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توگوباناخدايكمبازنشستهعليرضا��يي

�گف فرماندهدومناوشكنقهرمانسهند

يكجنونغيرت
يكدرياحماسه
وقتي با ناخدا يكم علي رضايي براي صحبت درباره ماجراي ناوشكن سهند تماس گرفتيم ،گفت چندان عالقهاي ندارد درباره آن روزها
حرف بزند .وجه اين بيميلي را نميدانستيم .اصرار كرديم و اصرار تا از ايشان وقت گرفتيم .روز مصاحبه با روي خوش تحويلمان گرفت
و خيلي هم سرحال و با انرژي برايمان از خودش و از ماجراي درگيري ناوشكنشان سهند با آمريكاييها حرف زد ،تنها حاال كه مصاحبه
تمام شده مي فهميم چقد توضيحانگي زهاي كه آنها را به رفتن ترغيب كرد سخت و طاقتفرساست
ظاهرا ًدرسخوانده آمریکا هستید.

بچهها در
گلوالی
کف دریاچه
تمرینکنند.
اما مشكل
بعدي اين
بو اين بود
که تمام
برنامههای
آموزش
در نهایت
پنهانکاری

آره .دانش��کده ما دانش��کده تج��اری بود .اس��تادهای ما همیش��ه به
دانشجوهای خودشان سرکوفت میزدند که نگاه کنید؛ اینها انگليسي
زبان مادریشان هم نیست .چهجوری است که همیشه از شما جلوترند؟
شما اینجا دانشکده افسری رفتيد يا آنجا؟

نه .ما اینجا استخدام شدیم ،بعد رفتیم آنجا .آن وقتها نیروی دریایی در
ایران دانشکده نداشت .هرچه آموزش افسری بود در خارج بود؛ ایتالیا،
فرانس��ه ،آلمان ...در آمریکا چنين دورهاي نبود ،ولی چون تعداد ما زیاد
شد دانشکدههای تجاری آنجا قبول کردند برايمان دوره برگزار كنند .ما
هم اول یک کالس زبان فرمالیته داشتیم و بعد رفتیم آنجا.
از سهند بگوييد .چطور شد كه درگير شديد؟

جوش��ن از بوشهر آمده بود بیرون ،ما از بندرعباس .بهمان ابالغ شد باید

بروید .ما در تعمیرات بوديم .آن روز بایس��تی سهند بیرون ميآمد .اگر
بافتفرماندهياششجاعتالزمرانميداشت،بهانهايجورميكردكه
«آقا! موتورم خراب شده .نميروم ».ولي وقتي ابالغ کردند که اگر امروز
آمریکاییها شروع به زدن ما كردند ما هم شروع کنیم ،ما ظرف2ساعت
بعد از ابالغ ،ناو را آماده كرديم.
من فرمانده دوم بودم .فرمانده اول ناخدا شاهرخفر بود .از اسکله آمدیم
بیرون .داش��تیم جدا ميش��دیم كه به ما ابالغ کردند جوشن را زدهاند.
گفتند خیلی مواظب باشید ،شما را هم ميزنند .معموالً فرمانده دوم در
شروعکارپشتبلندگوبرایهمهموعظهایميکندکهمث ً
الچهاتفاقاتی
افتادهوچکارميخواهیمبکنیم.
اين موعظهها را قبل از جدا ش�دن از بندر ميكرديد؟ كه اگر كس�ي
خواست،نيايد؟

