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خلبانان ایرانی بودند که برای آموزش آیفا می رفتند 
و با خلبانان کشورهای دیگر در یک کالس بودند. 
وقتی همه دوره های حرفه ای خلبانی را در آمریکا 
با نمره بسیار باال از اســتادان سختگیر کسب کرد، 
نیروی هوایی آمریکا ماندن این دانشجوی خلبانی را 
از نیروی هوایی ایران درخواست کرد. اما بهرامی پناه، 
قید امتیازات ویژه را زد و خدمت در نیروی هوایی 

ایران را به ماندن در آمریکا ترجیح داد.

بازگشت از آمریکا به دزفول
بهرامی پناه در فروردین ۱۳۵۷ به ایران برگشت. 
در ســال ۱۳۶۰، درحالی که چند ماهی از تجاوز 
وحشــیانه رژیم بعثی عراق به خاک کشــورمان 

می گذشــت، به دزفول رفت و تا ســال ۱۳۶۶ در 
دزفول خدمت کرد. او همچون دیگر خلبانان با پرواز 
در آسمان دشمن، لرزه بر اندام دشمن انداخت که  
رؤیای تسخیر چند روزه ایران را در سر می پروراند. 
این خلبان جزو نخســتین گروهی بود که پرواز 
آموزشــی عملیاتی خود را حین جنگ انجام داد. 
بهرامی پناه با حضور در پایگاه هوایی دزفول، همراه 
با سایر تیزپروازان نیروی هوایی ارتش، در مقابل 
جنگنده های عراق و در حملــه به نیروهای پیاده 
و تأسیسات عراق، حماسه ها آفرید و تنها خلبان 
ایرانی اســت که فرمانده نیروی هوایی عراق با نام 
»گرگ آســمان« از او یاد کرده است. بهرامی پناه 
دراین باره خاطره ای را نقل کرده اســت؛ »اولین 
پرواز برون مرزی من یک پرواز ۲ فروندی، همراه 
جناب سروان »شیرافکن همتی« )امیر بازنشسته 
فعلی( بود. معمــوال در پروازهای جنگی دو هدف 

خلبان ایرانی که پیشنهاد آمریکا را رد کرد
نگاهی به زندگی زنده یاد سرهنگ خلبان »علی اشرف  بهرامی پناه« که به »گرگ آسمان« شهرت داشت
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مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه
روایــت خاطــرات طنــز از دوران 
دفاع مقــدس بــرای نوجوانــان از 
نوآوری هــای نویســندگان حوزه 
دفاع مقدس برای معرفی گوشه هایی 
از زندگی ایثارگرانی است که با وجود 
جانبازی همچنــان روحیه خود را 
حفــظ کرده اند. محمــد دهریزی 
و اســماعیل اهلل دادی در کتــاب 
»مهمان هایی بــا کفش های لنگه 

به لنگه«، داســتان های کوتاه طنزآمیز را از زبان شخصیت های 
نوجوان و با حال و هوای جنگ و دفاع مقدس روایت کرده اند. این 
کتاب مجموعه ای از ۳۰داستان کوتاه برای نوجوانان است و نگاهی 
اجتماعی به زندگی جانبازان دارد. نوجوانانی که به داستان های 
کوتاه طنز عالقه مند هســتند می توانند با خواندن این کتاب از 
داســتان های طنز لذت ببرند. کتاب مهمان هایی با کفش های 
لنگه به لنگه از انتشارات سوره مهر در ۷۲صفحه چاپ شده است. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »باران کم کم شروع شده بود. 
تاکسی گیر نمی آمد. عمورضا، چترش را آورد باالی سر من و گفت: 

»می خوای پیاده بریم«؟
گفتم: »توی این بارون خیس می شیم«.

عمو گفت: »پس مجبوریم که دربست بگیریم«.
عمورضا رفت جلوتر و درحالی که برای تاکســی ها دســت بلند 

می کرد، داد زد: »دربست، ده تومان«.
راننده ها هیچ توجهی به من و عمورضا نکردند.

توی همین موقع، یک نفر از پشت سر من داد زد: »آقارضا، دربست، 
مجانی«.

