و گفتار و . ..سابق و پایان
دم و تا پایان عمر او را رکه از همه باالتر است طلب بخشش کاو  .ردمکست قدم بردارم و از خدا عاجزانه توبه راه را

رد و راه خدا می رود که فقط بخاطر خدا قیام کسی ک .امام عزیز خمینی بزرگ است ،راه صحیح و درست.. .می روم
شود و حتی براي ازش ناراحت  مور کراضی نیست یردارش دالیلی قانع و خدائی و صحیح و هرگز کو بر هر عمل و 
خدا براي ما نگهش  .انش از او روي بگرداندکر است جانش را بدهد و حتی اگر نزدیضو راه خدا حا.. .برقراري عدالت

ومت عدل اسالمی را بر کست بدهیم و حکثیف را شکاي کدارد و عمر طوالنیش بدهد تا بتوانیم با یاري او این امری
رت را کخدایا به من توفیق بده تا بتوانم ش .ه من روزي مال خودم را در راه اسالم بدهمکامیدوارم  .بگسترانیمجهان 

ه در کو خدایا از تو بزرگترین آرزو را دارم و آن این است  .انجام بدهم کتا پایان عمر بجاي آورم و اما صالح و نی
ه در کتقاضایی  کخواهش و ی کچیز و ی کو اي خدا فقط ی شته شومکراهت شهید شوم یعنی در راه تو و براي تو 

بود شهادت روحی منی خمینی بت ... ن اولکمقابل تو خیلی ناچیز ولی در مقابل خودم خیلی بزرگ است برآورده 
 .نی خمینیکش

 اشهد أن ال اله اال اهللا، اشهد أن محمداً رسول اهللا



  
  

 متولدپرویز اسماعیل زاده و صبح نساء خسروي   فرزند بر اسماعیل زادهکسرهنگ دوم خلبان علی ا  شهید
استان مازندران در خانواده اي در محمودآباد بخش مرکزي شهرستان از توابع  علیا بائوده روستايدر  30/06/1352

رد و پس از آن به منظور کی و نوجوانی خود را در زادگاهش سپري کودکدوران . مذهبی دیده به جهان گشود
می که سن کشهید اسماعیل زاده با این. سالگی عازم شهرستان آمل شد 15مین معاش در سن أهمراه تتحصیل به 

 ۀهمچنین به جهت عالق. تحصیل می پرداختبه باقی روز را  ی ازردن و نیمکار کنیمی از روز را صرف  ؛داشت
اده در رشته هاي مختلف شهید اسماعیل ز. ها را به ورزش اختصاص می دادثر شبکا ؛داشته به ورزش کزیادي 

اول در رشته هاي ورزشی  ۀه از جمله آنها می توان به احراز رتبکثر آنها نیز موفق بود کت داشت و در اکورزشی شر
ار کشهید اسماعیل زاده به همراه فعالیتهاي درسی، . ردکس در سطح مدارس شهرستان و استان اشاره کشتی و بوک

توجه خاصی به مسائل دینی و مذهبی داشت و هیچ وقت از نماز اول وقت و روزه غافل نشد و رغبت  ،و ورزشی
   .شایان توجهی به تالوت، حفظ و تفسیر قرآن داشت

خود را در ) دیپلم(ار، دوران تحصیالت نظري کسال شرایط سخت تحصیل و  4شهید اسماعیل زاده پس از گذشت 
مدیریت دولتی پذیرفته  ۀارتش در رشت) ع(همان سال در دانشگاه افسري امام علی  به اتمام رساند و در 1371سال 
آموزش اسب دوانی  ةوهستان، دورک ةدور: ت در دوره هاي مختلف آموزشهاي رزمی و نظامی از قبیلکبا شر وي. شد
شده و حائز بیشترین ور کاولی از عناوین مذ ۀسب رتبکاوري موفق به کچتربازي و دوره هاي مختلف ت ةی، دورکو اس

از مهمترین افتخارات شهید اسماعیل زاده می توان به احراز . مدال افتخار نسبت به دیگر دانشجویان هم دوره بود
چتربازي  ةاول دور ۀسب رتبکو  1374وهستان ارتش جمهوري اسالمی ایران در سال کاور و کت 56 ةاول دور ۀرتب

نیروهاي مسلح  كر موفق به اخذ مدال و لوح تقدیر از رئیس ستاد مشتره به همین خاطکرد کاشاره  1375در سال 
هاي رزمی دانشگاه افسري امام علی مدیر ورزش وهستان، استاد شنا و غریق نجات وکنوردي، مربی وهکمدیر . شد