بله .صبح جمعش��ان كردم .گفتم ما ميخواهیم بروی��م .البته همه در
جریان بودند و اخبار را دنبال ميکردند؛ بیخبر نبودند .اما به هر حال به
اس��م این آمده بودند که کشتی طي چند روز آینده تحت تعمیر است و
خبری نیست .به خانوادههاشان نگفته بودند که ميخواهیم برویم دریا.
گفتمبرویدبهخانوادههاتانبگوییدکهاینراهیاستکهبرگشتندارد.
در حقیقت دستش��ان را باز گذاشتم که هرکس ميخواهد نیاید .دوسه
نفر هم نیامدند .به جز آن دو س��ه نفر ،بقیه برگش��تند .من خودم خانه
نرفتم.موقعبيرونآمدناص ً
البهاينفكرنكردمكهبچههايمرانميبينم.
از چند س��ال قبل فكرش را كرده بودم كه ديگر بچههايم را نميبينم ،نه
اآلن .حتي رفتم خانه خريدم كه بعدا ًخيالم راحت باشد خانوادهام آواره
نميشوند .سنگهايم را قب ً
ال با خودم واكنده بودم .آن موقع که موبایل
نبود .لحظهای که جدا ميش��دیم ،از خطي كه در اسكله بود با همسرم
حرف زدم .گفتم :خانم! ما رفتیم.
دستور را كي داده بود؟ فرمانده منطقه؟

فرمانازتهرانآمدهبود.دستفرماندهمنطقهنبود.آمريكاييهاسکوی
رشادترازدهبودند.وقتيبهامامگزارشدادهبودند،امام(ره)همانحرفي
را زده بودند كه قبال درب��اره اهواز گفته بودند .در ابتداي جنگ وقتي به
امام(ره)گفتهبودندعراقيهاسوسنگردوبستانراگرفتهاندواآلننزديك
اهوازند ،گفته بودند« :پس بچههاي ش��هر كجان؟» و همين باعث شد
علي غيور اصلي و  60نفر ديگر عراقيها را تا بستان به عقب برانند و اهواز
سقوط نكند .حاال هم امام (ره) گفته بودند :پس نیروی دریایی چکار کرد؟
ما این را بعدا ًشنیدیم .ایشان یک بار سؤال ميکردند .هر دفعه که سؤال
نميکردند.بايديكجوابيميداديمديگر،نه؟باخودمانميگفتيماگر
ايندفعههمآمريكاييهابخواهندسكوهايمانرا بزنندتكليفچيست؟
باید یک س��ری آدم سراغش��ان ميرفتند که وجودش را داشته باشند.
غرورشان،اعتقاداتشانمتوجهاينسمتباشد.
واقع ًا نميترسيديد؟

نه .آخرش چیست؟ یک موشک ميخورد توی کلهات و پودر ميشوی
ديگر! بیشتر از این که نیس��ت .همه دنیا باید بمیرند ،نه؟ ما نميتوانیم
حس��ب اینکه یارو توانش بيش��تر است بنشینیم و دس��ت روی دست
بگذاریم كه .از همان اول جنگ ،برای روحیه دادن به کشتیهای تجاری
که ميآمدند خارک ،ميرفتیم كنارش��ان .خودمان را نشان ميدادیم
که يعني بخواب که ما بیداریم .کسانی كه ميترسیدند کمکم در طول

جنگ رفتند .کسانی كه ماندند دیگر نميترسیدند .البته بعضی چیزها
هم اکتسابی نيست .من یك مقداری ترسمرس سرم نميشد .معروف
بودم .االن هم اطرافيانم همين را ميگویند .هرچی ميش��ود ميگویم:
«ول کن بابا! من باید بیست ،سی سال پیش مرده باشم .االن هم اضافی
زندهام».اگربخواهیبترسی،تابعميشوی:تابعترستودیگرنميتوانی
هیچکاریبکنی.
البته انضباط هم در نيروي دريايي خيلي قوي است.

