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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت در این مهم را دارند، درخواست می انجام وظیفه

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 ". نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارندتمام

جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در "

 ".پهناور جهان منتشر نمود

 )ره(امام خمینی

 

آیا ما . است خواهم بگویم که این جنگ یک گنج"می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 ". جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند

عنویت و "دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر م

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

حکمت است، روایت آن جهاد نیز است، مظهر تدبیر و 

 ".جهاد است مقدس و

 (العالی)مدظله ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 
 

 

 

 

 سه



  7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 256، صفحه27، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 

 ایم.ها بهره جستهتیم که در همه صحنهما هر روز در جنگ برکتی داش 

 ایم.ان را در جنگ به جهان صادر نمودهما انقالبم 

 ایم.م متجاوزان را در جنگ ثابت نمودهما مظلومیت خویش و ست 

 خواران کنار زدیم.در جنگ پرده از چهره تزویر جهان ما 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمینگ ریشهما در ج 

   نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.دوستی را در برادری و وطن ما در جنگ حس 

  ما در جنگ به مردم جهان و 
 
ها و مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 نگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این ج 

 های فاسد در مقابل اسالم احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش

 آن بوده است.ایم و نتیجه، فرع ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

 چهار



  تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در خون

 ، غرب و شوروی نشأت گرفته است.آمریکاده سال مبارزه با 

 توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن  ملت ما تا آن روز که احساس کرد

ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه 

 خود عمل کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د واحده و قدرت واحده باشیم.ی  هچ ارتشی، هچ سپاهی و هچ بسیجی  ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – علی صیادشیرازیشهید سپهبد »

 پنج



 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»      

ها و برکت خون شهدای واالمقام، نصیب ها، ایثارگریاسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

نسل جوان انقالب   های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهسینـهرزمندگان اسالم نمـوده و از 

 گردد.اسالمی منتقل می

شهید »ارتش اسالم با همت واالی امیر سرافراز  8969از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»      

های مادی و با تصویب کریمانه و حمایت 8961شکل گرفت و در سال « شیرازیسپهبد علی صیاد

ای )مدظله(،  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی حضرت امام خامنه معنوی

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی متعالی بسیجی بر این رسالت مهم را با روحیه

یَن جـاَه »بر  خداوند متعال مبنی
 

نا َو ِانَّ اللهَ َوالـذ
َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
َمَع الُمْحِسنین دوا ِفینا ل

َ
ا صداقت ، ب«ل

آمیـز را که با گـرایش جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارو تالش دسته

شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»

 یاری خداوند متعال دارد.  

 8961تا سال  8969های نبرد از سال عارف جنگ در گردآوری تجارب جبههکار هیئت م * شیوه      

بدین ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـهعملیات نقش مهمی را بر

ای از حقایق و های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهنبـرد و بـرداشـت ی خـود در صحنـه

تا پایان سال  8961هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. هیئت معارف جنگ از سال واقعیت

 وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.  عنوان کتاب مستند درباره 866 بیش از 8931

صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  به 8961جنگ نیز از سال آموزش معارف       

های افسری برای کلیه دانشگاه 8912دانشگاه افسری امام علی)ع( نیروی زمینی و از سال  9سال

 98136، تعداد  8931زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارتش ج.ا.ا به اجرا در آمده و تا پایان سال 

های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش داده است. التحصیالن دانشگاهنفر از فارغ

، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال سوم دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی 8931از سال 

 االنبیاء)ص( نیز  به اجرا درآمد. خاتم

ن وظیفه در مقاطع تحصیلی فوقآموزش کارکنا 8916هیئت معارف جنگ همچنین از سال        

ریزی نمود و این عزیزان در زمان دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی

 شش



های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

از کارکنان  هزار نفر 166، بیش از 8931جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان سال 

باشند، آموزش نظری معارف ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهوظیفه که فارغ

 اند.جنگ را فرا گرفته

ای، در هر دوره به مدت هشت ساعت و تا پایان ی عالی رسته افسران دوره 8936از سال 

 اند.ارف جنگ را طی نمودهآموزش مع هزار نفر86بیش از  8931سال 

سربازان دیپلم و زیر دیپلم  هزار نفر از293 بیش از، 8931تا پایان سال  8939از بهمن سال 

 اند.نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

آموزان های مدیران ارشد اجا، دافوس اجا و همچنین دانشبرای دورهآموزش معارف جنگ 

 نفر برگزار گردید. 8931ساعت به تعداد  86و به مدت  8931یور اجا برای اولین بار در سال پا
 «شیرازیصیادشهید سپهبد علی »هیئت معارف جنگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هفت



 نویسندهمعرفی 

هریور شدوم خلبان بازنشسته دکتر حسین خلیلی در اول سرتیپ

 8918در شهرستان ورامین دیده به جهان گشود. در سال  8992

 8929ورامین شروع کرد و در خرداد  هدوران ابتدایی را در مدرسۀ نمون

موفق به اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان رضا پهلوی در زادگاهش شد 

وارد دانشکده خلبانی شد و پس از  8921و پس از چندی در خرداد 

دوره به  ههای مقدماتی در اسفند همان سال برای ادامطی آموزش

اپیمای آشنایی با هو ای کوتاِه زبان تخصصی وهاعزام شد و با گذراندن کالس آمریکاایالت تگزاس 

، با حضور در فرودگاه هوندو حدود سی ساعت پرواز با این هواپیما را نیز تجربه «18تی»دار ملخ

 ریو انتقال یافت و با هواپیمایکرد و برای آموزش پرواز پایه به پایگاه هوایی الفلین در شهر دل

زهای آموزشی خود را با موفقیت به انجام رساند و پس پروا« 96تی» هجت مادون صوت دو موتور 

 دورۀ پیشرفته جت مافوق ،دموفق به کسب نشان خلبانی گشت. بع 8926ماه در فروردین  22از 

به ایران بازگشت و از سوی معاونت  8926 در آبان .را نیز در همین پایگاه گذراند« 91تی»صوت 

 به پایگاه هوایی« ئی2اف»افکن بمبیمای شکاریعملیات نیروی هوایی برای پرواز با هواپ

آموزش رزمی این یگان به فرماندهی سرگرد مرتضی  18وحدتی دزفول منتقل شد. در گردان

 8926طی کرد و در مرداد ممتاز  هفرزانه، مراحل مختلف پرواز با این جنگنده را با موفقیت و رتب

ت دهی سرگرد منوچهر خلیلی لیدر تیم آکروجتاکتیکی پایگاه هوایی تبریز به فرمان 28به گردان

انتقال یافت. تمرینات حفظ آمادگی رزمی با پروازهای مستمر برای دو سه ماه ادامه داشت که با 

 گیری انقالب اسالمی به صفوف ملت پیوست. اوج

پس از انقالب اسالمی به دستور سرهنگ جواد فکوری فرمانده وقت پایگاه، به سرپرستی 

شد، منصوب شد. در همان زمان به اطالعات ارشاد )حفاظت اطالعات فعلی( نامیده می هدایر 

های کرد. با شروع جنگ تحمیلی، مأموریتحفاظت فیزیکی نیز رسیدگی می همشکالت دایر 

ساعت پرواز گشت رزمی هوایی و چندین  266داد و حدود ز انجام مییپروازی را ن همحول

 اش به ثبت رسانده است.عملیات بمباران در پرونده

به « 81اف»به دلیل نیاز به خلبان برای هواپیمای فوق مدرن  8966نگارنده در اواخر سال 

پیشنهاد فرماندهی وقت پایگاه دوم سرهنگ دوم خلبان رضا سعیدی و پذیرش سرهنگ دوم 

ن یخلبان عباس بابایی فرماندهی پایگاه هشتم شکاری به اصفهان منتقل شد. همچن

 هشت



ای هاین شکاری پیشرفته را در معیت استاد خلبان یهای زمینی و پروازی کابین جلودوره

خلبان عباس  2ایرانی از جمله شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی، شادروان امیر سرتیپ

خلبان جلیل زندی، شادروان سرگرد خلبان بهرام قانعی، امیر  2حزین، شادروان امیر سرتیپ

آور، سرگرد خلبان عباس امیر ، سرهنگ خلبان محمد فرحدرضا عطاییخلبان محم 2سرتیپ

فر، سرهنگ خلبان کاظم حیدرزاده، ستوانیکم خلبان کابین اصالنی، سرگرد خلبان شکرائی

جواد طالبی و... گذراند و یک خلبان کابین عقب رضا بن 2عقب بهروز پاشاپور، امیر سرتیپ

 سال بعد با افتخار به جمع مدافعان عملیاتی آسمان کشور پیوست. 

به پایگاه هفتم هوایی شیراز منتقل شد. مدت کوتاهی  8961خلیلی در شهریور  2سرتیپ 

که شرایط حساس جنگ و افزایش تهدیدات هوایی سبب شد، نیدر این یگان پرواز کرد تا ا

شهید سرلشکر عباس بابایی، معاون عملیات وقت نهاجا با تدبیری هوشمندانه مجموعۀ 

به پایگاه هوایی اصفهان منتقل کند. از این زمان شیراز را « 81اف»عملیاتی و لجستیکی 

مربوطه در پایگاه هوایی بوشهر گسترش  یهاهمواره چند فروند هواپیمای تامکت با خلبان

یافتند و توانستند واکنشی سریع به تجاوز هواپیماهای متجاوز عراقی در محدودۀ جنوب و 

 خلیج فارس داشته باشند. 

های ایمنی پرواز و نیز از طی دورهپس  8961 او در بهمن

یا فانتوم، « 1اف»افکن دروس آکادمیک هواپیمای شکاری بمب

به عنوان افسر ایمنی پرواز برابر امریه معاونت عملیات نهاجا 

 به پایگاه هوایی بوشهر منتقل شد. همزمان 
 
)شهید بابایی( رسما

و توانست داد پروازهای آمادگی شب و روز را طبق برنامه انجام می

های دشمن و دفع تجاوز افکندر رهگیری مؤثر شکاری/ بمب

و اوایل سال  8966دوم سال  هها اقدام کند. حتی در نیمآن

های خلیج فارس، با هواپیماهای متجاوز دشمن به تواتر درگیر شد که حاصل ، روی آب8966

یل التحصانان جوان و فارغپروازان او خلبهای بعدی که بیشتر هماین عملیاِت موفق و عملیات

  های میراژ دشمن بود.دانشکده خلبانی بودند، سرنگونی چندین فروند از پرنده

به منطقۀ هوایی اصفهان منتقل « 81اف»مؤلف جهت دوره معلم خلبانی  ،با پایان جنگ

دوم ستاد مشترک ارتش ج.ا.ایران انتقال یافت و  هبه ادار  8961 ماهگردید و سپس در بهمن

 عنوان وابستۀ نظامی راهی شهر رم، پایتختبه 8963 های الزم، در سوم آبانپس از آموزش

 ُنه



آور نیروی به کشور برگشت و پس از شهادت فرماندهان نام 8962ماه سال ایتالیا شد. در دی

اردستانی، علیرضا یاسینی و...( دوباره به هوایی )شهید سرلشکر منصور ستاری، مصطفی 

نیروی هوایی و پایگاه ششم شکاری بوشهر منتقل شد. فرماندهی گردان و معاون عملیاتی 

فرماندهی و  هدور  8966-8966های پایگاه از مشاغل او در این یگان بوده است. او در سال

بایی به سمت فرمانده تیپ ستاد )دافوس( را طی نمود و پس از آن در منطقه هوایی شهید با

دکتری مدیریت راهبردی را  هدور  8916-8912های آموزش هوانوردی منصوب شد و در سال

در دانشگاه عالی دفاع ملی نمود و به سمت جانشین دانشکدۀ پرواز در دانشگاه هوایی شهید 

دومی بازنشسته شد، سرتیپ هبا درج 8911ماه سال ستاری منصوب و در اردیبهشت

 «های امنیتی ج.ا.ا در خلیج فارساولویت»اش با عنوان نامهاز پایان 8916الوصف در سال مع

تصاعد بحران امنیتی در دوران عملیات پیشدستانه »توان به دفاع کرد. از مقاالت علمی او می

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به  هسیاست دانشکد هدر مجل 8916که بهار « در عراق

 هدر مجل 2661که تابستان « سازی در خلیج فارسهای امنیتاولویت» هو نیز مقالچاپ رسید 

ِفیرز
َ
ها و منتشر شد، اشاره کرد. همچنین کتاب امنیت خلیج فارس: اولویت  8اینترنشنال ا

 ( چاپ دانشگاه عالی دفاع ملی یکی از اثرات علمی اوست. 8913راهکارها )

جمع اساتید و محققین هیئت معارف جنگ  به 8916ب حسین خلیلی از سال  2سرتیپ

شیرازی پیوست و همزمان به عنوان محقق در دفتر مطالعات راهبردی صیادسپهبد شهید علی 

  نهاجا نیز پذیرفته شد.

تدوین سلسله کتب نبردهای هوایی دفاع مقدس از جلد اول تا جلد نهم که اغلب مطالب 

آوری و نوشته شده بود، همراه همکارانش جمععلیرضا نمکی و خلبان  2سرتیپ امیر آن توسط

های اولویت»ها مقاله در خصوص نبردهای هوایی در دفاع مقدس همراه با کتاب با تدوین ده

بخشی از تألیفات  8938انتشارات دانشگاه دفاع ملی چاپ  «فارس امنیتی ج.ا.ایران در خلیج

 تخصصی و تاریخی مؤلف بوده است. 

                                                           
8. International Affairs Journal, Fummer (2661). 

 َده



 )معارف جنگ(سخن آغازین 
شاید بتوان نقطه عطِف ورود نیروی هوایی به عرصه دفاع مقدس را در عملیات سریع و 

شهریور جستجو نمود. ساعاتی بعد از  98در همان روز حمله سراسری « اولین پاسخ»کوبنده 

جانبه ملت بزرگ ایران اسالمی توسط نیروی ، شاهکار دفاع همه8923سپیده دم روز اول مهر 

 میلی به نمایش درآمد. هوایی در یک جنگ تح

 816سوارانی مرکب از در موج اول، چابک« طرح نبرد البرز»در این روز تاریخی، با اجرای 

های دفاع وارد آسمان عراق شده و ابتدا سامانه« 33-کمان»ند هواپیمای شکاری با رمز فرو

دقایقی بعد هم دهند و های هوایی را مورد هدف قرار میهوایی و سپس بخش وسیعی از پایگاه

تأسیسات حیاتی عراق )اقتصادی، صنعتی و نظامی( زیر فشار یک بمباران سنگین منهدم 

ی نیرو و در  .شوندمی در تحقق این فعالیت منسجم، تمامِی کارکنان پروازی و متخصصین فن 

ل به مهارت آنهارأس  نظیر، نقشی های هوانوردی و شهامتی کمخلبانان شجاع نهاجا با توس 

های زرهی، پیاده و اسی در قطع خطوط مواصالتی، اضمحالل نیروهای آفندی، یگاناس

 .کردندهای توقف پیشروی و تثبیت دشمن را فراهم مکانیزه عراق ایفا و زمینه

در عملیات مروارید با پشتیبانی از نداجا بخش بزرگی از نیروی دریایی  ،8923در هفتم آذر 

 ،نخستین عملیات آفندی بزرگ ارتش ج.ا.ایران ،«نصر»ت دشمن را نابود کردند و در عملیا

در یک عملیات  را عراق هترین نقطهوایی الولید در غربی همجموع کرده و سپسمشارکت 

یروز که های پبهایی جهت موفقیت در سلسله عملیاتو تجربیات گران ندناباورانه درهم کوبید

گر شد، از خود به یادگار رمشهر جلوهبا شکست حصر آبادان آغاز گردید و با آزادسازی خ

 هملت بزرگ ایران طی عملیات متهوران ه. آنگاه برای تنبیه متجاوز و احقاق حقوق حقگذاشتند

، نورانس سران جنبش غیرمتعهدها از بغداد به دهلیفجایی کنبا جابه« عبور از خط سرخ»

 .ساختندالمللی بر رژیم بعث عراق وارد ضربه کاری دیگری از بعد سیاسی و بین

ها و تنگناها محدودیت ههمرغم بهجانب از سال سوم تا آخرین روز از دفاع مقدس نیز، از یک

 ایران به ویژه نهاجا وجمهوری اسالمی نوپای نظامی علیه نظام  هیکسوی ههای ظالمانو تحریم

کارکنان این نیرو با ابتکارات فراوان و  ،ازجانب دیگر تجهیز تصاعدی نیروی هوایی عراق

ی های مدرن هوایبدیل در تاریخ جنگاقدامات اساسی جهت خودکفایی توانستند، نقشی بی

تواند به عنوان چراغی فروزان و ستونی محکم فرا روی پویندگان از خود برجای گذارند که می

 قدرت هوایی کشور قرار گیرد.      

 یازده



های توان مدعی شد که ناگفتهجرئت میپایان جنگ تحمیلی به امروز باگذشت سه دهه از

جای مانده از دوران دفاع های بهها، ابتکار عمل، تجارب ارزشمند و خالقیتبسیاری از رشادت

به  آنهاانتقال  ،صیادشیرازی علی مقدس وجود دارد که هیئت معارف جنگ شهید سپهبد

مرور روند نبردهای »ین اثر ارزشمند تحت عنوان و ا مهم دانستههای بعدی را یک ضرورت نسل

های نیز گامی کوچک ولی بسیار مهم در راستای آموزش« هوایی در هشت سال دفاع مقدس

 از این رو،شود. در نیروی هوایی الهی قلمداد می« ایعالی رسته هدور »معارف جنگ در مقطع 

برداری از تجارب جمعی دیگر ب حسین خلیلی و بهره 2های فراوان سرتیپمزبور که با تالش اثر

ایران و نهاجا به صورت بسیار خالصه براساس مدارک و جمهوری اسالمی از پیشکسوتان ارتش 

تواند به عنوان یک اثر سودمند است، می شدهمستندات به جای مانده از جنگ تحمیلی تدوین 

ندان ممزبور، همچنین به عنوان منبعی فراروی دیگر کارکنان و عالقه هنشجویان دور عالوه بر دا

 هوانوردی نظامی قرار گیرد.  هحرف به

امید است خوانندگان، پژوهشگران و پیشکسوتان گرامی بامطالعه، نقادی و ارسال مطالب 

هیئت معارف جنگ  های بعدیبرای چاپ این اثر تکمیلی در هرچه پربارتر کردن و غنای مطالب

 را یاری نمایند.

 

 شیرازیصیادرئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی 

 سرتیپ ستاد ناصر آراسته                                                              
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 291 جنگ هفتم سال ییهوا ینبردها و هااتیعمل ـ2

 236 «کنترا رانیا» نیفارلمک یماجرا ـ الف

 233 هفتم سال ییهوا ینبردها ـ ب
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 992 جنگ یانیپا سال در عراق و رانیا ینبردها و روهاین تیوضع ـ ب
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 640 جنگ خاتمه نحوه و 895قطعنامه رشیپذ ندیفرا ـ9

 919 مرصاد اتیعمل ـ الف

 916 231قطعنامه رشیپذ در آن یامدهایپ و کایآمر میمستق مداخله ـ ب

 913 مقدس دفاع یانیپا سال در ییهوا یهاتیمأمور آمار و جینتا ـ پ

 680 یانیپا سخن ـ 70

 686 منابع
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 مقدمه نگارنده

تندی در حال های نوین در عصر اطالعات بهگیری فزاینده از فناوریگذر زمان و بهره

عت سر  به آن ،هکردهای تاریخی را هم متأثر ای روایتگونهدگرگونی است که این امر حتی به

آور مبدل ساخته است. به همین جهت شناخت بخشیده و بازخوانی تاریخ را به امری الزام

هنگ و سوی فر امنیتی و گرایش به ـ های تاریخی با سازوکارهای دفاعییدهجدید نسبت به پد

ویژه وقایع تاریخی را با ها بهزده است که در آن باید همه پدیدهباورهای دینی، شرایطی را رقم

 های نوین نگریست.ها و تحلیلدیدگاه

 جمهوری اسالمیساله عراق علیه نظام نوپای فوق، جنگ تحمیلی هشت هبه گزار باتوجه 

ای و ایران ازجمله حوادثی است که در سطح داخلی دو کشور ایران و عراق، سطح منطقه

جای گذاشته است. اگر وقوع انقالب اسالمی و قطع سلطه شگرف به اثراتالمللی بین

ل ترین متغیرهای مستقنوعی یکی از اصلیبیگانگان از ایران و پیامدهای آن بر منطقه را به

 . شودساز بیشتر آشکار میآنگاه این تأثیر بنیادین و هویت ،میلی قلمداد کنیمجنگ تح

با حمله پیشدستانه نیروی هوایی عراق  98/6/8923 روز 8166در ساعت  تحمیلی جنگ

 دشهای شکاری آغاز به منظور کسب برتری هوایی و نابودی توان هوایی نهاجا به اغلب پایگاه

وجود همه  ریخ ایران علیه دشمن شکل گرفت و نهاجا باو نخستین نبردهای هوایی تا

ه و آخرین نیرویی بود ک کردملی ایفا  هبدیل در این حماسها و... نقشی بیها، تحریممحدویت

ذشت و با گیی این دوران بسیار حائز اهمیت است . لذا آشنایی با نبردهای هواشداز جنگ فارغ 

حدود سه دهه از پایان جنگ و انتشار مقاالت، کتب، خاطرات، فیلم و... مطالب ناگفته هنوز 

ن باشد که پرداختو آگاهی از فرایند و روند این نبردها مورد توجه خاص و عام می هستندبسیار 

 .استای از کتب میسر گیر و پرحجم و در قالب مجموعهبسیار وقت آنهابه 

به همه ما آموخت که تدوین یک راهبرد صحیِح نظامی و حمایت  ،فاع مقدسهشت سال د

تواند در مقاطع حساس، مدافع استقالل، تمامیت ارضی کشور و حافظ از آن در زمان صلح، می

ِت این مردم آزاده و فداکار باشد. بدون تردید، دستاورد مهم این جنگ )قطع نظر از شرف و عز 
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ح(، منزلت و اعتبار برجستهخودباوری، خوداتکایی، اس
 
ای تقالل و خودکفایی نیروهای مسل

بود که نیروی هوایی همراه با دیگر نیروهای مسلح و پشتیبانی آحاد جامعه، در دفع دشمن و 

تردید دستاوردهای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی میهن اسالمی برای خود کسب کرده که بی

 خواهد ماند.های متمادی چراغ راه آیندگان آن سال

ای جامع و در عین حال کوتاه برای نگارنده تدوین جزوه ابتدا هدف ،در این راستا

ای که بتواند فرازهایی از تاریخچه نیروی ای بوده به گونهعالی رسته هدانشجویان مقطع دور 

ای از هوایی، وقایع پس از انقالب اسالمی و روزهای قبل از جنگ تحمیلی را همراه با چکیده

ها را در معرض مطالعه نقش نهاجا در نبردهای هوایی دوران دفاع مقدس و ابتکارات و نوآوری

های معارف جنگ سپهبد تدریس در کالس ،آن همندان قرار دهد و به وسیلدانشجویان و عالقه

طالعات و نگارش کتاب، به آوری اجمعیکن حین ل ،شودغنی و تسهیل  شیرازیصیادشهید 

تواند برای عموم عالقمندان به رسته هوانوردی نظامی و نبردهای میبرخورد نمودم که   نکاتی

هوایی دفاع مقدس جذاب و آموزنده باشد. بر همین اساس نوشتار حاضر در پنج بخش به شرح 

 زیر سازماندهی و تدوین شده است:

تاریخ پرفراز ونشیب نیروی هوایی ایران از بدو تأسیس شده نگاهی کوتاه به  اّول:بخش 

، سوابق درگیری با دولت عراق، آرایش «نهاجا و طرح عملیاتی البرزآمادگی رزمی »است، آنگاه 

و ترتیب نیروی هوایی عراق پیش از جنگ و فرایند تجهیز تصاعدی آن در خالل جنگ شده و 

گ عنوان سرآغاز یک درگیری و جنلیات اولین پاسخ بهعراق و عم هتهاجم پیشدستان پایان بهدر 

و نبردهای هوایی مربوط « 33-کمان»روند عملیات  . بخش دوم:تمام عیار، پرداخته شده است

های دشمن، نبردهای هوایی علیه نیروها و ادوات دشمن موسوم به دام زیرساختهبه آن، ان

روی و نابودی نی« مروارید»و تثبیت دشمن به همراه عملیات و فرایند توقف « هاجنگ با تانک»

درخصوص نقش نهاجا در  بخش سوم:به اختصار پرداخته شده است.  آنهادریایی عراق و نتایج 

ز های پیروزمند اعملیات، سلسله ، عملیات حمله به الولید«نصر»های آفندی همچون عملیات

 و برهم ، عملیات عبور از خط سرخ، عملیات رمضانتا آزادسازی خرمشهر شکست حصر آبادان

 نگاهی به وضعیت نهاجا، در پایاناشاره شده و  هازدن محل برگزاری کنفرانس سران غیرمتعهد

به نبردهای  بخش چهارم:سوانح و دیگر نبردهای هوایی سال دوم جنگ افکنده شده است. 

و فرایند و ( (، سال چهارم )خیبر، محرمهای بزرگ سال سوم )مسلم ابن عقیلهوایی و عملیات

( دفاع مقدس همراه با جنگ و نیز نبردهای هوایی سال پنجم )بدر هامراحل جنگ نفتکش
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به نبردهای  بخش پنجم:، وقایع روند حوادث و سوانح مربوطه پرداخته شده است. شهرها

و نتایج « 1والفجر»گیری و اجرای عملیات های ششم تا آخر جنگ و فرایند شکلهوایی در سال

است، سپس به نبردهای هوایی سال هفتم جنگ و روند اجرای  اختصاص یافتهو پیامدها آن 

 مانندو پیامدهای آن « 2کربالی»هوایی در عملیات ، فرایند نبردهای «1کربالی»عملیات 

 نبردهای هوایی سال هفتم به کارنامهها و نتایج و تشدید جنگ اقتصادی و حمله به نفتکش

اختصار پرداخته شده است. درادامه نگاهی اجمالی به نبردهای هوایی در سال هشتم جنگ 

 اآنهو اقتصادی و پیامدهای  های شیمیاییو آخرین سال دفاع مقدس در قالب تشدید جنگ

های تهاجمی دشمن در تافکنده شده است، آنگاه وضعیت نیروی هوایی و نقش آن در عملیا

و پیامدهای آن به  231قطعنامهو فرایند پذیرش  آمریکاهای پایانی جنگ، مداخله مستقیم ماه

های رزمی نهاجا با نیروی اختصار تشریح شده است و در پایان ضمن مقایسه اجمالی مأموریت

 هوایی دشمن، سخن پایانی مطرح گردیده است. 

وری آنگارنده پس از یک سال تالش شبانه روزی موفق به جمع ،در خصوص تدوین این اثر

  ر تخصصی و دارای حجماز آنجایی که مطالب بسیاحجم زیادی از مطالب مرتبط با موضوع شد. 

مهم  بسیاری از مطالب سازی،بایست در فرایند باالیش و خالصه لذا الجرم می بسیار باال بود،

حذف شود. از این روی در این نوشتار مواردی که به نظر نگارنده در فرایند و روند نبردهای 

اند هم پاسخگوی نیازهای آموزشی هوایی دفاع مقدس مفید تشخیص داده شده تا بتو

ای با رویکرد نبردهای هوایی باشد و هم بتواند های معارف جنگ در مقطع عالی رستهدوره

ای مفید و جذاب باشد که به منظور غنای بیشتر، عالوه بر مطرح غیر حرفه آنبرای خوانندگان 

عملیاتی همراه با های نمودن خاطرات مرتبط با موضوعات، تالش گردیده است تا نقشه

 تصاویری مطلوب و مناسب با موضوع در حین مباحث ارائه شود.

های امیر سرتیپ ستاد صیهها، مشوقات و تودانم: نخست، از راهنماییدر اینجا الزم می

 فرمانده کنونی نهاجا نهاجا و امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وقتفرماندهی  صفیحسن شاه

 تشکر و قدردانی نمایم.

د معارف جنگ سپهبد شهی رئیس هیئت دوم، از اساتید ارجمندم امیر سرتیپ ناصر آراسته

سید ناصر  پمشان، امیر سرتیجانشین محتر ، امیر سرتیپ حسام هاشمیشیرازیصیاد

های بسیار که با ترسیم خطوط کلی و توصیه مسعود بختیاری 2و امیر سرتیپ حسینی
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داود  2و امیر سرتیپ ساختندمطلوبشان، فرصت تدوین این اثر )هرچند ناچیز( را میسر 

 که به تواتر پیگیر تدوین این اثر بودند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. مشیری

که طی بیش از ده سال تالش  علیرضا نمکیخلبان  2تیپسوم، از استاد ارجمند امیر سر 

ای از تاریخ نبردهای هوایی را به عنوان یک مرجع در هزار سطر مجموعه 82با نگارش بیش از 

 دفتر مطالعات نهاجا از خود به جای گذاشتند، تشکر نمایم. 

های کلیه پیشکسوتان، فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس و نیز امیر در پایان از مساعدت

ی های نظردفتر مطالعات راهبردی و پژوهش وقت ریاست بخش حبیبینیک سرتیپ دکتر

آوری اسناد و مدارک و مطالب مرتبط با نهاجا و دیگر عزیزانی که به انحای گوناگون در جمع

ن ریو بهت نمایممیصمیمانه سپاسگزاری  ،این فرصت را برای نگارنده ایجاد نمودند ،موضوع

 دارم.میشان احترامات خود را تقدیم
 خلیلی دکتر حسین خلبان  2سرتیپ                                     
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 تاریخچه و تجهیزات نیروی هوایی ایران و عراق و آغاز جنگ بخش اول:

 

 بخش اول

 تاریخچه و تجهیزات نیروی هوایی ایران و عراق و آغاز جنگ

 

نیروهای  هایران، سازمانی فوق تخصصی در پیکر جمهوری اسالمی نیروی هوایی ارتش 

ح ایران 
 
انی فشکه ایمان و علم، تخصص و تعهد، قدرت ابتکار و نوآوری، رشادت و جاناست مسل

به همراه تجهیزات متنوع و پیچیده، شالوده اساسی آن را شکل داده است. این نیرو در آستانه 

ردید این ت. بیترین نیروها در سطح منطقه بوده استمند پیروزی انقالب اسالمی یکی از توان

های نهفته و همت کارکنان متعهد و انقالبی ها و قابلیتبا برخورداری از ظرفیت نیرو توانست

بدیل در پیوستن به انقالب اسالمی، مبارزه با ضدانقالب و تثبیت آن و بیش از خود، نقشی بی

می المتجاوز به هنگام تهاجم نیروهای بعثی به خاک ایران اس همه توقف و تثبیت پیشروی

ایران موجبات جمهوری اسالمی انجام دهد و در نهایت به همراه دیگر عناصر نیروهای مسلح 

ناکامی صدام را در دوران دفاع مقدس فراهم سازد که آگاهی از تاریخ کوتاه، پر فراز و نشیب و 

تواند در ترسیم ی، م8992مرداد  21آن به ویژه پس از کودتای و تحوالت چگونگی تکوین 

عقالیی عملکرد این نیرو در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس، بسیار مؤثر و قابل درک باشد. 