برگشتم، پشت ســرم را نگاه کردم. توی آن شلوغی ها، کسی را 
ندیدم. آن صدا را دوباره شنیدم. دویدم طرف عمو رضا، دستش 
را گرفتم و گفتم: »عمو، یک نفر دارد صدایت می کند و می گوید 

دربست، مجانی«.
عموگفت: »کی«؟

گفتم: »نمی دونم؛ توی پیاده رو است«.
با هم رفتیم توی پیاده رو. مردی خیس و خمیر روی ویلچر نشسته 
بود و به من و عمو می خندید. عمو تا او را دید، چترش را داد دست 
من و دوید طرفش. افتادند بغل هم و شــروع کردند به بوسیدن 
یکدیگر. چند دقیقه که گذشــت، رفتم جلو و گفتم: »عمورضا، 

کی می ریم خونه«؟
عمورضا گفت: »من حاال حاالها با این هم سنگرم کار دارم. تو برو 

خونه. من بعدا می آم«.
دوست عمورضا که تا آن موقع با من حرف نزده بود، به ویلچرش 

اشاره کرد و گفت: »بپرید باال. خودم دربست می برمتون«.

 اولین موزه دفاع مقدس در کرمان
موزه های دفاع مقدس با یاد  و خاطره شهدای دفاع مقدس و 
انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جوان در برخی شهرهای 
کشور ساخته شــده اند. کرمان، نخستین شهری است که با 
تدبیر و پیگیری سردار شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی 
دارای موزه دفاع مقدس شد. نخستین باغ موزه دفاع مقدس 
در ایران یادآور رشادت های لشکر 4۱ثاراهلل کرمان در جنگ 
تحمیلی است. تاریخ ساخت موزه به سال۱۳۷۷برمی گردد. 
این موزه در زمینی به مســاحت تقریبی 4هکتار و زیربنای 
۲هزار و ۵۵۰متر و با نظارت سردار سلیمانی در طراحی و در 
شهر کرمان ساخته شد. سرهنگ محمدرضا مغفوری، مسئول 
موزه دفاع مقدس کرمان خاطره ای از ســردار سلیمانی نقل 
کرده و گفته است: »سردار وقتی به کرمان می آمدند، به بازدید 
موزه دفاع مقدس کرمان هم سری می زدند. به یاد دارم یکی از 
دوستان به شهید حاج قاسم گفت: سردار فکری برای ارتقای 
بهتر موزه در زمینه هزینه ها و... بکنید؟ ایشان در جواب گفت: 
شما غصه نخورید موزه دفاع مقدس مثل فرزند من است؛ یعنی 
مثل بچه های خودم موزه را دوست دارم.« موزه دفاع مقدس 
کرمان یکی از مراکز دیدنی این شهر است که در بخش های 
متنوع ساخته شده است. این موزه در ۳طبقه ساخته و طراحی 
شده  است. گلزار 8شهید گمنام )همراه با تندیس و بخشی از 
وصایای آنها روی سنگ حک شده( در ورودی موزه قرار دارد. 
ساختمان موزه، گنبدی الله ای با چهار گلبرگ باز شده، دارد 
و در ساخت آن از بادگیرهای قدیم شهرهای کویری و معماری 
سنتی کرمان در کنار معماری مدرن الهام گرفته شده است. 
گنبد دارای 8پله نیز تداعی کننده سال های دفاع مقدس است. 
تاالرهای شقایق، آزادی، شهدا، پیروزی، نور، بصیرت و عبرت 
از بخش های مختلف موزه هســتند. در تاالر آزادی، ماکت 
عملیات و الفجر8، یکی از بزرگ ترین عملیات های دفاع مقدس 
توســط نور، حرکت و فیلم، 4روز اول عملیات والفجر 8را به 
نمایش گذاشته اســت. موزه دفاع مقدس کرمان در خیابان 

شهید عباسپور، جنب مصالی کرمان قرار دارد.

پایان فراق مادر شهید
چشــمان مادر شهید 
آران و بیــدگل پس از 
۳4 سال فراق به آرامگاه 
فرزند شهیدش در شهر 
لیکک، مرکز شهرستان 
اســتان  در  بهمئــی 
کهگیلویــه و بویراحمد 
روشن شد. پیکر شهید 
حســین نــوروزی که 

۷ســال پیش به عنوان شهید گمنام در بوســتان این شهر 
به خاک سپرده شــده بود با آزمایش دی ان ای هفته پیش 
شناسایی شد. شهید نوروزی در سال ۱۳4۹ در »ابوزیدآباد« 
از توابع شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان متولد شده 
و در سال ۱۳۶۷ در عملیات تک دشمن در منطقه عملیاتی 
فاو به شهادت رسید که تاکنون پیکر وی شناسایی نشده بود.