دانشگاه در تحصیل چهار ساله  ةدور اتمامپس از  وي. محسوب می شونداسماعیل زاده از دیگر عناوین شهید ) ع(
ستوان دومی شد و در همان سال  ۀارشناسی مدیریت دولتی و درجک كموفق به اخذ مدر 1375در سال  ،افسري
 کمقدماتی آموزش خلبانی را در مدت ی ةشهید اسماعیل زاده دور. آموزشی خلبانی هوانیروز پذیرفته شد ةدر دور

ه در کبه دلیل جدیت زیادي  وي. ی خلبانی بالگرد شدمقدمات ۀسال و نیم به اتمام رساند و موفق به اخذ گواهینام
موفق به  ؛ه به زبان انگلیسی داشتکو نیز به دلیل تسلط زیادي  خلبانی ةامر فراگیري دروس نظري و عملی دور

 .دشاول در این دوره و اخذ لوح افتخار از رئیس پایگاه هوانیروز شهید وطن پور اصفهان  ۀاحراز رتب



و نیز به  بود ردهکسب کآموزش پرواز و آفندي  ةه در دورکهاي چشمگیري به دلیل موفقیت هید اسماعیل زادهش
آموزش گردان دانش آموزي  ةبه عنوان فرماند ؛ه در اجراي فنون رزمی و نظامی داشتکهاي باالیی دلیل توانایی

که آخرین سمتش ( .شد ز بود منصوبکایفاي مسئولیت استاد خلبانی آن مر ۀه پیش زمینکپایگاه شهید وطن پور 
ه کشینوك  بالگردآموزش خلبانی به جاي انتخاب  ةاول دور رتبۀشهید اسماعیل زاده با احراز  .)پیش از شهادت بود

 ةنیمی از دورهنگامی که . ردکتخصصی خلبانی خود انتخاب  ةبرا را براي دورکبالگرد  ؛پشتیبانی را دارد ۀجنب
در امر فراگیري دروس نظري و عملی شهید اسماعیل زاده هاي باالي به دلیل خالقیت ؛سپري شد ابرک بالگردخلبانی 

ت أه همگی نشکهاي رزمی و نظامی و سجایاي اخالقی برجسته امل به زبان انگلیسی، مهارتکسلط آموزش پرواز، ت
مورد توجه فرماندهان پایگاه شهید وطن پور اصفهان جهت  ؛گرفته از عمق عالقه و عشق در خدمت به میهن بود

استاد خلبانی در این پایگاه قرار گرفت تا به عنوان استاد خلبان در آن پایگاه خدمات باالتري را  ۀل آمدن به درجئنا
  .ارائه دهد

 ۀسانح درزیان شهید سرتیپ خلبان حبیب اهللا نمابه همراه  01/03/1378تاریخ  سالگی در 26سن  سرانجام درو 
از  علیا بائوده روستايشهداي و در گلزار  رسیدبه شهادت  عمومی دارنگون شیراز ۀمنطق در رزمایشحین در  هوایی
از این شهید بزرگوار در هنگام . استان مازندران به خاك سپرده شددر محمودآباد بخش مرکزي شهرستان توابع 

  .ماهه به نام محمد به یادگار مانده است 11فرزند پسر  کشهادت ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

استان  اندیمشک شهرستان در 04/12/1349 متولدشهید سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف فرزند غالمرضا 
بود که در  جمهوري اسالمی ایران نیروي هوایی ارتش F-5 ةوي از خلبانان جنگند. دیده به جهان گشود خوزستان

شهید طحان نظیف هر ساله در ایام عید نوروز در نمایشگاه بزرگ هوایی  .وارد دانشکدة خلبانی شد 1370سال 
وحدتی دزفول پروازهاي نمایشی و خاطره انگیزي براي بازدیدکنندگان شهید پایگاه چهارم شکاري  در »راهیان نور«

در حالی که ال خدمت صادقانه س 22پس از  01/02/1392در تاریخ سالگی  43در سن  و سرانجام. انجام می داد
یکم خلبان مرتضی  شهید ستوان همراه به ؛بودوحدتی دزفول شهید جانشین عملیات هوایی پایگاه چهارم شکاري 

مان در رشته کوه کبیرکوه شهرستان آبدانان استان ایالم  پورحبیب رسیدشهادت به در سانحۀ هوایی در منطقۀ فیل. 
 .مانده است به یادگارساله به نام محمد امین از وي  7پسر  فرزند یک در هنگام شهادت از این شهید بزرگوار

 
 :مراسم
بر دوش مردم و  9از ساعت  03/02/1392صبح سه شنبه شهید سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف پیکر 