 .شودبه تاریخچه نیروی هوایی میدر این بخش اشاره کوتاهی  ،از این روی

 تاریخچه نیروی هوایی ـ7

ن ... که بگذریم، تنها در اواخر قراز همچون پرواز کیکاووس، جمشید وهای پرو از افسانه

شمسی( است که یک هوانورد فرانسوی با بالون خود در آسمان کشور 8266نوزدهم میالدی )

 در آستانآید و دنیای جدیدی را در برابر ایرانیان میبه پرواز در می
 
نگ ج هگشاید و متعاقبا

شاهد پرواز یک فروند هواپیمای بلریو به خلبانی  شمسی( مردم تهران 8232)اواخر  جهانی اول

هواپیما در خالل جنگ جهانی اول،  ،اند. اما در بعد نظامیفردی روسی بر فراز شهر تهران بوده
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بار نظر تعدادی از طراحان جنگ را برای استفاده در عملیات رزمی به خود جلب برای نخستین

بیلی ، ( از ایتالیا8163-8396کر جولیو دوهه)کرد و در این زمینه اندیشمندانی چون سرلش

از انگلیس در  (8169-8326)و سپهبد ِسرهیو ترنچاد  آمریکااز ( 8163-8396)میشل 

پردازی کردند و از همان ابتدای کار، راهبرد و راهورد )تاکتیک( خصوص قدرت هوایی نظریه

دوهه به دلیل افکار نو خویش در سال  ،قرار دادند. با این وجودالشعاع خویش نظامی را تحت

سال زندان محکوم و میشل نیز ابتدا به فیلیپین و در آخر از کار برکنار میالدی به یک 8386

های آینده بود و شد. اما تحوالت بعدی حاکی از راستی اندیشه قدرت هوایی در جنگ

ه ب ،گذاری کالن پرداختندسرمایه به ارد شده وکشورهای صاحب قدرت جهان در این پدیده و 

د به طور نبر  هبرتری صحن برای کسبهای بعدی ای که با تشکیل نیروی هوایی، در جنگگونه

أمین ت برای. در کشور ما نیز از ابتدا با ورود هواپیمای نظامی، کردندوسیع از هواپیما استفاده 

ا توجه به نقش انکارناپذیرش، این پدیده مورد امنیت داخلی و سرکوب اشرار استفاده شد که ب

توجه بسیاری از مسئولین ارتش ایران که دوران گذار خود از فرایند سنتی به نوین را طی 

افسر آزاده و صاحب نام  خان پسیانای که کلنل محمد تقی، قرارگرفت به گونهکردمی

اولین خلبان  سال قبل نخجوان هفتشمسی ) 8236ژاندارمری اولین ایرانی بود که در سال 

پرانه یا سورتی  99، اگرچه پس از انجام کرد ایرانی( شروع به آموزش خلبانی در کشور آلمان

 . 8دوره باز ماندپرواز به علت بیماری از ادامه 

 الف ـ دوران پهلوی اول

ما در رزم، همزمان با یهواپ یاربرد نظامکار شدن اهمیت کدر تحوالت بعدی باتوجه به آش

خرداد  88خ یبه تار« رانیا ینظام ییمایسازمان هواپ»س یتشکیل ارتش واحد، فرمان تأس

ل قوا را بر عهده داشت، صادر شد و در ک یه رضاخان وزارت جنگ و فرماندهک ی، زمان8969

اده ر نام دییتغ« ل قشونک ییمایهواپ»وی، این سازمان به  یپس از سلطنت رسم 8961سال 

، یخارج یاستخدام ینان فنکار کران با خلبانان و یارتش ا یماهایهواپ ،شد. در آن زمان

 لیبه تحص و روسیه هنوز در فرانسه یرانیدادند و افسران ایرا انجام مهای محوله تیمأمور

ال8961مشغول بودند. پس از بازگشت آنان )اواخر سال  یخلبان ت سازمان صنف ی(، فع 

 . شدآغاز  8962، از بهار به رهبری سرهنگ نخجوان یرانیافسران ا یارتش با تصد ییمایهواپ

                                                           
 .26: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، صتهران« گذر تاریخ نیروی هوایی در( »8936گهر، حسین )بهنام -8
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از  ینظام یماهایهواپ یتعداد فراوان« نیارتش نو»ن یوکدر چارچوب ت ،به هرترتیب

 لیشد. قابل ذکر است که در اوا یداریخر و انگلستان هی، روس، فرانسهآلمان یشورهاک

دولت در همان بدو  یه مالیل ضعف بنیران به دلیدر ا ینظام ییمایل صنف هواپیکتش

 یماهاید هواپیخر ینار  براید 226هر برگ  یبا بها ی، با انتشار اوراق اعانه ملیسازمانده

گیرد و پس از اتخاذ تصمیم، این طرح ران، اقداماتی صورت مییاد ایاز ارتش نوبنیمورد ن

ت کبر مشار  یمبن یاغات گستردهیمبادرت به تبل ید داخلیو جرا کندیم یمراحل خود را ط

ا ز ارتش بیبه منظور تجه یافکن بودجه یتأم یبرا یمال کمکران در یپرست اهنیمردم م

ند و اقداماتی جهت گسترش این نیروی تازه بنیان انجام ینمایشتر، میب یماهایهواپ

 شود. اشاره می آنهاشود که به اهم می

 (8981) یماسازیهای هواپارخانهک( و 8986) نیتأسیس مدارس فنی، خلبا

نفر هنرآموزگار از کشور هلند برای تعلیم در  26بنا بود تا  ،در بدو تأسیس آموزشگاه فنی»

که بنا به دالیلی به تعویق افتاد و جهت عدم وابستگی به کشورهای  شوندمدرسه فنی استخدام 

استعمارگر با تدبیر مسئولین ایرانی دلسوز در وزارت جنگ، قرار شد که نخست یک متخصص 

عالیق سیاسی و »طرف که هواپیمایی به عنوان مستشار هوایی از یکی از کشورهای بی

ی با نظر های خارجکارگیری دیگر مکانسیند و بهاقتصادی با ایران نداشته باشد، استخدام شو

ای به وزارت امور خارجه به این مضمون ارسال داشت او باشد. در این خصوص وزارت جنگ نامه

العه و مط آنهاتا برای تهیه متخصص منظور و شرایط کنترات آن را اطالع دهند تا پیشنهادات 

 .   8«باشد. قبول و اجازه استخدام داده شود خصایص و مزایای بیشتری را حایز ،هرکدام مفیدتر

 یاهارخانهکس ید مصمم به تأسیاز خر یازینیدولت به منظور خوداتکایی و ب ،درپی آن

 و مثل آلمان ییاروپا یشورهاکارخانه به کن و لوازم ید ماشیگشت؛ و جهت خر یماسازیهواپ

ن یه باالخره اکن ی. تا ا2داده شد ییهاسفارش« یتنیپرات و و»ت کاز جمله شر  انگلستان

 تپهنیروی هوایی، دوشان یکیران وارد و در محل لجستیبه ا 8981ها و لوازم در سال نیماش

مشغول 28/6/8982شهباز در مورخ  یماسازیهواپ یهاارخانهکدند و به نام ینصب گرد یفعل

ر شهباز، د یهاارخانهکمونتاژ و تولید شده در  یماهاین دسته از هواپیار شدند. نخستکبه 

های دوهاویلند، تایگرموس به نام آنهافروند از  62شدند و  یبردارآماده بهره 8986ل مرداد یاوا

                                                           
 و بایگانی راکد ارتش 98/863، 19/11های شماره اسناد رسمی وزارت امورخارجه ایران پرونده -8
 98/281: پرونده 8982سال همان،  -2
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در  فروند 86« فیوری»وند هاوکر فر  82« هایند»فروند، هاوکر  22« اداکس»فروند، هاوکر  22

دنه و ب یرات اساسیردند. در صنایع شهباز، گذشته از تعمکفروندی شرکت  پنجهای دسته

د ده شد و تعدایآن تولید م« موتور»جز ما بهیه عناصر و قطعات هواپیلکما، یقطعات فنی هواپ

وقوع  تولید و تحویل داده شد اما با 8981تا سال  یفروند مشق 96و  یجنگ یمایفروند هواپ

متوقف  یلککار به طور  هران، ادامیه واشغال ایدن مواد اولیبه علت نرس ،جنگ دوم جهانی

 مشهد یهوای یها، هنگیمرغقلعه یعالوه بر هنگ هوای پهلوی اول هبه هر روی در دور گشت. 

سازماندهی  ( نیز فعال شدند و هنگ پنجم که در مهرآباد8981) زی( تبر8986) (، اهواز8982)

 ییهوا یروی( برپاشد؛ و ن8983) تپه( در آخر به عنوان هنگ بمباران در دوشان8988شده بود، )

 -یارک، شیتشافکاعم از: ا یو مشق یمختلف جنگ یماهایفروند انواع هواپ 219از استعداد 

و پوتزآورو « 3و  1یونکراس »، «اسپاد، دهاویلند»، «83و  81-برگه»، همچون یبمباران و آموزش

 . 8)مشقی(، تایگرموس، آکسفورد، اداکس و هایند برخوردار بود

 دومب ـ نیروی هوایی در دوران پهلوی 

تحت عنوان  یسازمان ،شور و خروج رضاشاهکبا اشغال  8926ور سال یدر سوم شهر

ور کذگانه در قرارگاه مسه یروهایاز ن کیهر یل شد و برایکتش« ل ارتشتاران فرماندهکقرارگاه »

ال با همان سور یشتر نبود و در هشتم شهریروز ب پنجن قرارگاه یه عمر اکد یجاد گردیا یارهیدا

ر د ین روزها به بهانه وجود مستشاران آلمانی. در اشدمقاومت، این قرارگاه منحل  کاعالم تر 

 شهدو م زیتبر یهوای یها)ارتش سرخ( به هنگ یشورو یماهایرانه هواپیگشور با حمله غافلک

، عمال  نیروی اهواز یدر جنوب و بمباران هنگ هوای یسیانگل یروهایاده شدن نیاز شمال و پ

های اشغال کشور توسط قوای ا زمینهین و دریران از هوا، زمیا کهوایی منهدم و با تجاوز به خا

 رد.یگیمقاومت م کم به تر یشود و ارتش تصمیبیگانه فراهم م

خلبانان نیروی هوایی به رهبری سروان ، جناحی از کارکنان و 8926البته در هشتم شهریور 

سوزی و به نیت مقابله با تجاوز بیگانگان به صورت از روی دل مرغیدر پادگان قلعه احمد وثیق

بر خالف فرمان صادره مبنی بر ترک مقاومت و منع استعمال اسلحه، علیه حمله « خودجوش»

گیرند و در این راستا ازان ارتش سرخ، تصمیم به مقاومت در مقابل تجاوز میاحتمالی چترب

شود یگرفته ممرغی به گروگان رییس ستاد نیروی هوایی در پادگان قلعه سرتیپ امیراحمدی

ن از ابه مقامات مستقر در قرارگاه فرماندهی منعکس و یک یگ« جریان مقاومت»که و.... تا این

                                                           
 .82-62: انتشارات آشیان، صص چاپ دوم، تهران« تاریخ نیروی هوایی ایران»( 8912رضا )، غالمباباییعلی -8
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مرغی شده و به یگان ضدهوایی نیز کنندگان پادگان قلعهلشکر یکم مأمور سرکوبی مقاومت

 شود تا به سوی هواپیماهای گروه مقاومت، آتش بگشایند. دستور داده می

( با و استوار شوشتری رغم این اقدامات، دوتن از خلبانان مقاومت )سروان وثیقبه

کنند. در پرواز و به سوی برخی از واحدها تیراندازی می هواپیماهای شکاری در آسمان تهران

شکسته شده و هواپیماهای به پرواز درآمده نیز « مقاومت» مرغینهایت با تسخیر فرودگاه قلعه

ی خودی، ناگزیر مجبور به ترک آسمان تهران شدند. در این رابطه در اثر آتش پدافند نیروها

ها در یکی از نقاط کشور فرود آمده و سال نامعلوم ولی استوار شوشتری سرنوشت سروان وثیق

  8.زندگی مخفی داشته است

و  شوددوران نیروی هوایی دچار بحران زایدالوصفی میباتوجه به موارد مطروحه در این 

ها و تأسیسات این نیرو به اشغال بیگانگان درآمده و کلیه تجهیزات باقیمانده آن عمال  فرودگاه

ش گستر و کرمانشاه و سپس بخشی از آن به شهرهای شیراز به اصفهان 8928در خرداد 

های مستقر در آتش جنگ، هنگ کردنبا فروکش  8311یابند. سرانجام در اوایل سال می

 به تهران
 
رچه ماند. گگردند و تنها یک گردان هوایی در اصفهان باقی میباز می اصفهان، مجددا

 تعداد معدودی هواپیما جهت پشتیبانی از لشکر هشتم خراسان به مشهد 8921در سال 

 گروه هوایی مشهد تشکیل می
 
عالوه یک واحد هوایی شود. بهگسترش و به دنبال آن رسما

اعزام و گروه هوایی دیگری نیز شکل  به همدان دیگر نیز جهت سرکوب شورشیان کردستان

و  نازی ارتش ایران با اعالم جنگ به آلمان گیرد. به هر ترتیب در پایان جنگ جهانی دوممی

پل »پیوستن به صف متفقین، موجبات شکست نیروهای آلمان نازی را فراهم ساخته و لقب 

ای از افسران هوایی در گیرد. از این روی با پیروزی رسمی قوای متفقین، عدهمی« پیروزی

  2.نماینددر لندن شرکت می آنهاپیروزی  هبه دعوت نیروهای متفق در رژ 8922اردیبهشت 

 سیر تحوالت خود را با اعزام افسران خود به فرانسهنیروی هوا
 
، یی از این تاریخ مجددا

. البته کندسزایی ایفا مینقش به« نجات آذربایجان»آغاز و در غائله به اصطالح  آمریکاو  انگلستان

                                                           
، ابراهیم شوشتریو نیز بنگرید به:  699-693صص  : نشر نامک،تهران« الشکلرضاشاه و قشون متحد» (8966) باقر عاقلی، -8
 تهران: نشر شیرازه. « مرغیاز شورش پادگان قلعه مقاومت: خاطرات خلبان شوشتریحماسه ( »8966)

 .826: چاپخانه نیروی هوایی، ص تهران« تاریخ پنجاه ساله نیروی هوایی ش( »8922طلوعی، مرتضی ) -2
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که از  پورمهدی سپهخلبان در این دوران فرماندهان متعددی از جمله سرتیپ  ،این نیرو

 .8تجربه نمود 8992مرداد  21فرماندهان آگاه، دلسوز و با کفایت بود را تا بعد از کودتای ننگین 

خلبانان نیروی هوایی ضمن  8998تیر  96شایان ذکر است که در جریان قیام مردمی 

کارگیری سالح علیه مردم خودداری خواهند حمایت از حقوق ملت ایران اعالم کردند که از به

یر را ت 96کنندگان و تهدید قیام باش برای پرواز بر فراز آسمان تهرانفرمان آماده: »آنهاورزید. 

 « .شان در آن روز تاریخی، آگاه ساختنداجرا نکردند و دیگر افسران را به اهمیت وظیفه

اولین سری از هواپیماهای ترابری دوموتوره داکوتا  8921در سال  ،از نظر تجهیزات هوایی

ندربولت تسال برای نیروی هوایی خدمت کرد( و هواپیماهای شکاری از نوع 26)که حدود 

 1ال»ارتباطی هاروارد، استیرمن،  -تحویل نیروی هوایی شد و سال بعد نیز هواپیماهای آموزشی

تندر بولت، داکوتا، های وارد خدمت در نیروی هوایی گردیدند. در ادامه انواع هواپیما« 26و ال

 به خدمت نیروی 8991تا  8921های طی سال« 26ال»و « 1ال»(، استرمن، 6هاروارد )تی

 8992مرداد سال  21هوایی درآمدند. علیهذا پس از کودتای ننگین 
 
ها استیالی ییآمریکا، رسما

نیروی هوایی در حال تجدید  همطلق استعماری خویش را در کشور آغاز نمودند و به ویژه پیکر 

 تحت پوشش 
 
ی قرار یآمریکازیر سلطه و نفوذ نظامیان « های نظامیکمک»سازمان، به ظاهر بدوا

 با افزایش شدت جنگ سردگ
 
عمال  نیروی هوایی در راستای اهداف ابرقدرت  ،رفت. متعاقبا

در  ییآمریکابا فرهنگ و اندیشه غربی، سازماندهی و هدایت گردید و نیروهای  آمریکانوظهور 

های جدید استقرار پایگاه هفرماندهی، نیروی انسانی، تجهیزات آفندی و پدافندی و منطق هسامان

های راداری، تجهیز و سازماندهی نیروی هوایی نقش های پدافندی هوایی و سایتو ایستگاه

 : شودکه به این عامل از دو منظر به اختصار اشاره می 2کلیدی داشتند
 روی انسانیی(  تحوالت ن7

نهضت ملی و  ویژه در دورانسوزان این نیرو بهمت و تالش دلنیروی هوایی که با 

، در آستانه خود اتکایی در زمینه تربیت و تأمین نیروی پورفرماندهی سرتیپ مهدی سپه

به ناگاه در راستای منویات شاه و در  ،انسانی و حتی آموزش دانشجویان خارجی قرار داشت

شمسی برخالف روند پیشین، حرکت جدیدی را آغاز 8999، در سال آمریکاجهت اهداف 

                                                           
مرداد بازداشت گردید. )مصور رحماانی،  21از نادر خلبانان و فرماندهانی بود که پس از کودتای ننگین  پورمهدی سپه - 8
 (216ص « کهنه سرباز»(، 8961)

 این امر یکی از عوامل نارضایتی برخی از فرماندهان و آحاد اقشار نیروی هوایی ارتش نسبت به رژیم پهلوی و سلطه -2
 
 قطعا

 بیگانه بوده است. 
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تر و در این نیرو ابتدا به یک رده سازمانی پایین« تیپ تعلیماتی»ای که استعداد گونهبه کرد

گاه و آموزش نزول کرد و سپس در سال بعد کال  دانشکده خلبانی« هنگ تعلیماتی»حد یک 

 منحل شدند. در مقابلفنی این نیر 
 
 انجمن»های ویژه زبان انگلیسی در کالس ،و موقتا

ان دار جهت تدریس اصطالحات فنی هواپیمایی به افسران و درجه« آمریکافرهنگی ایران و 

. شدیل بودند، تشک آمریکاتکمیل تحصیالت تخصصی نامزد اعزام به  برایهوایی که  ینیرو

های داران برای طی دورهاز این تاریخ به بعد خیل افسران، دانشجویان، هنرجویان، درجه

 .8، اعزام شدندآمریکامختلف به 

خلبان دوره دیده برای  دو هزارانقالب اسالمی، حدود  هنیروی هوایی در آستان

است. ترین رده در اختیار داشته نییهواپیماهای مختلف خود از سطوح فرماندهی تا پا

هایی نظیر: های مختلف برای طی دورههمچنین ساالنه تعداد بسیاری از فرماندهان در رده

ها به های پیشرفته خلبانی، فنی و دیگر دورهای، فرماندهی و ستاد، آموزشدوره عالی رسته

شدند. بدیهی است که این سیاست عالوه بر این که اعزام می آمریکاعناوین مختلف به 

که این افراد در مشاغل داشت با عنایت به اینهوایی در بر یهای سنگین برای نیروهزینه

گرفنتد؛ یکی از اثرات مهم آن ترویج فرهنگ غربی کلیدی فرماندهی و رئوس سازمان قرار می

چه این سیاست خود عامل نارضایتی اغلب فکری بود. اگر -و ایجاد وابستگی فرهنگی

 ،کارکنان را فراهم ساخته و همواره با برخورد منفی آحاد اقشار ارتش مواجه بود. از جانب دیگر

ی سرازیر هوای ییژه نیروهای گوناگون به سوی ارتش و بوشبا پوش ییآمریکاخیل مستشاران 

پیروزی انقالب اسالمی تعداد مستشاران خارجی به حدود  هانشدند به طوری که در آستمی

 گردید. چهل هزار نفر بالغ می

چنین طبیعی بود که باتوجه به روحیه بیگانه ستیزی در فرهنگ پارسی، تداوم این

ها و وابستگی به بیگانه عاملی اساسی در پیوستن آحاد کارکنان ارتش به صف سیاست

انقالب اسالمی و خشم ملت  ای که با طلوع فجربه گونه شودمیانقالب اسالمی تلقی 

گذاران های سیاست، یکی از دغدغه8926علیه استبداد و استعمار در سال  مسلمان ایران

 سابقه در ایران اسالمی بود که قبال  از نظر آنانپنتاگون، چگونگی مواجهه با این تحوالت بی

های راهبردی و امن برای تامین منافع حیاتی آنان در منطقه از نقطهو یکی « ثبات هجزیر »

                                                           
تا انقالب اسالمی به کشور  8996های در خالل سال نفر دانشجو 1666برابر مدارک موجود جهت آموزش خلبانی، حدود  -8

 اند.اعزام شده آمریکا
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که در تبلیغات مبارزات با وجود این آمریکارییس جمهور  ،کارترشد. قلمداد می خاورمیانه

 های دیکتاتوری از جمله ایرانانتخاباتی خود مسأله حقوق بشر و قطع صدور اسلحه به رژیم

چنین  ش( به تهران8926ماه میالدی )دی 8361را مطرح ساخته بود، در سفر ژانویه 

است زیرا او توانسته است ایران مرهون شایستگی شاه در رهبری کشور »اظهار داشت: 

ترین نقاط جهان درآورد. نظرات ما در ایران را به صورت یک جزیره ثبات در یکی از پرآشوب

  «.8مسائل مربوط به امنیت نظامی متقابل با هیچ کشوری به اندازه ایران نزدیک نیست
 زاتی و اقالم عمده پروازیی( تحوالت تجه2

شمسی باعنایت به مباحث و اهداف مطروحه فوق نیروی هوایی،  8992های از سال

شاهد توسعه و گسترش بیش از حد و غیر قابل انتظاری بوده است به این صورت که در 

های کمک»یی در قالب آمریکاراستای این اهداف، در ابتدا با برخورداری از تجهیزات 

 در سال و متع« 99ت»اولین جت آموزشی « نظامی
 
اولین سری از هواپیمای جت  8996اقبا

 گیرد. در اختیار نیروی هوایی قرار می« 16اف»و چند سال بعد جنگنده « 11اف»شکاری 

به بعد و در اوج دوران جنگ سرد، از یک جانب به دلیل نفوذ  8916 هکه از دهتا این

در کوبا و امکان سرایت کمونیزم به دیگر کشورهای متحد غرب، توجه بیشتری به  شوروی

گردد و به نیروی هوایی باتوجه به افزایش درآمدهای نفتی تهدیدات ابرقدرت شرق می

سو با منافع غرب، اجازه خریداری تجهیزات مدرن روز هوایی دنیا به شرح ذیل ایران، هم

 شود: داده می

، در سال «896سی»اولین سری از هواپیماهای ترابری سنگین ، 8912سال در  -

، «1اف»افکن بمبشکاری 8916، سال «2اف»نخستین هواپیماهای فراصوت  8919

دریایی و تجسسِی « 666نگیئبو»رسان سوخت ـ هواپیماهای ترابری 8929سال 

توسط « 81اف»رهگیر ـ  اولین سری از هواپیماهای شکاری 8921، سال «.اف9پی»

آیند و همزمان فرود می« خاتمی» شکاری اصفهان یی در پایگاه هشتمآمریکاخلبانان 

 .شودتحویل نیروی هوایی می« 616نگییبو»هواپیمای راهبردی جامبوجت 

( و سپردن امنیت خلیج 8366هها با خروج نیروهای انگلیسی)دهدر خالل این سال -

برتوسعه کیسینجر، عالوه -به نیروهای محلی در راستای سیاست دوستونی نیکسون فارس

هم و د ، نهم بندرعباسهای ششم بوشهرهای موجود نیروی هوایی، همچنین پایگاهپایگاه

                                                           
 .812: انتشارات آشیان، ص دوم، تهران چاپ« تاریخ نیروی هوایی ایران( »8912رضا )، غالمباباییعلی -8
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شوند و نیز فعال می« 1اف»تأسیس و اغلب با برخورداری از هواپیماهای  چابهار

تحت سفارش و « 86اف»و « 81اف»جهت هواپیماهای جنگنده  هوایی اصفهانپایگاه 

گردند و نیز تأسیس می« 86اف»های کارگیری جنگندهجهت به پایگاه پنجم امیدیه

ی قرار در اختیار نیروی هوای یی از جمله بالگرد ترابری سنگین شنوکآمریکاتعدادی بالگرد 

تعداد زیادی از این نوع بالگرد و نیز  گیرد، ضمن این که همزمان با تأسیس هوانیروزمی

لف گیرد، به طوری که منابع مختدر اختیار ارتش ایران قرار می بالگرد شکاری موسوم به کبرا

و  اآمریکهای بل استعداد بالگردهای ارتش که از کمپانی« توازن نظامی» هاز جمله نشری

. در کردندبود را تا هشتصد فروند برآورد می شده)وابسته به بل( خریداری  آگوستای ایتالیا

همچنین رسید. فروند می 116استعداد هواپیماهای شکاری نیروی هوایی به  ،این دوره

 هفت( و 8923)تابستان  8316در ژوئیه « 86اف»فروند هواپیمای  866قرار بود که تعداد 

( تحویل نیروی هوایی 8966)آذر 8318در دسامبر « آواکس» هفروند هواپیمای رادار پرند

 8.درج شده است 8-8 هدر جدول شمار  آنهاگردد که تعداد 
 

 شمسی 7681 آبان در هوایی افزارهای نیرویفهرست هواپیماها و جنگ 7-7جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 نوع هواپیما
تعداد برنامه 

 شده 

فروند 

 موجودی 
 مالحظات مأموریت

 فروند ریزش 2 افکنشکاری بمب فروند 26 فروند 92 دی1اف 7

 فروند ریزش 82 افکنشکاری بمب 862 866 یئ1اف 2

 شناسایی هوایی 86 فروند 21 یئ1افآر. 6
فروند، ریزش  82تحویلی 

 روندف2

 فروند  2ریزش  کابینتک -شکاری 896 818 یئ2اف 4

 مدل دوکابین شکاری-آموزشی 21 21 فاِ 2اف 8

 رهگیر -شکاری 66 16 81اف 3
دو فروند ریزش، یک فروند 

 آمریکادر 

 رسانبوئینگ سوخت تانکر -ترابری فروند 88 فروند 89 666سیکی 1

 8316تاریخ تحویل ژوئیه  افکنبمبشکاری - 866 86اف 5

                                                           
-861/22به شماره « موضوع: تحویل اقالم عمده خریداری شده»مأخذ: پرونده قراردادهای هواپیماهای تاکتیکی  - 8

 های استراتژیک( به نیروی هوایی شها و بررسیارتشتاران )کمیته طرحصادره از ستاد بزرگ  8926-1-82مورخ  8168/62
آن در جدول  هکه ترجم Excludes Map & Direct Control"")معاونت طرح و برنامه و بودجه( به زبان انگلیسی تحت عنوان 

 به نمایش در آمده است. 8-8شماره 
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 (رادار پرنده )آواکس - فروند 6 .آ 9ای 9
تاریخ تحویل دسامبر 

8318 

 قدرت پرتاب موشک هارپن شناسایی دریایی فروند 6 فروند 6 .اف9پی 70

77 
بالگرد 

 سی 281بی
 - ترابری سبک 96+2 فروند 96

 

های موجود نیروی مذاکراتی نیز جهت خریداری تعداد دیگری از جنگنده ،عالوهبه

نیروی هوایی ایران به پنجمین  ،هوایی به عمل آمده بود که در صورت تحقق این اهداف

گیری نهضت اسالمی ملت ایران به . البته با اوجشدتبدیل میقدرت هوایی متعارف دنیا 

دیگر که در « 81اف»فروند  66یلیارد دالری خرید ابتدا سفارش دوم)ره(  رهبری امام راحل

ش( ارسال شده بود، لغو شد، اگرچه ارسال سایر 8926میالدی )آبان  8361اکتبر 

 در راستای منافع که دولت بختیارچنان ادامه داشت. تا اینهای نظامی به ایران هممحموله

ای نخواهد بود، قرارداده« ژاندارم خلیج فارس»که ایران از این به بعد دیگر این هغرب به بهان

از دیگر اقالم عمده . 8نمایدبه صورت یک طرفه لغو می 82/88/26مذکور را در تاریخ 

کند دفاع اعالم می اشاره کرد. وزارت« 1افآر.»توان به لغو خرید هواپیماهای شناسایی می

. خرید 2لغو شده است« 1افآر.»فروند  86شامل خرید  آمریکاکه قراردادهای نظامی با 

میلیون  226فروند و مبلغ نزدیک به  88و  2این هواپیماها طی دو قرارداد جداگانه به تعداد 

استفاده از این هواپیماها، گردان دوم شناسایی در پایگاه . قرار بود با 9شده بوددالر انجام

 تشکیل شود.  مهرآباد

های مزبور به همراه قرارداد خرید سه سفارش ،در این رابطه به گزارش واشنگتن پست

به ایران توسط یکی  1زمان با سفر ژنرال هایزرمیلیارد دالر هم 1/8فروند ناو دریایی به ارزش 

که جانشین آژانس خدمات امنیت « ماربداریک فون»از نظامیان برجسته پنتاگون به نام 
                                                           

: مرکز اسناد تهران« در قبال ایران طی جنگ تحمیلی سیاست امریکا( »8916اله رسولی، )تهامی، سیدمجتبی و فتح - 8
 . 888دیپلماسی، وزارت امور خارجه، ص 

 .82666، شماره 8926بهمن  82روزنامه اطالعات،  -2
، مرکز انتشارات «آماد و پشتیبانی هوایی در دفاع مقدس، جلد اول: از آغاز تا شروع جنگ تحمیلی»(، 8931زینلی، نصراله ) -9

 862راهبردی نهاجا، ص 
را برای کنترل اوضاع به ایران فرستاد. او شاه را متقاعد ساخت « رابرت هایزر»ژنرال  انقالب اسالمی دولت آمریکاگیری با اوج -1

اجازه با « 2-سب»که منافع وی و آمریکا در ترک ایران است؛ وی برابر اسناد موجود در معاونت طرح و برنامه نهاجا تحت عنوان 
در رأس یک « فرماندهی و کنترل ارتش هسامان»شمسی به منظور تشکیل 8926و  8926های شخص شاه قبال  دوبار در سال

 هیأت مرکب از افسران زمینی، هوایی و دریایی به ایران سفر کرده بود.  
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ت لغو شد که این امر به دول ای توسط دولت بختیارنامهبا امضای تفاهم ،بود آمریکادفاعی 

لکه ب ،این فرصت را داد تا نه تنها تجهیزات مورد سفارش را به ایران تحویل ندهد آمریکا

گردان از حساب تنخواه آمریکاتوسط دولت  آنهاطرفه ها دالر از بابت جریمه لغو یکمیلیون

ک حتی یایران برداشت شود. خالصه این که نه تجهیزاتی به ایران تحویل داده شد و نه 

به ایران پس داده شد. سولیوان سفیر وقت  ،میلیارد دالر بود 3حسابی که از باقیمانده  دالر

نامه مزبور توسط کند که امضای تفاهمدر کتاب خاطراتش اعتراف می در تهران آمریکا

 . 8اش تمام شدحداقل چهار میلیارد دالر به نفع دولت متبوع بختیار

 

ه نهاجا دربار  در نخستین فرمانده منتخب امام امیرسرتیپ علی اصغر ایمانیانخاطره 

 هافروش بوئینگ

، درباره 2نخستین فرمانده منتخب حضرت امام در نهاجا شادروان امیر )تیمسار( ایمانیان

بسیار ارزشمندی دارند  هپس از پیروزی انقالب اسالمی خاطر  616و  666های فروش بوئینگ

 : شودکه باتوجه به اهمیت موضوع در سطور زیر به اختصار نقل می

لش یک عکس ، مفظع)وه(پس از مراسمممع مفم و مش ف خدمممرض تماممم   مممر  ام  »

کش هنوز هع داو  ف همیدش خوی اخ ق توابع  بش من دادنا، تودش ن وا هع ام   کردنا ف

 هم ن وفز دسم وو  رمودنا کش من هر فکم ک وی داشم ع مم  یع
ه
بافن  ف اسمم، مممن 

 «.فاسطش برف  تامم اید ن ف ی  مم  یع ب وانع خلفنی ب  اید ن صحبم کنع
ه  وس نهواپیم ه ی بوئینگ   ی سوتم شکش برایع تبر آفودنا: همخ  این

نظیری دو تصوص سوت گیری هوایی ف خرابری دو کش تام   بی 707ف  747بوئینگ)

یل وا خحو آنه  رفشنا ف همین وفزه  دفوان د  ع م اس اوائش دادنا( وا داونا بش پ کم  ن می

ه ی اب اایی بال  صلش دهنا. فک ی این تبر وا شنیا ، )م أثر شا ( پس از بروسیمی

                                                           
 : مؤسسه فرهنگیتهران« ایمبانی دفاع از دیدگاه امام)ره( در دفاع مقدس: با تحلیلی مقایسه( »8961لوحی، سیدعلی )بنی -8

 .888دانش و اندیشه معاصر، ص 
هاجا ن پس از پیروزی انقالب اسالمی، ابتدا سپهبد سیدسجاد مهدیون و سپس سپهبد عبدلله آذربرزین چند روزی فرماندهی -2

به دلیل  8921به فرماندهی نهاجا منصوب گشتند. اوهم در تابستان  سرتیپ ایمانیان 8921که در اسفند را تکفل کردند تا این
د که شگیری کرد و سرتیپ ابوالفضل مصطفوی کاندید فرماندهی های عوامل دیگر از فرماندهی نهاجا کنارهمشکالت و دخالت

ستاد  سکان او نیز پس از یک هفته ترجیح داد تا به عنوان معاونت طرح و برنامه نهاجا خدمت نماید و سرلشکر امیربهمن باقری
 سپرد و...     خدمت کرد و در نهایت جای خود را به سرهنگ جواد فکوری 8923فرماندهی نهاجا را تکفل کند. ایشان نیز تا تیرماه 
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چش کمی این خصمیع وا گر  ش بود اینه  کش موود نی ز تودم ن  مم  یع   وو اید ن و  ع.

 بود؟ آن وفز فک ی کش تامم اید ن وسیا ، اید ن پرسیانا چش شاه اسم؟ 

فزیر ف موموع وا ب  اید ن دو می ن امم نخممعرض کرد : من افل و  ع، ت

 کنیع، بفاگذاش ع کش اید ن گف نا هر خصمیمی کش ام   بگیرد، هم ن وا اجرا می

تامم اید ن جری ن  رفش هواپیم ه  وا مطرح کرد  ف مفرفض داش ع، اگر چش تود 

ش داویا، چرا بوا  آنه نیرفی هوایی بش این هواپیم ه  نی ز داود فلی اگر خصمیع بش  رفش 

وا بش هواپیم یی کدووی تودم ن فاگذاو کنیا؟! چون اگر  آنه بیک نگ ن باهیع!؟ 

بخواهنا هر کاا  از این هواپیم ه  وا بخرنا، نخمم ب یا پول خم   ف ک مل آنرا پرداتم 

ب یمم من ظر م نا. س ل هع میکننا، خ زه دو نوبم کراو گیرنا ف ش یا بیش از یک

 ه آننیمم، ش یا باهنا ی  ناهنا. اگر هع تاای ن کرده نیرفی هوایی  آترش هع مفلو 

 تواهنا، بکننا؟خوانیع پس بگیریع. چرا چنین ک وی وا میوا الز  داشم، می

خوانیا این هواپیم ه  ام   تاا بی مرزدش،   ط وف کرد بش من ف گفم: "تودخ ن می

هیع ف دوا پرفاز می آنه ! م  داویع االن داوی کنیا"؟ گف ع: بلش آک  چرا کش ن وانیعوا نگش

ا تا وا نگش داویا". آنه   ط یک کلمش دس وو دادنا: ")وه( کنیع. آنگ ه ام  خفمیر می

کنناه ف ش ها اسم آنج   همیا   رم ناهی یفنی چش!! چون فک ی کش ب  دلیل ک نع

 کنی ف نیم خو وا تیرتواه نش میمنط ی بش اف مراجفش می
ه
دس وو صریح تود  بینا،  ووا

 . 1دها ف...وا می

لغو قراردادهای تسلیحاتی و حتی فروش  برنامهپس از پیروزی انقالب اسالمی نیز 

شورای »که پس از این اقدامات، در یکی از جلسات ادامه داشت. تا این« 81اف»هواپیماهای 

 به پیشنهاد شهید بهشتی جلوی این کار گرفته شد.  8921در سال « انقالب
 شناسایی تاکتیکی 77( سابقه و ساختار گردان6

( جهت 88)گردانی تشکیل نخستین یگان مستقل شناسایی هوای ،از نظر سابقه

از هواپیماهای جت شناسایی به ورود اولین سری  8996عکسبرداری هوایی، به سال 

و سال « 2افآر.»( نخستین هواپیمای 8916گردد. ده سال بعد )سال باز می« 99آر.تی»

وارد نیروی هوایی ایران شدند و به لحاظ اهمیت از همان « 1افآر.»نخستین نیز  8926

های شناسایی در انجام مأموریت 88مستقر گردیده و توان گردان تهران ابتدا در مهرآباد

                                                           
 (8938در دفتر مطالعات راهبردی نهاجا )بهار  اصغر ایمانیانخاطرات امیرسرتیپ علی -8
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ب از خلبانان  محوله افزایش یافت. این گردان ازنظر ساختار خود شامل بخش پروازی ُمرک 

، تفسیر عکس و البراتوار بود. در رأس آن فرمانده قرار داشت که «2افآر.»و « 1افآر.»