شب واقعه
یکی از ضعف های بزرگ 
سینمای ایران در ۲دهه 
اخیــر، نادیده گرفتــن 
قهرمانان بوده است. جز 
نمونه های بسیار اندک 
که بــه نمایــش چنین 
الگوهایــی پرداخته  اند، 
کمتــر فیلــم ایرانی را 
می توان یافت که اساسا 
قهرمان محور باشد! این 
درحالی اســت که ایران 

منبع غنی از اسطوره های مذهبی و ملی در تاریخ و به ویژه در 
8 سال دفاع مقدس است. یکی از آنها شهید دریاقلی سورانی 
است که آبادان را از سقوط نجات می دهد. داستان زندگی او 
در فیلم »شب واقعه« به کارگردانی شهرام اسدی به نمایش 

درآمده است. 
این فیلم روایت مردی خوش گذران و بلوف زن است که در 
حاشیه شهر آبادان کار می کند. با آغاز جنگ، خانواده خود 
را به جایی امن می برد و به اوراق فروشی خود برمی گردد اما 
شبی متوجه می شــود که عراقی ها تصمیم دارند به آبادان 
حمله کنند. او مسافت زیادی را پیاده و با سرعت می دود تا به 
مقر سربازان ایرانی برسد و خبر را برساند اما کسی حرف او را 
با توجه به سابقه بلوف زنی اش، باور نمی کند. عاقبت یکی از 
فرماندهان به او اعتماد می کند و سربازان ایرانی با پاتک زدن 
به عراقی ها نمی گذارند آبادان را به تصرف درآورند. انتخاب 
به جای حمید فرخ نژاد که خــودش آبادانی و با زیروبم های 
فرهنگی منطقه جنوب آشناســت، به این امر کمک کرده 
است. او برای بازی در این فیلم، نامزد دریافت سیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر شد.

پذیرش مجروحیت شیمیایی 
جانبازان مدافع حرم 

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در گفت وگو با تسنیم گفت: قطعا مجروحیت افرادی که آثار 
شیمیایی دارند را می پذیریم و تا االن هم جانبازی شیمیایی 

آنها را پذیرفته ایم.
محمود پاکدل، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران با اعالم این خبر افــزود: اقدامات ما درباره 
مدافعان حرم به روز است. در مدافعان حرم ما پرونده  معطل 

احراز جانبازی نداریم. 
حتی در ۲مرحله برای احراز جانبازی این عزیزان، تیم ما 
به سوریه هم اعزام شــده و کمیسیون در همانجا تشکیل 
شده است. تنها 44پرونده جدید از جانبازان مدافع حرم 
به بنیاد شــهید آمده که هنوز برای آن رأی صادر نشــده 
اســت. وی با تکذیب ادعاهایی مبنی بر تأیید نشدن بحث 
شــیمیایی مدافعان حرم گفت: پزشــکان متخصص ما 
به اتفاق بچه های ســتاد به ســوریه رفتند و مناطقی که 
شیمیایی شده بود را از نزدیک دیدند. ما قطعا مجروحیت 
افرادی که آثار شیمیایی دارند را می پذیریم و تا االن هم 
جانبازی شــیمیایی آنها را پذیرفته ایم. پاکدل به برنامه 
بنیاد شهید برای تســریع در روند تعیین و تکلیف احراز 
جانبازی اشاره کرد و گفت: بعضی از پرونده ها مشکالتی 
داشــته که بعضا در فرایند احراز جانبازی تا یک سال هم 
کار آن به طول انجامیده اســت اما ما به دوستانی که در 
بنیاد استان ها هستند، آموزش داده ایم تا به جای انتقال 
پرونده ها به کمیســیون مرکزی، همکاران به اســتان ها 
بروند و ابهامات در همان جا برطرف شــده و احراز هویت 
تأیید شود. به امید خدا تا آخر سال روال را کوتاه خواهیم 
کرد و روند بررسی کمیسیون ها را به ۳ ماه خواهیم رساند.
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کتاب شعر دفاع مقدس