آره.ببينيد!یکناوشکنهمهچیزشمنظماست.اگربیانضباطیباشد،
اص ً
ال روشن نميشود .حسني كه نیروی دریایی دارد اين است که شما
یک خانوادهاید .موقعی که ميروید دریا ،دیگر فرق ندارد كي هستيد .از
ناخدا گرفته تا مل��وان ،همه یک تهدید را دارید .یک تکه آهن روی آبيد
دیگر .سهم همه یکی است! موشک که بیايد ،ناخدا و ملوان ندارد .اما در
عين حال ناو را فرماندهها راه ميبرند .ش��اید روی ناو  150تا آدم داشته
باشید،ولیعم ً
الروحیهايکهفرماندهوافسرهایارشدکشتیميدهند
مهم است .همه نگاه ميکنند ببینند آنها نظرشان چیست .چرا؟ چون
اگر باليي بیاید س��ر خود آنها هم ميآید .اینطوري نیس��ت که بگویند
فالنی توی سنگر عقبي نشسته است و ميگوید لنگش کن!
از آن جايي كه جدا شديد تعريف كنيد.

حرفهايمان را زديم .گفتيم مواظب باشيد .جدا که شدیم ،تیربارهای
خیلیزیادیاطرافکشتیگذاشتهبودیمکهآدمهابایستندپشتاینها
و اگر موش��ک آمد ،آن را توي هوا بزنند .ولی معموالً موشک از جایی که
بلند ميش��ود حتماً ميخورد99 .درصد هم نه100 ،درصد ميخورد.
یک تكه آهن است وسط دریا و رادار قشنگ ميبيند و ميزندش .حتی
طرفميتواندمشخصکندکهازچهزاویهایبزنم؛ازبغلبخوردیاازباال.
کشتی هم پر از مهمات بود .جلوي ناوشكن انبار مهمات بود و در پاشنه،
انبارموتوروبمبها.داشتیمميرفتیمجنگ.شکنبودکهميخوردیم.
مس��ئله این بود که بایستيم .اگر زورمان هم نميرسد حداقل بايستيم.
اگر كسي جا ميزد ،ناوهاي ديگر يك گوني پر از لباس زنانه ميريختند
روي آن ناو! كه چي؟ كه تو مرد نيستي .برو بنشين توي خانهات.
رفتيم توپ ضدهوايي خود ناو را توي راه درست كرديم و بستيم .امتحان
كرديم .درخواست كردند كه كدام طرف آزاد است توپ را امتحان كنند.
اينجور وقتها فرمانده دوم در پل فرماندهي ميايس��تد .ديدمان كم
بود .آن روز هوا ش��رجي ب��ود و خيلي ديد كم بود .من س��مت آزاد را به

گفتم بروید به
خانوادههاتان
بگویید که این
راهی است که
برگشت ندارد.
در حقیقت
دستشان را
باز گذاشتم
که هرکس
ميخواهد
نیاید .دوسه
نفر هم
نیامدند .به جز
آن دو سه نفر،
بقیهبرگشتند
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رفتن ناو سهند به دريا بعد از جوشن فقط يك پيام داشت؛ اينكه
آنها حاضرند براي زميننماندن حرف امام(ره) هر كاري بكنند

كه زديم ،بچهها گفتند خودت هم برو تنت كن .رفتم توي كابينم و تنم
كردم و آمدم .پشت سر من كابينم موشك خورد .موج انفجار پرتم كرد
روي بريج (پل فرماندهي).

افسر نگهبان نشان دادم .يكمرتبه ديدم يك هواپيماي آمريكايي ديده
ميش��ود .انگار خوابيده بود روي آب .مس��تقيم آمد .انگار ميخواست
بنش��يند روي ما .آمد روي ما و يكدفعه كش��يد باال .از بچهها هركس
پشت مسلس��ل بود زد .ما از خود بندر آتش بهاختيار داده بوديم .گفتيم
آقا،همهپشتمسلسلها.بزنيد.معطلنشويد.تيربارهاضدموشكبود:
سوئيسي و با س��رعت باال .چون آتش بهاختيار بود همينطور ميزدند.
هواپيما را سوراخ سوراخش كردند .اين بهانهاي شد كه آنها ناو را بزنند.
البته خداوكيلي جوشن را خودشان زده بودند ،ولي اين هم بهانه خوبي
شدبرايآمريكاييها.