ودند که ب های گردان. البراتوار و تفسیر عکس از دیگر بخششدتوسط ستاد نیرو تعیین می

ا پرداختند و بشده میهای گرفتهبرابر و تفسیر عکس 86به ظهور فیلم، چاپ، بزرگنمایی تا 

ها ضمن مشخص کردن موقعیت پایگاه، مواضع، تأسیسات و تجهیزات بررسی عکس

 ها جهتها را به پیوست عکسصورت مکتوب نتیجه بررسینظامی و راهبردی دشمن به

 کردند.ربط ارسال میادی ذیاستفاده اطالعاتی به مب

 شعبه دوربین که زیرمجموعه گردان نگهداری پایگاه مهرآباد ،در کنار گردان شناسایی 

ر ها کار نگهداری، تعمیترین افسران و تکنسینشده بود که مجربشد، ساختهمحسوب می

را بر عهده داشتند. ازجمله تجهیزات  برداریعکسها و تجهیزات و تنظیم دوربین

بی با لنز )فاصله کانونی( « 36-ِایِکی.»توان به دوربین در این قسمت می برداریعکس

پانارومیک و ارتفاع باال بود که در زمان جنگ  برداریعکسمخصوص  اینچ اشاره کرد که 21

ژه هنگام ویربین باین دو وسیلهشده بههای گرفتهعملیاتی شد. کارایی و کیفیت عکس

و تأثیرات اساسی در بررسی خطوط جبهه نبرد و  های بزرگ بسیار باال بودعملیات

 . 8سازی داشتتصمیم

در ستاد نیرو  2«فاشا»زیر مجموعه فرماندهی اطالعات و شناسایی « ِاسآر.تی.»گردان 

کس های بخش البراتواِر تفسیر عاز دیگر واحدهای مرتبط با گردان شناسایی بود که فعالیت

 داد.را با دقت و گستردگی بیشتری انجام می

و « 1افآر.»و با ادغام هواپیماهای  8926 شناسایی تاکتیکی که از سال 88گردان

فعالیت خود را گسترش داد، کارنامه درخشانی در جنگ از خود باقی گذارد. در « 2افآر.»

آوری اطالعات از خطوط جبهه و نقاط راهبردی عراق، ترین وسیله جمعمهم ،این راستا

بودند. این هواپیماها با تهیه « 2افآر.»اوقات  و یا برخی« 1افآر.»هواپیماهای شناسایی 

های پدافند هوایی های سنگین، سایتهای هوایی، محل دقیق تجمع نیروها، سالحعکس

                                                           
 .8966تا  8926از  مسئول شعبه دوربین در گردان نگهداری پایگاه مهرآباد بخشی از خاطرات سرهنگ هوشنگ ثابتی -8
 یاسیس -یات نظامکنترل و مراقبت تحر کبه منظور  یکیترونکاطالعات ال یآورتغییر نام داد، جمع« فاشا»مأموریت فرماندهی  -2

ب یپرداخت و با ضریات و اهداف فرماندهان آنها میو ن یرزم یزان آمادگیزات، میتجه ییجااز جابه یدشمن بود و به رصد اطالعات
 یهار معمول سامانهیعالئم غ یریداد. رهگیکشورمان م کر حمله به خاشده د ینیبشیامال  پکداد یرو یکنان باال، خبر از یاطم

از  یاسیس یهامیو اتخاذ تصم یغرب یدر مرزها یات نظامکاز تحر   یاعنوان نشانهادشده بهیعراق توسط گروه  یسیترومغناطکال
 شد!؟ یروبرو م یاسیو س یمسؤوالن نظام یالعمل خنثی و حتی منفی برخسکاغلب با ع یاتیعراق بود که این اطالعات ح یسو
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ق که بررسی و تفسیر دقیطوریکردند؛ بههای نفوذ برای نیروهای ایرانی را مشخص میو راه

ساخت تا در دل شب، نیروهای های زمینی را قادر میهای هوایی، فرماندهان نیروعکس

آمیزی را به اجرا درآورند. البته عراق خود را به منطقه دشمن نفوذ دهند و عملیات موفقیت

های شنود، هواپیماهای تجسسی و همچنین نیز با اطالعاتی که از طریق رادارها، سایت

 برایاز توان پدافندی خود را آورد، همواره بخش مهمی های سعودی به دست میاکسو آ

اختصاص « 1افآر.»جلوگیری از انجام این مأموریت خطیر و سرنگونی هواپیماهای 

پرواز گوناگون در شب و روز، ارتفاع پست یا باال و  نوبتانجام صدها ؛ با این وجود دادمی

 شهید خلبان بخشی از خدمات این یگان درخالل دفاع مقدس بوده است. 86تقدیم 

 ـ نیروی هوایی در دوران انقالب اسالمی2

های پروازی تدریج مأموریتبه ،شدن به روزهای اوجگیری انقالب اسالمی با نزدیک

ان و تا زم شدهای آموزشی نیز به کلی متوقف راهوردی یا تاکتیکی کمتر و پروازهای گردان

سوانح هوایی نیز نسبت به میزان پروازها به صورت  ،جنگ این روند ادامه داشت. به همین دلیل

، یک فروند از هواپیماهای در یک پرواز آزمایشی 8926تصاعدی افزایش یافت! مثال  در آذرماه 

به خلبانی ستوانیکم مرتضی خانی در حوالی کرج سقوط کرد. خوشبختانه خلبان « 2افآر.»

احوال نزدیک به انقالب  و . به دلیل اوضاع8با صندلی نجات بیرون پرید و جان سالم به دربرد

 گاه علت واقعی سقوط مشخص نشد.هیچ

امانه ریخت. سشی نظام پادشاهی تا مدتی اوضاع مدیریت نیروهای مسلح به همدرپی فروپا

های باال اعدام یا بازداشت شدند و گروهی فرماندهی دیگر وجود نداشت. بیشتر فرماندهان رده

. فرماندهان شدندهم فرار کردند. مابقی هم توسط ستاد ارتش و دولت موقت بازنشسته 

 که تجربه الزم را نداشتند.ا گرفتند درحالیهای پایین جای باالتر ر رده

ها قبل از پیروزی انقالب الزامات پروازی خلبانان بجز آلرت یا تندخیز خالصه این که از ماه

و دیگر  های )محوطه پارکینگ( مهرآبادشد. سرتاسر َرمپ)اسکرامبل( به ندرت انجام می

به عنوان نمونه،  .شدها، انواع مختلف هواپیماها پارک شده بودند و پروازی انجام نمیپایگاه

 833، به 8926در مرداد « 1افآر.»که تعداد پرواز راهوردی هواپیماهای شناسایی درحالی

                                                           
 .81، ص 262، ماهنامه صنایع هوایی، شماره «مصاحبه با سرهنگ خلبان مرتضی خانی»(، 8932بابامحمودی، مهدی ) -8
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 به صفر ر سورتی می
 
. در این زمان بیشتر 8سیدرسید، این رقم در اسفند همان سال تحقیقا

فرار کرده بودند و افراد باقی مانده نیز رغبتی به انجام وظیفه نداشتند.  هاسربازان از پادگان

خدمت  ،مدتی بعد هم به پیشنهاد دریادار مدنی وزیر دفاع وقت و تصویب شورای انقالب

که جهت ترسیم اوضاع به ذکر دو خاطره از خلبانان آن  2شدتر ساله و اوضاع بدسربازی یک

در مورد اوضاع آن  شود؛ نخست، سرهنگ خلبان جانباز محمد غالمحسینیدوران اکتفا می

 گوید:زمان می

هم حین انجام وظیفه مشغول  آنهاد محدودی سرباز باقی ماندند که فقط تعدا ،در مهرآباد»

وت تیوب نوشتند و یا با پیتتفریح بودند. برای نمونه با سرنیزه روی بدنه هواپیماها یادگاری می

"Pitot tube"بلندی که روی دماغه فانتوم جهت سنجش سرعت قرار دارد(  لولهبوم )یا پیتوت

 .«9ندشدکردند و باعث کج شدن آن میخوردند و بارفیکس کار میمی بتا

دراین شـرایط خطیر، برخی از کارکنان پروازی از جمله خلبانان گردان شــناســایی تصمیم 

 2دار شــوند. ســرتیپگرفتند تا بخشــی از کار حفاظت و نگهبانی از پایگاه و هواپیماها را عهده

 گوید:در این مورد می یکی از خلبانان انقالبی مهرآباد کنگرلو

در شرایط خطیر پس از انقالب، تصمیم گرفتیم همراه با بعضی از نیروهای کادر، وظیفه »

 ،نگهبانی از پایگاه، هواپیماها و تجهیزات پروازی را به عهده بگیریم. مدتی به اتفاق فرسیابی

های متعدد و بیان سخن رانیعهده گرفتیم و با انجام سخنفرماندهی گردان سربازان را به 

ها، سعی کردیم تا نظم و انضباط در خصوص بازگشت مجدد نظامیان به پادگان )ره(حضرت امام 

وه عال ،در میان این نیروها را برقرار کنیم. این وضعیت حدود سه ماه ادامه یافت و در این مدت

ماندم تا امور حفاظتی را در گردان سربازان می ،های شببر حضور در گردان شناسایی تا نیمه

را یک  آنهانفر سرباز طی این مدت در گردان پاسدار حضور داشتند.  966سامان دهم. حدود 

ین ا فرستادیم تا با این ترفند در پایگاه نگهشان داریم. تا چند وقتروز در میان به مرخصی می

 ،. در این موقعشدبرقرار  تدریج، نظم دوباره در ارتش و در مهرآبادکار را ادامه دادیم تا به

                                                           
 992جلد اول، ص : مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، تهران« آماد و پشتیبانی هوایی در دفاع مقدس»(، 8931زینلی، نصرالله  ) -8
، مرکز مطالعات «نگین ایران: فصلنامه تخصصی مطالعات جنگ ایران و عراق»(، 8919گفتگو با امیر سرلشکر حسنی سعدی ) -2

 .81، ص 3و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران )مرکز اسناد دفاع مقدس(، شماره 
 .61، سوره مهر، ص «المحسینیها: خاطرات سرهنگ خلبان محمد غمهمان صخره»(، 8936صبوری، راحله ) -9



 / نبردهای هوایی ایران 26

به عنوان فرمانده گردان پاسداری منصوب و ما هم کلیه  قدمالله خوشیکم حجتستوان

 .«8طور کامل به گردان شناسایی برگشتیمدوباره بهها را به وی واگذار کردیم و مسئولیت

در  ،یهای نگهبانگیری نظم نسبی و استقرار سربازان یگان پاسداری در جایگاهپس از شکل

بوس تعویض پاسداری با هواپیماهای مستقر یک دستگاه مینی ،8921های زمستان یکی از شب

اثر آن تعدادی سرباز مجروح و به چند  برکه  کردبرخورد  در رمپ پروازی پایگاه هوایی بندرعباس

آسیب جدی وارد شد؟! در این مقطع از نظر عملیاتی، کاهش روند پرواز در گردان « فانتوم»فروند 

ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، پروازهای  8921تا اردیبهشت  های رزمیو دیگر گردان شناسایی

فت چشماین یگان ا
ُ
دا کرد گیری پیز سر گرفته شد. البته عملکرد گردان نسبت به سال قبل ا

 شد.حداکثر چهار پرانه یا سورتی پرواز انجام می 8921های سال ای که در بعضی از ماهگونهبه

نظر به این که توصیف اثرات و پیامدهای انقالب اسالمی در نهاجا بسیار طوالنی و دور از 

ترسیم تصویر مناسبی از فضای عملیاتی،  منظوربهشود، لذا تار تلقی میموضوع این نوش

که قبل از  علی دهنادی ازنشستهای از سرهنگ بمطالب پایانی این مبحث به نقل خاطره

و در این مقطع و شروع جنگ تحمیلی به  کردهطی  آمریکا را در دافوس همی دور انقالب اسال

استناد ، کردهعنوان مدیر آموزش عملیاتی معاونت عملیاتی نهاجا در ستاد نهاجا خدمت می

یژه خلبانان ها، بواز خلبان های زیادیقبل از جنگ، درخواست پس از انقالب و»شود: می

رسید که طی آن تقاضای رهایی از خدمت، جوان به مدیریت آموزش معاون عملیات نیرو می

از آیندۀ نامطمئن بیمناک بودند و  آنهااعم از بازخریدی یا استعفا از نیرو را داشتند. خیلی از 

ای ه بر شان با شرایط جدید کشور همخوانی ندارد. از آنجا ککردند خلقیاتای احساس میعده

ها دالر هزینه شده بود و هر یک سرمایه ملی محسوب آموزش و تربیت هر خلبان میلیون

نوان عوجود نداشت، تمام سعی من به هم شدند، به طوری که حتی امکان جایگزینی سریعمی

مسئول این بود، به هر شکل؛ با انجام مذاکره مستقیم یا طرق دیگر آنان را از این تصمیم 

 گاهی موفق بودم و گاهی نه!  منصرف کنم.

ا سیل تنههای نیروی هوایی، نههای عراق در پایگاهجالب است بدانید، با انفجار اولین بمب

روزافزون تقاضاها از روی میز مدیریت آموزش عملیاتی حذف شد، بلکه ما با گروه زیادی از 

های واهی از نیرو کنار بهانه رغم میل خود و باحتی به آنهاها مواجه شدیم که تعدادی از خلبان

یک درخواست داشتند؛ یک دست لباس  آنهاگذاشته شده بودند و در واقع زخم خورده بودند. 

                                                           
 «.1افآر.»از گردان شناسایی  خاطرات امیر سرتیپ دوم خلبان ب محمود کنگرلو -8
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ها حتی اسمی از برقراری حقوق و شان شود و به مصاف دشمن بعثی بروند. خیلیپرواز تحویل

بدیل در خیل شهدا،  آوردند! دیری نگذشت که نام تعدادی از همین قهرمانان بیمزایا هم نمی

   «8اسرا و جانبازان جنگ تحمیلی فهرست شد!

 های مرزی با رژیم حاکم بر عراق الف ـ مرور روند درگیری

ویژه با به قدرت رسیدن حکومت بعث در و ب8321الکریم قاسم در سال بدپس از کودتای ع

میالدی، روابط این  8363از سال  فارس در عراق و اعالم خروج نیروهای انگلیسی از خلیج

ر امورخارجه یشمسی، معاون وز 8911ای که در فروردین کشور با ایران به سردی گرایید به گونه

از  ییجزرا  ]اروند[العرب دولت عراق شط»ن گفت: یران چنیوقت عراق به فرستاده دولت ا

 یرویآن راه نخواهد داد و اگر افراد نران را در یمزین به پرچم ا یهایشتکداند و یقلمرو خود م

 متقابال  ارتش ایران در واکنش«. ند، متمسک به قوه قهریه خواهد شدیران دخالت نمایا ییایدر

. در این رابطه، 2روانه کرد با اسکورت شناورهای خود را به سوی خرمشهر ،به اقدامات عراق

فراشته ا آنهاران بر باالی یه پرچم اکرا « امهریآر»و « انیسابن» یهایشتکران یا ییایدر یروین

روانه نمود. این  فارس جیآزاد در خل یبه سوی آبها از اروندرود یرانیان ایهمراه با راهنما بود،

م به منظور تهاج باش به پایگاه همدانعالوه بر اعالم آماده ،رانیا ییهوا یرویدرحالی بود که ن

خود به همراه « 2اف»های مافوق صوت ، جنگندهبه بغداد« فانتوم»یا « 1اف»های جنگنده

 پوشش و یها بران شناوریبرفراز ا دزفول ییگاه هوایرا نیز از پا« 16اف»شکاری  یماهایهواپ

گیری جنگ سرد، متقابال  هوایی به پرواز درآورد. در همان سال، همزمان با اوج یبانیپشت

ه آن انعقاد شکل گرفت که نتیج آمریکانزدیکی بین ایران و  روابطاز ایران بازدید کرد و  کیسینجر

بود.  ریکاآمقراردادهای سنگین تسلیحاتی و اقتصادی تا سقف پنج میلیارد دالر بین ایران و 

شدیدی رخ داد  یهایریشور درگکدو  یشمال یدر مرزها 8922 -29یهاطی سال ،عالوهبه

ه کبود « یکشنبه خونین»موسوم به  در مهران 8922بهمن  28برخورد  آنهان یتره برجستهک

 آن یکیلومتر از خاک این کشور را اشغال و درپ پنجپس از آن دولت عراق ادعا کرد که ایران 

نماینده  ،ل سازمان مللکر ی. سرانجام دب9برد ت سازمان مللیامن یدادخواست خود را به شورا

گسیل داشت و در پی آن، ایران و عراق به رغم حرکت ظاهری در دو شور کدو  یرا به مرزها خود

                                                           
  . 268ص  : انتشارات سوره مهر، جلد دوم،، تهران«های نبردهای هواییستاره»( 8939، احمد )مهرنیا -8
: انتشارات ترجمه حسین یکتا، تهران« های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراقدرس( »8913کوردزمن، آنتونی/ واگنر، ابراهام ) -2

 .66مرز و بوم، ص 
 .133: دفتر نشر مرکز فرهنگ اسالمی، ص تهران« تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ج.ا.ایران»(، 8966اکبر)والیتی، علی -9
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آمیز حل و فصل های مسالمتجهت مخالف، با هم توافق کردند تا مناقشات مرزی را از راه

شور ایران و عراق کهر دو  یه هماهنگیخود را بر پا 911ت قطعنامهیامن یکنند. سرانجام شورا

وها به ر یدرنگ و همزمان نیب ینینشبس، عقبآتش: »کردموارد زیر بود صادر که دربرگیرنده 

ن از برداشت یریدوباره، جلوگ یهایریاز درگ یریه در گذشته بوده، جلوگک ییپشت مرزها

 «. نیشیپ یگفتگوها یریو از سرگ یدشمن یهاگام

 ران و عراقیشور اکان دو یم یهاینار نهادن ناهماهنگکدر  ینیسرآغاز دوره نو قطعنامهن یا

}الجزایر{ بود که پس از  8362د و نتیجه بحران ایجاد شده، عهدنامه یدر آن مقطع زمانی گرد

پیروزی انقالب اسالمی و به قدرت رسیدن صدام حسین به عنوان رئیس جمهور عراق، وی که 

را به  ( آن26/6/8923از امضا کنندگان اصلی این قرارداد بود، در آستانه تجاوز ارتش عراق )

 طرفه پاره و ملغی اعالم کرد.صورت یک

 های نخستین،ین دوران باید گفت که از همان ماهدر خصوص درگیری با دشمن بعثی در ا

، 8921و در سه ماهه اول سال  شدهای دشمن آغاز سازی توطئهخنثی برایهای نهاجا فعالیت

برای یرو این نرسد و تجاوزات هوایی و تحرکات نیروی هوایی عراق به تواتر بیشتری به ثبت می

باش جنگی کامل از نوع )ج( اعالم لت آمادهپایگاه هوایی خود به حا 88اولین بار در کلیه 

فروردین، برای  81یعنی  ،شمسی8923در همان روزهای آغازین بهار  ،کند. در ادامهمی

رده مقابله با تهاجمات گست برایبار برابر ابالغیه واصله از سماجا وضعیت آمادگی نهاجا اولین

ونت عملیاتی نهاجا طی شماره نامه الف( و به تبع آن معا-9عراق پررنگ شده )وضعیت آمادگی 

خواهد تا توان رزمی خود را بررسی و اعالم های شکاری میاز پایگاه 9 هـ/ ن268 -1-8/66

. به دنبال آن در 8تمایدمی« دستور رزمی البرز»مبادرت به تهیه دارند. در ضمن ستاد نهاجا 

طی یک مأموریت رزمی شناسایی  یکم خلبان غالمحسین باستانیستوان ،1/1/8923مورخ 

 .شودرفیع شهادت نایل می ههواپیمایش ساقط و به درج مسلح در مرز شلمچه

که با همدستی ارتش عراق و شاپور  2«نقاب»با افشای طرح کودتای  ،26/1/23در مورخ 

های بزرگ شکل گرفته بود، تعدادی از خلبانان نهاجا و حمایت تلویحی برخی از قدرت بختیار

 .شونددستگیر و برخی اعدام می

                                                           
روی عراق براساس طرح  8923های نهاجا در پگاهان روز اول مهر فروند از جنگنده 816با پرواز « 33-کمان»در واقع عملیات  -8

 مزبور شکل گرفت.
 شاهی( در ایران بود که غرض)آخرین نخست وزیر رژیم ستم ، نام گروه طرفدار شاپور بختیار«نجات قیام ایران بزرگ»یا  نقاب -2

اصلی آنها براندازی نظام نوپای ج.ا.ایران بود، اگرچه هدف ثانویه و در عین حال مهم این حرکت به نوعی ضربه زدن به قدرت 
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را تسخیر « میمک»و « لیلیخان»های ارتش بعث پاسگاه 83/6/23و  86در مورخ 

دهد که در این راه یک الجرم به مقابله با آن عملیات رزمی انجام می ،نماید و نیروی هوایمی

خلبان کابین جلو   8کند و شادروان محمود اسکندرینهاجا سقوط می 1اففروند جنگنده 

( پس از پریدن علی ایلخانی 8گردد و خلبان کابین عقب )ستوانموفق به ترک هواپیما می

 98ه گردانفرماند بیگیسرگرد شمس ،اثر سقوط یک فروند بالگرد نهاجا برو نیز  شودشهید می

خلبانان بالگرد به  علی اکبر رشیدی 2و ستوان همراه با سروان بیژن فعلی شکاری همدان

 رسند.شهادت می

به دلیل سقوط دو فروند  ،)چهار روز قبل از حمله سرتاسری رژیم بعث( 8923شهریور  26 روز

دت سروان توسط پدافند دشمن در دو دسته پروازی مختلف و شها« ئی2اف»هواپیمای جنگنده 

بل قنقطه عطفی  ،«یلشکراسارت سیداالسرا شهید حسین »و  نعمتی )جاویداالسر( محمد زارع

لح شناسایی مس یتمأمورشود. چرا که در تاریخ فوق حین یک تلقی می از شروع جنگ تحمیلی

به « ئی2اف»که توسط یک دسته پروازی دو فروندی هواپیمای  و غرب آبدانان در حوالی مهران

-ارهبه عنوان شم یلشکریکم خلبان حسین ، ستوانلیدری شادروان سرگرد خلبان جواد ورتوان

هواپیما را ترک  به ناچارگیرد و پرواز مزبور، مورد اصابت موشک زمین به هوای دشمن قرار می 2

آید. پس از این سانحه توسط نیروی هوایی و با چتر نجات فرود آمده و به اسارت دشمن در می

گر یو سماجا و د یبه وزارت دفاع مل 96/6/23مورخ  8666-1/69-2به شماره  یاارتش نامه

ن کافجنگنده بمب یمایهواپ یداد سرنگونیشدن او و رو یجنگ یوند با زندانیدر پ یهاسازمان

 .شودارسال می ییهوا یروین« یئ2اف»

                                                           
ه شد. به ظاهر قرار بود کهوایی و حتی بازدارندگی ارتش، از طریق سلب اعتماد، محدود کردن فعالیت و اتهام خیانت، تلقی می

)موسوم به شهید نوژه( تصرف و بخش عملیات هوایی  های عراقی، پایگاه سوم شکاری همداناین گروه همزمان با یورش جنگنده
یرِی نماینده گتوسط یکی از خلبانان نهاجا فاش و با پی یریگلکقبل از ش یرا از آنجا آغاز و هدایت نمایند. طرح این توطئه ساعات

گیری در نطفه خفه شد. ای( روند اجرای آن در همان مراحل اولیه شکلالله خامنهوقت حضرت امام)ره( در ارتش )حضرت آیت
 تیرباران شدند. در این رابطه تعدادی از خلبانان و کارکنان نهاجا و نزاجا

در  8916های خطیری شرکت داشت و متاسفانه در سال از قهرمانان به نام نهاجا که در عملیات شادروان محمود اسکندری -8
 یک سانحه رانندگی جان سپرد.
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  7-7تصویر شماره 

 ستوانیکمی(  ه)در درج نعمتیرلشکر شهید جاویداالثر محمد زارعس

  یلشکرسرلشکر شهید سیداالسرا حسین 

 

درپی تجاوز سراسری ارتش رژیم بعث عراق،  ،98/6/8923 روز 8166ساعت در 

پایگاه و ایستگاه راداری نهاجا ازجمله  82 ،های متجاوز نیروی هوایی این کشورجنگنده

 را بمباران کردند. و ... ، مهرآباد، بوشهر، همدان، دزفولهای امیدیهپایگاه

با  سپسها ابالغ شد و به همه پایگاه« پ-9وضعیت آمادگی » 81:91در ساعت  ،درپی آن

 86:66ها جهت اجرای طرح در ساعت از سماجا مراتب به یگان« طرح البرز»دریافت اجرای 

طرح »شود که در سطور زیر جهت آگاهی بیشتر ابتدا شرح کوتاهی از فرایند تدوین ابالغ می

گذرد، سپس شرح مختصری در خصوص ترتیب نیرو و توان رزمی از نظر می« جامع نبرد البرز

 :8شودنیروی هوایی عراق ارائه، آنگاه به اقدامات شاخص نهاجا در این دوران اشاره می

 ب ـ طرح نبرد البرز

های ظالمانه نظامی و بروز اعمال تحریم ،8921آبان  89در  آمریکاپس از تسخیر سفارت 

از طرف استکبار جهانی برای طراحان عملیاتی در ستاد مشترک ارتش و نیروی هوایی باتوجه 

 که باتوجه به سوابق شدبه تجارب و شناختی که از ماهیت رژیم بعثی عراق داشتند، مسلم 

 جمهوریا به نظام نوپای صدام یک جنگ تمام عیار ر  ،های گذشته، در آینده نزدیکدرگیری

ایران طی شماره جمهوری اسالمی ستاد مشترک ارتش  ،. لذاکردایران تحمیل خواهد اسالمی 

تا طرح عملیاتی آن نیرو در مقابل  کردبه نهاجا ابالغ  26/1/21مورخ  82-26/-3-66-268

ی اتهای عملیکه ستاد نیروی هوایی بالفاصله در طرح شودتهدیدهای کشور عراق تدوین 
                                                           

  98/6/8923مأخذ: دفتر وقایع شیفت مرکز فرماندهی معاونت عملیات نهاجا مورخ  -8
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های آن به همراه ضمائم پیوست« طرح جامع نبرد البرز»؛ و 8پیشین تجدید نظر به عمل آورد

برگ تدوین و  33ایران در جمهوری اسالمی ها، هنجارها و رهنامه نوین دفاعی مطابق با آرمان

کلی هب»بندی با طبقه مربوطههای به یگان در همین ماه با امضای سرلشکر امیربهمن باقری

فند پدا یبرا اجاستاد  یاتیریزی عملراهنمای طرح ،که متعاقب آن شداعالم و یا ابالغ « سری

 هایدر نهاجا، طرح« طرح نبرد البرز»همزمان با تدوین  در برابر دشمن واصل گردید. البته

در  با بازنگری اجا ییایدر یروین و ینیزم یروین ب توسطیترتنیز به  «ذوالفقار»و   2«ابوذر»

وقت  یاتیمعاون عمل اگریمیکد یپ وحیدر این راستا، سرت. شدندهای پیشین تدوین طرح

ه ک و سرهنگ پرویز پیروز ، سرهنگ عبدالعلی قاسمیانانیدیسرهنگ محمود ق کمکنهاجا به 

ه ت شروع بیرو بودند. با جد  ین نیهمگی از خلبانان توانمند هواپیماهای شکاری و ترابرِی ا

 ردندکبه منظور وقوع احتمالی جنگ با عراق « طرح نبرد البرز»تهیه  برای یزیرمطالعه و برنامه

 ات برجسته آن در سطور زیر اشاره شده است. که به برخی از نک

 ات: یالف. فرض»

قر مست یهاگانی یبرا یدیادامه داشته و گسترش جد ردسـتانکات ارتش در یعمل (8)

 ست.یمتصور نن منطقه یدر ا

 یکد یننده قطعات کنیتأم یشورهاک یارتش از سو یهاگانیاز  یبانیاحتمال پشت  (2)

 د است.یبع

ـــورهـاکق یازطر یات در غرب، جنـگ روانیـدر طول عمل  (9) ـــرا آمریکا یش و  لیئو اس

 یببانیهمچنان از پشــتو عراق  ران ادامه خواهد داشــتیه ایعل آنهامان با یپهم یشــورهاک

 برخوردار خواهد بود. یر شورویاتحاد جماه یو آموزش یکیلجست

ا شور عراق ر ک، یگاهیالت پایو تسه یاسیاز لحاظ س ج فارسیحوزه خل یشـورهاک  (1)

 خواهند نمود. یبانیپشت

 خود را حفظ خواهند نمود. یطرفیات بیو پاکستان در طول عمل هیکشورهای تر ک  (2)

 با دشمن خواهد بود. ییهوا یات، برتریاز آغاز عمل  (6)

                                                           
ا ی با عراق یاحتمال ییارویرو یرا  برا یاژهیی وهای نظامطرح ییهوا یروی، نیانقالب اسالم یروزیباید گفت که، قبل از پ -8
رورت ها ضن طرحیدر ا یط حساِس پس از پیروزی انقالب اسالمی، بازنگریه در شراکار داشت یشور در اختکن یاهش تهدیدات اک
 داشتند.  یاژهیو

وجود داشت و با هدف ورود  ینیزم یرویدر ن یه قبل از انقالب اسالمکبا نام ابومسلم بود  یطرح آفند یکقت یابوذر در حق -2
ن طرح ین، ارایانقالب اسالمی و با قوت گرفتن حملۀ عراق به ا یروزیه شده بود. پس از پیته کو کر کو  ، بغدادبصره یهابه استان

 به ابوذر موسوم شد.  یراتییبا تغ
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ــکاز آنجا : نهاجا یاتیر عملیب. تدب ــیه جو  س ــور اجازه پکم بر کحا یاس ــتیش ــدس به  یش

ـــمـات میرا نم اجـا ییهوا یروین ـــور، نکان دو یدهـد، لـذا هنگـام بروز مخـاص  ییهوا یرویش

 ند. کیم یزیربه شرح زیر طرح ینش انتقامکوا یات خود را بر مبنایعمل

، یات انتقامیعمل یمأمور به اجرا یماهای، هواپیآمادگ 9-از مرحله« ب»با اعالم حالت 

ح شده و آماده اجرا
 
از « ر»و روز « س»ه با اعالم ساعت ک ینحوشوند، بهیات میعمل یمسل

عراق  کن شده در خاییمواضع تع یهماهنگ شده رو ک، تیآمادگ 9-در مرحله« پ»حالت 

  رد.یانجام پذ
  یسطح یروهایاز ن یبانیـ فرایند پشت

بر روش و برا یات انتقامیان عملیپس از پا یسطح یروهایاز ن یبانیپشت« الف»در وضعیت 

ما را با یهواپ یات، تعدادیر در عملیدرگ یهاگاهین منظور پایانجام شده و بد یقبل یدستورها

 رد. کمهمات مناسب آماده خواهند 

در  یگونه خللچیه هکباشد  ید به نحویشده باآماده  یماهایتعداد هواپ« ب»در وضعیت 

 یهاتیت با انجام مأموریگر اولویوارد نشود. به عبارت د ییت پدافند هوایمأمور یاجرا

ما واگذار ی، هواپیسطح یروهایدر صورت درخواست ن ،بوده و در مراحل بعد ییپدافندهوا

باتوجه به روند تحوالت در منطقه تهدیدها و تجاوزهای عراق به مرزهای کشورمان «. شود و...