شکاري شهید وحدتی دزفول و سپس از مقابل پایگاه چهارم  رستان دزفول و با بدرقۀ همرزمانشمسئولین شه
تشییع و در جوار مزار سرلشکر پاسدار حاج احمد ) ع(حضرت محمد بن موسی الکاظم سبزقبا  ۀمتبرک ۀآستان

 .به خاك سپرده شد دزفول بهشت علیآرامستان سوداگر در 
الی  16:30از ساعت  03/02/1392سه شنبه عصر شهید سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف  گرامیداشتمراسم 
 .در مسجد جامع دزفول برگزار شد 18:30
 بر سر مزار 28/01/1393پنجشنبه  روز شهید سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف شهادتاولین سالگرد مراسم 
 .بهشت علی با حضور مردم و نیروهاي ارتش برگزار شدآرامستان در شهید 
در  18تا  16ساعت از  01/02/1393عصر دوشنبه شهید سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف  گرامیداشتمراسم 

 .مسجد محمدي اندیمشک برگزار شد



  
  

 22/02/1367فرزند جعفرعلی پورحبیب و سیده رقیه طالپور در تاریخ  پورحبیبیکم خلبان مرتضی  شهید ستوان
ابتدایی خود را در دبستان  ةشهید پورحبیب دور .بهشهر استان مازندران به دنیا آمدشهرستان شهریور  17 ۀدر محل

در دورة راهنمایی، با توجه به . دکرسلمان فارسی سپري  ۀراهنمایی را در مدرس ةسپس دور. ردکشهید واقفی آغاز 
ورزشی پینگ پنگ تا مرحلۀ  ۀنار استعداد درسی، در ورزش هم موفق بود و در رشتکدر  ؛ه داشتکشور و هیجانی 

 .اي ورزشی نیز فعالیتهاي خوبی داشته دیگر رشته استانی پیش رفت و در
با موفقیت  کفیزی - ریاضی  ۀتر امیدي در رشتکشهید پورحبیب دوران دبیرستان خود را در دبیرستان مرحوم د

پس از پایان دورة پیش دانشگاهی در آزمون  ؛ه به شغل خلبانی داشتکي زیاد ۀبه خاطر عالق. گذاشت پشت سر
 .رد و پذیرفته شدکت کشردانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري رشتۀ ناوبري هواپیما در 

 به خلبانی مشغول ۀسال از تحصیل در این رشته، از ناوبري به خلبانی تغییر رشته داد و در رشت کپس از گذراندن ی
 Beechcraft) نانزاهواپیماي ب ةاي اولیه را گذراند و بعد از آن دوره هدور پورحبیبشهید . تحصیل شد

Bonanza F33)  متدین و  اي با خانواده 1387 ماه سالدر اسفند. قم با موفقیت به پایان رساند کوشکرا در
با . را در آنجا پشت سر گذاشت PC-7 هواپیماي ةسپس به اصفهان رفت و دور. ردکا وصلت کمذهبی در شهر ن

متر و رفاهیات که داراي خطرات کرا   Lockheed P-3F Orion هواپیماي ةتوانست دور وجود این که می
مقدماتی  ةدور ،در همین راستا. ردکرا انتخاب  F-5 اريکهواپیماي ش ةولی دور  ؛ندکانتخاب  را بیشتري بود

پایگاه همدان و  ةسوم شکاري شهید نوژو پایگاه پایگاه چهارم شکاري شهید وحدتی دزفول را در  F-5 هواپیماي
شهید وحدتی چهارم شکاري ر به پایگاه کالذ اي فوقه هآمیز دور طی موفقیتپس از . ردکتبریز طی دوم شکاري 
خود را با همسرش در پایگاه  كزندگی مشتر ؛بود 1391 سال ه مصادف با ایام نوروزکدر همین ایام . دزفول رفت

پایگاه چهارم در  F-5 اريکبا هواپیماي ششهید پورحبیب  پروازهاي .ردکشهید وحدتی دزفول آغاز چهارم شکاري 
و  .ادامه یافتشهید سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف  ،شبه همراه استاد خلبان شهید وحدتی دزفول شکاري



منطقۀ در شهید سرهنگ خلبان حسین طحان نظیف به همراه  01/02/1392 تاریخ سالگی در 25سرانجام در سن 
مان  شد و به شهادت رسید هوایی ۀآبدانان در استان ایالم دچار سانح رشته کوه کبیرکوهفیل. 