گفتيد فرمانده ناو ناخدا شاهرخفر بودند؟

آره .آدم خيلي شجاع و خيلي متهوري بود .ترك هم بود :بهروز شاهرخفر .از من
دوسه سال ارشدتر بود .خيلي دل و جرأت داشت و نترس بود .هميشه ميگفت:
«م��ن بعدا ًبه عمق فاجعه پي ميبرم! من كارم را ميكنم و بعدش ميفهمم كه
چي شده ».من را هم كه داشت! ديگر حسابي تكميل بوديم.
اگر برگرديد به آن روزها ،باز هم اين كار را ميكنيد؟

اين هواپيماي آمريكايي كه ميآمد ،جنگنده بود؟
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هواپيما كه رفت با چه فاصل ه زمانيشروع به زدن كردند؟

يك ربع .بعد شروع كردند به زدن .اين دفعه مسلسلوار ميزدند.
از كجا مي زدند؟

نميداني كه موشك از كدام طرف ميآيد .ولي اتاق عمليات گزارش داد
 50تا هواپيما باالي سرمانند 50 .تا هواپيما براي يك ناو! اينها با ناوشان
ما را نميزدند .ناو به خاطر موش��كهاي دوربردش فاصله ميگيرد .اما
هواپيما همان امكانات را دارد 50 .تا هواپيما ،يعني يك عمليات هوايي
بسيار گس��ترده .يعني اينكه ما اين ناو را ظرف پنج دقيقه ميكنيم زير
آب .ناخدا شاهرخفر پايش مجروح شده بود .داد ميزد« :ترك ناو بزنيد.
اگزو! (من را مي گفت) ترك ناو ».در اين حالت پيداست كه ناخدا به اين
نتيجه رس��يده كه ماندن در اينجا يعني از بي��ن رفتن .تا چهل تا تلفات
قبول ،ولي ديگر بقيه بريزن��د توي آب .چون فهميد ديگر اينها نامردانه
دارند ميزنند .مدل زدنشان يكموشكي نيست؛ ميديدند شناوري كه
االن زدهاند بيحركت افتاده و خودشان هم دارند به صورت الكترونيكي
چكشميكنندوميبينندتكاننميخوردوبازمسلسلوارميزنند!
يعني ناو را كام ً
ال نابود كردند.

آره .از س��روكولش آتش باال ميرفت .گفتيم« :همه توي آب! مجروحها
را هم بكشيد ببريد توي آب ».در اين شرايط نميتواني بگويي بروم توي
موتورخانهتادونفريراكهآنجاهستندهمبياورم.اينديگرتلهاست.اگر
بروي،ديگرنميتوانيبياييبيرون.خيليهاميترسيدندبپرندتويآب.
خداوكيلي دريا ترس هم دارد .هركس��ي نميتواند از آن باال بپرد پايين.
اين بود كه زوركي هم كه شده ،افراد را از هرطرف ناوشكن ريختيم توي
آب .باوركن ناوشكن قاچقاچ شده بود ،ولي اينها ولكن نبودند .ما گروه
گروه اطراف ناو بوديم .اين بار هواپيما راكتش را مثل دارت زد .رفت توي
انبار مهمات سينه .اما منفجر نش��د .اگر ميشد ،ما ده مترياش بوديم.
خوشبختانه جريان آب و باد فرق ميكرد و ما ناخودآگاه از ناو جدا شديم.
جريان آب ما را ميبرد و جريان باد ناو را .يكدفعه فاصلهمان ش��د 100
متر .آنها هم همينطور ميزدند .حالتي بود كه انگار آتش ميپاشيدند
رويناو.بعدهمپاشنهناوشكنرازدندكهازوسطتركيد.يعنيازوسطدو
قسمت شد .سينه كشتي كشيد باال و رفت پايين .كل قضيه هفت هشت
دقيقه بيش��تر طول نكشيد .حاال ما روي آبيم و داريم تماشا ميكنيم .با
چهل پنجاه تا مجروح .س��عيد پرويز االن هم هست :كور شده بود و توي
راهروهاي كشتي كورمالكورمال راه ميرفت .توي همان چند دقيقه
هركس را كه ميشد كش��يديم بيرون .بيشتر از اين نشد .طرف ولكن
نبود و مدام ميزد .خيليها توي آب شهيد شدند ،چون تركشهايي كه