 یعنی 81/8/23خ یبار در تارنیاول ین برایصدام حس ،افزایش یافت و درپی تهدیدات دشمن

زرگ ره تنب بید از سه جزیران بایا ، اعالم داشت کهآمریکاران و یهمزمان با قطع کامل ارتباط ا

د کرد که عراق آماده یتاک یک سخنرانیز در یبعد ن یخارج شود و چند یو ابوموس و کوچک

زور حل کند و.... در خصوص افکار خام رهبر تازه به  توسل به ران بایاست اختالف خود را با ا

 ن بخشیک سرباز نبود. ایصدام هرگز »شود که: عراق به این نکته اشاره می هدوران رسید

ش از دوران به یشتر رفتار صدام پیتواند ما را در درک هرچه بیم یو یمحذوف داستان زندگ

اساس صدام در علیهذا بالفاصله پس از ادعای بی. 8«دهد یاریقدرت رسیدن او و پس از آن 

 باشبار به حالت آمادهایران برای نخستینجمهوری اسالمی گانه، ارتش خصوص جزایر سه

های پراکنده در نقاط مرزی کشور از این تاریخ رو به افزایش درگیری تواترسراسری درآمد و به 

 ام عیار مبدل گشت!نهاد و در نهایت در کمتر از شش ماه به یک جنگ تم

                                                           
، 8912ی، چاپ اول، ت ملیو امن ی: مرکز مطالعات دفاعنجله خندق، تهران هترجم «جنگ عراق(, »2661کیگان، جان ) -8
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 هوایی ارتش عراق  یـ ترتیب نیرو و توان رزم6

 یارزشمند خود، نتوانست از بروز برخ یبا همه دستاوردها یپیروزی انقالب اسالم

کند و در فرایند انقالب اسالمی به  یریها در ارتش و نیروی هوایی جلوگمات و مرارتینامال

حضرت  جانبههای همه رغم حمایتبه اجادالیلی که قبال  اشاره شد؛ توان رزمی و بازدارندگی 

جای ایران بهجمهوری اسالمی که نظام نوپای به تدریج رو به کاهش نهاد. در حالی )ره(امام 

و درپی تعدیل و اصالح ارتش بود،  ادهراهبرد آفندی، رهنامه )دکترین( دفاعی را مد نظر قرار د

ویژه نیروی درصدد افزایش توان آفندی ارتش به ،رژیم عراق از همان روزهای آغازین انقالب

هوایی خود بود. به همین منظور با عقد قراردادهای تسلیحاتی، توانست اقالم عمده دفاعی از 

 و برخی دیگر از کشورهای سابق، فرانسه جمله هواپیماهای پیشرفته از اتحاد جماهیر شوروی

 سازنده تسلیحات دریافت کند. 

وتاه ک ی، نگاهیانسان یرویو ن ی، اطالعاتیاتی، عملیآماد یدر این مبحث براساس برآوردها

رو شامل: توان رزمی این نی« ترتیب نیرو»م داشت. به این صورت که یعراق خواه ییهوا یرویبه ن

های استعداد، گسترش، آماد و پشتیبانی )لجستیک(، آموزش، راهوردها )تاکتیک(، زمینهدر 

 . 8گیرندشایستگی رزمی و دیگر امور هوایی مرتبطه عراق، قبل از جنگ مورد بررسی قرار می

 از جنگ ش یعراق پ ییهوا یرویالف ـ نگاهی به وضعیت ن

نیروی هوایی عراق از نظر تجهیزاتی، تسهیالتی و نیروی انسانی در دوران قبل از انقالب 

و  کاآمریهای بزرگ تسلیحاتی اسالمی از نیروی هوایی ایران که قراردادهای کالن با کارخانه

ا رژیم عراق ب ،انقالب اسالمی هتر بود. ولی همزمان با طلیعبست، به مراتب ضعیفغرب می

شدن روشن ای نسبت به افزایش قدرت نیروی هوایی خود گام برداشت. برایشتاب فزاینده

 رسد.موضوع و فرآیند آن، بررسی چند سامانه خاص دشمن بعثی عراق ضروری به نظر می

از آغاز جنگ شی، حدود ده ماه پ«طرح البرز» یوست اطالعاتیطبق برآورد مندرج در پ

ن یدر غرب ا« دیالول»گاه یخود را از پا« 29میگ» یماهایعراق هواپ ییهوا یروی، نیلیتحم

 ران گسترش داده بود.یا یه مرزهایو حاش یشور به مناطق شرقک

را  «.ِانبی»عراق، نوع  ییهوا یروی، نیساخت شورو« 29میگ» یماهایان انواع هواپیاز م

با  ماین هواپیرده بود. اکافت یشور سازنده درکن از کافر و بمبیرهگ -یارکت شیبا مأمور

                                                           
عراقی، علیرضا و دیگران  نهاجا بنگرید به: نمکی جهت آگاهی درخصوص چگونگی تجاوزات هوایی عراق و روند آمادگی رزمی -8
 : مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.جلد اول، تهران« تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس( »8939)
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ت در پرتاب موشیزریاب لیاستفاده از فاصله
 
. ش داده بودیخود را افزا یهوا به هوا یهاک، دق

 یدادیشرقی عراق، خبر از رو یهاگاهیمذکور به پا هگسترش جنگند ،در این خصوص

ران یاجمهوری اسالمی  یو نظام یاسیارشناسان سکه از دیدگاه کداد یرمنتظره میغ

 باشد. تأملننده و قابل کار نگرانیتوانست بسیم

ن استقرار یچنبا ایران و هم یما در نوار مرزین هواپیعراق با فعال کردن ا ییهوا یروین

رده بود. کجاد یرا در آسمان عراق ا یمک، دفاع مستحییپدافند هوا یاز رادارها یارهیزنج

و « 86یوتی»برد دور یهانکافو بمب« یب-ادکاس»ن ین به زمیزم یهاکاستفاده از موش

 یخاص یمعان یز و دارایدآمیایران، تهد یت ارضیارتش و تمام یتوانست برایم« 22یوتی»

عراق به کفالت سپهبد خلبان « وزارت دفاع»عالوه بر تجهیزات روسی،  ،افزون بر اینباشد. 

 یمنظا یما، بالگرد و شناورهاید هواپیخر یبرا ییهاعدنان خیرالله )برادر همسر صدام(، طرح

 ار قرار داده بود.کز در دستور یرا ن و ایتالیا از فرانسه

لی جنگ تحمی هعراق در آستان ییهوا یروین یبا توجه به مطالب گفته شده، استعداد رزم

  ست.بوده ار یاستخراج شده است به شرح ز« البرز» یاتیدستور عمل یوست اطالعاتیکه از پ

 های بزرگ هواییب ـ استعداد نیروی انسانی و یگان

در رده  آنها درصد86ه کنفر برآورد شده بود  666,22عراق  ییهوا یرویکارکنان ناستعداد 

نفر از آنان خلبان  126نفر بودند که تعداد  132رو ین نیقرار داشتند. تعداد خلبانان ا یفرمانده

ز ا ن حزبیداشت و افسران هموند ا یادیشدند. حزب بعث در ارتش نفوذ زیفعال شناخته م

یت و ساالری و لیاقت افراد کمتر برخوردار بودند و در انتصابات ضوابط، شایسته یاژهیاهم 

 شد.لحاظ می

فروند برآورد شده بود که از این  626شمار کلی هواگردهای نیروی هوایی عراق در حدود 

ابری سبک فروند تر  898فروند هواپیمای آموزشی رزمی،  866فروند آن جنگی،  996تعداد، 

فروند طبق  816اند و شمار بالگردها نیز های آموزشی بودهو سنگین و باقیمانده از دیگر گونه

گردان پروازی بود که  91بود. این نیرو در مجموع دارای  شدهبرآورد « طرح البرز»های پیوست

در « الحریه»های مستقر در پایگاه« 29و  28میگ»های گردان شکاری از گونه 82شامل: 

در  «هضبه و تموزال»، در بغداد« الرشید»در ناصریه، « امام علی»در موصل، « فرناس»کرکوک، 

 در شعیبیه؛ « الوحده»در کوت و « ابوعبیده»در غرب عراق، « الولید»حبانیه، 
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، «الحریه»های مستقر در پایگاه« 22، 26، 6سوخو»افکن از نوع بمبپنج گردان شکاری

 ؛ «الوحده»و « ابوعبیده»، «الهضبه»، «فرناس»

، «21وشینیایل»و « 22وییت»، «86وییت»دو گردان بمباران راهبردی یا دوربرد از نوع 

ک گردان ؛ ی«فرناس»یک گردان شناسایی در پایگاه  - در حبانیه؛« الهضبه»مستقر در پایگاه 

 آموزشی در تکریت؛

، «21یوتی»، «66وشینیایل»، «82آنتونف»، «2آنتونف»های دو گردان ترابری از گونه

ه ؛ ببغداد هدر حبانی« المثنی»ترابری در پایگاه « هرون»و « داو»، «ستولیبر»، «821وییت»

و « گزل»، «9آلوئت»، «سکوس»، «1یام.آ»، «1یِام،آ»های گردان بالگرد از گونه 82همراه 

)صدام(  «قیاره»، «الحریه»، «فرناس»های (، که در پایگاه)در بصره ییایدر یروینلون یسوپرفر

 ، المثنی و... در استان سلیمانیه

 آنهادر مباحث بعدی انواع هواپیماهای شکاری به همراه روند تجهیز تصاعدی و شمار 

 درخالل جنگ ارائه شده است. 

 عراق  ییهوا یرویلجستیک ن هها و سامانگاهیپ ـ وضعیت پا

 دولت عراق
 
های هوایی سازی پایگاهپیش از آغاز جنگ تحمیلی عالوه بر به ،اساسا

الرشید، تکریت، »شرق(، : الولید )در مرز اردن(، موصل و کرکوک )شمالخوددهگانه 

ر شرق(؛ دو شعبیه )در جنوب هضبه و تموز در حبانیه )مرکز عراق(، کوت، ناصریه-المثنی

رای پرواز ب هیمانیل، اور، بابل و سلیارب یهافرودگاه یر بازسازرا د یجنگ تالش فراوان هآستان

ز ما ایانه هواپیپناهگاه و آش یشمار ،لیار بست. در فرودگاه اربکبهواپیماهای شکاری 

د یهاگونه ان راه یه مک« الخالص». در فرودگاه 8استاندارد و غیراستاندارد بنا کرده بو

شده  دهینام« بعث»گاه ین قرار داشته و به نام پایحمر یهای، الخالص و بلندبغداد یهاشهر

« 29میگ»شکاری  یهامایهواپ یبردارگسترش فرودگاه و بهره یبرا ییهابود، گام

ات، سامانه یه هنگام عملک یاگونهبرداشته بود به« 22وییت»و « 86وییت»های افکنبمب

ن یاز ا« 6سام»و « 9سام« »2سام» ن به هوا از نوعیزم یهاکرنده موشیبر گ دفاع هوایی در

 یو اضطرار یکمکفرودگاه  یزمان شمار ،در آن ،دیگر ییکردند. از سویم فرودگاه پدافند

 ر، در دست بازسازی و آماده شدن داشت:ینقاط زدر 

 نار جاده بدره(؛کدر شمال شهر حصان )در  یکفرودگاه خا -

                                                           
 موسوم شد.« صدام»مجهز و به پایگاه هوایی « 8اف»میراژهای در خالل جنگ به « قیاره»پایگاه تازه تأسیس  -8
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 «.کدهو »در نزدیک « ارکتیب»در جنوب  یکفرودگاه خا -

 یبرداربهره برایها گاهیپا یلومتریک 12تا  96ردن و آسفالته نمودن باندها در برد کپهن -

 هنگام اضطراری؛به آنهااز 

د فرو یهابا برخورداری از باند ییگاه هوایبه پا« یالتاج»تالش در تبدیل پادگان  -

 ؛ینیر زمیز یهاانهیپیشرفته و آش

موسوم به  ییگاه هوایبه پا هیمانیدر استان سل« قیاره» یشورکتالش در تبدیل فرودگاه  -

  «.صدام»

از نظر آماد و پشتیبانی یا لجستیک ابتدا باید گفت که این واژه در بخش نظامی به آن بخش 

شود که دربرگیرنده مسائلی از قبیل آماد، تدارکات، ترابری، تخلیه و بستری از فنونی گفته می

های کردن، نگهداری و تعمیر، امور کارگری و ساختمان، امور متفرقه بوده و شامل تهیه طرح

شود. با این تعابیر کوتاه، در سطور زیر نگاهی به وضعیت لجستیک نیز می آنهاوط و اجرای مرب

 نیروی هوایی عراق و شمار هواگردهای این نیرو قبل از جنگ تحمیلی افکنده شده است.

و مهماِت قابل  یکد یقطعات  یسازرهیعراق از نظر آماد و پشتیبانی در ذخ ییهوا یروین

ق یچون سوخت و روغن را از طر ییهاسابق بود و فرآورده یشور شوروکبه  یکمت ،یدارنگه

ود خ یاز وابستگ یکران، اند یسال قبل از آغاز تجاوز به اکی یول 8رد.کین میتأم یمنابع داخل

و  گلستانر انینظ ییشورهاکبه  ییهوا یروین یهایازمندین نیتأم یاست و براکشرق  کبه بلو 

رات رده سه یشده و تعمها انجام گاهیز در پایو دو ن کیرده  یهایآورد. بازساز یرو فرانسه

ز کما در مر ین هواپین و سنگیسنگمهیرات نیشد. تعمیه انجام میگاه حبانیز در پای)دپویی( ن

نه گونیگانه در ایمستشاران به انجام شده و ید و حبانیرش یهاگاهیپا یدارر و نگهیتعم

ناسان ارشکما با حضور یمونتاژ هواپ ،داشتند. در آن زمان یارک، همینان عراقکار کها با تیفعال

ی عراق در داخل کار کو  ی، هندیروس  دیه و الرشیحبان ییهوا یهاگاهیشور و در پاکنان فن 

این مبحث یادآوری  دربود.  درصد62ز در حد یماها نیهواپ یشد. سطح آمادگیانجام م

و مهمات خیلی به  یکد یافزار و قطعات ن جنگیتأم یعراق برا ییهوا یرویکه ن شودمی

توان تالش سامانه گانه وابسته بود و از نظر شمار هواپیماهای آماده پرواز مییب یشورهاک

                                                           
ه منجر کعراق کرد  یهاشگاهی، اقدام به بمباران پاال یقبل یزیرران با طرحیا ییهوا یروی، نیلیپس از آغاز جنگ تحم کیاند  -8

 یعتصن یهاش و استحصال روغنیجه، پاال یشد. در نت استان خوزستان کزه عراق در خایانکو م یارتش زره یشرویبه توقف پ
 روبرو شد.   یل بزرگکما با مشیزه و هواپیانکم یهانی، خودرو، ماشک، سوخت تانیمصارف نظام یبرا
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فروند از انواع هواپیماهای جنگنده،  166لجستیکی این نیرو برای آماده نمودن بالغ بر 

  :کردافکن و آموزشی قبل از جنگ را به شرح زیر خالصه بمب

 26تعداد  «8مدل: سی 26سوخو» فروند، 66« 6سوخو»افکن بمبـ  انواع جنگنده 

 فروند؛  16دوکابینه « کا»و « 9، یو.ام9، ام2مدل: ام 22فروند؛ سوخو

های: ام.اف، اف.ال، پی.اف، پی.اف.ام مدل« 28میگ»انواع هواپیماهای شکاری  

 به تعداد « 89اف»و « 6اف»و نوع شناسایی 
 
« 29میگ»جنگنده فروند؛  882چینی جمعا

 فروند؛ 16های: ام.اس، ام.اف، بی.ان ضربتی و یو.بی آموزشی به تعداد مدل

د 16تعداد « 83میگ»هواپیماهای آموزشی    82هانتر به تعداد -هاوکر»و   2فرون

 فروند؛ 

« 86یوتی»ند، فرو 86تعداد به « 21وشینیایل»افکن هواپیمای دوربرد و بمب 

فروند مدل: بی و دو فروند مدل: یو.کا از  86به تعداد « 22یوتی»فروند،  1شمار 

 .های آموزشیگونه

 

 
 

 

 

 

 
 

  7-2تصویر شماره 

 « بی.ِان»سابق مدل  ی" ساخت شوروMIG-32فروند فالگر " کی

 داد.یل میکعراق را تش ییهوا یرویره تهاجمی نکیکه پ

 

 

 

                                                           
 عراق از این نوع « 26سوخو»هواپیماهای  -8

 
به دلیل مشکل سوخت و فشار بیش از حد به خلبان به هنگام پروازهای رزمی، ترجیحا

 شد. به کار گرفته می« 22سوخو»نوع های بمباران برونمرزی نمود و در مأموریتهواپیما برای آموزش تاکتیکی استفاده می
 های اولیه جنگ از این هواپیمای مادون صوت به عنوان جنگنده ضربتی استفاده شد.بعد از نابودی تعداد زیادی جنگنده در ماه -2
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 عراق  ییهوا یروین یرزم یستگیت ـ شا

ی در داخل کار کآموزش خلبانان و  یبرا ،ارتش عراق شد. یقائل م یاژهیشور ارزش وکنان فن 

ی و ف یخلبان یها، آموزشیستانکو پا ی، هندیارشناسان روسکاز  یادیحال تعداد زنیبا ا ن 

ز یران ندااز افسران و درجه یه برعهده داشتند و تعدادیت و حبانیرکد، تیالرش یهاگاهیرا در پا

م اعزا و انگلستان کچ ی، جمهورسابق، هندوستان، فرانسه یژه به شورویو یهاآموزش یبرا

ش از یعراق )پ ییهوا یروین یاتیعمل یو توانمند یرزم یهایستگیاز شا یابیشدند. با ارزیم

 قابل قبول و در یدر سطح ج فارسیخل یجنوب یشورهاکان یرو در مین نیا یجنگ(، توان رزم

 ن درج شده است: ین برآورد چنیبرآورد شــده بــود. در ا« متوسط»حد 

در جنگ اعراب و  هیو سور مصر یهاارتش ییهوا یروین یرزم یستگیشا هک یدر صورت»

بهتر  یکعراق اند  ییهوا یروین یرزم یستگیرد، سطح شایدر سطح متوسط قرار گ لیاسرائ

 شود.یم یابیارز

دجاسم الجبوری»پ خلبان ستاد یسرت»نامه جا شرح کوتاهی از زندگیدر این ه ارائ« محم 

قرار داشت و  شود که از منظر مسؤلیت و جایگاه سازمانی، در مقابل سرهنگ جواد فکوریمی

و  یوسر  یافزارهاو ترکیب جنگ یر شورویژه اتحاد جماهیو یبانیعراق را با پشت ییهوا یروین

و کنترل  تیران فرماندهی، هدایاجمهوری اسالمی ، در آغاز جنگ تحمیلی علیه یفرانسو

ه و ستهای برجوزیر دفاع )از ژنرال« عدنان خیراله»کرد. وی با حمایت قاطع سپهبد خلبان می

ار نیروی هوایی عراق قصد داشت تا با عملیات تهاجمی ذبرادر همسر صدام( و بنیانگ

ر سازد. این ژنرال عراقی، در برق جنگدستانه هوایی، راهبرد پیش آسای ارتش عراق را میس 

میالدی( به پیشنهاد سپهبد عدنان خیراله و تصویب صدام به  8363شمسی ) 8921سال 

خلبان هواپیمای آموزش دیده غرب و فرماندهی نیروی هوایی ارتش عراق منصوب شد. وی 

 طی کرده بود.  آمریکادر انگلیس و های آموزش پروازی را انگلیسی بود که دوره« هانتر»

حرف و دارای دانش نظامی مکفردی متهور، آرام، « 8جاسم الجبوری»از منظر شخصیتی، 

داد که از بسیاری جهات، نظر رهبر حزب بعث را نفس باال نشان میو تخصصی و با اعتماد به

 در تمریناِت خود جلب کرده بود. وی بهبرای فرماندهی نیروی هوایی به
 
طور مداوم و شخصا

. کردرگزار میآموزشی )قبل از شروع جنگ( شرکت کرده و جلسات متعددی را با خلبانان ب

                                                           
اع منتقل شد و جای خود را به این ژنرال برجسته عراقی به منظور گسترش نیروی هوایی عراق در خالل جنگ به وزارت دف -8

 در کرکوک در اوایل جنگ داد.« الحریه»فرمانده پایگاه « حمید شعبان»سرتیپ 
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مر، باعث ایجاد روابط مؤثر شغلی با « الجبوری»برخورد مناسِب 
َ
کارکنان با مجموعه تحت ا

اع به وزارت دف« عدنان خیراله»هوایی شده بود. وی بعدها به پیشنهاد سپهبد خلبان  نیروی

 .8جا نیز عملکرد موفقی در این خصوص از خود نشان دادعراق منتقل شد که درآن

 عیت کلی و توان رزمی انواع هواپیماهای نهاجا قبل از جنگـ وض 4

های پروازی نهاجا در قالب جدول شماره در این مبحث ابتدا راهنمای سنجش آمادگی یگان

ی تبیین تصویر روشن برایاست، آنگاه نظر به راهنمای سنجش توان رزمی،  شدهترسیم  9-8

به ترتیب در سه مقطع فروردین  از وضعیت آمادگی نهاجا، تعداد و انواع هواپیماهای این نیرو

 اند. به اختصار ارائه شده 8923و شهریور  8921، 8926
 

 پروازی یهاآمادگی یگان هراهنمای سنجش توان رزمی یا درج 7-6جدول شماره 

 آموزش کارکنان هواپیما یآمادگ هواپیما کارکنان یرزمیآمادگ

 یعال

C-7 

کارکنان  % 36دارای 

 % 12پروازی سازمانی با 

 آماده رزمی

 %12دارای 

  یسازمان یهواپیماها

از هواپیماهای  68%

واگذاری آماده رزم 

 باشند 

 نانکار کاز  %12دارای 

 آموزش دیده و ماهر باشند

 خوب

C-2 

کارکنان  % 16دارای 

 % 66پروازی سازمانی با 

 آماده رزمی 

 %66دارای 

هواپیماهای واگذار 

  شده

از هواپیماهای  21%

واگذاری آماده 

 باشند رزم 

نان آموزش کار کاز  16%

 دیده و ماهر باشند

 متوسط

C-6 

از کارکنان  % 66دارای 

پروازی سازمانی با 

 آماده رزمی  % 22

 %22دارای 

هواپیماهای واگذار 

 شده 

از هواپیماهای  % 12

واگذاری آماده رزم 

 باشند

 نان آموزشکار کاز  22%

 ده و ماهر باشندید

 رمتوسطیز

 )ضعیف(  

C-4 

از کارکنان  % 66کمتر از 

پروازی سازمانی را دارا 

 % 22بوده و کمتر از 

 آماده الزامات 

 %22متراز ک

هواپیماهای واگذار 

 ار یدر اختشده و 

از  %16متر ازک

هواپیماهای آماده 

 رزم و در دسترس 

از  %22 متر ازک

 یسازماننانکار ک

 و آماده باشند دهیدآموزش

 

 

 

                                                           
: ترجمه عبدالحمید حیدری، تهران« جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام( »8939ام کوین، وودز و دیگران ) - 8

 .996انتشارات مرز و بوم، ص 
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 7685و  7681الف ـ آمادگی هواگردهای نهاجا در مقاطع فروردین 

آماده کامل در فروردین ، 8فروند 66تعداد واگذاری «: 81اف»رهگیر -هواپیماهای شکاری 

، به تعداد 8923شهریور  98فروند و در  92تعداد به  8921فروند، در فروردین  93 ،8926

 .2فروند 83

فروند )فروردین  866 ؛تعداد واگذاری«: یئ1اف»افکن فانتوم یا بمب-هواپیماهای شکاری

فروند،  826فروند، آماده کامل  862تعداد  8921فروند، فروردین  883( آماده کامل 8926

 فروند. 828آماده کامل  ؛فروند 866تعداد  8923شهریور 

( آماده کامل 8926فروند )فروردین  89 ؛تعداد واگذاری«: 1افآر.»هواپیماهای شناسایی 

 82تعداد  8923فروند، شهریور  86فروند، آماده کامل  89تعداد  8921فروند، فروردین  82

 فروند. 1فروند آماده کامل 

( 8926فروند )فروردین  896 ؛تعداد واگذاری«: یئ2اف»افکن بمب-هواپیماهای شکاری

فروند، شهریور  886فروند، آماده کامل  892تعداد  8921فروند، فروردین  821آماده کامل 

 فروند. 866فروند آماده کامل  892تعداد  8923

فروند )فروردین  21 ؛تعداد واگذاری«: دوکابینه اف2اف»آموزشی -هواپیمای شکاری

فروند،  83فروند، آماده کامل  21تعداد  8921فروند، فروردین  26ه کامل ( آماد8926

 فروند. 22فروند آماده کامل  26تعداد  8923شهریور 

فروند )فروردین  1 تعداد واگذاری؛«: دوکابینه بی2اف»آموزشی -هواپیماهای شکاری

فروند، شهریور  2فروند، آماده کامل  1تعداد  8921(، آماده کامل سه فروند، فروردین 8926

 فروند، آماده کامل یک فروند. 1تعداد  8923

                                                           
فروند دیگر به  6تعداد  8926اول سال  هرسید و در نیمفروند می 66به  8926تا بهار « 81اف»هواپیماهای واگذاری شمار  -8

سال فروند بود که دو فروند از آنها در  16خریداری شده « 81اف»)البته تعداد کل هواپیماهای  نیروی هوایی تحویل گردید.
 های ظالمانه به ایران تحویل داده نشده است.(حین آموزش سقوط کردند و یک فروند آخر نیز تاکنون به خاطر تحریم 8926

که مشکالت  8926واگذاری حتی در سال « 81اف»فروند جنگنده  66که نخست: از آمار یادشده مؤید این واقعیت است  -2
ارتباط با کشور سازنده وجود نداشت، به دلیل پیچیدگی سامانه فنی و نگهداری و جدید بودن تجهیزات آن، رسانی و عدم قطعه
به کمتر از این میزان کاهش یافته و در آستانه  8921آنها آماده عملیات بودند، این روند در سال   %22فروند یعنی حدود  93فقط 

ی نهاجا شمار آماده این نوع  %22فروند یعنی حتی کمتر از  83جنگ تحمیلی به  ی و دیگر کارکنان فن  ت کارکنان فن  رسید! به هم 
فروند افزایش پیدا کرد که شرح آن در  26به بیش از شمار  8923شهریور  98در  جنگنده پس تجاوز سراسری ارتش بعث عراق

 فصل پنجم آمده است.
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( آماده 8926فروند )فروردین  6 ؛تعداد واگذاری«: اف9پی»هواپیماهای شناسایی دریایی 

 6تعداد  8923فروند، شهریور  2وند، آماده کامل فر  6تعداد  8921فروند، فروردین  9کامل 

 فروند، آماده کامل یک فروند.

فروند )فروردین  28 ؛تعداد واگذاری«: 896سی»هواپیماهای ترابری تاکتیکی سنگین 

فروند،  23فروند، آماده کامل  26تعداد  8921فروند، فروردین  96( آماده کامل 8926

 فروند. 96فروند، آماده کامل  13تعداد  8923شهریور 

( 8926فروند )فروردین  81 ؛تعداد واگذاری «:26اف»هواپیماهای ترابری نیمه سنگین 

فروند، شهریور  86فروند، آماده کامل  26تعداد  8921فروند، فروردین  82آماده کامل 

 فروند. 86فروند، آماده کامل  83تعداد  8923

( 8926فروند )فروردین  82 ؛تعداد واگذاری«: 666»رسان سوختـ  هواپیماهای ترابری

 8923فروند، شهریور  86فروند، آماده کامل  89تعداد  8921فروند، فروردین  3مل آماده کا

 فروند. 88فروند، آماده کامل  81تعداد 

فروند )فروردین  86تعداد واگذاری «: 616بوئینگ»رسان راهبردی جامبوجت سوخت

فروند، شهریور  1فروند، آماده کامل  86تعداد  8921فروند، فروردین  3( آماده کامل 8926

 فروند. 6فروند، آماده کامل  86تعداد  8923

( 8926فروند )فروردین  2تعداد واگذاری «: شنوک»بالگردهای ترابری تاکتیکی سنگین 

 8923فروند، شهریور  2فروند، آماده کامل  6تعداد  8921فروند، فروردین  2آماده کامل 

 8.فروند، آماده کامل یک فروند 6د تعدا

 یلیشور در آغاز جنگ تحمک یهای پوشش رادارب ـ نارسایی

های متفاوت و درعین حال، شنیدنی شور قبل از جنگ، همواره با نگرشک یپوشش رادار

)معاونت طرح  8923سال « 22/2»روبرو بوده است. براساس مطالب مندرج در پرونده شماره

ر د آمریکا، در پی عملیات نظامی نافرجام «ییپدافند هوا یپرونده بهساز»و برنامه، به نام 

 برداشته شده است: ییپدافند هوا یاهِش نواقص پوشش رادارهاک یر برایز یهاطبس، گام

شور را با ک ییدر پدافند هوا ی، نواقص پوشش راداریارکطی گردش 2سماجا ،8923در سال 

 است وقت ستاد ارتشی، رسرلشکر شاکر یارتش عراق، به آگاه ییتوان هواش یتوجه به افزا

                                                           
: مرکز انتشارات راهبردی تهران« لجستیک هوایی در دفاع مقدس( »8931، نصرالله، )علیبرای آگاهی بیشتر بنگرید به: زین -8

 .266، ص8نهاجا، جلد
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ندگان یدر اداره پنجم با حضور نما یا، جلسه21/2/23خ یشان و در تاریرسانید. برابر دستور ا

همراه با وزارت  8یکم، دوم، سوم، پنجم، ششم و هفتم ستاد ارتش یهانیروی هوایی و اداره

ن ییو پا یرادار یهات پوشش سامانهیل شد و با توجه به اطالعات موجود، وضعیکتش دفاع

جر به ن نشست منیجه اینظر قرار گرفت و نتآن مورد بحث و تبادل  یهاییو نارسا ییارآکبودن 

 یدگیچی؛ پیکیو لجست یبانیپشت یهاییها و نارسافرسوده بودن سامانه»ات شد: کثبت این ن

با  ییارویژه در رویون بهینو یهایها و فناوری؛ بهره نگرفتن از توانمندیو نگهدارر یدر امر تعم

نترل و کو  یدر سامانه فرمانده یدشمن؛ عدم هماهنگ کیترونکجنگ ال یهاتیقابل

وع؛ مرتبط با موض یهاو سازمان ینظام یروهای، نیشورک ییمایارتباطاِت ارتش با سامانه هواپ

 لیدلبه یشور؛ نقص در پوشش رادارکنقاط حساس  یپرقدرت در برخ یفقدان وجود رادارها

از. در نهایت برای گسترش پوشش راداری و رفع نواقص یمورد ن یهامبود در تعداد سامانهک

ه کارایه دادند « دفاع یعال یشورا»را به  ییشنهادهایحاضر در جلسه پ ییادشده فوق، اعضا

چنانچه »شود: یراهکارهای گسترش پوشش راداری به شرح مختصر زیر بیان م نیترمهم

 یهاسامانه یشور مدنظر باشد، به تعداد قابل توجهکدرجه در مرزها و درون  966پوشش 

ر یه در مسک یهنگفت یهانهیو هز یدارالت نگهکم داشت. با توجه به مشیاز خواهین یرادار

 یو بررسپرنده  یار موجود، استفاده از رادارهاکن راهین طرح وجود دارد، بهتریتحقق ا

های دفاع نظر به خالء و نواقص پوشش راداری و سامانه« هاست.به آن یابیدست یارهاکراه

بر: خرید شنهاد مطرح شده مبنیی، پ8-8هوایی )اسکرانبل( کل کشور مندرج در نقشه شماره 

ها، غیرممکن جلوه زمان و شرایط سخِت تحریمهای هنگفِت آنبا توجه به هزینه «رادار پرنده»

خود را  ی، نگران2و 1، 9 به نهاجا و سماجا یز در گزارشین ییایدر یرویکرد. افزون بر این، نمی

 دارد.یدر سواحل و آبهای جنوبی کشور را ابراز م یپذیر بودن پوشش راداراز آسیب

                                                           
هشت اداره متشکل از: اداره یکم؛ امور اداری و نیروی انسانی،  ی( دارادر آن زمان، ستاد مشترک ارتش ج.ا.ایران )سماجا -8

(،پنجم؛ طرح و برنامه، ششم؛ ارتباط و یکی، اداره چهارم؛ آماد و پشتیبانی )لجستیاتی، سوم؛ عملیدوم؛ امور اطالعات
 دادند.یرا انجام م یالکترونیک، هفتم؛ دارایی و اداره هشتم؛ آموزش بود که امور ستاد
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 7-7نقشه شماره 

 باش سراسری ارتش ج.ا.ایران پوشش هوایی نهاجا پس از آماده هچیدمان رادارها و سامان

  75/7/7689در مورخ 

 

هی مرکب از افسران پدافند از جمله پس از برپایی جلسات، مکاتبات متعدد و اعزام کارگرو

« 19-تی.پی.ِاس»های رادار تاکتیکی ، نهاجا با خرید سامانهو شهید ستاری سرگرد یمینی

موافقت نمود که این امر « مارُکنی»ساخت « تونیک»و یا « هاسوستینگ»ساخت کمپانی 

    .8هیچگاه تحقق پیدا نکرد

، در مباحث بعدی آنهابا توجه به آشنایی با دو نیروی هوایی ایران و عراق و روند استعداد 

 .2شودگرفته میعراق و نبردهای هوایی دفاع مقدس به شرح زیر پی هعملیات پیشدستان

 جویانه نهاجاـ تجاوز پیشدستانه هوایی عراق و اقدامات تالفی8

حمله  ،8923شهریور  98روز  81:66تا  89:92سرانجام رژیم بعث عراق از ساعت 

های راداری، برخی از تأسیسات های نیروی هوای، ایستگاههسراسری خود را با بمباران پایگا

از  برداریآسا به کپیاقتصادی و... جهت کسب برتری هوایی و رسیدن به یک پیروزی برق

رغم غافلگیری اولیه سامانه دفاع بهآغاز کرد که  ،میالدی 8366در سال  اسرائیل -جنگ اعراب

های راداری و پدافندی، با واکنش غیرقابل انتظار نهاجا مواجه ها و ایستگاههوایی عامل پایگاه

                                                           
  . 262-263(، جلد دوم، صص 8932« )تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس»به:  بنگرید -8
 ست.آمده ا « االنبیاافند هوایی خاتمقرارگاه پد»ای جهت آگاهی وضعیت فرماندهی پدافند هوایی عراق در کتاب عالی رسته - 2

http://www.iiaf.net/history/tactair/image001.jpg
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که باتوجه به اهمیت نقش نهاجا در این روز تاریخی، مراتب به تفصیل در این بخش تشریح  شد

 شده است.