معرفی کتاب

ایران در برابر تهاجم نظامی عراق همواره به 
رعایت اصول انسانی و اسالمی معتقد و پایبند 
بود و از هر شیوه و ابزار جنگی جهت پیشبرد 
اهداف خود استفاده نکرد. ایران نه تنها از بمباران مناطق غیرنظامی و توسل به سالح شیمیایی اجتناب 
می کرد، بلکه در برابر حمالت هوایی به شهرها، زنان و کودکان بی گناه ایرانی، فقط در میدان های نبرد و 
نظامی تالفی می کرد. از این رو 8سال دفاع مقدس عرصه بروز و ظهور استعدادهایی چون سرهنگ خلبان 
علی اشرف  بهرامی پناه است. کسی که خواب از چشمان فرماندهان و نیروهای رژیم بعثی ربوده بود و به 
همین دلیل فرمانده وقت نیروی هوایی آن رژیم، با نام »گرگ آسمان« از او یاد می کرد. او گرچه چندی سال 

پیش از کنار ما پرکشید اما مرور زندگی اش خالی از لطف نیست.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

بهرامی پناه در سال ۱۳۳۳ در کرمانشاه متولد شده 
اســت. پدرش فردی نظامی بود و از همان دوران 
کودکی با شرایط زندگی نظامی گری آشنا شد و شغل 
خود را با آگاهی کامل انتخاب کرد. خودش می گفت 
پدرم با نظامی شدن من مخالف بود ولی من گفتم 
که می خواهم یک نظامی، آن هم یک خلبان شوم و 
در آسمان کشورم به پرواز درآیم. او سال ۱۳۵۵ به 
آمریکا اعزام شد. در آنجا پس از طی مختصر دوره 
آموزش و موفقیت در امتحانات، خوش درخشید. او 
همراه ۵نفر دیگر از خلبانان ایرانی به نام های خلبان 
خسرو ادیبی)از آزادگان دوران دفاع مقدس(، خلبان 
محمود خرم دل، شــهید وثوق محمدی، شــهید 
ابراهیم شــریفی و احمد میقانی نخستین گروه از 

درنظر گرفته می شــود که در آن مأموریت، چون 
هدف اول ما مشــخص نبود، به سمت هدف دوم 
رفتیم که چند تانکر ســوخت بود و آنها را منهدم 
کردیم. اما در موقع برگشــت متوجه شــدیم که 
یکی از بمب ها شــلیک نشــده و یک هواپیمای 
عراقی نیز در باالی سرمان قرار گرفته و به سمت 
ما تیراندازی می کند. در یک لحظه من ســرعت 
هواپیما را به حداقل رساندم و هواپیمای عراقی از 
ما جلو افتاد و وقتی می خواست دور بزند،  به زمین 
خورد و منفجر شد. من هم چون با وجود بمب زیر 
هواپیما نمی توانســتم در پایگاه بنشینم، بمب ها 
را در رودخانه رها کردم و این نخســتین خاطره 
برون مرزی من بود.« بهرامی پناه، عالوه بر پروازهای 
برون مرزی، به عنوان استاد پرواز نقش مهمی در 
آموزش به خلبانان جوان و استفاده از هواپیماهای 

خریداری شده از کشور چین را برعهده داشت.

معرفی چند جنگنده  عملیاتی که هنوز در حال خدمت در ارتش جمهوری اسالمی ایران هستند

امنیت در سایه هواگردها

               هواپیمای جنگنده F-4 که به »فانتوم )به 
معنای شبح(« معروف است، یک 
جنگنده و بمب افکن ۲سرنشینه و 
۲موتوره مافوق صوت و دوربرد است که 
توانایی عملیات در تمام شرایط آب و هوایی 
را دارد. این جنگنده آمریکایی که آن را شرکت 
»مک دانل داگالس« می سازد، از ســال ۱۳4۷در نیروی 
هوایی به خدمت گرفته شد. درباره فانتوم گفته می شود که 

این جنگنده ستون فقرات نیروی هوایی ماست.