 
 :مراسم

چهارم شکاري در پایگاه  پورحبیبیکم خلبان مرتضی  شهید ستوانر کمراسم وداع با پی 02/02/1392صبح دوشنبه 
ر کپس از انتقال پی. فروند هواپیما به فرودگاه ساري انتقال یافت کر شهید با یکشهید وحدتی دزفول برگزار شد و پی

) راه آهن() ع(بن جعفر   موسی در مسجد پورحبیبیکم خلبان مرتضی  شهید ستوانداع با به بهشهر، مراسم و
 .عد از نماز مغرب و عشا برگزار شدبهشهر، ب
از خیابان امام و  پورحبیبیکم خلبان مرتضی  شهید ستوانر کپی 9:30از ساعت  03/02/1392شنبه ه صبح س

 ةوتاهی دربارکسخنان پورحبیب سپس برادر شهید . ملت تشییع شد كاطراف بیمارستان امام خمینی بهشهر تا پار
نیروي هوایی را فرشتگان  ،جباري طی سخنانی ت اهللامختصري انجام شد و بعد از آن آی مداحی. ردکشهید ایراد آن 

آیت ر شهید پورحبیب توسط کبر پیمیت سپس نماز . رد و به تجلیل از مقام شهید پورحبیب پرداختکالهی توصیف 
نار شهداي هشت سال دفاع کمنتقل و در  در بهشهر بهشت فاطمهآرامستان  يگلزار شهدا به و اهللا جباري اقامه شد

 .سپرده شد كمقدس به خا
پس از  09/03/1392 پنجشنبه شامگاه پورحبیبیکم خلبان مرتضی  شهید ستوانشهادت  ین روزچهلممراسم 

 .دش برگزاربهشهر  ۀنماز جماعت مغرب و عشا در مسجد مهدی ۀاقام
با حضور  04/02/1393شامگاه پنجشنبه  پورحبیبیکم خلبان مرتضی  شهید ستوانمراسم اولین سالگرد شهادت 

 .بهشهر برگزار شد ۀري در مسجد مهدیکشوري و لشکوالن ئمس
در ارتفاعات رشته  )پچ(ه اش روي سین نشان ،پورحبیبیکم خلبان مرتضی  سال پس از شهادت شهید ستوان کی
 .دشوي  ةمان پیدا و تحویل خانوادوه فیلک

از ساعت  03/02/1394، عصر پنجشنبه پورحبیبیکم خلبان مرتضی  شهید ستوانشهادت مراسم دومین سالگرد 
 ةآشنایان و خانواد، خانواده هاي شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس، دوستان و با حضور مردم 19الی  18

  .بهشهر برگزار شد در شهید پورحبیب در آرامستان بهشت فاطمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

رمرا شهردر روستاي آبگرم  20/06/1356مراد متولد  شهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پور فرزند شهرستان د جِ
ی را با کودکدوران چهارمین فرزند خانواده بود و . شاورز دیده به جهان گشودکمرودشت استان فارس در خانواده اي 

یه و عقابی بر بلنداي آن کوه بلندي تکآنها به دیوار  ۀخان. گذرانید )ع( در جوار حضرت ایوب نبی شبرادر و خواهران
النتري مجتمع کشهید  اول متوسطه را در آموزشگاه ةدور. راهی مدرسه شد 1362 سال مهرماه. آشیانه داشت

از هنرستان صنعتی ولی عصر مرودشت و   کترونیکسب دیپلم برق و الکبا  و کردصنعتی گوشت فارس سپري 
پس . فنون هوایی شهید ستاري پذیرفته شدعلوم و در دانشگاه  کفیزی - ریاضی ۀرشت ور سراسريکنکموفقیت در 

سب تجارب کپس از . دشفارغ التحصیل  F-4 ةنخست خلبانی هواپیماي جنگند ۀسال تالش شبانه روزي با رتب 4از 
مراتب رشد و بالندگی در پرواز را  كنارکُاري در پایگاه بندرعباس، همدان و کهواپیماهاي شبا پرواز  ۀفراوان در عرص

دو دهه پرواز با  ۀتجرب. دش کناركاري کدهم ش عملیات پایگاه ةمدرس خلبانی و فرماند ،و در پایان کردطی 
شانید و حفاظت از آسمان خلیج فارس را با کگري و مدرس خلبانان جوان پیماي جنگنده، او را به سمت مربیهوا

ه فرزند بسه  ،كه حاصل این زندگی مشترک کردبا خدیجه آقایی ازدواج  1382در سال . شاگردانش بر عهده گرفت
وههاي کعالقه به زادگاه و . می باشد) .پنج ماه پس از شهادت پدر متولد شد حسین که(نام متین و هانیه و حسین 