 های کشورهای نهاجا و فرودگاهاهگیترسیم تهاجم هوایی سرتاسری عراق به پا الف ـ

عراق عالوه بر  ییهوا یروین ییبرابر گزارشات واصله و اخبار منتشر شده، حمالت هوا

ای هها و ایستگاهشور، همچنین به دیگر یگانک یهاهای هوایی یادشده و فرودگاهپایگاه

سطور زیر به  که در کردهایی جزیی وارد نیز آسیب یرنظامیغ یهاراداری نهاجا و سازه

های عراقی از پایگاهای مختلف این کشور به افکنبمب-مسیرهای اصلی پروازی جنگنده

ها و سایر نقاط حیاتی و اهداف تعیین شده در کشور، های هوایی نهاجا، فرودگاهپایگاه

 شود:براساس محورهای مورد استفاده روی نقشه هوایی ترسیم و به شرح زیر عنوان می

  ؛، سنندجرانشهری، پزیه، تبریبه: اروم کو کر کاز 

 غربالنیگ نیری، قصرشرمانشاهک، ، همدانه )هضبه و تموز( به: تهرانیاز حبان ،

 ؛المیو ا آباداسالم

  ؛و دزفول ردک، شهر ، اصفهانوت به: دهلرانکاز 

 ؛هیدیو ام ، بوشهر، خرمشهر، آبادانه به: اهوازیاز ناصر 

 ییایدر یهاگاهیو پا ، ماهشهر، بوشهریه به: آغاجاریبیاز شع. 

 

   
 

 7-2نقشه شماره 

  7689شهریور  67تهاجم سراسری هوایی عراق علیه کشور ج.ا.ایران در 

 فروند  792با استعداد 
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 ب ـ اهداف تهاجم پیشدستانه و میزان موفقیت نیروی هوایی عراق

 تبهر  از فرماندهان عالی« علوان العبوسی»دستانه دشمن، سرلشکر در خصوص حمله پیش

 در پروازهایهای هوایی پایگاه کرکوک)که عالوه بر فرماندهی گروه نیروی هوایی عراق
 
 ، شخصا

 گوید: آن روز نیز حضور داشته است(، می

ایی های هودستانه و بمباران پایگاهمنظور تهاجم پیشهای منظم بهتمرین ،ها قبلاز ماه»

طرح  ،شهریور( 23سپتامبر ) 26که در گرفت تا اینات آموزشی صورت مییایران در قالب عمل

 بهمربوط به نیروی هوایی و جزییات عملیات حمله به پایگاه
 
 صورت مانوری وهای ایران ظاهرا

. این طرح دارای یک ایراد بزرگ به این صورت بود که در مسیر حمله به شدآزمایشی ابالغ 

از روی برخی شهرهای بزرگ  ناگریزافکن های ایران، خلبانان هواپیماهای بمبپایگاه

های پروازی قبل از رسیدن روی هدف و هوشیاری باعث لو رفتن دسته امر ند که اینگذشتمی

 شد.سامانه پدافندی ایران می

 مراتب را در قالب طرح پیشنهادی به سرلشکر  ،در این خصـوص
 
 که« حلدون»من شـخصـا

  فرمـانـده پایگاه بود، ارائه کردم و او هم مراتب را
 
ـــیلبه فورا ـــیک پیک ویژه هوایی  هوس تاد به س

 فرستاد. نیروی هوایی در بغداد

پیشنهاد من پذیرفته شد و اقدامات اصالحی مورد مالحظه قرار گرفت و  ،پس از بررسی 

 به پایگاه ابالغ براساس آن نقشه
 
ه دو روز . تا این کشدها اصالح و مسیر جدید تصویب و سریعا

را برای مأموریت به ظاهر  خودی که هواپیماهای شهریور( هنگام 98سپتامبر ) 22بعد یعنی در 

تمرینی ولی با مهمات حقیقی مسلح کرده و در ابتدای باند پروازی مستقر و آماده بودیم، با 

سوی ایران داده شد و خلبانان متوجه شدند که درگیر یک مأموریت رزمی ناباوری دستور پرواز به

 اند.های ایران شدهدر پایگاه معینو حقیقی برای حمله به اهداف 

دستانه به عراق و انهدام دهد که ایران توان حمله پیشادامه می« ژنرال علوان العبوسی»

های دفاعی ما را داشت و چنانچه این عملیات از سوی ایران صورت گرفته بود، موجب سامانه

همان گونه که قبال  تأکید  با این وجود،. 8شدشکست عراق و عدم حمله سراسری به ایران می

آسا را برای ارتش پردازان نظامِی جهان، در آن مقطع انتظار یک پیروزی برق، اغلب نظریهشد

کشور، در آخرین روز از شهریور  آنهمین منظور نیروی هوایِی زده بودند. بهعراق رقم

دار هوایی و برخی پایگاه، ایستگاه را 82دستانه هوایِی خود را به شمسی، عملیات پیش8923

                                                           
 .923و  991: انتشارات مرزوبوم، ص تهران« عراق از دیدگاه: فرماندهان صدامجنگ ایران و ( »8939ام.وودز و دیگران ) -8
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 ساختنهای نهاجا روی زمین و فلج های ایران با هدف نابودسازی هواپیماها و جنگندهاز فرودگاه

 .8کردقدرت هوایی ایران آغاز 

 :استبه شرح زیر  از سرفرماندهی نیروهای مسلح عراق ه( صادر 8ترجمه کامل اعالمیه شماره )

 ،ای کش دو ات ی و داویع ف ب  خصویب مجلس اعالی عراقه ی پیدر  شب  خوجش بش سالح»

ح ایرانی زی د شاه اسم ف ب  کش دو این وفزه  اس مراو  مال  نیرفه ی ممنظر بش این
ّ
ل

کننا. خجهیزا  نظ می علیش اهااض  ی خی ف نظ می فشهری م  ف... اکاا  می ک وگیریب

ه  ( بش پ یگ ه1138وو شهری11) 1890 0ایلول 00امرفز  10:00نیرفی هوایی م  دو س عم 

 کننا:دو عمق ت ک ایران بش شرح زیر  ملش می ه ی نظ می فاکعف  رفدگ ه

؛ هوایی بوشهر پ یگ ه -1؛ پ یگ ه هوایی شیراز -0؛ نزدیک خهران پ یگ ه هوایی مهرآب د -1

 -7؛ دو اصفه ن پ یگ ه ت خمی -6؛ دو هماان پ یگ ه ش هرتی -3؛ ه ی دز ول رفدگ ه -4

کرم ند ه؛ ه ی نظ می رفدگ ه -8؛  رفدگ ه نظ می آغ ج وی -9؛  رفدگ ه نظ می خبریز

 .دو عربم  ن  رفدگ ه هوایی اهواز -10

ه ی )زمین بش زمین( اهااض موود نظر تود وا کش دو وأس گیری دکیق موشکم  ب  هاض

م   موود اص بم کراو دادیع. تم وا  کردنا،اسم ف از آنج  بش م  تم و  فاود می دز ول آنه 

 دو این  ملش:

یک  رفنا هواپیم  بش علم ن ص  ّنی دو ت ک ایران س وط کرد ف تلب ن ن آن بش بیرفن 

کش  ایب شا؛ هواپیم ی جنگناهپریانا کش ممئولیم ج ن آن ن برعهاه م  م   ایرانی می

ف خوان یی خوانمم بش داتل ت ک  ه  کراو گر م، تلب نش ب  مه و ایرانی موود اص بم سالح

 فطن برگردد.
 «1890سپ  مبر  00 – بغااد –سر رم ناهی نیرفه ی عراق 

 

ی هادر طراحی تجاوز هوایی سراسری به یگان فرماندهان ارتش عراق ،در راستای اعالمیه باال

ده ریزی کر برنامه یاگونهرا به خود ییحمالت هوا چ،ینویعملیاتی نهاجا، با استفاده از زمان گر

 ران یعنی لحظهیوقت ابه 81:66ها، همگی ساعت ه زمان روی هدف و رها ساختن بمبکبودند 

های عملیاتی و نگهداری نهاجا باشد. از یگان کاریپایان خدمت رسمی ادارای و تعویض نوبت
                                                           

درصد از  26میالدی توانست بیش از  8366دستانه خود در سال نیروی هوایی رژیم اشغالگر قدس در عملیات پیش - 8
را در همان ده ساعت نخست جنگ  عبدالناصر رهبر مصرهای پروازی نابود سازد و جمال های کشورهای عربی را در رمپجنگنده

  وادار به تسلیم سازد.
 شود که مصادف با ماه سپتامبر میالدی است.در متن اعالمیه به ماه نهم از سال شمسی عربی از ریشه سریانی گفته می« ایلول» -2
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بودند، با حمله ناجوانمردانه  خودک محل خدمت این روی، وقتی کارکنان نیروی هوایی در حال تر 

های هواپیماهای . البته سامانه بمبشدندها مواجه هواپیماهای متجاوز عراق و بمباران پایگاه

ها، ابتدا افکن از ترکش بمبای بود که برای ایجاد تأخیر و رهایی هواپیماهای بمبعراقی به گونه

 هشد. به همین خاطر افرادی که از کارکرد این ساماناز میها تعبیه شده بود، بچتری که روی بمب

تأخیری اطالع دقیقی نداشتند، با مشاهده تعداد زیادی چتر، ابتدا گمان کردند که عراق در حال 

ا لحظاتی بعد صدای انفجار مهیب بمب ها همگان را از پیاده کردن چترباز در پایگاه است، ام 

  کرد. بهت زده وا متحیر تجاوز عراق آگاه ساخته و برخی ر 

ح عراق، نیروی هوایی این کشور با 
 
برابر اعالمیه شماره یک سرفرماندهی نیروهای مسل

، فهانو اص ، شیراز، بوشهر، امیدیه، دزفول، همدان، تبریزحمله به هشت پایگاه هوایی: مهرآباد

بدون  نوبت پرواز 832، و انجام اهواز و فرودگاه چندمنظوره در کرمانشاه یک پایگاه هوانیروز

ی از سوی شبکه پدافندی نهاجا مواجه این ، عملیات خود را با حداقل شودکه با تهدید جد 

قیت نسبی انجام داد. براساس اسناد، 
 
تلفات )سقوط یک فروند هواپیما( و کسِب یک موف

شواهد و قرائن ازجمله اظهارات ژنرال حمدانی فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق، دشمن 

ور می درصد 62)که  8366در سال  به مصر با این یورش همانند حمله هوایی اسرائیل کردتص 

(، بخش عمده توان شدنداز هواپیماهای نیروهای هوایی کشورهای عربی در روی زمین نابود 

 !8آسا نصیب او خواهد شد.رزمی نهاجا نابود و پیروزی برق

ه و ب دستانه نیروی هوایی عراقو یا ناکامی عملیات پیشاما در خصوص میزان موفقیت 

ظاهر غافگیری سامانه دفاعی کشور، دو رویکرد به ظاهر متفاوت اما در واقع مکمل و یکسان 

الت که سامانه پدافند هوایی نهاجا بهاین ؛به دالیل زیر وجود دارد: نخست رغم آگاهی از تحو 

 غافلهای متقن از یک تجاوز هوایی و قریبافت گزارشمرزی و دری
 
گیر شده و الوقوع، ظاهرا

ید و اخبار جرا« سرلشکر عبوسی»اقدام مؤثری علیه هواپیماهای متجاوز انجام نداد. به گفته 

های خود مراجعت جز یک مورد( به پایگاهخلبانان قهرمان ما همگی سالم )به»رسمی عراق، 

 به سقوط یک فروند جنگنده و آسیب دیدن یک فروند دیگر اشاره دارد.  به عالوه«. نمودند

کاری نیروی هوایی ارتش بعث در حمله به البته در این یورش ترفندهای مختلف و مخفی

 های بعدی ارائهدر گزاره آنهاای از که نمونه گرفتایران که شرح آن گذشت را نباید نادیده 

 شده است.

                                                           
  .12: انتشارات مرزوبوم، صتهران« دامفرمانده گارد ریاست جمهوری صجنگ ایران و عراق از دیدگاه: ( »8938ام.وودز و دیگران ) -8
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ی علیه جمهوری اسالمی دوم، نیروی هوایی ارتش  ایران اگرچه نتوانست اقدامی جد 

ویژه در ابعاد پدافندغیرعامل بهواپیماهای متجاوز اعمال نماید، ولی با توجه به تدابیری که 

اندیشیده بود، موجب کاهش چشمگیر تلفات و صدمات به نیروها و تجهیزات خودی گردید. به 

، خلبانان عراقی در آن روز حتی یک فروند هواپیمای شکاری نهاجا را «یسرلشکر عبوس»گفته 

 های بدون آشیانه بتنی )شیلتر( نیافتند.های پارک هواپیما در محلباز و جایگاه در محوطه

 سازیهمراه آماده سوم، اقدامات مهندسی نهاجا در ترمیم باندهای پروازی و معابر خزش به

ر نمی آنهانتظره بود. هواپیماها برای دشمن غیرم برز های پروازی انتقام )الکردند که دستهتصو 

رد( با آن وضعیت آشفته بتوانند حدود دو ساعت پس از یورش سراسری، به خاک عراق -و آلفا

 حمله کنند.

ح رژیم بعث، فرایند آمادهدر خصوص مخفی 8«سرلشکر عبوسی»
 
سازی کاری نیروهای مسل

 من و دیگر مسئولین پایگاه،»گوید: هواپیماها و باندهای پروازی و روند واکنش سریع نهاجا می

ساعت قبل از یورش هوایی و حتی در روز اجرای عملیات رزمی واقعی، از انجام قطعی  11

نابراین در آن روز به خلبانان تحت امر خود گفتم: گرچه ، ب2«مأموریت خود آگاهی نداشتیم

های ظاهر عملیاتی علیه ایران است، ولی نوعی آموزش در قالب برنامهمأموریت شما به

ن کردم که ایایم. البته روز عملیات با خود فکر میها روی آن کارکردهتعلیماتی است که ماه

 همچون رانندگان تاکسی عمل مرینممکن است مأموریتی واقعی باشد، چراکه در ت
 
ها معموال

)دور در دقیقه(  826کردیم، شتاب موتور را به ترتیب که موتور را روشن میاینکردیم، بهمی

گشتیم و پارک کردیم و برمیدادیم، موتور را خاموش میرسانیدیم، دور موتور را کاهش میمی

کنیم و به محل پارک برگردیم. ا خاموشکردیم. ولی این بار به ما نگفتند موتورها ر می

با دیگر خلبانان روی باند پرواز قرار گرفتیم و کسی دستور توقف عملیات را  ترتیب وقتیاینبه

 «.ایمبه ما نداد، فهمیدم که وارد جنگ )واقعی( شده

                                                           
-افکن سابقه حضور در جنگ اعراببمب-وی از فرماندهان متعصب بعثی نیروی هوایی عراق بود که به عنوان خلبان شکاری -8

افکن های پروازی هواپیماهای شکاری بمبشهریور دسته 98میالدی داشته و در عملیات پیشدستانه  8369در سال  لیاسرائ
دری سرهنگی لی هتک کردند را با درج های غربی و شهید نوژه همدانکه به پایگاه« الحریه»از پایگاه هوایی کرکوک « 22سوخو»

 کرده است. ری میو رهب
فرماندهان ارتش »کرده است که:  ریاست جمهوری عراق چنین عنوان فرمانده گارد« ژنرال حمدانی»البته در این خصوص  -2

( در تصمیم قطعی حمله به 8923تیر  82) 8316عراق )نیروی زمینی، هوایی و دریایی( در جلسه توجیه عملیاتی ششم ژوئیه 
 «.و موظف شدند تا مراتب را به کلیه واحدهای درگیر اعالم کنندایران همگی حضور داشتند 
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 های ایران رسیدیم )برخالف گزارشدر اولین پرواز وقتی بر فراز پایگاه ؛دهدوی ادامه می

دها سازی بانها( اثری از هواپیماهای ایران را روی زمین نیافتیم؟! او با اشاره به روند آمادهغربی

اقدامات مهندسی ایرانیان و »گوید: و انواع هواپیماها برای پرواز با اظهار تعجب چنین می

ود. بات هوایی علیه ما بسیار عالی یهواپیماهای شکاری برای انجام عمل سازیفرایند آماده 

کارشان را تا شروع یورش مجدد و حمله هوایی دوم ما در همان روز و روز بعد تکمیل کرده  آنها

و تعداد زیادی هواپیمای آماده برای انجام مأموریت داشتند. عصر همان روزی که ما به ایران 

 !8«نیز به پایگاه هوایی الشعبیه و الکوت حمله کردند آنهاحمله کردیم، 

 شدنسو ارتش عراق به اهداف تعیین شده خود نائل دهد که از یکنشان میاین اعترافات 

لو از سوی دیگر سامانه فرماندهی، خلبانان و سایر کارکنان غیور نهاجا به یه رغم غافلگیری او 

اند که کلیه محاسبات قبلی ارتش بعث پس از مواجهه با یورش هوایی دشمن، چنان درخشیده

بندی باید اذعان داشت که با وجود در یک جمع بنابراین،اند. زده عراق و صدامیان را برهم

 کلیه پایگاه
 
ور های مرزی غرب و جنوبی کشسوابق تجاوزهای آشکار و پنهان ارتش عراق، تقریبا

های دشمن قرار افکن، مورد تهاجم هواپیماهای شکاری و حتی بمبو منطقه هوایی مهرآباد

ای به هنگام تهاجم اولیه از سوی سامانه پدافند هوایی کشور گیرند و اقدامات قابل مالحظهمی

ما از هوشیاری و آمادگی  ،ظاهر بر اساس اسناد و مدارک روی کاغذبه هرچندگیرد. انجام نمی

 8166ای که در تهاجم اولیه )ساعتدر عمل چنین نشد به گونهنسبی برخوردار بودیم، اما 

گیری و کمترین واکنش از سوی با غافل ،طور که انتظار داشتشهریور( دشمن همان 98مورخ 

 . شدپدافند هوایی نیروهای خودی مواجه 

                                                           
  .992 – 992: انتشارات مرزوبوم، صص تهران« جنگ ایران و عراق از دیدگاه: فرماندهان صدام( »8939ام.وودز و دیگران ) -8
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  7-8تصویر شماره 

های برجسته و گرداننده ه طلفاح )برادر همسر صدام( از ژنراللرالیسپهبد خلبان عدنان خ

از  یکید از یبه اتفاق جمعی از امرای عراقی در حال بازد (مربندکدست به )نیروی هوایی عراق 

  7دستانهعراق به هنگام تهاجم پیش ییهوا یروین یهاگاهیپا
 

عدنان خیراله وزیر دفاع وقت رژیم بعث عراق  ، برابر اطالعات منتشر شده؛در این خصوص

ها و های نیروی هوایی این کشور به مرزها، پایگاهدقیقه پس از برخاستن و یورش جنگنده 26

که چفیه برخی از شهرهای مرزی کشورمان به صدام حسین رهبر نابخرد رژیم بعث در حالی

د، شو وارد اتاق عملیات جنگ میقرمز رنگ بر سر داشت و نوار فشنگ به دور کمر بسته بود 

 دهد:چنین گزارش می

 «دقیقه قبل پرواز کردند. 26( )خلبانان همگی برابر طرح قادسیه جوانان سرورم!»

 «. نیم ساعت بعد کمر ایران خواهد شکست»دهد: صدام پاسخ می

                                                           
اسالمی ایران برای فریب و کشیدن دشمن به این ژنرال نام آشنای عراقی در اواخر جنگ وقتی که نیروهای نظامی جمهوری  -8

های جنوبی مبادرت کردند، به ابتکار او نمودی از تحرک نیروهای عراقی را به های شمالی به منظور ایجاد رخنه در جبههجبهه
اق ر سمت شمال به نمایش گذاشتند و برای طراحان جنگ به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی مسلم گشت که ع

گاهانه برای فریب ایرانیان بود و با انتقال نیروهای خود را به جبهه های شمالی گسترش داده است. درحالی که این نمایش آ
آغاز کرد که در نهایت حمالت ارتش عراق  8966های جنوبی حمالت خود را در بهار سال نیروهای ایرانی به شمال، عراق از جبهه

از سوی ایران و پایان جنگ شد. این ژنرال عراقی پس  231قطعنامهو... درنتیجه پذیرش رسمی  از جنوب موجب پازپسگیری فاو
های خود پس از دستگیری توسط نیروهای امریکایی این راز را از جنگ به طرز مرموزی به قتل رسید و صدام حسین در بازجویی

 فاش و به قتل او اعتراف کرد!

http://www.uupload.ir/
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 هالهی، رهبری پیامبرگونارتش عراق به لطف « آسایبرق جنگراهبرد »در این راستا اهداف 

ایران تحقق نیافت که در بخش جمهوری اسالمی امام راحل و پشتیبانی ملت و نیروهای مسلح 

 شود. بعدی این موضوع به تفصیل مرور و بررسی می

ش و روحیه مضاعف نیروی گیری و مظلومیت نهاجا موجب ایجاد انگیز البته این غافل

گردید؛ و موجب شد تا فصل جدیدی در تاریخ نبردهای ویژه خلبانان این سازمان انسانی ب

 هوایی ایران و جهان گشوده شود.

 یروین ،8923ور یشهر 98روز  8166چه در ساعت چنان ؛باید اذعان داشت ،با این وجود

 می یاحرفه یروین کیعراق  ییهوا
 
 ینهاجا را دست کم برا یهاگاهیبایست اغلب پابود، قطعا

 . 8کردیخارج و فلج م یاتیساعت از حالت عمل 11مدت 

 پ ـ پیامدهای تهاجم هوایی دشمن و خسارات وارده

نهاجا  یهاعراق به یگان ییهای هواآثار و خسارات واردشده حمله ،بعدی یهابرابر گزارش

 شرح بوده است: نیبه ا

های افکنمله بمبمورد ح 81:62در ساعت حدود  پایگاه یکم شکاری و ترابری مهرآباد (8

 کیو  2«896سی» یمایفروند هواپ کی ؛در این بمباران .( عراق قرار گرفت22یوراهبردی )تی

 یمایمنهدم شدند و به سه فروند هواپ یلکبه« 666بوئینگ»رسان سوخت یمایفروند هواپ

جامبوی ترابری  یمایعالوه چهار فروند هواپوارد آمده بود. به ین نوع خسارت جزئیگر از اید

 ه خسارات واردهکنیز مورد اصابت گلوله قرارگرفته بودند « 616بوئینگ»رسان راهبردی سوخت

 بود.  یجزئ آنهابه 

ها عمل اغلب بمب زیروگاه تبریستگاه رادار، فرودگاه، پاالیشگاه و نیجریان حمله به ادر  (2

های اطراف بر اثر اصابت دهکی از دهکیدر  یبود، ول نشدهوارد  آنهاجدی به  آسیبنکردند و 

ه بده مجروح شدند. در فرودگاه عالوه بر آسیب کن دهینکاز سا ید و تعدادینفر شهکیبمب 

 .شدسته کها شها و پنجرهشهیاز ش یباند پروازی، فقط تعداد

                                                           
: انتشارات راه سبز به سفارش هیئت معارف جنگ شهید تهران« نیروی هوایی در دفاع مقدس( »8913عراقی، علیرضا )نمکی -8

 .828، ص شیرازیصیاد
در اثر بمباران دشمن نبود، بلکه در اثر خبط انسانی بود. )بنگرید به: نبردهای هوایی «( 896سی»ه )هواپیمای این سانح -2

 دفاع مقدس، جلد دوم(
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به  98/6/8923روز  89:22ساعت  ؛گزارش داد همدان یاات منطقهیز عملکمر  (9

وم گاه سیزان خسارات وارده به پایوارد نیامده است. م یخسارات یحمله شده ول ت دهلرانیسا

 بود.  نیامدهگونه زیانی وارد چیه یو به رادار سوباش یجزئ یارکش

ده شد و یشکن به آتش یر بنزکدستگاه تان چهارفقط  ،دزفول یارکگاه چهارم شیدر پا (1

ی چنگیز عزتی و یک سرباز حسنی، گروهبانن رفت و سروان خلبان فیروز شیخیاز ب یکم فن 

 . 8اثر ترکش بمب به شهادت رسیدند بروظیفه 

گونه چیبوشهر ه ییایو در ییهوا یهاگاهیارتش عراق به پا ییهوا یروین ییدر حمله هوا (2

به وجود آمده بود که اغلب به  یمحدود یگزارش نشده و تنها خسارات مال یخسارت جان

ب یدر دو محل آس فرودگاه بوشهر یر بودند. باند پروازیو به سرعت قابل جبران و تعم یسادگ

 ر شد.یه تعمکده بود ید

 ،ن منطقهیعراق به ا ییه در حمله هواکز اطالع داد ین اصفهان یارکش گاه هشتمیپا (6

ر کرده و بدون وارد آوردن یبا یهانیدر زم یراندازیدشمن اقدام به ت یمایفروند هواپ کی

 266ذوب آهن قرار دارند، در ارتفاع  یسازمان یهاه در اطراف خانهکوه کن دو یخسارات از ب

 کرده بود. کمنطقه را تر  یپائ

گ یسه فروند م ،98/66/8923روز  81:66برابر گزارشات تکمیلی دیگر: در ساعت  (6

مختلف شهر آبادان از جمله  یهاتجاوز کرده و قسمت و خرمشهر آبادان ییم هوایبه حر یعراق

ت مورد حمله قرار داده بودند، کآباد را با راخسرو 1و  9شماره  یهالهکخانه نفت و استلمبه

ه توسط عوامل مسئول خاموش کنیسوختند تا این مزبور به مدت دو ساعت در آتش مکاما

 شدند.

سه فروند  ،98/66/8923در بعد از ظهر روز  یغرب جانیآذربا یاستاندار هیبرابر اطالع (1

)واقع در « یپادگان قوشچ»ماها به ین هواپیه ظاهر شدند و ایدر شهر اروم یمای عراقیهواپ

 هدف رها کردند. های خود را بیحوالی شهر سلماس( حمله و بمب

 

                                                           
 حسنیدر دو مرحله به فاصله پنج دقیقه انجام شد. سروان خلبان فیروز شیخ 8923شهریور  98بمباران پایگاه چهارم در روز  -8

شود که در این زمان سری دوم ایگاه بود، جهت بررسی وضعیت باند و احتمال اصابت بمب وارد باند میکه افسر ایمنی پرواز پ
گیرد و در راه اعزام به کنند که ایشان مورد اصابت ترکش بمب از ناحیه سر قرا میهواپیماهای عراقی اقدام به بمباران می

ی چنگیز عزتی متخصص سوخت بود که هنگام بمباران هوایی و انفجار شود. شهید می بیمارستان اهواز گروهبانیکم فن 
 تانکرسوخت به درجه رفیع شهادت نائل شد.
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  7-3تصویر شماره 

  74:08ساعت  67/3/7689در روز  بمباران فرودگاه مهرآباددقایقی پس از 

 (عکس از آرشیو روزنامه کیهان)

 

دیده  8-6گونه که در تصویر شماره همان ،در خصوص بمباران پایگاه و فرودگاه مهرآباد

غیرنظامی  پیکر نظامی وشود، بیش از یکصد فروند از انواع هواپیماهای پهنمی

، جت فالکون «26اف»، «896سی»و انواع هواپیماهای ترابری « 666بوئینگ، «616بوئینگ»

که هریک « 22یوتی»افکن راهبردی واپیمای بمبو غیره در محوطه باز پارک بودند و دو فروند ه

 کردند، به عالوه هرکدام مجهز به هفت مسلسلتن( بمب حمل می 82هزار پوند ) 22حدود 

رسان بودند؛ به لطف الهی نتوانستند خسارت کلی به جز انهدام یک فروند سوخت

 شود، وارد نمایند. که در تصویر زیر سوختن آن مشاهده می« 666بوئینگ»

در این راستا از الطاف خفیه الهی همین بس که به گفته شاهدان عینی، تنها هواپیمای 

رسانی بود که به تازگی بر زمین نشسته و در و منهدم شده، در جمع هواپیماهای سوخت بمباران

روی حداقل سوخت در مخازنش وجود داشت و چنانچه بمب ، از اینبود شدهمحل مربوطه پارک 

تن(  826به هریک از هواپیماهای مجاور که هریک حداقل بیش از سیصد هزار پوند )در حدود 

کرد، در این صورت با آتش گرفتن بنزین سوخت را در مخازن خود جای داده بودند، اصابت می

 .8سوختندور شده و میدر آتش شعله فرودگاه مهرآباد ی مستقر در پایگاه واکل هواپیماه آنها

                                                           
اصغر  2سرتیپ و خاطرات 92خانه نهاجا، جلد اول، ص : چاپ، تهران«پاکبازان عرصه عشق»(، 8962) حسینی، سیدمحمد -8

 ( 666 مطلق )خلبان بوئینگ
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 تام»یی، آمریکا« تونی کوردزمنآن»دازان و مورخین خارجی از جمله پر بسیاری از نظریه

. البته 8اندهریک به نوعی این حقیقت را بیان و به تحلیل آن پرداخته« بیشاب»و « کوپر

ی هاگوید که خلبانان عراقی مهارتالهی اعتقادی ندارد و میکوردزمن در این رابطه به لطف 

 ! 2شان در عمق خاک ایران نداشتندالزم را برای انهدام اهداف
 

 
  7-1تصویر شماره 

هزار پوند بمب و مجهز  28با قابلیت حمل « مدل ِام 22یوتی»یک فروند هواپیمای بمباران راهبردی 

 و برخی دیگر از مناطق ایران یورش برد. و... که به مهرآباد به سامانه پیشرفته جنگ الکترونیک
 

پذیری و با عنایت به مطالب پیشین و با رویکرد راهبردی به نقاط قوت و ضعف، آسیب

روی دشمن در شروع جنگ تحمیلی، نکات چندی در خصوص غافلگیری سامانه های پیشفرصت

اره اش آنهاباشد که در سطور زیر به اهم طرح میبینانه قابلصورت واقعپدافند هوایی کشور به

 های سطوح مختلف فرماندهی ارتش و نهاجا؛هش نقش و قدرت در سامانهنخست: کا .شودمی

باش و انتخاب زمان حمله مناسب دوم: طوالنی شدن و تغییر مکرر فرایند وضعیت آماده

در سامانه  یروز آخر شهریور( از سوی دشمن؛ سوم: نواقص پوشش رادار 8166)ساعت 

شور؛ چهارم: عوامل سیاسی و حمایت آشکار و پنهان استکبار جهانی شرق و ک ییپدافند هوا

المللی از تجاوزهای آشکار رژیم بعث عراق و...؛ پنجم: قطع غرب، همراه با سکوت مجامع بین

نظر از مسائل نظامی، بسیاری از عوامل سیاسی، اختالفات داخلی و عوامل پیرامونی در 
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: تهران، ترجمه حسین یکتا، «های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراقدرس»(، 8913و واگنر، آبراهام ) وردزمنکآنتونی  -2

 انتشارات مرز و بوم.
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ایران و تحریک، تطمیع عراق در تجاوز و جمهوری اسالمی جلوگیری از آمادگی کامل ارتش 

 اند. حمله هوایی، زمینی و دریایی و اشغال منطقه وسیعی از خاک کشورمان، دخیل بوده

ی و سوابق آشکار دشمن، نیروهای  با این حال، باید اذعان داشت که با وجود تهدیدهای جد 

ح و نهاجا به دالیل مختلف از آمادگی عملیات
 
 8ب(-9ی الزم برخوردار نبودند. آمادگی درجه )مسل

رغم سرنگونی دو فروند های نهاجا، بهالف( و سایر پایگاه -9های سوم و چهارم و )جهت پایگاه

د م»و جاویداالثر شدن « یسیداالسرا حسین لشکر»و اسارت  پایگاه دزفول« 2اف»هواپیمای  حم 

ی نشدند. به همین دلیل اغلب پایگاه«نعمتیزارع م های نهاجا مورد تهاج، چندان هشدارآمیز تلق 

لیه و افکنهواپیماهای شکاری و حتی بمب های راهبردی دشمن قرار گرفته و اقدامات او 

لیه خود صورتای مالحظهقابل طور که انتظار داشت، با همان ،نگرفت. دشمن در تهاجم او 

ر از نظ. با این توصیف، قطعشدکمترین واکنش از سوی پدافند هوایی نیروهای خودی مواجه 

مسائل نظامی، برخی عوامل سیاسی، اختالفات داخلی و رویدادهای پیرامونی در عدم آمادگی 

عث، در مجموع، روند ایران سهیم بوده که همراه با تحریک رژیم بجمهوری اسالمی کامل ارتش 

 تجاوز و حمله هوایی به حریم جمهوری اسالمی ایران را شکل داده است.