بهكشتيميخوردبرميگشتوتلفاتميگرفت.
چند ساعتي توي دريا بوديم تا يدككشها آمدند .شب شده بود .چراغ
قوه انداختند و از روي آب جمعمان كردند .ناوشكن سهند هم كه به كل
رفته بود زير آب .ما را برگرداندند .بيمارستانها را آماده كرده بودند .همه
بستري شدند .يك عده را هم بردند تهران.
كل داس��تان اين بود .ش��ايد اين درگي��ري از نظر نظام��ي چيز زيادي
نداشت ،اما بحث بيشتر سر حرف امام(ره) بود :اينكه پس ما چي؟ با توجه
به صحبتي كه امام كرده بود كه «رش��ادت را زدند ،نيروي دريايي چكار
كرد» .يكجا هم هس��ت كه بايد بروي بميري .بايد بروي جلو وظيفهات
را انجام بدهي ،حتي اگر قرار بر مردن باش��د .حاال اين يك وظيفه ديني
است ،وجداني است ،ملي است ،هرچه هست باشد .بايد بروي.
آن هواپيمايي را كه اول آمد ،رادارتان نشان نداد؟

هواپيماهاشان روي سطح دريا ميخوابيدند تا شما هيچ چيز نبيني .اگر
از باال بيايد ،رادار نش��انش ميدهد و انتظارش را داري .جالب اينجا بود
كه ما توي آب بوديم .هوا هنوز تاريك نشده بود .دورو برمان هم جسد و
زخمي و خون و خونريزي .ناو هم غرق ش��ده بود ،ولي موشك بود كه از
رويهواميرفت.يعنياينهاكارشانرامتوقفنكردهبودند.درستمثل
زاپاتا! موشك ميآمد كه الك كند .ميديد ناو غرق شده .روي چي الك
ميكني؟هواپيماهازوجيميآمدندوميزدند.
آن هواپيماها را ميديديد؟

آره .بچهها با غيظ نگاهشان ميكردند و فحش ميدادند .خب اينهمه
دوس��ت و آشنا دوروبرت تكهتكه شدهاند ،ش��هيد شدهاند و هيچ كاري
نميتوانستيم برايش��ان بكنيم .چكار كنيم .يادت هس��ت عراق رژيم
صهيونيستي را ميزد؟ حتي موشكهاي قزميت عراق هم از هر چهارتا
دوتاش ميخورد به هدف .اينكه المصب ديگر آخر تكنولوژي بود .حتي
موقع نزديك شدن هم ميشد تنظيم كرد كه كجا را بزند .اگر ميخواهي
موشك را بزني ،موش��ك نبايد از جايش بلند شود .بايد سورس موشك
را بزني وگرنه خودش را نميش��ود زد .موشكشان را كه زدند خورد توي
قلب كشتي .آنجا موتورخانه بود و آسايشگاه و ...دومين موشك رفت زير
توپ  4/5و پرتش كرد و پوس��ت انبار مهمات را كند .بعدش ديگر چپ و
راست ميزدند .من تا لحظه آخر اليفژاكت (جليقه نجات) تنم نكرده
بودم .از اول به همه گفته بودم .ولي خودم نپوشيده بودم« .محل جنگ»