 کمکشت و زراعت و کشاند و به کاو و خانواده اش را در طول سال به روستاي آبگرم می  ،شیده اشک کسر به فل
 ،در گفتار و رفتارمتانت . دکرخلوت نشینی را بارها و بارها بر بلنداي روستا تجربه می . یان می پرداختیبه روستا

 خلبان سروانشهید به همراه  22/10/1394سالگی در تاریخ  38سرانجام در سن  و. دکررا زبانزد خاص و عام  وي
استان سیستان و  كنارکُزي بندر کهیر در بخش مرکدوراهی روستاي تران و روستاي  ةنار جادکدر علی بلورخانی 

خدمت در  ۀسال سابق 16شهید عفیفی پور بیش از  .به شهادت رسید دچار سانحۀ هوایی شد و بلوچستان
 .را داشت کناركهاي هوایی بوشهر، بندرعباس و پایگاه

 
 :مراسم

 ةبا برگزاري مراسم ویژشهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پور ر کپی 8:30از ساعت  24/10/1394صبح پنجشنبه 
و با حضور مردم و مسئوالن استانی و شیراز  ترابري شهید دوران -شکاري پایگاه هفتم نان کارکنظامی از سوي 

حضرت  ةنگرانش، در گلزار شهداي روستاي آبگرم در جوار مقبرساران و همکشهرستانی و همچنین جمعی از هم
 .سپرده شد كبه خا) ع( ایوب نبی



از  24/10/1394 عصر پنجشنبهمراسم سومین و هفتمین روز شهادت شهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پور 
 .مرودشت برگزار شد) ص(در مسجدالرسول  16الی  14ساعت 

 یس بنیاد شهید وئاجتماعی فرمانداري و ر فرماندار مرودشت به اتفاق معاون سیاسی و 08/11/1394 روز پنجشنبه
 . ندردکدیدار شهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پور  ةامور ایثارگران این شهرستان با خانواد

 ةمطبوعات مرودشت با خانواد ۀاعضاي خان ،)بهمن 19( روز نیروي هوایی به مناسبت 20/11/1394 شنبه روز سه
  .شهید تقدیم شد ةبه خانواد بودند و لوح تقدیري به رسم یادکرددیدار شهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 تاریخسالگی در  26در سن  سرانجام بود که 02/04/1368شهید سروان خلبان علی بلورخانی فرزند حسن متولد 
هیر کدوراهی روستاي تران و روستاي  ةنار جادکدر  شهید سرهنگ خلبان حمید عفیفی پوربه همراه  22/10/1394

 50قطعۀ و در  به شهادت رسیدهوایی شد و  ۀدچار سانح استان سیستان و بلوچستان كنارکُزي بندر کدر بخش مر
  .سپرده شد كبه خا در تهران بهشت زهراآرامستان 

 
 :مراسم
 درب مقابل از 8 ساعت از 24/10/1394 پنجشنبه صبح بلورخانی علی خلبان سروان شهید پیکر تشییع مراسم
  .شد برگزار تهران شکاري یکم پایگاه

 3فاز ) ع( در مسجد امام حسن مجتبی 25/10/1394ه جمعروز  بلورخانیشهید سروان خلبان علی مراسم ختم 
شوري کري و کشهید و مسئولین لش ةبا حضور خانواددر بخش مرکزي شهرستان شهریار استان تهران اندیشه  شهر

 .برگزار شد
ماهنیان از در مسجد جامع روستاي  02/11/1394روز جمعه شهید سروان خلبان علی بلورخانی  گرامیداشتمراسم 

اري بنیاد شهید کاستان همدان با حضور مردم و مسئولین شهرستان با هم در  نزشهرستان ر  زيکبخش مر توابع
این شهید . دکره نیز سخنرانی روِشهرستان قُ ۀآیت اهللا محمدي امام جمع ،این مراسم در. شهرستان برگزار شد

  .اهل روستاي ماهنیان بود بزرگوار اصالتاً
 جمعۀ امام سخنرانی با 24/10/1395 جمعه روز بلورخانی علی خلبان سروان شهید شهادت سالگرد اولینمراسم 

 برگزار اندیشه شهر 3 فاز) ع( مجتبی حسن امام مسجد در مروج علی سید المسلمین و االسالم حجت اندیشه شهر
  .شد



  
  

ال کُدر روستاي هندو 17/03/1355 متولدشهید سرهنگ خلبان سعید اصغري فرزند قربان اصغري و مرضیه نجاتی 
وي تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در . دیده به جهان گشود استان مازندران بخش دابودشت شهرستان آمل