ــری ارتش عراق در باور اغلب در پایان، جهت ارائه اطالعات تکمیلی و این ــراس که حمله س

ر چنین جسارتی را از سوی رژیم عراق نداشتند(، به مسـئولین کشور نمی گنجید )و حتی تصو 

ـــوی جزایریحجـت»کوتـاه از  نقـل این عبـارت ـــالم موس ـــخنان  جمعه اهواز، امـام«االس و س

 :شوداکتفا می 8923شهریور  98فرماندهی معظم کل قوا در خصوص یورش هوایی 

دانستم چه خبر است. به منزل در مسـجد بودم که صدای انفجار شدیدی را شنیدم. نمی»

وم اند. معلهای کشــور را زدهرســیدم کســی تماس گرفت و گفت که مراکز نظامی و فرودگاه که

 .  2«نبود کودتای داخلی است یا حمله نظامی

مقام معظم رهبری نیز در دومین سالگرد تهاجم سراسری رژیم بعث عراق )در مقام ریاست 

 :فرمودندجمهوری کشور( 

                                                           
افزارها نشسته و در انتظار دستور آتش است. البته باید اذعان ب( نیروی مدافع در پشت جنگ-9آمادگی درجه ) در وضعیت -8

اری و پذیر نبوده و الجرم بسیاری از الزامات خلبانان شکبرای مدت طوالنی امکان« ب-9»داشت که قرار گرفتن در آمادگی 
 افتاد. های پدافندی نهاجا به تعویق میسامانه

 .96های سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ص : انتشارات مرکز پژوهش( تهران8913« )راوی: روایت اهواز» -2
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 نا این بود کش )ظرض( یک هف ش وژیع وا س کط ه یی کش جنگ وا واه انااتان ظ و دفلم»

جنگ ماون وا نااش یع... ف )بیش  شکننا... ف م  گرچش ب  ترابک وان جنگیاه بودیع فلی خجرب

 «.از همش( دشمن وا جّای نگر  یع ف این چیز تطرن کی اسم

ه شده خود دست یابد. جنگندنتوانست به اهداف تعیین هر تقدیر به لطف الهی دشمنبه 

 یرویبه ن یکنخست، تنها موفق شدند خسارات اند  هعراق در مرتب ییهوا یرویهای ننکافبمب

 صدمات توان این واقعیت را انکار نمود کهنمیو برخی تأسیسات کشور وارد کنند.  ییهوا

بیش از سایر نقاط  در پایگاه یکم ترابری مهرآباد« 22یوتی»های نکافواردشده ازسوی بمب

گوید که خلبانان عراقی از یی در این خصوص میآمریکامحقق  ،بود؛ اگرچه آنتونی کوردزمن

. 8نبودند تین تهاجم سراسری برخوردارهای الزم جهت انهدام اهداف خویش در نخسمهارت

از جانب دیگر به رغم مشکالت و مسائل موجود،  نباید این نکته را از نظر دور داشت که این 

لبانان ویژه خ گیرانه، ضمن افزایش انگیزه و روحیه نیروی انسانی نهاجا بهظاهر غافلتهاجم به

قدس عملیاتی، فصل جدیدی از مقاومت را در تاریخ نبردهای هوایی دفاع م هایاین یگان

ای هگشود. زیرا با آغاز تهاجم هوایی دشمن، کلیه کارکنان غیور و شجاع نیروی هوایی در پایگاه

دشمن حتی  ههوایی که با پایان وقت اداری در حال ترک محل خدمت بودند، با مشاهده حمل

به محل خدمت خود بازگشتند. گویا همگی یقین « آژیر احضار کارکنان»بدون به صدا درآمدن 

ت و اکنون تاریخ، مسئولی ند که در این برهه حساس در برابر یک آزمون بزرگ قرار گرفتهداشت

محول کرده است. لذا با نهایت توان کوشیدند تا خسارات وارده در اسرع  آنهابزرگی را بر دوش 

ناپذیری توسط کارکنان سرعت وصف وقت ترمیم و جبران شود. باندها و مناطق پروازی به

 ی بازسازی و هواپیماها تجهیز و آماده پرواز شدند.مهندسی و فن  

در آحاد  ای کههای نهفتهظرفیتبسیار باال و  هبدون توجه به این روحی« سرلشکر عبوسی»

سویه، توان مهندسی نیروی هوایی ایران را نسبت ای یککارکنان نهاجا متبلور بود، در مقایسه

که نیروهای عراقی برای ترمیم  کردهنماید و اذعان به عراق در سطح باالتری ارزیابی می

 ساعت زمان نیاز داشتند.  11باندهای پروازی حداقل به 

 یورکرو به فرماندهی سرهنگ خلبان جواد فها و موانع پیشکاستی هنهاجا با هم

د جاسم یسرت»به نام  یفی)فرماندهی نهاجا و وزیر دفاع(، در برابر حر پ خلبان ستاد محم 
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بود  ستادهینوعی عمال  در برابر سپهبد خلبان عدنان خیراله )وزیر دفاع عراق( او به« الجبوری

 کردند. ، تجهیز و تقویت مییر شورویاتحاد جماه یبانیرا با پشت خود ییهوا یرویه نک

 8363ژنرال جاسم الجبوری فردی شایسته بود که در سال «: ژنرال عبوسی»به گفته 

منصوب شد. او را برای ارتقای آموزش خلبانان برگزیدند، ( به فرماندهی نیروی هوایی 8921)

ا این انتخاب نوعی کسب آمادگی برای جنگ با ایران بود. او خلبان هواپیمای هانتر انگلیسی  ام 

رینات کلیه تم فردی جسور بود که در ،بود. افزون براین کردهطی  آمریکابود و دوره آموزشی را در 

همراه سپهبد خلبان عدنان خیراله دارای کرد و در میان خلبانان عراقی بهآموزشی شرکت می

 . 8ای بودندوجهه و محبوبیت ویژه

، «یکسب برتری هوای»دستانه و آنان قصد داشتند تا با تهاجم پیش ،ایبا چنین پیشینه

ر سازند. به هر روی آسای ارتش عراقموجبات راهبرد پیروزی برق عوامل متعددی موجب  ،را میس 

یکی، تاکت -های آموزشی، عملیاتیهای کاهش کیفی و کمی توانمندیشدند تا از یکسو زمینه

آماد و پشتیبانی )لجستیک(، نیروی انسانی و ... در نتیجه افت قابل مالحظه توان رزمی ارتش و 

یک حمله تجاوزکارانه تحریک و ریزی و تدارک برنامه براینهاجا شود و از سوی دیگر ارتش عراق 

تثبیت انقالب اسالمی، به هنگامی که سامانه  هترغیب گردد. در واقع در حالی که همزمان با مرحل

دفاعی بود، رژیم عراق مبادرت به تقویت جدید  هخود با رهنام هارتش و نهاجا مشغول تعدیل پیکر 

 شودموع، این حقیقت تلخ درک می. لذا در مجکردجانبه ارتش به ویژه نیروی هوایی خود همه

طمع، قصد و نیت سوء و اندیشه حمله به ایران را در  که سرمداران رژیم بعث عراق از قبل چشم

ی رنگ شدن بازدارندگو متاسفانه جهت نیل به اهداف پلید خود با توجه به کم دندپرورانسر می

های ضداستکباری انقالب دیشهجای استقبال از انایران، بهجمهوری اسالمی نیروهای مسلح 

 -های ناسیونالیستی و عربیدر منطقه و از بین رفتن تضاد )ره(اسالمی به رهبری حضرت امام

سم در عراق پان عربی هطلبی به نوعی دیگر به پدیدایرانی به دلیل سقوط شاه، در مقابل با فرصت

 و منطقه دامن زد و جنگ را به ایران تحمیل کرد.
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 ت ـ اقدامات نهاجا و عملیات نخستین پاسخ )انتقام( 

نی ستاد یتازگی به جانشکه به یاله فالحیپ ولیاندکی پس از بمباران هوایی دشمن، سرت

را « یانتقام» حملهروها )نهاجا( دستور داد تا ی؛ طی پیامی به همه ن8ده شده بودیگزر بارتش 

ه ام را سرهنگ ماشااللین پیشده، مورد حمله قرار گیرند. هم ینیبشیپ یهاه هدفیلکآغاز و 

فتن ابالغ کرد و با گ ییهوا یهاگاهیجانشین فرماندهی نهاجا بالفاصله به کلیه پا عمرانی

دشمن صادر شد. شادروان سرهنگ  ییهوا یرویعلیه ن ییمجوز تهاجم هوا« 33-مانک»رمز 

 گوید: باره میدر این عمرانی

ام مربوط به زمانی است که عراق حملۀ هوایِی گستردۀ خود را به ترین خاطرۀ زندگیتلخ»

ها یکی پس از دیگری زنگ کشور شروع کرد. در آن لحظه من در دفتر کارم بودم. تلفن

ر یک این خببهو... یک ، مهرآباد، همدان، تبریزهای هوایی دزفولخورد. فرماندهان پایگاهمی

ه ها بودند که بالفاصلدادند. کارکنان ستاد مشغول سوار شدن به سرویستلخ را اطالع می

های فرماندهی در وضعیت جنگی فعال شده و همۀ کارکنان وضعیت دفاعی اعالم شد و پست

صالح ابازبینی و  به سرعتشده بینیهای از قبل پیشنیرو به خدمت فراخوانده شدند. طرح

شد و فرماندهان برای موارد دفاعِی الزم، توجیه شدند. زمان، برای پاسخگویی به این اقدام 

گذشت. هرگز فشارهای شدید روانِی آن چند روز اوِل جنگ را ناجوانمردانۀ دشمن، ُکند می

 «. کنمفراموش نمی

، سماجا با اعالم مجدد وضعیت «انتقام»پس از ابالغ دستور عملیاتی البرز و عملیات 

باش یا وضعیت جنگی( به این شرح فرمان داد: )آخرین درجه از آماده« پ -9»باش آماده

لیه، همه آماده و منتظر دستورات ین یپس از نخست ییهوا یهاورشی یبرا» ورش ساعت او 

 به آگاه
 
معاونت عملیاتی فرماندهی  ،متعاقب آن«. خواهم رساند یبعدی باشند که آن را سریعا

با رمز « 8666 -ر»پ: جنگی( و زمان -9نهاجا )مرکز فرماندهی( بالفاصله مراتب وضعیت )

 .2های مربوطه ابالغ نمودبه پایگاه« 33-کمان»

                                                           
داری و هدایت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران در آن دوران در مقام جانشینی سماجا، عمال  سکان شهید فالحی -8

 دار بوده است.را عهده
جویانه حکایت از رمز عملیات تالفی« 33-کمان»( و 8666ساعت  -شهریور 98به معنای زمان )روز « 8666-ر»در این امریه،  - 2

 کرد. را برگردان می« 33»کرد و گیرنده نیز در پاسخ، رمز را اعالم می« کمان» هداشت. به این صورت که گوینده پیام واژ)انتقام( 
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یروی تحت امر این ن یهاگانیها به نهاجا و آمده بود، نگاهه پیشک یدادیترتیب با رواینبه

ه شرح ب« انتقام»الهی دوخته شده بود که اقدامات عملیاتی نهاجا و متعاقب آن فرایند عملیات 

  اجرا شد:زیر 

های یکم و هفتم ترابری و گسترش هواپیماهای ترابری به نقاط دستور تخلیه پایگاه -1

 .، کرمان، یزد و...( صادر شدهای مشهددگاهدور از دسترس هواپیماهای دشمن )ازجمله فرو

 را مورد حمله قرار دهند.  چون امکان این بود که هواپیماهای دشمن دوباره مهرآباد

های مرکز فرماندهی نهاجا دستور پرواز به هواپیماهای تندخیز )اسکرامبل( به پایگاه -2

 .کردرا صادر  مقدم و مهرآباد

پرنده »یا « سکیفون»هوا به هوای  یهاکمسلح به موش« 81اف»هواپیماهای  -3

پ» ییگشت رزمی هوا یهاتیکه در مأمور« جادویی و  یی، پوشش یا پدافندهوا« 8َک

 و های اصفهانپایگاهر داشتند، از یگعالم ینه درخشان و نامیشیهوا به هوا پ یهاجنگ

ه در مناطق ایستایی مطابق نقش« طرح البرز»جهت مقابله با دشمن برخاستند و برابر  شیراز

 به پاسداری از آسمان کشور پرداختند. 8-9شماره 

و یا  «616بوئینگ»ر کیپپهن یماهایرسانی هوایی، هواپجهت سوخت -4

بپاخاستند و در مناطق تعیین شده مستقر و بدین سان آن شب تا  از مهرآباد «666بوئینگ»

افت. اگرچه یدرخور توجه  یتیامن یین مردان هوایآهن یهار بالیران در زیآسمان ا ،بامداد

 یربوده شده بود و جهت آماده سازنان نهاجا کار ک هن خواب از چشمان همیزم یرو

 افزارها تا برآمدن آفتاب درتالش بودند.جنگ

سازی مهمات عمل های ترمیم باندهای پروازی، اطفای حریق، خنثیکارگروه یا تیم -5

 های عملیاتی در یکاننکرده و دیگر طرح
 
کار خود را با دقت و تعهد  های درگیر نهاجا، سریعا

 آغاز کردند.

داران و حتی کش فنی اعم از افسران، همافران و درجهزحمت کلیه کارکنان -6

تور و دس سازی، بارگیری مهمات و سایر امور مربوطه را برای عملیات انتقامکارمندان کار آماده

برای واکنش به دشمن متجاوز و نیز انجام پروازهای شناسایی و ترابری  عملیاتی نبرد البرز

  ها در اولویت یکم به سرعت انجام دادند. کاستی ههوایی، ایثارگرانه و با وجود هم

                                                           
8 - CAP: COMBAT AIR PATROL 
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 ،نهاجا همچون: شادروان سرگرد محمد دانشپور هتعدادی از خلبانان ورزیده و باتجرب -7

 نیاله دهخوارقا، سرگرد آزاده نصرت، سرگرد شهید علی اقبالیگبینگ آغاسیسرگرد هوش

و منتظر دستور گسترش بودند، شبانه  کردندو... که در ستاد نیروی هوایی انجام وظیفه می

 .دندشاعزام  و بوشهر ، دزفول، همدانهای تبریزبه وسیله هواپیماهای جت فالکون به پایگاه

 

 
 7-6نقشه شماره 

رسانی )مشکی یا تیره( برابر گانه استحفاظی و دوره ایستایی )قرمز یا روشن( و سوختمناطق شش

، ، کرمانشاه، سنندجسقز»رسان )دوره ایستایی ، مناطق تیره برای هواپیماهای سوخت«طرح البرز»

 منظور شده بود. برای پایگاه شیراز« دیلم یا هندیجان»و  برای پایگاه اصفهان« و اهواز دزفول

 

، «(33کمان» 8666)ر  به هر ترتیب، در راستای اوامر صادره مبنی بر انجام عملیات انتقام

، دشهای مقدم نهاجا آغاز ور در پایگاههای تکتوجیهات پروازی توسط کلیه لیدرهای دسته

 اما این افتخار در ابتدا تنها نصیب دو گروه پروازی مرکب از خلبانان سوم شکاری در همدان

 دوره ایستایی سقز

 ایستایی اهواز

 ایستایی دیلم

دزفولایستایی   

 ایستایی سنندج

 ایستایی کرمانشاه
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های و دستور تک دیگر گروه شد« البرز»به نام  کاری در بوشهرشو ششم « ِرد-آلفا»موسوم به 

پروازی به پگاهان روز بعد موکول گشت. این عملیات به دلیل این که نخستین واکنش سریع و 

د که نام نهاده ش« انتقام»ایران نسبت به یورش سراسری دشمن بود، « جویانهتالفی»عملیات 

 .8ملیات نخستین پاسخ مشهور گشتبعدها به ع

ه جهت حمله ب« البرز»واسطه طرح نبرد ه ب از بوشهر ین گروه پروازینخست ینام البرز برا

برای  از همدان یگروه دوم پرواز یبرا« رد-آلفا»انتخاب شد و نام  پایگاه شعبیه در استان بصره

ده شـد و در یبرگز« آلفا»حرف  ین رویدر استان العماره، از ا 2«کوت»بمباران پایگاه هوایی 

 "RED"واژه  ،خود داشت یمایبا هواپ یقیبمب حق یچه خلبانرسم بود، چنان ییهوا یروین

از  ییهوا یرویفرماندهان و راهبردپردازان ن ی. البته نظر اصل9شدیاو اضافه م یبه نام پرواز

ه طراحان بزرگ ارتش عراق یعل یجنگ روان کیقت آغاز یات در حقین عملیبا عجله ا یاجرا

 یروین ت انعطافیو قابل یوبندگکبود. چراکه توان ایستادگی، مقابله به مثل، سرعت، قدرت 

بایست بالفاصله در معرض نمایش قرار گیرد. با این ران مییاجمهوری اسالمی ارتش  ییهوا

ور دست»نبرد با دشمن شدند. لذا همزمان پس از ابالغ  هنان پس از تهاجم، آمادتوصیف خلبا

از پایگاه سوم رأس ساعت «فانتوم»یا « 1اف»فروندی هواپیمای  چهاریک دسته « رزمی البرز

. شدندداری آماده پرواز رزمی مقرر به سرعت توسط کارکنان جان برکف گردان تعمیر و نگه

ویی ناپذیر بود، گسازی و بارگیری مهمات و تجهیزات الزم توصیفرعت کارکنان فنی در آمادهس

کردند؛ چراکه زمان از هردو نگاه در با تمام وجود عوامل فیزیکی و روانی زمان را درک می آنها

بایست آفتاب حمله ناجوانمردانه نمی 1حیثیتی بود.حساس و  کننده،این عملیات عامل تعیین

                                                           
 بود.« طرح البرز»گر تعداد صفحات نمایان 33بود و عدد « آرش کمانگیر»ی ایران زمین، گذاری یادآور اسطورهنام -8
رح، پایگاه سوم موظف به انهدام پایگاه کوت در استان میسان )العماره( بود. برابر اطالعات واصله در این پایگاه تعداد برابر ط -2

 وجود داشت.«  29و  28میگفروند انواع شکاری رهگیر  21»و « 26سوخو»افکن بمب -فروند هواپیمای شکاری 12
 یمجموعه»های پروازی حمله به معاونت عملیاتی وقت پایگاه سوم و لیدر دسته اله براتپورفرج 2برخی چون امیر سرتیپ -9

 نیز به لیدری سرگرد پرویز فریدونیان از همدان B-REDپرواز A-RED, زمان با پرواز نمایند که همچنین عنوان می« الولید
را بمباران کردند؛ دفتر پروازی شهید همایون حکمتی نیز مأموریتی تحت عنوان بمباران آن  در بغداد« الرشید»بپاخاسته و پایگاه 

 و ترکیب کامل آنرا اثبات نماید.پایگاه ثبت شده؛ با این وجود تحقیقات انجام شده نتوانست چنین پرواز 
ها، نظامی نیک آگاهند که زمان دارای دو بعد فیزیکی و روانی است: عامل فیزیکی زمان همان ثانیه -خبرگان و رهبران سیاسی -1

ی نیز رساز ُبعد دیگکنیم؛ اما زمان در لحظات سرنوشتگیری میها و ساعاتی است که ما به وسیله ساعت مشاهده و اندازهدقیقه
 همین عامل روانی محدودیت زمان هست که از دیدگاه رهبران سیاسی در کند که به آن ُبعد روانی اتالق میپیدا می

 
شود و اساسا

کند. در این خصوص بدیلی به  نیروی هوایی اعطا میساز جنگ جهت اتخاذ تصمیم، به طور ذاتی نقش بیلحظات سرنوشت
 سراید: این عامل را درک کرده و چنین مییکی از شعرای بزرگ پارسی زبان 

 بسیار است. ور به سختی گذرد نیم نفس    اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است عمر
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به مورد اجرا در « جویانهتالفی»تر عملیات رسید، بلکه هرچه سریعها به لب بام میعراقی

رد( به جلوداری یا لیدری سرگرد جلیل ـ  نصیب گروه پروازی )آلفا در ابتداآمد. این افتخار می

مشت خداوند را بر دهان شیطان « انتقام»نوان نخستین سفیران شده بود که به ع 8پوررضایی

  فرود آورند.

دقیقه مورخ  86:22در ساعت « رد -به نام آلفا»با هشت سوار سرنوشت « 1اف»چهار فروند 

پرواز کرده و عازم استان  )حدود سه ساعت پس از تجاوز( از پایگاه هوایی همدان 98/6/23

 .2میسان )العماره( گردیدند

گونه هیچ 8-1از پایگاه ششم طبق نقشه شماره « البرز»این در حالی بود که گروه پروازی 

 نداشتند.« رد-آلفا»اطالعی از پرواز 

ند نزدیکی هدف رسیدبه« یمینسرگرد ابن»این گروه نیز با رهبری و هدایت خوب لیدر خود 

م )از ضامن خارج( و اهای هواپیما را آر را روشن، فیوز بمب خودو کلیدهای سامانه اسلحه 

 گیری به سوی اهداف از پیش تعیین شده کردند. پرتاب و نشانه هآماد

درجه به سوی اهداف شیرجه  12با زاویۀ  خودپروازی  ههواپیماهای مزبور به ترتیب شمار 

( توسط لیدر گروه بر روی 886-پوندی )از نوع ام 126اولین بمب  86:96ساعت زده و در 

های بعدی نیز یکی پس از دیگری بر روی اماکن و تأسیسات پایگاه هدف پرتاب شد؛ و بمب

های موجود هواپیما فرو باندهای پروازی، مسیرهای خزش و پناهگاهاز جمله هوایی شعیبیه 

ی هاشد که همزمان، جنگندهبمباران درحالی انجام میپرواز . این کردندرا منهدم  آنهاریخته و 

، در حال نزدیک شدن به پایگاه اعزامی از پایگاه سوم شکاری همدان« رد -آلفا»گروه پروازی 

، دقایقی قبل «شعیبیه»هوایی کوت بودند. پدافند دشمن در این پایگاه به دلیل حمله به پایگاه 

 دو و سه دسته پروازی به ترتیب ههای قبل از پرواز، لیدر و شمار شده بودند. طبق توجیه هوشیار

چهار  ههای ابتدایی، میانی و انتهای باند پروازی کوت را بر عهده داشتند و شمار نابودی بخش

ر همین منظور هواپیماها د کرد. بهبایست سایر اماکن و تأسیسات فرودگاهی را بمباران میمی

شدند. در این اثنا چنین متصور است که ناگهان تعادل ارتفاع پایین به پایگاه نزدیک می

اثر انبوه آتش دشمن به هم خورده و هواپیما در رودخانۀ دجله که در بر هواپیمای شماره دو 

                                                           
 یکنهاجا شد و در یاتیات در معاونت عملیر عملید و سپس مدیرس یارکگاه ششم شیپا یبه فرمانده یوی پس از چند -8

شور کخارج از  یمرخص ییهوا یرویات آن زمان در نیمعاون عمل ییشهید عباس بابا یوساطت و هماهنگه با ک ایکمسافرت به آمر
 گر بازنگشت.یگرفته بود، رفت و د

 و هشت سال دفاع مقدس جلد دوم.« شهید نوژه»خچه پایگاه سوم شکاری یتار -2
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( یو ستوانیکم خالد حیدر نزدیکی پایگاه بود، سقوط کرده و خلبانان آن )سروان محمد صالحی

های تیز پرواز به آشیانه باز افتخار شهادت را نصیب خود کردند و بدین سان یکی از پرنده

بالفاصله مأموریت شماره دو توسط لیدر دسته به هواپیمای شماره چهار سپرده شد.  8نگشت.

های خود را بر روی لیدر دسته اولین بمب را رها کرد. خلبانان دیگر نیز بمب 86:22 در ساعت

های هواپیماها و سایر اماکن و تأسیسات موجود در پایگاه ریخته، ضربه باندهای پروازی، آشیانه

مهلکی بر دشمن فرود آوردند به طوری که امکان هرگونه پرواز در چند روز بعد علیه کشورمان از 

 پایگاه گرفته شد. این

 
  7-4نقشه شماره 

 « انتقام»جویانه های پروازی در عملیات تالفیهای دستهمسیرهای پروازی مأموریت
 

گ تحمیلی را خ جنین بمب تارین پایگاهی بود که نخستیاول ه در استان بصرهیبیگاه شعیپا

ا العماره و یسان یوت در استان مک ییهواهای گاهیپا ،قهیدق 26 یو با فاصله زمان کردافت یدر

خزش و  یرهایو مس یپرواز یدند. باندهایز طعم تلخ انتقام را چشین الرشید در بغداد

 ه بمباران شدند.یبیوت و شعک ییهوا یهاگاهیماها در پایهواپ یهاپناهگاه

س از مواجهه با یورش هوایی درپایان باید یادآورشد که سامانه فرماندهی و عملیاتی نهاجا پ

                                                           
نبردهای هوایی ایران در خاک دشمن بودند. برخی شهادت این عزیزان را در اثر برخورد به این دو خلبان اولین شهدای تاریخ  -8

سال در  92)پیکر پاک این شهیدان به اتفاق سه شهید دیگر نهاجا پس از  اند.توصیف نموده« کوت»کابل فشار قوی در نزدیک 
 به ایران بازگشتند و طی مراسم خاصی به خاک سپرده شدند(. 2/6/38
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باش یعنی وضعیت )آخرین درجه از آماده« پ-9»باش دشمن، دوباره با اعالم وضعیت آماده

ورش ساعت اولیه، همه آماده ین یپس از نخست ییهوا یهاورشی یبرا»جنگی( فرمان داد: 

 به آگاه
 
 . 8«خواهم رساند یو منتظر دستورات بعدی باشند که آنرا سریعا

آن، همه کارکنان نهاجا در این مقطع به صورت غیرقابل انتظاری، با حداقل امکانات، درپی 

بدیل در شکست راهبرد و نقشی بی داشته حداکثر تالش خود را در مصاف با دشمن مبذول

 آسای ارتش عراق ایفا کردند که شرح آن در ادامه ارائه شده است. برق جنگ
 

 ع این است که: حال در این راستا نکات کلیدی موضو

پیروزی  چه عواملی موجب شد تا از همان لحظات آغازین جنگ خط بطالنی بر گزینه (8

 ؟ آسای دشمن کشیده شودبرق

های دشمن متوقف و تثبیت وهایی باعث شدند تا از همان ابتدا پیشروی نیر چه نیرو (2

ح نیروهای تهاجمید، تا پس از آن راهبردشو
 
 ایران شکل گیرد؟ جمهوری اسالمی های مسل

 هایی موجبات ناکامی صدام را فراهم ساختند؟در نهایت چه مؤلفه (9

الیتپاسخ به این سؤال ها، از ها، ایثارگریها پس از تشریح تدابیر عملیاتی، اقدامات، فع 

ح( در های نهاجا )همگام با سایر نهادهای خود گذشتگی، ابتکارات و نوآوری
 
نیروهای مسل

شود؛ اگر بخواهیم به می های بعدی( به اختصار ارائهطول هشت سال دفاع مقدس )در مبحث

 ود:شهای زیر اکتفا میباره سخن بگوییم به گزینهصورت خالصه از چند مؤلفه مهم در این

ح توسط امام راحل -8
 
 )ره(ایجاد وحدت در نیروهای مسل

 رتش و پس از آن در اداره جنگ با پشتیبانی ملت شریف ایرانیانه ایشان در حفظ اعرهبری دا -2

 اشتباهات فاحش استکبار جهانی و صدام در محاسبه توان نظامی و ملی ایران -9

 هایی نظیر عالئق دینی، وحدت انقالبی و اطاعت از رهبری گرفتن ظرفیتنادیده -1

 نادیده انگاشتن قدرت بسیج مردمی و قدرت هوایی و دریایی ایران. -2

قدر توان داشت ایران آنجمهوری اسالمی جان ارتش آن روز که حتی پیکره نیمهتیجه آنن

را داشت(، سد  های عربی دومین ارتش بعد از مصرکه از رژیم بعث عراق )که در بین قدرت

 . 2کرده و مانع از دستیابی وی به اهداف تهاجمی خود شود

                                                           
-998صص  وم، جلد د« تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس( »8932، علیرضا و دیگران )برای آگاهی بیشتر بنگرید به: نمکی -8

238. 
 .836: انتشارات اطالعات، ص تهران« های ایرانتاریخ جنگ(  »8911غفوری، علی ) -2
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بود. این امر در حمله مقابله به )ره( روح مسیحیایی امامگرفتن به علت دمیدن این جان تازه

در پاسخ به  8923فروندی نیروی هوایی ارتش ایران در اول مهر  816( مثل)عملیات انتقام

به میهن اسالمی  8923شهریور  98حمله روز قبل هواپیماهای متجاوز بعثی عراق که در روز 

سازی و انهدام قدرت هوایی عراق ت کرد که نیروی هوایی قادر به خنثیثاب ،انجام گرفته بود

به شکار  امان در خوزستانبا ایجاد دیواری دفاعی و حمالت هوایی بی به همین دلیلاست. 

ف و تغییر تانک های عراقی پرداخت و مانع از تحقق اهداف از پیش تعیین شده دشمن در تصر 

با آتش پشتیبانی  ،8923 آذر 6دریایی ارتش بعث عراق در نام خوزستان شد. نابودی نیروی 

گیر شدن ارتش صدام قبل از حصول به اهداف خود همگی گواه این هوایی و توقف و زمین

های متحمل خسارت ،الهی برای کسب این دستاوردهای بزرگ مدعاست که نیروی هوایی

ای از تعهد و تخصص، به ندای سنگین نیروی انسانی و تجهیزات شده است. نهاجا با آمیزه

ی کوشدرونی فطرت خود پاسخ مثبت داده و با نثار خون شهدای گرانقدر و واالمقام و با سخت

های سخت انقالب و هشت سال دفاع مقدس ز آزمونجانبازان و ایثارگران فداکار خود به خوبی ا

 .8سربلند بیرون آمد و برای همیشه نام نیک خود را در تاریخ نبردهای هوایی ایران ثبت کرد
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 بخش دوم

 دشمن هها، ادوات و عقبانهدام نیروی هوایی، زیرساخت

 

 علیه نیروی عملیات»نبردهای هوایی نخستین دوره از دفاع مقدس اعم از  ،در این بخش

-ها و مراکز اقتصادیو نابودی زیرساخت« برتری هوایی»که به منظور کسب « هوایی دشمن

 هگرفت، نبرد علیه نیروی زمینی دشمن، عملیات جداسازی منطقصنعتی عراق، صورت می

ت منجر به توقف و تثبیت ارتش عراق در مواضع نبرد یا قطع خطوط مواصالتی که در نهای

که با پشتیبانی هوایی نهاجا، نیروی دریایی عراق نابود و  ، همراه با عملیات مرواریدشددفاعی 

 منزوی شد، به اختصار اشاره شده است.

 های دشمنزیرساختو انهدام « 99-کمان»ـ عملیات علیه نیروی هوایی 7

، سامانه فرماندهی و عملیاتی نهاجا در آخرین دقایق روز «انتقام»پس از عملیات محدود 

های یکم، دوم سوم، چهارم به پایگاه 9/م هـ268-8/66-12گرام شماره شهریور طی تلفن 98

تا هریک در موج اول با حداکثر ده دسته پرواز چهار فروندی در پگاهان روز  کردو ششم ابالغ 

( به اهداف از پیش تعیین شده حمله نمایند. به این ترتیب نخستین 66:82اول مهر )ساعت 

. در این شدصادر « 33-کمان»با رمز « عملیات علیه نیروی هوایی دشمن»دستور رسمی 

ها و مراکز حیاتی دشمن و یات مربوطه همراه با عملیات انهدام زیرساختمبحث فرایند عمل

 های جنگ به اختصار تشریح شده است.آن بر جبهه اثرات

 

 

 

 



 / نبردهای هوایی ایران 62

 الف ـ شرح عملیات 

ندی عملیات جامع آف»یا سراسری نخستین یورش  ،«نبرد البرز»در راستای دستور عملیاتی 

 2«فروند 816»با استعداد بیش از  8923 م مهرکیآستانه طلوع آفتاب صبح در  نهاجا 8«هوایی

غاز به شرح زیر آ« برتری هوایی»مای شکاری به منظور انهدام نیروی هوایی دشمن و کسب یهواپ

های عراق آفتاب حدود قه بود و در پایگاهیدق 2:28ساعت  طلوع آفتاب در تهران ،در این روز. شد

ور به منظ ییگاه هوایدر پنج پا ییهوا یرویبال ننیمردان آهن .کرددقیقه دیرتر طلوع می 96

خود رفته و آماده رزم با دشمن  یماهایپای هواپبامداد به 61:26ها از ساعت انهدام این پایگاه

 یسازز ماها شب گذشته تازه از روند باین هواپیاز ا یسازی باید گفت که برخشدند. از نظر آماده

 وستند.یانجام مأموریت رزمی پ یآماده برا یماهایخارج شده و به گروه هواپ

دار به اعم از افسر، همافر و درجه یادر این شب فراموش نشدنی، کارکنان مؤمن و حرفه

های اران خود در گردانکبسیج شدند و با تالش هم یهای نگهدارصورت یکپارچه در گردان

باید برای انجام ه میکهایی گر یگانیما و دیو سوخت هواپ کموش های مهمات وآماد، یگان

خ یم نظیر در تارکار و کسامانه فشرده پر  کییک مأموریت رزمی روی زمین فعالیت نمایند، 

غرب، توان  یهای نظامرا فراهم آوردند. چراکه برابر آمار برخی نشریات و رسانه ییهوا یروین

 دارای فناوری غربی بود(، ه غاکران )یا ییهوا یروین یرزم
 
ن یرترین و باالتبینانهدر خوشرا لبا

 . 9بودند کردهدرصد برآورد متر از پنجاهکحالت، 

 999روزانه « طرح البرز»توانست برابر دشمن در مقابل با آمادگی کامل و روحیه باال می

ا واکنش سریع نیروی هوایی ارتش ایران نوبت ، عملیات علیه نیروهای خودی انجام دهد. ام 

 این محاسبه را برهم زد تا دشمن قادر به ادامه روند تهاجمی خود نباشد. 