F-5 یــک هواپیمای جنگنده ســبک 
مافوق صوت است که سال ها پیش آن را یک شرکت آمریکایی به نام 
»نورثروپ« تولید می کرد. این مدل هواپیمای سبک و ارزان، نخستین 
پرواز خود را در سال۱۹۵۹میالدی انجام داد و از سال۱۳4۳در نیروی 
هوایی ارتش ایران به خدمت گرفته شد. اف۵ که مدل های مختلفی 
داشــت و با لقب هایی ازجمله فریدوم فایتر )جنگجــوی آزادی( و 
تایگر شناخته می شد، پایه ای برای ساخت هواپیماهای بومی یعنی 

آذرخش، صاعقه، سیمرغ و کوثر شد.

F-14تامکت که یکی از 
پیشرفته ترین، پیچیده ترین و گران قیمت ترین 
جنگنده های تاریخ هوانوردی جهان اســت، توسط 
شرکت »گرومن« آمریکا ساخته شده و نخستین پروازش 
را در ســال۱۹۷۰انجام داده اســت. اف۱4فقط در نیروی 
دریایی آمریکا و نیروی هوایــی ارتش ایران تجربه خدمت دارد 

و هم اکنون فقط نهاجا به کار گیرنده این جنگنده در جهان است.

»چنگدو جی– ۷« با نام 
صادراتی F-7، یک جنگنده شــکاری بمب افکن ســاخت شرکت 
»چنگدو« چین با لقب »ایرگارد« اســت که براســاس جنگنده 
»میگ ۲۱« ســاخته شده است. سری نخســت این هواپیماها در 
ســال۱۹۶4میالدی ساخته شــد و نیروی هوایی ارتش ایران بعد 
از جنگ 8ســاله اش با عراق، تعدادی از آنها را به خدمت گرفت تا 

جایگزین جنگنده های از دست رفته خود کند.

هواپیمای جت جنگنده و بمب افکــن »صاعقه« نیز یک جنگنده 
دیگر ایرانی است که شرکت صنایع هواپیماسازی ایران آن را ساخته 
اســت. صاعقه که درواقع توسعه یافته آذرخش اســت، در ابتدای 
دهه۱۳8۰پرواز آزمایشی خود را انجام داد و به همین دلیل در ابتدا 
با نام صاعقه - 8۰ معرفی شد. این جنگنده از سال۱۳۹۳در ایران به 

تولید انبوه رسید و در نیروی هوایی ارتش در حال خدمت است.

در دهه۱۹۷۰میالدی، شرکت   
»میکویان« شوروی سابق هواپیمای جنگنده ای با 

عنوان میگ ۲۹طراحی کرد که لقب آن »فالکروم« است. این هواپیما 
که با وظیفه اصلی دفاع هوایی یا رهگیری ساخته شده و بعدها توانایی 
عملیات هوا به سطح هم به آن اضافه شد، نخستین پروازش را در سال 
۱۹۷۷انجام داد. میگ۲۹از بهترین محصوالت صادراتی برای شوروی 

در زمان خود و برای روسیه هم اکنون است.

بعد از هواگردهــای جنگنده آذرخش و صاعقــه، نوبت به جنگنده 
»کوثر« رسید. این جنگنده که توسعه یافته ۲جنگنده دیگر شرکت 
صنایع هواپیماسازی ایران است، ویژگی های منحصر به فردی دارد 
که داشتن رادار بسیار قوی، داشتن۷جایگاه نگهداری مهمات، حمل 
۱۲بمب ۲۵۰کیلویی، حمل 4موشک هوا به هوا و مداومت پروازی 

دو ساعته ازجمله آنهاست.

ســوخو۲4 یــک 
بمب افکــن ضربتی 
نســل ســوم مافوق صوت، ۲کابینه، بال متغیر و ۲موتوره ساخت 
شرکت »سوخو« شوروی است که با لقب »فنسر«، نخستین پرواز 
خود را در سال ۱۹۷۰انجام داد و از سال ۱۹۷4وارد ارتش شوروی 
شد. این بمب افکن ضربتی با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و فواصل 
دور هم اکنون در ارتش های روســیه، اوکراین، قزاقستان، الجزایر، 

سودان، سوریه و ایران در حال خدمت است.