ور سراسري کنکدر . تحصیالت دبیرستانی را در دبیرستانهاي آمل پشت سرگذاشت  ال و بوران وکروستاي هندو
به اما . شهید ستاري پذیرفته شد علوم و فنون هواییدانشگاه خلبانی رگان و برق دانشگاه گه هاي همزمان در رشت

این عالقه آن . ردکخلبانی تحصیل  ۀشهید ستاري در رشت علوم و فنون هواییبه پرواز در دانشگاه زیاد  ۀدلیل عالق
سی از خودش با تیپ که در همان ابتداي تحصیالت دانشگاهی، اقدام به خرید لباس خلبانی کرد و عکبود  زیاد قدر

بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی، عازم پایگاههاي اصفهان، همدان، تهران و . به سوغات آورد شخلبانی را براي مادر
تصمیم گرفت تا در  ؛تر بودن آن داد که از نظر اهمیت منطقه و استراتژیکبندرعباس شد و بنابر تشخیصی 

وي با همت و . دوران خدمتش را به سر ببرد ،ترکتا در شهرهاي نزدی شتهرچند این اختیار را دا. بندرعباس بماند
اي پروازي شده و در ه هر دستو لید بندرعباس اريکبازرسی و ایمنی پایگاه نهم ش ةار فراوان به عنوان فرماندکپشت
همچنین استاد خلبان هواپیماهاي جنگی و . بود بندرعباس اريکمعاونت پشتیبانی پایگاه نهم ش ،از زمان ه ايبره

همراه شهید سرگرد به  22/06/1391 تاریخسالگی در  36در سن سرانجام و . استاد دانشگاههاي هوانوردي نیز بود
دچار سانحۀ هوایی  رزمی -ی اري بندرعباس در حین انجام عملیات آموزشکحوالی پایگاه نهم شخلبان رضا فانی 

 فرزند کاز این شهید بزرگوار در هنگام شهادت ی. سپرده شد كال به خاکرسید و در روستاي هندوبه شهادت  شد و
  .ساله به یادگار مانده است 7دختر 

 که خبر شهادت سرهنگ خلبان سعید اصغري را به خانواده اش دادند، مادر داغ دیده اش تنها یکبعد از این
که با موافقت . بود کاز نزدی فانتومدرخواست، دیدن هواپیماي درخواست از مسئوالن نیروي هوایی داشت و این 

شیده اش قبل از پرواز کاین مادر داغدیده به آرزوي خودش رسید و براي همرزمان و دوستان پسر پر ،مسئوالن
  .ان دادکدست ت

  



 :مراسم
 خلبان شهید سرهنگخلبان  رکپی) ع(شهادت امام جواد  گردهمزمان با سال 25/07/1391پیش از ظهر سه شنبه 

ال کسپاري به روستاي هندوکتا گلزار شهداي آمل تشییع شد و براي خا) ع(سعید اصغري از مقابل مسجد امام رضا 
شامگاه همان روز با حضور مردم آمل در مصالي قدس این  ،همچنین مراسم وداع با آن شهید. انتقال داده شد

 . شهرستان با مداحی مداحان اهل بیت برگزار شد
 ۀدر حسینی 26/07/1392شنبه شامگاه پنج سعید اصغري خلبان شهید سرهنگسالگرد شهادت  مراسم اولین

نهاجا و  ةامیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی مشاور عالی فرماند ،در این مراسم. ال برگزار شدکروستاي هندو
  .مسئول عقیدتی سیاسی نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران به همراه دیگر امراي ارتش حضور داشتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

در تاریخ  )حفاظت نیروي هوایی ةفرماند سرتیپ دوم عباس فانی( عباس شهید سرگرد خلبان رضا فانی فرزند
علوم و فنون ه به دانشگاه کعملیات دانشگاه افسري فارابی بود  - ستوان دوم اطالعات . متولد شد 23/01/1357

 تاریخدر سالگی  34و سرانجام در سن . ردکشروع  اخلبانی ر ةمنتقل شد و از آنجا دور شهید ستاري هوایی
حوالی پایگاه رزمی  -در حین انجام عملیات آموزشی شهید سرهنگ خلبان سعید اصغري به همراه  22/06/1391

 .سپرده شد كبه خا در تهران بهشت زهرا ستانآرام 50قطعۀ  به شهادت رسید و دراري بندرعباس کنهم ش
 

 :یادبود
شهید سرگرد خلبان رضا فانی که از   براي گرامیداشت و پاسداشت خدمات ارزشمند 20/02/1394 روز یکشنبه
اشراقی در  ۀتابلو نام این شهید در نزدیکی ایستگاه فرودگاه در خیابان دماوند و محل ؛اشراقی تهران بود ۀاهالی محل