                                                           
8 - Air Mass Attack Operation  

ا از آن نوبت 992اگرچه در این روز تاریجی نیروی هوایی بیش از  -2 جایی که رهبر معظم پرواز رزمی و پشتیبانی انجام داد، ام 
ل در مجلس شورای اسالمی و نماینده ولی فقیه در ارتش در نخستین جلسه زمان وکیل مردم تهرانانقالب اسالمی در آن مهر  او 

و عقاب آهنین بال نیروی هوایی ارتش  د جنگندهفرون 816هم اکنون »در مجلس شورای اسالمی چنین بیان فرمودند که  8923
 816، بنابراین عملیات باال به عملیات «جمهوری اسالمی ایران در حال پرواز به سوی اهداف خود در عمق خاک عراق هستند

زی در برخی واهای پر بار پس از انقالب اسالمی رکورد نوبتدنبال این حمله گسترده و موفق، برای نخستینفروندی مشهور شد. به
 جای گذاشت.یاد ماندنی بهنوبت شکسته شد و یک آمار به 868ها همچون پایگاه دوم شکاری با پایگاه

، 8363-16های لسا یالمللنیباالنس( از انتشارات موسسه مطالعات راهبردی ب یتاریلیتوازن نظامی )م هبرگرفته از سالنام -9
International Institute for Strategic Studies (IISSدرجه آمادگ )متر از کران را یحات نیروی هوایی ایزات و تسلیتجه ی

 ر نموده است.کدرصد ذپنجاه
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ِر نهاجا در یرهگ یارکن و شکافبمب ارکنان نهاجا، هواپیماهای جنگندهبا همت آحاد ک

انهدام نیروی هوایی دشمن و برقراری پوشش هوایی، به غرش  برایشور ک ییگاه هوایهفت پا

های پرواز همچون ها و دستهرا پشت سر نهادند و برخی از گروه یپرواز یدرآمدند و باندها

 یبرا ییهوا یریاز سوختگ یریگاز پایگاه یکم شکاری با بهره« 1اف»هواپیماهای فانتوِم 

های دور دست آسمان دشمن را درنوردیدند و برخی دیگر همچون جنگنده یهاانهدام هدف

 یدر هوا برا یریات سوختگیهای دوم و چهارم شکاری بدون عملاعزامی از پایگاه« 2اف»تایگِر 

 هایازجمله کلیه پایگاه خودافتند و اهداف کشور عراق را شک یدر دسترس، فضا یهاهدف

را برابر نقشه شماره « 9-اچ»هوایی عراق در سراسر مناطق شرقی و مرکزی این کشور، منهای 

 دند.یوبکدر هم  8-2

 

 
  2-7نقشه شماره 

 ها های هوایی، فرودگاهشامل کلیه پایگاه 99-اهداف عملیات کمان

 دشمن ههای پدافند هوایی مربوطو سامانه

 

 

«3-ِاچ»
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 یشامل باندها ،دشمن مورد توجه خلبانان بود ییهوا یهاگاهیه در داخل پاک یآماج

و قطعات  یآماد یانبارها ،مهمات یخزش، انبارها یهاما، راهیهواپ یهاپناهگاه ،یپرواز

ننده کت یهدا یماها و خودروها، رادارهایماها، مخازن سوخت هواپیننده هواپک یبانیپشت

 یتز مخابراکها، مراگاهینترل پاک یفرمانده یهاسامانه ،نترلکمراقبت و  یهاماها، برجیهواپ

 بود. آنها یهاو انواع آنتن

و « یئ2اف»تک کابینه  یمایفروند هواپ 16در موج اول با  ،زیتبر یارکگاه دوم شیالف. پا

نوا و یعراق در استان ن یدر بخش شمال« فرناس»موصل  ییگاه هوایپا« فا2اف»دوکابینه 

قار را یدر استان ذ« امام علی»ه یناصر ییگاه هوایفروند پا 26با  ،دزفول یارکگاه چهارم شیپا

 دند.یوبکدر هم 

 ،«یئ1اف»فانتوم ن کافجنگنده بمب یمایفروند هواپ 86با  ،همدان یارکگاه سوم شیب. پا

 82با  ،بوشهر یارکگاه ششم شیسان )العماره( و پایدر استان م« ابوعبیده»وت ک ییگاه هوایپا

فروند  82ا ب ،مهرآباد یارکم شکیگاه یو پا در استان بصره« الوحده»ه یبیشع ییگاه هوایفروند پا

 دند.یوبکرا در هم  در جوار بغداد« دیالرش» ییگاه هوایپا« و دی یئ1اف»فانتوم  یمایهواپ

، بغداد یالمللنیو فرودگاه ب« هضبه»، «تموز»ه شامل یحبان ییهوا یهاگاهیپ. پا

درصد  26با  یگر در امواج بعدیاهداف د یو برخ یو فرودگاه المثن کو کر کدر استان « الحریه»

 شدند.  منهدم یارکهای یکم، دوم، سوم و ششم شگاهیآماده، پا یماهایاز هواپ

ا ی« َکپ»هوا، هواپیماهای بههای پدافندی زمینعالوه بر سامانه ،ت. در طول این عملیات

های هفتم و از پایگاه« 81اف»به همراه هواپیماهای « 2اف»، «1اف»گشت رزمی هوایی 

ری روزی پاسداهشتم شکاری از آسمان کشور با عملیات سوختگیری هوایی به صورت شبانه

 «البرزدستور نبرد »( در بخش قبلی برابر 8-2نمودند که نقشه مناطق ایستایی )نقشه شماره 

 ارائه شده است. 

حجم آتش ضربات اولیه نهاجا بر پیکر دشمن در این برهه از دفاع مقدس  ،از نظر راهوردی

درت آمیز از قیی، یک برداشت مبالغهآمریکاپرداز بود که از دیدگاه کوردزمن نظریه مؤثرچنان 

د و آنان آسمان را رها کرده و بسیاری از هوایی ایران در ذهن فرماندهان عراقی متبلور ش

های ایرانی در کشورهای مجاور عربی هواپیماهای خود را برای مصون ماندن از گزند جنگنده

 . 8دادندگسترش 

                                                           
 .81مجله راهبرد دفاعی، ص « جنگ ایران و عراق با تحلیل رویکرد غربی( »8963کوردزمن، انتونیو ) - 8
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 26کاری، عراق برای مدت طوالنی نتوانست بیش از حدود  هپس از دریافت نخستین ضرب

ه سرعت القاعده باید بکه علی کار گیرد. پایگاه الرشید در جوار بغداداز توانایی رزمی خود را به درصد

عملیاتی شد و این  8923آماده و درگیر نبرد شود، برابر گزارش اداره دوم سماجا در تاریخ نهم آذر 

ه منجر به انهدام و از کن حمالت یا .های هوایی عراق نیز صادق بودروند کم و بیش در سایر پایگاه

شد،  یمدت طوالن یدشمن برا ییهوا یروین یای از توان رزمرده خارج شدن بخش قابل مالحظه

 یرویرو دچار تزلزل شوند. درنتیجه نین نیا یریارگکباعث شد تا گردانندگان ارتش عراق در به 

 ران ماند. یا کدر مناطق داخل خا ییهوا مؤثرو پوشش  یبانیعراق بدون پشت ینیزم

 راهبردی عملیات پیامدهایردی و براه نتایجب ـ 

و ایجاد آزادی عمل برای نیروهای سطحی  8«ییهوا یبرتر»سب کنهاجا با  ،در این عملیات

زه، یانکاده، می، پیزره یفرصت پیداکرد تا عالوه بر پشتیبانی آتش از نیروهای خودی، واحدها

 یو محورها ینظام یهاتدارکاتی ستون-ی، نقاط آمادیکیتکتا یهاقرارگاهتوپخانه و 

شود، مورد تهاجم اده دشمن را به شرحی که در مباحث بعدی ارائه مییپ یروین یمواصالت

 . دهدقرار  خودن کافبمب یارکش یماهایهواپ

روز از ن یتدپرس در نهمیآسوش ،1/6/8923هان مورخه یک هبه استناد مندرجات روزنام

 جیخل هبه منطق آمریکاپرنده(  ی)رادارها سکآوا یماهایران از اعزام هواپیآغاز تجاوز عراق به ا

ن یبه ارتش عراق گزارش داده است. در گزارش ا یسب و ارسال اطالعات نظامک برای فارس

 انعربست کدر خا آمریکااالت متحده یماها قرار است توسط ایاین هواپ»آمده است:  یگزارخبر

« اواکس» هماهای رادار پرندیرند. هواپیر نظر بگیز را ران و عراقیات جنگ اکمستقر شوند تا تحر 

                                                           
قیتبه وضعیت یا نوعی ر « برتری هوایی»واژگان یا اصطالح  - 8

 
میز آاهورد )تاکتیک( داللت دارد و در واقع از طریق اجرای موف

 روشن بوده و رابطه یگاهیدارای جا ینظام ین دست واژگان، در فرهنگ هوانوردید. ایآیبه دست م« ییات متقابل هوایعمل»
سطحی از توانمندی قدرت هوایی است که « کنترل آسمان»یا قلمرو هوایی دارند. منظور از « سطوح کنترل آسمان»نزدیکی با 

 یبرتر»، «ییادت هوایس»کند. این سطوح دربرگیرنده مشخص می« تأثیر توانایی دشمن را در دسترسی به اهداف نظامِی خود»
 است.« ییتوازن هوا»یا  ی، برابر«ییهوا

ل و دوم، وضعیتی متقابل به « لج هواییف»، حالت «ییادت هوایس»شود. به این صورت که در مقابل کار گرفته میدر برابر سطوح او 
 یروزیپ»گردد، نوعی نیز اطالق می« برتری مطلق هوایی»دشمن قرار دارد. در چنین شرایطی که به آن  ییهوا یروین ییا نابود

یک چیعبارتی، هکند. بهآمده که امکان فعالیت هوایِی مؤثر را از دشمن سلب میدستخودی به ییهوا یروین یبرا« چراچون یب
« ییضعف هوا»، «برتری هوایِی خودی»های دشمن امکان انجام پروازهای مؤثر را نخواهند داشت. در گام بعدی و در برابر از پرنده

 میزان 
 
شده، نیروی هوایی دشمن قادر به نسبی است و با توجه به سطح برترِی کسب« رتری هواییب»دشمن قرار دارد. اساسا

 های هوایی خواهد بود.انجام برخی فعالیت
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شف و کرا  ییات هواکتجسس و تحر لومتر در اطراف خود را از هر نظر یک 166قادرند تا برد 

 «.گزارش دهند یریگمیز تصمکرده و به مراک ییشناسا

ت از عراق برخاست و گفت: یز به حمای)تاس( ن یشورو یرسم یخبرگزار ،امین ایدر هم

ه یلع یدیدر صورت هرگونه تهد ،ه با عراق بستهک ینظام یهامانیبر اساس پ یدولت شورو»

 «.نجات عراق انجام دهد یناچار است، اقدامات الزم را براشور کن یا

ورمان های کشها، حمالت خود را به تأسیسات و زیرساختیبانین پشتیز با ایارتش عراق ن

 یرویها، نن یورشی. در مقابل اادامه دادها و شهرهای مرزی و دیگر استان در استان خوزستان

، حمالت خودهای راهبردی ایران در راستای انجام مأموریتالمی جمهوری اسارتش  ییهوا

 رد و با هدف قرارکدشمن  یو نظام یاقتصاد -یاتیسات حیها، تاسهوایی را متوجه زیرساخت

ن، دوحه یو موصل، خانق کو کر کهای برق و انرژِی و نیروگاه یسات نفتیها، تاسشگاهیدادن پاال 

رواندوز  یاه، پادگانالقصرتنومه، القرنه، ام یهار، پلیو زب بصره یمیپتروشارخانجات ک، بغداد

دها الزاله و صنیخانه عخان، تلمبهیان و در بندکدو  یسات برق سدهایده، تاسیو زاخو، رادار زب

 رد. کدشمن وارد  یو نظام یر اقتصادکیبر پ ینیگر صدمات سنگید یو اقتصاد یهدف نظام

کیلومتری  8926به طول  یاانه راه جبههیه در مک همدان یارکگاه سوم شیپا ،در این راستا

مستقر « یئ1اف» یماهایشور در غرب قرار گرفته بود و به دلیل این که هواپکدو  کمرز مشتر 

های دوم مستقر در پایگاه« 2اف» یماهایرا نسبت به هواپ یت پرواز دورتریدر این پایگاه، قابل

 یعنی، ییهوا راهبردی یهاتیداشتند. از این رو مأمور و چهارم شکاری دزفول شکاری تبریز

راق به ع یو قطع خطوط انتقال نفت و انرژ ینفت یهاخانهها و تلمبهشگاهیپاال  ییبمباران هوا

گاه یپا نیمحول شده بود؛ چراکه ا یارکگاه سوم شیپا یجهان و اروپا به فرمانده ینفت یبازارها

ز عراق و ک، مراکز تولید الکتریسیته و انرژی در مر یسات نفتیکمترین فاصله را نسبت به تأس

 داشت. اطراف بغداد
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 2-7تصویر شماره 

 سرگردی  هات با درجیاز قهرمانان عمل 7پ محمد دانشپوریسرت

 مأمور در پایگاه تبریز« 8اف»خلبان 

 اوسیراک یاروگاه هستهیتک به ن

ر در روز هشتم )بیستم(  همدان هشهید نوژ یارکگاه سوم شیخلبانان پا 8923  2مه

 روگاهین نیرا بمباران کردند. )ا بغداد کینزد کرایاوس یاتم یانرژ یهاها و سازهساختمان

 عراق دردست ساخت داشتند( برایها یبزرگ را فرانسو

ا دو فروند گیر کنند و برا غافل پدافند هوایی بغداد هگاه، موفق شدند تا سامانیخلبانان این پا

 82در  تدپرسیآسوش یاین رابطه خبرگزار . دربردندروگاه یورش ین نیبه ا« ئی1اف» یمایهواپ

 ( چنین گزارش داد:26/6/23) 8316اکتبر 

سش وفز گذش ش  یرد، چراکش طکر یعراق وا غ  لگ ییران، د  ع هوایامرفز ا یی ملش هوا»

 ی  ط آخدب وه  ،تطر بش صاا دونی مانا یره ینداه بود ف هنگ    ملش آژ بش بغااد یا ملش

                                                           
کننده جمله معاونت هماهنگ را طی کرد و به سطوح فرماندهی عالی سازمان از« 81اف»، دوره هواپیمای 8962او در سال  - 8

آفرین بر اثر عارضه قلبی جان به جان 8911و جانشین معاونت طرح و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ارتفا یافت و در سال نهاجا 
 تسلیم نمود.

که خبرگزاری آسوشیتدپرس انجام این عملیات را اند، لیکن ازآنجاییبرخی حمله به اوسیراک را روز هشتم مهر عنوان داشته - 2
 تر است.مهر به واقعیت نزدیک 26داده است، بنابراین این تاریخ  اکتبر انتشار 82روز 



 / نبردهای هوایی ایران 61

بش  ،ردناکیپرفاز م ییپ  160ش دو اوخف ع ک« رانییا یه   ن و »طرض ناه بشکطوو پرابش ییهوا

 «. نحو غیرمؤثری آخش گدودنا

پوند مهمات  6661با حمل و یا فروریختن « ئی1اف»فانتوم  یمایدو فروند هواپ به هر حال

 ارآمد نبود(کن بمباران چندان یان دادند. )اگرچه ایبر این نیروگاه کار خود را پا یجنگ

سرگرد  یدر گروه پروازیبود و ل بغداد کینزد یشگاهیانهدام پاال  ،ین گروه پروازیا یهدف اصل

داده  دست ازرا شگاه یورش به آن پاال یبندی شانس ساختن زمان ین قهستانیخلبان محمدحس

ود ار قرار نبک، اگرچه در آغاز بردورش ی کرایروگاه اوسیه به هدف دوم خود نکگونه شد نیبود و ا

« نصر»بعد در عملیات  یچند ین قهستانیخلبان محمدحسروگاه بمباران شود )سرگرد ین نیه اک

ز از یکسو در اجرای این گونه ین زیتبر ییگاه دوم هوایپا یالبته فرماندهد(. یبه شهادت رس

در خطه  عـراق یسامانه انتقال نفت و انرژ رکیبر پ یارکار یها توانسته بود ضربات بسمأموریت

ل و موصل وارد آورد، اما برد ی، اربکو کر ک یشگاهیو پاال  یز نفتکشور مانند مراکن یا یشمال

ود . این درحالی بکافی نبودن شهر یبه بغداد و غرب ا ییحمله هوا یگاه براین پایا یماهایهواپ

ها فرماندهی پایگاه ششم شکاری عالوه بر انهدام پاالیشگاه ،که از سوی دیگر در مرزهای جنوبی

رهای نفتی به پایانه ی، ضربات کارهای برق در استان بصرهو نیروگاه
ْ
لَبک

َ
یه-ا م 

ُ
 القصرنادر امو ب اال

ه کود ن بیا یورکشه راهبردی شهید شهید فیقت اندیبود. در حق کردهوارد  در خلیج فارس و فاو

ر و اگ .استه خواهد شدکعراق از فروش نفت  یدشمن، درآمد ارز ینفت یهاخانهبا انهدام تلمبه

، کمبود سوخت تانکارتش عراق با  ،ها و مراکز تولید انرژی و برق نیز منهدم شوندشگاهیپاال 

به  ران و استان خوزستانیا کگر نخواهد توانست در خایشود و دما و خودرو روبرو مییهواپ

 . 8شدخود ادامه دهد و متوقف خواهد  یشرویپ

                                                           
وز عنوان هدف تعیین شدند و از همان ر های تولید الکتریسیته بهها، نیروگاهبه همین دالیل مراکز تولید انرژی، پاالیشگاه - 8

آورد، همانند: خارجی به ارمغان می ها بستگی داشت و فعالیت آن اهداف برای کشور عراق ارزاهدافی که اقتصاد جنگ به آن
های صنعتی مانند پتروشیمی و فوالد مورد حمالت هوایی های نفتی و مراکز استخراج نفت خام و تأسیسات و کارخانهخانهتلمبه

 قرار داده شدند.
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  2-2تصویر شماره 

 عراق و شمال بغداد یزکدر بخش مر  یروگاهینظیر، از نای بییک عکس هوایی حرفه
 

طرح »های روز اول مهرماه، فرماندهی نهاجا در راستای پس از موفقیت همین اساس بر

های رزمی به بمباران تا درصدی از مأموریت روز بعد )دوم مهرماه( دستور داددر « نبرد البرز

 ، همدانهای هوایی تبریزدر این رابطه پایگاه 8بندرها و مراکز تولید انرژی عراق اختصاص یابد.

درصد از توان خود را به بمباران مراکز تولید انرژی عراق اختصاص دهند.  66تا  و مهرآباد

درصد به این کار اختصاص داده و بقیه را اختصاص به انهدام  16نیز  و بوشهر های دزفولپایگاه

 دهند.  نیروها و ادوات زرهی دشمن در خوزستان

ایران، پس از یک جمهوری اسالمی های نهاجا به همراه دیگر اقدامات ارتش ن عملیاتیا
ش عراق ارت هکوتاه در این مقطع از دفاع مقدس، عالوه بر جلوگیری از پیشروی لجام گسیخت هبره
ه ای کبه گونه ،های اقتصادی عراق شدآسا منجر به ضعف زیربنابرق جنگست راهبرد کو ش

ار پنجاه هز  و نیم میلیون بشکه به حدود دویستو  صادرات نفت این کشور از روزانه حدود سه
بشکه کاهش یافت و تا پایان جنگ در همین حدود باقی ماند؛ حتی صدور نفت به مدیترانه از 

به صفر رسید. در این خصوص طبق گزارش خبرگزاری رویتر،  طریق انتقال لوله از خاک ترکیه
که میزان واردات نفت دارد اظهار می 6/6/23در مورخ وزیر انرژی ترکیه « گلبولینت بن»آقای 

 92در ساحل مدیترانه در خاک ترکیه از « یوموتالیک»زاخو در خاک عراق به بندر  هاز طریق لول

                                                           
اولویت با انهدام نیروی هوایی دشمن و حمله به هواپیماهای دشمن روی زمین همراه با « نبرد البرز»چراکه در طرح جامع  - 8

 های نهاجا درنظر گرفته شده بود.  ناکارآمد نمودن سامانه پدافند هوایی آن توسط پایگاه
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و دیگر  ییهوا یهاگاهیبمباران پا اجرایدر  .8است شدهع میلیون تن در سال به طور کامل قط
 تنساخه با کنترل قلمرو هوایی و فلج کن اصل مهم مورد توجه بود یمراکز نظامی عراق، همواره ا

 شود:به منظور دسترسی به اهداف زیر کسب می 2«ییهوا یبرتر»قدرت هوایی دشمن، 
 یهایزیر زمینی و انجام طرح یروهاین یسازمانده یفرصت الزم برا کردنفراهم  -الف

 ؛یپدافند هیاول
شناسایی و عکسبرداری هوایی و اطالع از آخرین آرایش نظامی دشمن در  -ب
 های نبرد؛ صحنه
جایی ادوات زرهی و ، جابهیاتیاز پشت جبهه به مناطق عمل یسطح یروهایانتقال ن -پ

 تخلیه مجروحین؛
های متجاوزانه و در نتیجه فرو بردن دشمن در یورش، توقف دشمن اختالل در پیشروی -ت

 مواضع پدافندی.
نظیر: عملیات جداکردن  خودهای ذاتی شک نهاجا همزمان با انجام دیگر مأموریتبی

ایی و عکسبرداری هو -دشمن، پشتیبانی نزدیک هوایی، شناسایی همنطقه نبرد و انهدام عقب
ریع نیروها و ادوات زرهی های ستوقف پیشرویبدیل در اختالل و ترابری هوایی، نقشی بی

و در ادامه به منظور جلوگیری از حمالت عراق به  کردایفا  ویژه در سرزمین خوزستانعراق ب
د. دار شرا عهده آنهاحراست از ر یخط هفیشور و یا کاستن از پیامدهای آن، وظکمنابع راهبردی 

از  یاگسترده هکنیروهای انسانی متخصص و متعهد این نیرو با سود جستن از شب ،عالوهبه
د و با ر نظر گرفتنیدشمن را ز ییات هواک، تحر ترونیککشنود ال یهارادار و پست یهاستگاهیا

ات یران در قالب عملیاز قلمرو ا ییو ضدهوا یکموش یهاماها و سامانهیاز هواپ یریگبهره
تری بر »ر، فرصت یدشمن در ابعاد ز یماهای، درگیری و انهدام هواپییشف، شناساکتجسس، 

 :کردندرا از دشمن سلب « هوایی
به صورت نگهبانان « 81اف»رهگیر  -ها از جمله شکاریجنگنده ییستایمناطق ا یبرقرار

 و گسترش تیدر ارتفاعات مختلف و تقو ییپوشش هوا یشور؛ برقرارکروزی آسمان شبانه
زات یجهر تیسا ،مکارتفاع متوسط و  یکموش یآتشبارها یاتینترل عملکاعالم خبر و  هکشب

ف مختل یهاتیه جهت اعالم وضعکجاد شبیمسلح؛ ا یروهایم نکارتفاع  یکتوپخانه و موش
 و یارتفاع عمود برای ییا خاتمه حمالت هوایهنگام شروع به یگروه یهااز رسانه یپدافند

                                                           
 .266: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، ص تهران« ماهیت قدرت هوایی( »8938بخش، )، نیکحبیبی - 8
 8921که در آبان « طرح نبرد البرز»شود که حتی برابر در این مقطع وقتی آشکار می« کسب برتری هوایی»ارزش و اهمیت  - 2

 به این نکته تأکید شده بود که در صورت بروز جنگ، 
 
 «!با خصم استبرتری هوایی »تدوین شده بود، صراحتا
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به نقاط حساس و  ییهوا یدشمن در دست زدن به حمالت احتمال یت جنگیاهش ظرفک
دفاع  هینت بین و تقویسب فرصت جهت تامکو  راهبردیو  ی، صنعتیاسی، سی، اقتصادیاتیح

اهش توان ک های خودی همراه باعمل برای جنگنده یشور؛ آزادکو دور از منابع  کینزد ییهوا
هوایی؛ انجام عملیات ممانعت هوایی با  کینزد یبانیدشمن در پوشش و پشت ییهوا یرزم

ناسب م هنیا شدن زمیلجستیک ارتش بعث و مه هسامان ساختنمنطقه نبرد و مختل  جداسازی
 یسطح یروهایه نیعل ییز تالش هواکبا تمر  ییهوا یرویع نیو مقابله سر تیمأمورر ییتغ برای

 ران.یا کدر داخل خا آنها یشرویاز پ یریور انسداد و جلوگدشمن به منظ

 های فرماندهی و کنترلپ ـ تلفات خودی و ناهماهنگی

 تلفاتی نیز 
 
این عملیات بزرگ با همه دستاوردهای مثبت آن که در باال بدان اشاره شد، قطعا

د یبرای نهاجا در بر داشته است که در سطور زیر به اهم سوانح، خلبانان مفقوداالثر یا اسیر و شه
 شود: نهاجا اشاره می

د حجتشکاری، ستوان 28فرمانده گردان ؛آذرنیسروان حسن افش یکم و ستوان ییکم محم 
با هدف انهدام پایگاه « یئ2اف»گر یتا یمایاز پایگاه دوم شکاری با هواپ لومراد جهانشایعل

های آنان براثر اصابت سامانه در ترکیب آرایش پروازی قرار گرفتند، جنگنده« موصل»هوایی 
 دند.ید )مفقوداالثر( گردیشه موشکی دشمن منهدم و خلبانان

به پایگاه هوایی « یئ2اف»گر یتا یمایبا هواپ شکاری دزفولدر مأموریت پایگاه چهارم 
ش هدف آت انیز حاتمییکم پروو ستوان ین عروجییکم غالمحسناصریه: هواپیماهای ستوان

به اسارت  انییکم حاتمشهید و ستوان پدافند دشمن قرار گرفته، در نتیجه ستوانیکم عروجی
 دشمن درآمد. 

 

 
 2-6تصویر شماره 

 از ین عروجییکم غالمحساز شهدای بزرگ پایگاه دوم، ستوان آذرنیاز راست: سروان حسن افش

 )اسیر( از پایگاه چهارم شکاری انیز حاتمیو ستوانیکم پروشهدا 
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از پایگاه « یئ1اف» یمایبا هواپ نیایکم عباس اسالمیو ستوان پورسروان خدابخش عشقی

د و یپا خاستند و در مسیر بازگشت در یک سانحه غیرمترقبه هردو خلبان شهسوم شکاری به

 .شدما منهدم یهواپ

به خلبانی سروان « ئی2اف»دشمن دو فروند جنگنده های هوایی در راستای انهدام پایگاه

 ریزاز تب« پایگاه هوایی موصل»قصد انهدام به حامددلیکم ابراهیم و ستوان اسدالله بربری

های گشت رزمی دشمن دو هواپیما در عمق خاک دشمن توسط جنگنده برخاستند و هر

هد و از معلم خلبانان متع ساقط و خلبانان به فیض شهادت نائل شدند. شهید اسدالله بربری

و انهدام یک های شاخص ااز مأموریت یکیشکاری بود که  22گردانحاذق نهاجا و فرمانده 

 266در حالی که با چهار تیر بمب  بود دشمن در دومین روز جنگ« 26سوخو»فروند جنگنده 

یک دسته هواپیمای متخاصم را تعقیب و توانست  ،پایگاه تبریز از پوندی، پس از بلند شدن

دشمن را ساقط و خلبان آن به نام « 26سوخو»با مسلسل یک فروند  آرایش آنان را برهم زده و

)برادر شهید حسین  حامددلاسیر نماید. همچنین شهید ابراهیم « هاشم فزع»ستوانیکم 

رغم جدایی بهنیز از خلبانان ممتاز پایگاه دوم شکاری تبریز بود که «( 1اف»از خلبانان  حامددل

ام انج ایبا شروع جنگ داوطلبانه به یاری همرزمان خود شتافت و خدمات شایسته ،از سازمان

به میهن اسالمی بازگشت! حال در مبحث  8912داد. پیکر این دو خلبان جاویداالثر در سال 

 شود. اثر شلیک پدافند خودی صورت پذیرفته است، اشاره می برزیر به دیگر سوانحی که 
 ناهماهنگی صحنه نبرد و سوانح دردناک همراه با ابتکار در فرماندهی و کنترل

صورت فراوان ی پروازی بههاهایی بین واحدهای پدافند و یگاناهنگیناهم ،در اوایل جنگ

ی پدافندی در تشخیص هواپیماهای خودی از دشمن دچار مشکل هاآمد. یگانبه وجود می

 در روز اول و دوم مهر در دزفول ،مثالعنوانگشودند. بهآتش می آنهاشدند و به سمت می

و  «ستوانیکم تورج یوسف»، «ستوانیکم منصور ناظریان»به خلبانی « یئ2اف»هواپیماهای 

آمیز رزمی هدف موشک موفقیتبه هنگام بازگشت از مأموریت « هارونیستوانیکم بیژن »

 8پدافند خودی قرار گرفتند و در دم به شهادت رسیدند.

در حین  ماه اول جنگ دو فروند فانتوم متعلق به پایگاه بوشهرهمان ،ای دیگردر حادثه

هدف پدافند ناوهای نیروی دریایی قرار گرفتند. هر  بازگشت از خاک عراق روی بندر ماهشهر

به شهادت  رضا کرممحمد یکمستوان و اکبر بشیریعلیستوان شده و دو هواپیما ساقط

                                                           
 .861: نشر سپهر،  ص ، تهران«علی باالزادهمن بود: خاطرات سرهنگ خلبان صمد آسمان مال( »8938ناطق، ساسان، ) - 8
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و ستوانیکم موسوی توانستند با چتر نجات بیرون بپرند و خود را  شیرچیسروان رسیدند ولی 

 نجات دهند. 

 پس از این وقایع دردناک و سقوط چند فروند فانتوم نهاجا، سروان خلبان منوچهر شیرآقایی

ر که در منطقه مستق به ناو سیمرغ جهت هماهنگی آتش پدافندی نداجا در منطقه خلیج فارس

به عنوان افسر ناظر مقدم اعزام شد و توانست عالوه بر ایجاد کنترل آتش، به هواپیماهای  ،بود

ه ب آنهاخودی که در اثر اصابت پدافندی دشمن آسیب دیده بودند، کمک شایانی در هدایت 

رک هواپیمای خود را ت ناگریزات به خلبانانی که طرف پایگاه نموده و یا در عملیات تجسس نج

 .8بودند، انجام دهد کرده

این بار هواپیمای فانتوم بنا به دستور )و درخواست عملیات  ،چند روز بعد ،با این وجود

هدف قرارداد و آن را غرق  را در خور موسی اشتباه ناوچه تیرانمنطقه دوم دریایی بوشهر(، به

  .2کرد و تعدادی از کارکنان آن شهید و مجروح شدند

 نهاآشد که بهتر است به تعدادی از این وقایع تلخ کم و بیش در طول دفاع مقدس تکرار می

 سطور زیر اشاره شود. در

براثر دستور « ئی1اف»یک فروند هواپیمای فانتوم از نوع  ،به عنوان نمونه در اواسط جنگ

را در غرب کشور هدف قرارداد و هر دو خلبان « دی1اف»اشتباه رادار، یک فروند فانتوم نوع 

یک  ،8961. یا این که در فروردین 9رسیدند( به شهادت و ستوانیکم رضایی نژادآن )سروان فتح

 و سروان سیدحسن حسینی 1به خلبانی شادروان سرگرد عباس حزین« 81اف»فروند جنگنده 

انه به اشتباه توسط سام در منطقه خارک حین انجام مأموریت پوشش هوایی بر فراز خلیج فارس

پدافند هوایی مستقر در جزیره خارک مورد هدف قرار گرفت و در نتیجه هواپیما ساقط و 

                                                           
: انتشارات ادبیات پایداری، ، تهران«پرواز روی خاک: خاطرات سرهنگ منوچهر شیرآقایی( »8939یاحسینی، سیدقاسم، ) - 8

 .281سوره مهر، چاپ دوم، ص 
های نظری و مطالعات راهبردی ، دفتر پژوهش2، جلد «تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا( »8936اله و دیگران )سیاری حبیب - 2

 .66نداجا، ص 
 .861، صشیرازیصیاد، انتشارات ایران سبز به سفارش هیئت معارف جنگ شهید «در غربت جنگیدیم( »8911، رضا، )پردیس -9
از معلم خلبانان و فرماندهان برجسته نهاجا بود که عالوه  فرمانده فقید منطقه هوایی شهید بابایی شادروان امیر عباس حزین - 1

بود. وی قبل  2و صاحب مدال فتح ها خلبان رزمی، دارای بیش از دو هزار ساعت پرواز جنگی و از یاران شهید باباییبر تربیت ده
هواپیما از کنترل خارج و مبادرت به  8926در سال « 81اف»ه یک مأموریت آموزشی با جنگند از انقالب اسالمی نیز به هنگام

، حین انجام ورزش صبحگاهی، 8963ترک هواپیما نموده بود، این امیر شایسته و با لیاقت نهاجا در پگاهان یکی از روزهای آذر  
 «  روحش شاد»قلب مهربانش برای همیشه از تپش افتاد. با عارضه قلبی مواجه شد و چند روز بعد 
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خلبان کابین عقب )سروان حسینی( به دلیل  اما. را ترک کردندهواپیما  به ناچارخلبانان 

   با چتر در دریا به شهادت رسید! جراحات وارده پس از فرود

 و شد کارهایی اندیشدهتدریج راه، بهو بابایی تا این که باالخره به ابتکار شهید اردستانی

هوایی در واحدهای مختلف پدافندی، زمینی و دریایی  عنوان افسر رابطتعدادی از خلبانان به

تعداد اشتباهات هوایی و  ترتیب،حضور یافتند و عملیات هوایی را هماهنگ کردند. به این 

رفته شده بکار گ پدافندی کاهش یافت. البته این تدبیر از روزهای نخست جنگ در پایگاه تبریز

 باالی پروازهای رزمی چنین وقایعی را شاهد نبود. آماررغم دوم، بهود و به همین دلیل پایگاه ب

 ت ـ برآوردهای دشمن نسبت به توان رزمی نهاجا و بروز تحوالت جدید

حال با توجه به سوانح تلخ و دردناک نهاجا در این عملیات بزرگ، الزم است قبل از پرداختن 

وضعیت عملیاتی و فضای حاکم بر اشاره کوتاهی برآوردهای دشمن و  ،به نبردهای بعدی

های خطیر یادشده گردد، آنگاه از گیری و تأثیر راهبردی مأموریتقبل از فرایند شکل ،سازمان

شود که تلفات نهاجا در این دوره با عنایت به مشخص می ،نظر هر راهبردپرداز قدرت هوایی

 ،طع نظر از علل وقوع جنگقبینی شده بوده است. دستاوردهای آن، بسیار کمتر از میزان پیش

ایران پس از انقالب جمهوری اسالمی باید اذعان داشت که شرایط و فضای حاکم بر ارتش 

توانست روند دفاع در برابر حمله دشمن را با چالش نیز از نکات محوری بود که میاسالمی 

نیروی هوایی ضمن پویایی و تحرک بیش از دیگر نیروها، در  ،. در این میانکندبزرگی روبرو 

را هم متحمل شد که توان عملیاتِی نیرو  یهای فراوانمسیر تحوالت حوادث قرار گرفت و آسیب

ویژه بند برای هر دشمن خارجی ین فرایجه ایه نتکرا در وضعیت بحرانی قرار داد. بدیهی بود 

ه شود ک. حال این سؤال مطرح میباشدانگیز وسوسه توانست بسیاریطلب عراق، مرهبر جاه

ظاهر فاقد آمادگی عملیاتی، تنها دو ساعت و نیم پس از تجاوز دشمن به  چگونه این نیروی به

 را با اقتدار تمام در بصره های کوت در العماره و شعیبیهحریم هوایِی میهن اسالمی، پایگاه

د و دشمن را برای ساعاتی در وضعیت انفعالی قرار داد؟ یا چگونه کمتر از دو ماه پس بمباران کر 

افکِن نیروی هوایی در مدت بمب -فروند جنگنده 266، «نقاب»سازی کودتای شوم از خنثی

 شدهتعیینهای ازپیشبرای بمباران هدف آنهافروند از  816روز آماده پرواز شدند و  کمتر از یک

 !بر فراز خاک دشمن به پرواز درآمدند؟

ران ایجمهوری اسالمی نظام نوپای  هدر حقیقت، تحلیل ارتش عراق و دیگر دشمنان بالقو

 ه نبود. فرماندهان نظامِی ویژه نیروی هوایی، چندان هم اشتبااز توان عملیاتِی ارتش ایران به 
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 موثق
 
 جامعی از منابع مختلف و بعضا

 
ل  عراق اطالعات نسبتا که بیانگر روند تضعیف و تنز 

 جایگاه ارتش ایران بود، کسب نموده و راهبرد تهاجمی خود را براساس برخی از این عوامل به

 کرده بودند:گذاری شرح زیر پایه

-ی بی مورِد تعداد قابلیعوامل ضدانقالب؛ رها شایعه احتمال انحالل ارتش از سوی .8

رتبه و کارکنان مجرب نظامی از خدمت )برکناری، بازنشستگی توجهی از فرماندهان عالی

 در ارتش.  گیری کودتای نافرجاِم نقابا بازخریدی(؛ شکلیزودهنگام و 

 معنای رکود در توانتوانست بهایاالت متحده که میقطع رابطه سیاسی و نظامی با  .2

های نیروی هوایی تلقی شود؛ شایعه فروش تعدادی گیر شدن پرندهتجهیزاتی ارتش و زمین

 از هواپیماهای مدرن نظامی به کشور مبدأ یا یک کشور ثالث؛

گا .9  هتوهم گسستگی در حلقه سامانه فرماندهی و کنترل ارتش و رخنه افراد معاند، ناآ

 و غیرنظامی در این زنجیره حساس؛

به بهانه خودمختاری، با هدف انحراف اذهان  طلبی در کردستانشروع بحران تجزیه .1

نسبت به تدارک تجاوز ارتش رژیم بعث عراق به کشور؛ تضعیِف اطاعت از مافوق در عمومی

 بدنه ارتش و تزلزل در سلسله مراتب فرماندهی. 