بعد از اين قضيه كجا رفتيد؟

من دو س��ه ماه بيمارستان بودم .بعد دوباره برگشتم روي ناو .سبالن را بازسازي
ميكرديم .فرماندهش ش��دم .راهش انداختيم .ناوي كه از وسط جر خورده بود
راه بردنش دل و جگر ميخواس��ت .همين كه ساختندش و استخوانبندياش
را دوباره چيدند ،برديمش دريا و امتحانش كرديم .االن سالحهاي پيشرفتهاي
رويش گذاشتهاند .مثل قديم نيس��ت .خيلي بهتر است .بعدش هم ديگر نوبت
جوانها شد .راضي هم هس��تم .گردنمان را كج نكرديم .نگذاشتيم غرورمان را
بش��كنند .توي ذوقمان هم زياد خورد؛ بخصوص اين برنامهاي كه آمريكاييها
پياده كردند و چهل تا از بهترين رفقامان را كشتند و شهيد كردند .خيلي ازشان
خوشمان ميآمد ،اين هم بهش اضافه شد .آن عكسي كه توي اينترنت از سهند
هست براي من يادآور خاطره يك نامردي بزرگ است .اگر دقت كني در فاصله
 10متري ناو يك نقطهاي هس��ت .آن نقطه ماييم .اين هميشه براي من سؤال
بودهكهچراظرف 5دقيقهناورافرستادندزيرآب.چيراميخواستندبرسانند؟
آخرين شغلي كه داشتيد چه بود؟

من آخرين ش��غلم مديريت طرح و برنامه نيرو بود :ب��ا درجه ناخدا يكمي .هر
كاري كه از دس��تم برميآمد كردم .چون اين در توان من ب��ود .اگر اين كار را
نميك��ردم نامردي بود .ما اص ً
ال براي پول كار نكرديم .براي زمين كار نكرديم.
براي درجه كار نكرديم .س��ال  77آمدم بيرون و در شركت تأسيسات دريايي
و لولهگ��ذاري كف دريا و ...كار اقتصادي ميكنم .مدير ش��ناورهاي ش��ركت
بودم .آمدم بيرون كه بگويم آقاجان ،ما فقط اهل تقتق گلوله نيستيم ،كار هم
ميتوانيم بكنيم .اينجا ديگ��ر نميتواني بگويي من كي بودم! بايد بگويي چي
هستي .نه اينكه كي هستي .اگر يك تومان بهت ميدهند بايد اول صد تومان
ارزش داش��ته باش��ي .هنوز هم اين حس را دارم كه دارم در مملكت خودمان
كار ميكنم .توي خليجفارس .كار ما را هميش��ه آمريكاييها ميكردند .حاال
خودمان انجامش ميدهيم .خيلي هم بهتر و تميزتر و قشنگتر.
فاطمهغفاري ،ساالر بيباك

عكسي كه
توياينترنت
از سهند
هست براي
من يادآور
خاطره يك
نامردي
بزرگ است.
اگر دقت كني
در فاصله
 10متري ناو
يك نقطهاي
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فرمان از
تهران آمده
بود .دست
فرمانده
منطقهنبود.
آمريكاييها
سکوی
رشادت را زده
بودند .وقتي
به امام گزارش
داده بودند،
امام گفته بود:
پس نیروی
دریایی چکار
کرد؟