میراژ اف۱، هواگرد جنگنده ســاخت شرکت فرانسوی »داسو« 
است که از اوایل دهه۱۹۷۰در ارتش فرانسه و چندین کشور دیگر 
دنیا به کار گرفته شد. این هواپیما در قالب ۱4۰فروند هواپیمای 
شکاری و غیرشــکاری عراقی که در جنگ اول خلیج فارس در 
سال۱۹۹۱به ایران پناهنده شــدند، به ایران آمد و ارتش ایران 
بدون هیچ تجربه ای از به کارگیری این جنگنده و بدون پشتیبانی 
سازنده اش توانست این هواپیما را عملیاتی کند. نخستین پرواز 

میراژ اف۱در ایران با مرحوم »بهروز نقدی بیک« بود.

و اما بشــنوید از جنگنده »آذرخش« که توســط شــرکت صنایع 
هواپیماســازی ایران تولید شــده اســت. این جنگنده که به روش 
مهندسی معکوس روی جنگنده اف۵ساخته شده، به نوعی ارتقایافته 
این جنگنده است. آذرخش که مجهز به سامانه هشداردهنده راداری 
است، سال ۱۹۹۷میالدی معرفی شد و از آن زمان تا به امروز در نیروی 

هوایی ارتش ایران در حال خدمت است.

اف5
میگ 29

اف4 فانتوم

میراژ اف1

کوثر آذرخش

اف 14تامکت
سوخو24

اف7

عقه صا

به گواه تاریخ و آنچه بر سر این سرزمین آمده، باید گفت اگر قدرتمند نباشیم و روی اهداف خود استوار 
نایستیم، دیگرانی هستند که ما را از پای درخواهندآورد. البته تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که 

ایران اهل تجاوز به کشور دیگری نیست، با وجود این، ملت ایران با همه خوبی ها و 
مسالمت خواهی هایش اما باید خود را در برابر قدرت هایی که همواره به این کشور، منابع آن و جایگاه جغرافیایی اش 

چشم طمع دارند، تقویت کرده و آماده نگه دارد. این آمادگی، آمادگی برای جنگ نیست بلکه آمادگی 
برای ایجاد و حفظ صلح پایدار اســت. با ما 
همراه باشید تا با چند جنگنده  عملیاتی که 
در حال خدمت در ارتش جمهوری اسالمی 

شوید.ایران اســت آشنا 

بیشترین ساعت پرواز
خلبان علی اشرف بهرامی پناه، ازجمله خلبانان دارنده بیشترین میزان ساعت پرواز 
عملیات جنگی در دوران 8سال دفاع مقدس و یکی از دارندگان با ارزش ترین عنوان 
خلبانی و رزم خلبانی در تاریخ نیروی هوایی ایران اســت. او پس از ۳۱ سال خدمت 

صادقانه به کشور، به درجه بازنشستگی مفتخر شد و در سال ۱۳95درگذشت.

مکث

آزاده سلطانيگزارش
روزنامه نگار

خواب ارغوانی
اگــر بــه خوانــدن 
کتاب های شــعر با 
مضمون دفاع مقدس 
عالقه دارید پیشنهاد 
می کنیــم خواندن 
»خــواب  کتــاب 
ارغوانــی« نوشــته 
ســید علی موسوی 
از  را  گرمــارودی 

دست ندهید. 
شعرهای این مجموعه شــامل ۳بخش است: 
بخش اول  گزیده ای اســت از شــعرهای پیش 
از انقالب که در ایام مبــارزه با رژیم )چه پیش 
از زندان ساواک و چه در زندان و چه در دوران 
شکل گیری انقالب( سروده شــده اند. اغلب از 
تاریخ ســرایش پی به زمان آنهــا می توان برد. 
بخش دیگر شــعرها مربوط به شهدای دوران 
شکل گیری انقالب و شــهدای بعد از انقالب، 

شهدای دفاع مقدس و شهدای محراب است. 
بخش آخر نیز شعرهایی است که به خود جنگ 
و دفاع مقدس مستقیم تر پرداخته اند. باغ رنگ، 
تیرنــگ پر طالیی، گلبیشــه های نور، دشــت 
شهیدان، صدای کبک دری، خرمشهر، شهیدان 
الله باغ بهشــتند، جانباز، خواب ارغوانی و... از 
شعرهای این کتاب است. کتاب خواب ارغوانی 
توسط انتشارات سوره مهر در سال۱۳۹۲ چاپ 

شده است.