 .نامگذاري شد» رضا فانی«متري اول به نام شهید خلبان  15پالك کوبی و خیابان  ،تهران 13 ۀمنطق
  
  
  
  
 



  
  

ریس  ستانشهردر   15/06/1350 متولدفرزند نصیر  شهید سرهنگ خلبان قادر اسدي استان آذربایجان شرقی در ه
پدر و خواهران  ۀوي دوران کودکی و نوجوانی خود را به دلیل از دست دادن مادر در سای. دیده به جهان گشود

خلبانی شد و پس از طی مراحل آموزش پرواز با هواپیماي  ةوارد دانشکد 1370در سال . دلسوز و مهربانش گذراند
نانزاب (Beechcraft Bonanza F33) و PC-7  وF-5  جمهوري  ارتش خلبانانو به جمع شد فارغ التحصیل

هاي اصفهان، شیراز، تبریز و دزفول در خود در پایگاه ۀشهید اسدي در دوران خدمت صادقان. پیوست اسالمی ایران
مسابقات  (Top Gun)به عنوان قهرمان قهرمانان  1387وي در سال . نیروي هوایی بود ۀخلبانان نمون ةزمر

 در تاریخسالگی  38و سرانجام در سن  .تیراندازي هوا به زمین و بهترین خلبان نیروي هوایی شناخته شد
 از این شهید بزرگوار. چابهار به شهادت رسید ۀدر منطق» والیت میالد نور«در حین انجام رزمایش  03/04/1388

 .ر مانده استبه نام آناهیتا به یادگا دخترفرزند  یکدر هنگام شهادت 
  

 :مراسم
با حضور مردم تبریز در معراج شهدا تشییع و  شهید سرهنگ خلبان قادر اسديپیکر  04/04/1388روز پنجشنبه 

  .به خاك سپرده شدتبریز در وادي رحمت آرامستان هشت سال دفاع مقدس در  شهدايدر کنار 
در مسجد حاج  20الی  18از ساعت  07/04/1388یکشنبه  عصر شهید سرهنگ خلبان قادر اسدي ختم مراسم

هر    .برگزار شداستان آذربایجان شرقی معین واقع در میدان فرمانداري شهرستان اَ
حلول سال نو، میهمان  ۀشرقی در آستان اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان 26/12/1394چهارشنبه  شامگاه
وي سهند تبریز شد و در گفتگوي صمیمانه با دختر نوجوان شهید کدر  شهید سرهنگ خلبان قادر اسدي ةخانواد

 .ردکجو و تندیس یادبود استانداري را به او تقدیم و  او پرس اسدي، از وضعیت درسی
ل آموزش و پرورش ک شهدا و ایثارگران، جعفر پاشایی مدیر با حضور خانواده هاي 26/08/1394سه شنبه  روز

ی کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، امیر ظهیر مالک سردار جعفري مدیرشرقی،  استان آذربایجان
 امور ایثارگران استان آذربایجان ل بنیاد شهید وک مدیر ،قاسم صمدیان و )ع(ء حمزه سیدالشهدا 121تیپ  ةفرماند
شهید از آناهیتا اسدي، فرزند  ،در این مراسم. ریم شدکتجلیل و ت سال شهدا 10 ، از فرزندان دختر زیرشرقی

  .ریم به عمل آورده شدکتجلیل و ت سرهنگ خلبان قادر اسدي



  
  

 طالقان شهرستانروستاي نویز در  19/03/1355خلبان علیرضا کریمایی فرزند محمود متولد دوم شهید سرهنگ 
 ةآموزش به عنوان خلبان جنگندو بعد از  وارد نیروي هوایی شد 1374در سال  .دیده به جهان گشود استان البرز

 پایگاه دوم شکاري در و سپس شهید وحدتی دزفول پایگاه چهارم شکاريانتخاب شد و در ابتدا در  F-5ابین ک کت
ه از دوران ک اي بنا به عالقه F-5ساعت پرواز با  700سال و بیش از  8 پس از گذشت تقریباً. تبریز خدمت کرد

ه با توجه به سوابق بسیار خوبی که در گردان کرا داد  F-14درخواست انتقال به  ؛داشت F-14 ةی به جنگندکودک
اري اصفهان دوره هاي پرواز با کموافقت شد و با حضور در پایگاه هشتم ش شبا درخواست  داشت؛ F-5اري کش 21

موفقیت به  با ،ولبه عنوان نفر ارا  F-14 ةآموزشهاي پرواز با جنگند 1387در سال  .ردکرا آغاز  F-14 ةجنگند
. شاه صفی شدحسن پایان رساند و مفتخر به دریافت لوح تقدیر از فرماندهی نیروي هوایی امیر سرتیپ خلبان 