نه ،شناس��ايي بود .آمده بود ناو را توي آن هوا بشناس��د .ميخواس��تند
مطمئن بشوند كه اين همان سهند اس��ت .چون وقتي ديد در دريا كم
ميش��ود ،چيزي نميبيني ك��ه .از لحاظ الكترونيك��ي پيدامان كرده
بودند .ش��روع كردند به حمله كردن .حمالتشان هم كام ً
ال نامردي بود.
چيزي ك��ه ما توي ذهنمان بود ،اين بود كه يا موش��ك ميخورد به ما و
پودر ميش��ويم ،يا ميخورد به يك قسمت از كشتي .و بعد دست از سر
شناور برميدارند .بعدش هم ما شناور را نگه ميداريم ،جايي را كه آتش
گرفته خاموش ميكنيم ،يا اگر س��وراخ شده پرش ميكنيم .ولي اينها
نامردي كردند .ببينيد :در جنگ فالکلند ،وقتي آرژانتین ناو ش��فیلد را
زد ،یک موشک بيشتر نزد .موشك را كه زد ،چهل و هشت ساعت بعدش
شفيلد غرق ش��د .این طوری نیست که کش��تی را بگذاری وسط ،انگار
که ميخواهی تیربارانش کنی .يا رکورد بگ��ذاری که من این ناو را پنج
دقیقهای ميفرستم زیر آب .که چی؟ چی را ميخواهی برسانی؟ اما در
طول سالها ،توي دل آمریکاییها عقده جمع شده بود .دنبال اینطور
چیزی ميگشتند .وگرنه یک موش��ک بس بود .این ناوها آلومینیومي
است .موش��ك از این طرفش ميخورد و از آن طرف در ميرود .ولی آن
عقدههاییراکهفرماندههاشاندردریاوپنتاگونوجاهایدیگرداشتند
و حیثیتش��ان را از دس��ت داده بودند ،باید یک جایی خالي ميکردند.
داشتند عقده دلش��ان را خالی ميکردند .در خليج فارس ما ميرفتيم
جلوشان .ميگفتيم آمريكاييه! برو كنار ببينم .بعد هم ايست و بازرسي و
فالن .يارو ميديد همه جاي دنيا ملتها جلوشان دوال و سهال ميشوند!
ب��ا خودش ميگفت اينها كياند كه نه ترس��ي دارن��د و نه چيزي ،عين
خودمان هم حرف ميزنند ،همان اس��تدالل خودمان را هم دارند ،توي
ذوقمان هم ميزنند .اينها عقدههايي بود كه حتي مقامات باالترش��ان
توي سيستم پنتاگون و اينها داشتند .اين شد كه گفتند آقا! حاال كه بنا
شده بكشيمشان ،يك روحيهاي هم به سربازهايمان بدهيم .هركس كه
دلش ميخواهد يك گلوله بزند .اين نامردي را ميرس��اند .جنگ است
درست ،ولي اين مردانگي نيست .درست مثل این زاپاتا! دیدی چکارش
کردند؟ اگ��ر یک گلوله ميزدند ميرفت پ��ی کارش .احتیاج نبود یک
میلیون گلوله بهش بزنند.این برنامهای که برای سهند گذاشتند دقیقاً
مثل همان بود .بين موشك اول و دوم پنج دقيقه فاصله افتاد .من خودم
رفتم طبقه پايين .ديدم وضع افتضاح است .باروتهاي داخل ناوشكن
منهدم ش��ده بود .ما مشغول همين بازديدها و كمك به مجروحهايمان
بوديم كه موشك دوم هم به ناوشكن خورد.

من فكر نكنم ديگر جنگ اين فرمياتفاق بيفتد .در آن مقطع زماني بايس��تي
ايستادگي ميشد .يك بار جنگ ش��ده بود .اين جنگ را كي بايد ميكرد؟ اگر
تو بروي و من هم بروم ،پس كي بايس��تد؟ باالخره بايد بايس��تيم تا تكليفمان
معينبشود.نسلهايبعديميخواهنددربارهاشحرفبزننديانه؟خب،االن
اين جزو افتخارات پس��ر من است .تاريخ چيست؟ تاريخ همين است ديگر .آن
مجموعه در آن زمان مجموعهاي بود از انسانهايي كه ميخواستند تاريخ را از
نو بنويسند :چه نيروي هوايي ،چه دريايي ،چه زميني .ما اص ً
ال فكر نميكرديم
جنگ به اين زودي تمام ش��ود .بحث ،بحث جنگ  20ساله بود ،نه  8ساله .فكر
ميكنم در اين قضيه موفق بودهايم و به هدف هم رسيديم .انسان همين است
ديگر.فقطكهخوردنوخوابيدننيست.يكسريهدفهابرايخودتتعريف
ميكني ،بعد ميروي و انجامش ميدهي .ممكن هم هست همان اول قضيه از
بين بروي ،ولي تا موقعي كه راه جلويت باز هست بايد بروي.