هاي گاهدر پای F-14 جنگندة يابین جلوکهمزمان با پایان دوره هاي مربوطه و ورود به خدمت به عنوان خلبان 
ریمایی کشهید . جوان خوارزمی شد ةنشان تقدیر از جشنوار اري موفق به ثبت اختراع و دریافتکهشتم و ششم ش

تابش تحت ک ،نیزش وشا بود و پس از شهادتکلیف آثار مرتبط با هوانوردي و علوم روز، همانند موتور جت أدر ت
به همراه  06/11/1390سالگی در تاریخ  35سرانجام در سن و  .منتشر شده است» تکتام F-14 آشنایی با«عنوان 

مزار . به شهادت رسید شیف در خلیج فارس ةحوالی جزیرسانحۀ هوایی در رگرد خلبان مصطفی فصیحی شهید س
از این شهید بزرگوار در . واقع شده است 27 ةشمار، 16ردیف  ،50 ۀقطع ،بهشت زهراآرامستان  ،این شهید در تهران

 .ساله به نام دانیال به یادگار مانده است 8هنگام شهادت یک فرزند پسر 
  

  :مراسم
 15از ساعت  12/11/1390چهارشنبه  عصرخلبان علیرضا کریمایی دوم شهید سرهنگ روز شهادت  ینمراسم سوم

 تهران مهرآباد یکم شکاريقدیم کرج، بعد از میدان فتح، پایگاه  ةواقع در جاد) عج(در مسجد ولی عصر  16:30الی 
  .برگزار شد



  
  

اصلیت وي از . در اصفهان متولد شد 17/07/1358 متولدخلبان مصطفی فصیحی فرزند حسینعلی  شهید سرگرد
دوران ابتدایی و راهنمایی را در . زي شهرستان شهرضا در استان اصفهان بودکجان از توابع بخش مرروستاي هون

 ةصائب تبریزي دور رستاندبیابوذر واقع در پایگاه هشتم شکاري هوایی اصفهان گذراند و پس از آن در  ۀمدرس
رد و به کهوایی شهید ستاري شد و با موفقیت دانشگاه را سپري علوم و فنون رد و راهی دانشگاه کدبیرستان را طی 

اري کوارد نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران شد و در پایگاه هشتم ش F-14عنوان کمک خلبان هواپیماي 
سرهنگ دوم شهید به همراه  06/11/1390خ یسالگی در تار 32و سرانجام در سن  .اصفهان مشغول به خدمت شد

گلستان شهداي  و در رسیدبه شهادت شیف در خلیج فارس  ةحوالی جزیر هوایی ۀخلبان علیرضا کریمایی در سانح
یادگار مانده دختر به نام عسل به فرزند یک در هنگام شهادت از این شهید بزرگوار . اصفهان به خاك سپرده شد

 .است
 

 :مراسم
با حضور  14ساعت از  03/11/1392 شنبهعصر پنجشهید سرگرد خلبان مصطفی فصیحی سالگرد دومین مراسم 
شهر، خیابان  کلین استانی در اصفهان، سه راه ملئونان نیروي هوایی و مسکارکانان و آن شهید و خلب ةخانواد

 .برگزار شد )»خانه اصفهان«در شهرك (گلخانه، چهارراه نیروي هوایی، منازل سازمانی نهاجا، مسجد امام 
الی  13:30از ساعت  02/11/1393 شنبهپنج عصرشهید سرگرد خلبان مصطفی فصیحی سومین سالگرد مراسم 
  .در گلستان شهداي اصفهان برگزار شد 15:30



  
  

 همدان استان در اسدآباد شهرستان خاکریز روستاي در 1358 متولد مهر صادقی رضا خلبان سرگرد شهید
سرهنگ دوم خلبان علی اصغر شهید به همراه  05/09/1386 تاریخ در سالگی 28 سن در و سرانجام. شد  متولد

  .رسید شهادت به چابهار ۀمنطق در هوایی سانحۀ در رزمایشی مأموریت انجام هنگام آفرین شهریار
  

  :مراسم
 مراسم این در. شد تشییع اسدآباد شهرستان در مهر صادقی رضا خلبان سرگردشهید  پیکر 10/09/1386 روز شنبه

 به هدیه - شده پرپر گل این اکبر، اهللا اند، زنده شهیدان اکبر، اهللا شعارهاي سردادن با شهدا هاي خانواده و مردم
  .سپردند خاك به شهدا ۀقطع در را مهر صادقی رضا خلبان سرگرد شهید پیکر شده، رهبر