جمله مواردی بودند که فرماندهان ارتش عراق را برای رسیدن به یک پیروزی  این نکات از

ا این رؤیا هرگز تحقق نیافت و در عوض، کابوسی تلخ از آسا و شیرین نوید میبرق دادند. ام 

 جای گذاشت.استیصال و ناامیدی را در ذهن آنان به

 اگهان ورق برگشت وانگیِز قضیه در این نکته نهفته است که، چگونه نبخِش شگفت

ل دفاع مقدس، غیورمردان نیروی هوایی ارتش با نمایشی مقتدرانه و حضور به موقع در صف او 

مواج  ند، حرکتیر خوشایین تغیانگیزی تغییر دادند؟ با اسرنوشت جنگ را به شکل حیرت

 ر داد و...یاهداِف اصلِی خود ادامه مس یسوانقالب اسالمی و رشد آن، همچنان به

 «هاجنگ با تانک»های زمینی یگان نبردهای هوایی علیه ـ2

سازترین مقاطع دوران دفاع مقدس، مرحله نخست حال سرنوشتترین و درعینیکی از تلخ

 آن و نبردهای هوایی راهوردی یا تاکتیکی علیه نیروی زمینی دشمن بوده است. چراکه برابر

ریزی کرده بود تا نواحی ای برنامهگونهحمله سراسری خود به ارتش عراق در ،«طرح قادسیه»

 با استعدادی بزرگی از غرب و جنوب ایران را اشغال کند. بر این اساس، نیروی زمینی دشمن
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لشکر احتیاط از سه جبهه و در هر جبهه  چهارلشکر زرهی، مکانیزه و پیاده و  هشتمتشکل از 

ل ،با سازمان یک سپاه  ۲۱حدود  جبهه شمالیاز  ،یورش زمینی خود را آغاز کرد. سپاه او 

و در اطراف مهران به  جبهه میانیپیشروی کرد و سپاه دوم از  رینشیکیلومتر در اطراف قصر 

 هستانی متوقف شدند. و هر دو پس از برخورد به مناطق کوهمین حد جلو آمد 

 در جبههالبته این نکته را می
 
های های غربی به دلیل درگیریبایست متذکر شد که اساسا

ها قبل شکل گرفته بود. به همین خاطر آرایی همراه با آتش پشتیبانی نهاجا از ماهصف ،مرزی

د نسبی آماده بودنایران به رغم نابرابری توان رزمی به صورت جمهوری اسالمی نیروهای ارتش 

مرزی را مدیریت نموده و تلفات سنگینی را به دشمن وارد کنند که در این  و توانستند نبردهای

  شود.ای از اقدامات نهاجا اشاره میمیان به نمونه

از پایگاه « 2اف»از پایگاه سوم و دو فروند هواپیمای « 1اف»تعداد هشت فروند هواپیمای »

زرهی در منطقه غرب،  18لشکرهای ، با بمباران مداوِم نیروهای متجاوز، از یگانتبریز

  .8«عمل آوردندپشتیبانی نزدیک هوایی به

را نداشت و به گرفتن  یادیز یدشمن بلند پرواز ،آبادو صالح با این وجود در بخش مهران

راق ران و عیدو کشور ا یو حقوق ین دو شهر بسنده کرده بود، البته عمده اختالفات قانونیهم

و  لیلیهای خانآباد )پاسگاهصالح -ن منطقــه مهرانیعراق راجع به هم یبر سر ادعاها

شد؛ دشمن این دو نامیده می« القوسنیز»ا یو « کشنلیز»ها که به لسان عراقی 2( بودمکیم

فراوان  یروین منطقه نیبود؛ اگرچه در ا کردهتصرف  23ور یشهر 26و  83 یپاسگاه را در روزها

 9بود.اد به کار گرفته نشده یز یتهاجمیرزم

لشکر زرهی و مکانیزه در پشت  پنجسپاه سوم ارتش عراق به استعداد  ،اما در جبهه جنوبی

آرایش گرفته بود. پس از تهاجم پیش دستانه هوایی  المللی در استان خوزستانمرزهای بین

، حرکت به سوی شرق را آغاز و 8923 مهرسپاه سوم این کشور در بامداد نخستین روز  ،عراق

. نیروهای متجاوز پس از مدت کردتوجهی از خاک پاک ایران اسالمی را اشغال های قابلبخش
                                                           

 «.2نزاجا ص 812ای عملیاتی گزارش نوبه»و  29جلد دوم، ص « تقویم تاریخ دفاع مقدس( »8936پورداراب، سعید و دیگران ) -8
هاجم قبل از ت دارد، دو هفته ارتش عراق به ظاهر به بهانه این که دو پاسگاه یادشده برابر مفاد قرارداد الجزایر به عراق تعلق -2

شد که تالش اصلی دشمن از پیاده از سپاه دوم مبادرت به اشغال این دو پاسگاه کرد و چنین تصور می 2سراسری، توسط لشکر
گاه اندازی قرار زمان با راهشد، صورت پذیرد. از این روی ارتش ایران همالجیشی حائز اهمیت تلقی میاین منطقه که از نظر سوق

ای ( داد و اطالعیه21/2/23باش فراگیر )مشترک در بخش غربی کشور به نیروهای خود مستقر در مرزهای غربی حالت آماده
 درج گردید. 2/6/23نیز مبنی بر حمالت هوایی عراق به سه استان غربی کشور صادر که در روزنامه کیهان مورخ 

جلد یکم، چاپ اول، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، صص « نبردهای هوایی دفاع مقدس( »8939و دیگران )، علیرضا نمکی -9
 .966و ص  211 -213

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 دزفول ییگاه هوایدر مجاورت پا تا پشت کرخه سو پس از اشغال رادار دهلراناز یک ،کوتاهی

 های خود را تا مناطق مرکزی ایران گسترش دهند.تاختند تا بلکه با تصرف پایگاه، ُبرد جنگنده

شد. می یبدون تردید پیروزی در این محور راهبردی یکی از اهداف اصلی عراق در آن مقطع تلق  

 -حور خرمشهرسوی م، حرکت خود را بهاز سوی دیگر، واحدهای ارتش عراق با عبور از شلمچه

 آغاز کردند. آبادن

ترین محور عملیاتِی خود را در مرز به تعبیر برخی پژوهشگران دفاع مقدس، ارتش عراق مهم

تعریف کرده بود تا یکی از  و دسترسی به ساحل شرقی اروندرود آبادان -و محور خرمشهر شلمچه

ترین اهداف تهاجمِی خود را تحقق بخشد. رسیدن به شرق اروند به معنای ایجاد پشتوانه بزرگ

های که ارتش بعث با پشت سر گذاشتن جادهبود. ضمن این الجزایر 8362برای تغییر در معاهده 

 . 8تثبیت موقعیت نماید شیرتوانست در پشت بهمنمی ماهشهر -و آبادان اهواز -آبادان

به نابرابری نیروهای زمینی و مردمی خودی که مظلومانه در برابر  توجه بابا این پیش زمینه، 

نیروی هوایی ارتش  ،کردندنیروهای پرتعداد زرهی و پیاده مکانیزه دشمن ایستادگی می

یروی امان نخاطر تنگ بودن زمان و لزوم ایستادگی و مقابله با هجوم بیبهایران جمهوری اسالمی 

نظیر عملیات  خودهای ذاتی همزمان عالوه بر انجام مأموریت بایستالجرم میزمینی دشمن، 

د ادی دشمن، پدافناقتص-ها، مراکز حیاتی و صنعتیعلیه نیروی هوایی عراق، انهدام زیرساخت

تندخیز )اسکرامبل( و پاسور هوایی، عملیات شناسایی هوایی،  -رزمیهوایی، گشت

های پشتیبانی خدمات رزمی همجون ترابری هوایی، شناسایی الکترونیکی و...، عملیات

ها های ارتباطی، پلو حمله به شریان «نبرد هجداکردن منطق»و « پشتیبانی آتش» هایعملیات

را خارج از قواعد و هنجارهای فرهنگ  دشمن هو مراکز دپویی، تجمع نیروهای احتیاط و عقب

شده مندرج در بینیو حتی تحقق تمهیدات، مالحظات و معیارهای پیش  2رزمی هوانوردی

 یهاگانیاختالل و بازداشتن  یمنظور در راستا انجام دهد. به همین« طرح جامع نبرد البرز»

و  یپرواز یهانوبتن یشتری، بآنهاو توقف  در سرزمین خوزستان یشرویدشمن از پ ینیزم

 به این امر اختصاص یافت و ششم شکاری بوشهر های رزمِی پایگاه چهارم شکاری دزفولمأموریت

                                                           
الت جنگ تحمیلی ( شلمچه8913، حسین )اردستانی -8 مه تخصصی مطالعات دفاع نا: نگین ایران فصلتهران« بستر تحو 

 . 2-6، صص 92مقدس، ش 
ستقرار خانه و ابه دلیل عدم کفایت آتش توپ« هاجنگ تانک»البته در مصاف با نیروهای زرهی و میکانیزه دشمن یا عملیات  - 2

خانه زمینی و مقابله با نیروهای زرهی های نهاجا الجرم در این دوران نقش آتش توپخودی، جنگنده هنیروهای زرهی و پیاد
 کردند.  بایست، ایفا میدشمن را نیز می
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 های پشتیبانیگویی به درخواستتوانست با پاسخهای رزمی، سلسله عملیاتو نهاجا طی 

ها و بمباران شدید رزمندگان مظلوم نیروی زمینی در جبهه 8بینی نشدههوایی اضطراری و پیش

 ش عراقرغم تحمل خسارات کلی، اختالل در پیشروی لجام گسیخته ارتنیروهای دشمن، به

که در مباحث بعدی به فرایند پیشروی و توقف سپاه سوم ارتش عراق در خطه ایجاد نماید 

  شود.ترسیم گردیده است، اشاره می 2-2خوزستان که بر روی نقشه هوایی شماره 

 
  2-2نقشه شماره 

 سپاه سوم ارتش عراقنظامی و جهت حرکت نمایی از جهت حرکت، هویت، گسترش، آرایش 
 

 ، چنانهخوشارتش عراق در مناطق عین یهاگانیخلبانان نهاجا با بمباران  ،این مقطعدر 

و سلمانیه در  ، ماردو شلمچه خرمشهر و دِب حردان در جاده اهواز ، سابله، بستاندر غرب کرخه

( و با ایجاد فرصت برای رزمندگان زمینی، موجبات اختالل، )سه راهی ماهشهر شمال آبادان

 ههمراه با حماس پایگاه دزفولبا مقاومت  ،. در این میانساختندتوقف و تثبیت دشمن را فراهم 

عبور از  برایهای ارتش بعثی دزفول(، تالش زرهی 2از تیپ 219گردان) گردان شهید کماسی

آهن اهواز و راه -و قطع جاده اندیمشک اندیمشک - ، تسخیر پایگاه و شهرهای دزفولکرخه

                                                           
بینی شده است. اما در شرایط اضظراری و بروز عوامل از نیروهای سطحی اغلب به صورت پیش« َکس»آتش پشتبانی نزدیک هوایی  - 8

 های اضطراری آتش هوایی را نمایند.  توانند درخواستمی« دسک هوایی»نبرد، نیروهای سطحی از طریق  هر صحنغیرمترقبه د
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 و نیز نیروهای دشمن از سوسنگرد میانی خوزستان ه. در جبهشدسراسری با شکست مواجه 

د ورو هجنوبی استان، لشکر سوم زرهی عراق در آستان هشرق اهواز به عقب رانده شدند. در جبه

. در متوقف شد روز 91رزمندگان اسالم به مدت  ههای خرمشهر با مقاومت جانانبه دروازه

های ملت، نیروی محرکه نبردهای مورد اشاره به فضل الهی و همت نیروهای مسلح و پشتیبانی

های در مواضع ناخواسته و نامطلوب پدافندی از حرکت ایستاد و نخستین بارقه ناگریز ارتش عراق

 رسایشی و مردمی پدیدار گشت.گی فآسا و تبدیل آن به جنبرق جنگشکست راهبرد 

 الف ـ ماجرای سقوط رادار دهلران

المللی ها قبل در پشت مرزهای بیننیروهای عراقی که از ماه ،8923 در روز اول مهر

را ترک و سراسیمه مبادرت به  خودجایگاه  بودند. در راستای طرح قادسیه کردهآرایی صف

 ،و سرزمین خوزستان کردندهای حساس در کشورمان تصرف برخی از شهرها و نقاط و عارضه 

با یورش سپاه سوم ارتش عراق در قالب پنج لشکر از جمله: لشکر دهم زرهی و یکم پیاده 

یانی و لشکر سوم زرهی در جنوب م همکانیزه درشمال، لشکر نهم زرهی و پنجم مکانیزه در جبه

 خوزستان مورد تاخت و تاز قرار گرفت. هخط

غرب استان در  خود از منطقه فکه یروهاین ینینشابتدا عقب به ناچار، یزره 32لشکر

 ه)منظق دهلران یکیکه در نزد ت رادار دزفولیرا اعالم کرد و اظهار داشت که سا خوزستان

 ینیدانیال( قرار گرفته در خطر از دست رفتن است و دفاع سرزم در غرب شوش خاتابوصلیبی

از  و ینینشعقب یت برایبدست آوردن فـرصت و امن یعنین کارها یهمه ا یندارد و الجرم برا

مود! اکتفا ن« ییهوا یبانیآتش پشت»های مکرر ره به درخواستیت رادار و غیدست نرفتن سا

 یزره 32لشکراز  2تیپعوامل  ینینشبه هر روی در این کارزار، در روز پنجم مهرماه خبر عقب

ت ی. حلقه محاصره ساکردجاد یا ت رادار دهلرانین کارکنان سایرا در ب یاز نگران ی، موجاهواز

ب یدشمن آس ییاثر بمباران هوابر راداری آن  هکه سامانیشده و در حالتر رادار هر لحظه تنگ

ستی هنوز به در  ییضد هوا یهامستقر در کنار توپ یف کارکنان پدافندی، تکلبودده یجدی د

 جهت تخلیه و تخریب سایت روشن نبود. 

( به ترتیب، دو فروند 2/6/23) 61:96و  61:82خطیری، در ساعات در چنین شرایط 

عوارض حساس، نقاط  از ،از پایگاه یکم شکاری مهرآباد« یئ1افآر.» ییشناسا یمایهواپ

تیجه در ن کرد وبه داخل کشور عکسبرداری  ینفوذ یهادشمن از گذرگاه یشرویتجمع و نحوه پ

ز به تصرف ین اهواز -خرمشهر است و جاده یشرویسرعت در حال پکه دشمن به شدمشخص 
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ا از  یعراق یروهاین شناسایی و گشت و مراقبت مسلحانه  یپروازهاهای گزارشدرآمده است. ام 

ع به سمت شرق است تا یعجوالنه و سـر یآمد که نوع حرکت دشمن، حرکتین برمینهاجا چن

 یخنث یمتصرف شود. برا 2-2شماره  هرا برابر نقش از استان خوزستان یترعیوس یهابخش

شمن د یشرویج شدند تا پیبس و بوشهر و حساِس دزفول یگاه محورین حرکت، دو پایکردن ا

که در  ینیاستان خوزستان متوقف سازند. در این رابطه افسران زمالمقدور در یرا حت

را در اختیار عوامل  یبه عنوان افسران رابط حضـور داشتند، اطالعات خوب ییهوا یهاگاهیپا

 یروهایت نیکمک و تقو یکه برا ین گروهینخست ؛مثال یبرا .دادندیها قرار مگاهیات پایعمل

وارد فرودگاه اهواز شدند، افرادی از « 896-ث»هرکولِس توسط هواپیماهای  ینیرزمنده زم

ده بود و به منطقه آم )پیروز( خراسـان بود که از مشهد 66لشکرمتعلق به  ادهیپ 811گردان

که از  یدو گردان ،یزره 3نطقه؟ دشمن در غرب اهواز با لشکر، اما کدام مشدندیاعزام م

ن یده بود که همگان بر ایکم در مقابل او بودند را آنچنان درهم کوبیپ یت یجمع یزره 32لشکر

 . کرددشمن اهواز را از سه طرف محاصره خواهد  ،باور بودند که در روز چهارم

 ا
 
 یدرتا پل نا از دهلران یطور فرضن خط بهیحال در چنین شرایطی باید گفت که اصوال

ده کشیده ش تا خرمشهر نی، دارخواکبر و غرب سوسنگردالله یهاو تپه و ادامه خط تا چنانه

 یو چشم یرا که به صورت تصادف یبود و خلبانان مجاز بودند در غرب این محور اهداف

و  عباسدر شمال دشِت  یزره 2پیت تیمنهدم کنند. البته موقع کردندمیمشاهده 

عراق را خلبانان  یزره 86لشکر یهااز تانک یبرخ یاز قبل مشخص بود و حت خوشنیع

 ردهکـپ مزبور بمباران یت یمواضع پدافند یدر فاصله چندصد متر دزفول ییگاه هوایپا

گر یکه د شدان روز چهارم مهرماه مشخص ینهاجا، تا پا هوقفرغم تالش بی. لیکن بهبودند

، دهلران، در کار نیست. مهرآن یمرز یبه نجات مناطق خودی و شهرها یدیام هروزن

، ه، کوشکی، طالزهی، هو، بستانزاده عبـاس، فــکـه، امامخوشنی، نهِرعنبر، عانیموس

بودند که همه به تصـرف دشمن درآمده بودند و سقوط رادار  ینها نقاط مهم مرزیا شلمچه

 های کارکناننیز دور از تصور نبود. لذا همزمان خانواده پایگاه دزفول سقوط قطعی و دهلران

را ترک و با قطار یا دیگر وسائط نقلیه منازل سازمانی توانستند،  8پایگاه با کمک مردم دزفول

 .شوندک محل تولد خود یدور و نزد یها و روستاهاشهرستان یراه

                                                           
های کارکنان نهاجا در پایگاه بالفاصله به کمک خانواده پس از یورش ناجوانمردانه ارتش بعث عراق، مردم انقالبی دزفول - 8

 های این عزیزان را به شهرهای محل اقامتشان راهی نمودند.ضی خانوادهچهارم شتافتند و با تدابیر مقت
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ن به هوا یها از زمورشیها و گسترش ورش ارتش عراق به پاسگاهی یهادر این میان، گزارش

هان و به گوش فرماند ییگاه هوایبه پا یبه تند یمرز یورش به شهرها و روستاهایا و یو از هوا به در

 یهادر تپه ییپدافندهوا یگاه راداریشب پا یهامهیکه نیید، تا جایرسیو خلبانان م

خانه دشمن آتش توپ یاز سو دزفول ییگاه هوایغرب پامایلی جنوب 66در « خاتیبیابوصل»

روان کارکنان  یاهم تا اندازه ییهوا یهامروز که بمبارانیچند ساعت پس از ن .شدید میتهد

را آزرده بود. در این گیرودار  2و  1سایت  یموشک یهاگاهیو پا یرادارگاه هوایی، ایستگاه یپا

را ترک  ن محلیمختلف تالش داشتند به نحوی ا یهابه بهانه از کارکنان ایستگاه دهلران یبرخ

رادار  تیسا ،ت به زودی سقوط خواهد کرد. از این رویین سای. چراکه برای آنان مسلم بود، اکنند

از  و نداشت نیدشمن را داشت، تأم یجنگ یماهایبا هواپ ییارویدر رو یدیکه نقش کل لرانده

ر د ینیدفاع سرزم یگزند یورش دشمن در امان نبود و حتی شمار اندک رزمندگان زمینی برا

ضطراری اار درخواست پشتیبانی آتش هوایی به صورت چکرد و به نااستان هم کفایت نمی سراسر

در همان روزهای نخست،  چشم آسمان خوزستان ،گونه که متصور بود! درنتیجه همان8داشتند

نفر از  19سقوط کرد و  6/6/23در مورخ  سپسو  شد باران ابتدا غیرعملیاتیبا بمباران و گلوله

 کارکنان قهرمان این ایستگاه مفقوداالثر، اسیر یا شهید شدند. 
 

 
  2-4تصویر شماره 

 دشمن یزره 70توسط لشکر ای اسفناک از دکل منهدم شده و اشغال ایستگاه رادار دهلرانصحنه

                                                           
شمن به دست د به همین دلیل درخواست پشتیبانی هوایی وقتی تصویب و اجرایی شد که ایستگاه کلیدی رادار دهلران - 8

افتاده بود و الجرم، خلبانان پایگاه چهارم شکاری در روز هفتم مهر مأموریت یافتند تا علیرغم میل باطنی سایت اشغال شده را 
 بمباران نمایند.
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مکانیزه عراق، مشکلی  - پیاده 86و اشغال آن توسط لشکر با سقوط کامل رادار دهلران

 یارراد یهامراقبت و کنترل پدافند هوایی کشور افزوده شد، چراکه سامانه هدیگر بر سامان

ت پدبه و اهواز مستقر در دزفول
 
خاص منطقه، قادر به کشف  یایو جغراف یجو   یهادهیعل

 یدهای آماده و یا موجوشمار جنگنده ،دشمن در ارتفاع پست نبودند. به عالوه یماهایهواپ

ا در این منطقه پوشش ینبود تا ارتفاع پست را در تمام زوا یز در سطحین« 81اف» یماهایهواپ

 و یزیرخود را طرح یات راهبردیعمل ین نواقصیدشمن با استفاده از چن ،قتیدهند. در حق

ه ساخت. البته بیوارد م صنعتی و حیاتی کشور-را به شهرها، مراکز اقتصادی ییضربات هوا

 یاتیسات و اماکن حیتأس ین فرض که در تمامیدلیل کوهستانی بودن اغلب معابر مرزی، با ا

توانست را می ینفوذ یرهایشد، بازهم دشمن مسین به هوا مستقر میافزار زمکشور جنگ

 .کند یات خود را طراحیدا و عملیپ

 هکرخمستقر در غربهای از یگانو عملیات پشتیبانی ـ خطر سقوط پایگاه هوایی دزفول ب  

 ب کرخهغر هبه ویژه در منطق ،در مباحث فوق بر این نکته تأکید شد که پیشروی ارتش عراق

دزفول،  زرهی 2تیپرغم مقاومت جانانه نیروهای هفته اول جنگ، به حدی بود که به ( در)دزفول

 کنند،یاد می« یجسرنادر»که به زبان عرب آنرا « ینادر پل»در روز ششم جنگ به پشت  آنها

های های زمین به زمین و پرتاب گلولهتوانستند عالوه بر شلیک موشکمی آنهارسیده بودند و 

د را مور  انداز، پایگاه هوایی دزفولهایی نظیر خمپارهحتی در برخی مواقع با سالحخانه،  توپ

در نوردند، به بخشی بزرگی از  توانستند این منطقه را کامال  چه میهدف قرار دهند؛ و چنان

لومتر و یک 26ک یزدگاه از راه زمینی نییافتند. چراکه از این نقطه تا پااهداف خود دست می

 بایست در اندیشه طرحگاه دزفول مییشد، پاین میلومتر است، اگرچنیک 82آن کمتر از  ییهوا

عالوه این تهدیدات همچنین موجب سلب آسایش پایگاه باشد. به« و تخریب یاضطراره یتخل»

 رودرباره خطر ف بود. شدهافزارها را به عهده داشتند، سازی جنگاز کارکنانی که مسئولیت آماده

 د:یگویدر خاطرات خود م 8یرازیشصیاد ید علیسپهبد شه ،پایگاه یزیر

ز ا یما به جنگ تانک رفت و چه بسا بعضی، با هواپدزفول یدر پل نادر ییهوا یروین»

اگر  ،که دشمن نتواند از پل بگذردنیخاطر ا ن رفتند بهیب ز سقوط کردند و ازیماها نیهواپ

                                                           
دت ده شد او هنگام شهایرماندهی نزاجا برگزدفاع مقدس، به ف یدر گرماگرم جنگ و نبردها یرازیشصیاد ید علیسپهبد شه - 8

ن ماه یفرورد 86رد، روز کیار مکمسلح  یروهایل نک یستاد فرمانده ینیگاه جانشیه در جاکاو  یبود، اما برا یپیدر درجه سرت
 28)ل قوا واقع شده بود ولی او پنج روز بعد کمعظم  یه مورد تصویب فرماندهکشده بود  یدرخواست درجه سرلشگر 8961

 د.یرس ید و پس از شهادت به درجه سپهبدی( به شهادت رس8961ن ماه یفرورد
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 ییگاه هوایبار مجبور شدند پا کی یشد! حتیقطع م اهواز -مشکیگـذاشته بودند، جاده اند

زننده  یلیگر. خید یرفتند جاماها را به سرعت حرکت دادند و یهواپ یعنیه کنند. یرا تخل دزفول

 یزرگن خطر بیافتاد، ایم آنهامـاها دست نخورده به دست یگرفتند و هواپیگاه را میبود اگر پا

د یخوب جنگ ینیزم یرویتلفات داد و... .؛ الحق ن یداشت ول یان برنامهیبود و دشمن هم چن

ل موفق شد آن طرف پ ینیمز یرویوارد کردند ن آنهاتلفات به  یدشمن را گرفتند و کل یجلو

 8«.که ارتفاعات سپتون در آنجا است را هم نگهدارد دزفول، اول جاده دهلران ینادر

 

 
  2-8تصویر شماره 

 دار مجهز به فیوز تأخیری توسط کارکنان غیور فنیبمب پّره یای از سوار نمودن نوعصحنه
 

این پایگاه واقع شدند،  یماهایکه از روز دوم مهر مورد هدف هواپ یبا این توصیف، آماج

 و انیموس یخته به سویو لجام گسانبوه صورت که به ندعراق بود یزره 86 یهااغلب تانک

 ،«29میگ» یماهایهمان روز با هواپ 61:96ز در ساعت یروانه بودند. دشمن ن خوشنیع

به پایگاه چهارم  ت رادار دهلرانیکه از سا ییضدهوا یافزارهاگاه استقرار جنگیجا

ارکنان از ک یاز ستاد گروه و شمار یبخش ،اثر آن برکرده بودند را بمباران کرد که  ینینشعقب

 .2دندیبه شهادت رس گروه پدافند دزفول

                                                           
 .836ص ،انتشارات سوره: تهران« شیرازیصیادهای جنگ:خاطرات سپهبد شهید علی ناگفته( »8963دهقان، احمد ) - 8
های هواپیماهای مهاجم به طور های دشمن، یکی از بمبشوربختانه در اثر بمباران این پایگاه در روز دوم مهر توسط جنگنده - 2

)شیلتر( آلرت اصابت کرد و مجرای منفذ مخصوص آن به درون آشیانه وارد و منفجر گردید و در اثر برخورد  هکامال اتفاقی به آشیان
کلی  هسوزی گشته و مشمول سانحدر حال پارک، هردو هواپیما دچار آتش« 2اف»و « 1اف» هجنگند های آن به دو فروندترکش

 شدند و این یکی از اتفاقاتی بود که بر مشکالت عدیده پایگاه افزود. 
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کثِر تالش  ،خلبانانهمراه با 
َ
ا جهت ر  خوددیگر کارکنان پایگاه نیز با حداقل امکانات، حِدا

داشتند. در واقع کلیه کارکنان سازی هواپیماها و ایستادگی در برابر دشمن مبذول میآماده

ره با الهام یو تأسیسات، دژبان، اداری، خدمات و پاسداری و غ ی، مهندسیدارهای نگهگردان

ذ)ِاَن مانند  یاله یهاآیات قران و وعده از
 
 یال

 
 علیهم المالئکه اال

ُ
ل َم اْسَتقاموا تتنز 

ُ
َن قالوا رُبنااللُه ث

 َتْحَزُنوا(
ْ
گاه در یکه دشمن در نزدیکی پارغم اینیستادگی خود ثابت قدم بودند و بهبر ا تخافوا َو ال

 وندشنشینی را در تاریخ پذیرا دادند و حاضر نبودند ننگ عقبکمین بود، ترسی به دل راه نمی

مردی  قرائن و شواهد سقوط، ایستادگی کرد و با راد هرغم هم، پایگاه چهارم بهبه همین خاطر و

ف متوق شمن را در پشت کرخهو نیروهای کم تعداد زمینی، د آنان و جمعی از خلبانان هوانیروز

روز اول مهر « فروندی 816»همزمان با عملیات  از آنجایی که پایگاه دزفول ،. در این نبردهاکرد

 اگزیرنهای این پایگاه های دشمن بمباران شده و در نتیجه شماری از جنگندهتوسط جنگنده

گسترش یافته بودند؛ این  و هشتم شکاری در اصفهان های سوم شکاری در همدانبه پایگاه

های میزبان مسلح شده و پس از بمباران نیروهای ها در روزهای بعد همگی در پایگاهجنگنده

 آمدند. دشمن در پایگاه چهارم فرود می

نخستین عملیات آفندی نزاجا برای  ،روز ششم مهرماهدرچنین وضعیت بحرانی بود که در 

شکل گرفت و  ، پل یا جسر نادری و نجات دزفولجلوگیری از عبور دشمن از رودخانه کرخه

را )که « زدگرهیعل»دستور تک داد تا ارتفاعات  یزره 2تیپبه  اهواز یزره 32لشکرفرماندهی 

ه از رد. برهمین اساس بود کیبازپس گ ییآتش هوا یبانیروز قبل از دست رفته بود(، با پشت

 61دسته پرواز دو فروندی ) 91بامداد همین روز، خلبانان پایگاه دزفول با  66:66ساعت 

 626ضدتانِک -ضدنفر یهاهریک مجهز به دو تیر بمب« 2اف» یهامرکب از جنگنده 8(نوبت

و « تارد بمبیر»موسوم به« 622-ِالبی»پوندی  126، یا 2«26-وی.ی.بیس»ای پوندی خوشه

سخت و بتن مسلح استفاده  یهاهدف یکه برا« 12-ام.کا»پوندی  266ر بمب یبرخی چهار ت

                                                           
پرانه یا سورتی پرواز رزمی( باالترین رکورد پرواز بمباران و پشتیبانی نزدیک هوایی در تاریخ نبردهای هوایی  61این تعداد ) - 8

خی در این مقطع حساس تاری شود و این افتخار نصیب خلبانان و آحاد کارکنان پایگاه چهارم شکاری دزفولدفاع مقدس تلقی می
دیگر در منطقه « ئی2اف» هاین نبردها همچون روز قبل که سرگرد غالمرضایی شهید شد، یک فروند جنگند در شده بود.

 ساقط شد و خلبان آن ستوانیکم حسین مقیمی در دم به شهادت رسید. خوشعین
ر یت 266حدود « مشابه»ا یو « 26یوبیسی»ای هر بمب خوشهه در ن است کیها چنن نوع بمبیوه کار در ایساختمان و ش - 2

شود، یگفته م« لتبمب»کوچک خود به اندازه نارنجک بوده و به آنها  یهان بمبیک از ایوجود دارد که هـر یکوچک یهابمب
بت با هدف و براثر اصاخته یرون رین پوسته به بیاز ا« هابمبلت»شود و یشکافته م یپس از پرتاب بالفاصله پوسته بمب اصل

رهنگام دارد که با توجه به نوع هدف، د یابه برنامه یتوانند منفجر شوند، بستگیم یر زمانیا با تأخیشوند و یبالفاصله منفجر م
 گردد.ین و اعمال مییهر بمب تع یما برایر هواپیدر ز یریبارگ
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ما یداخل هواپ یارایانه یریگکه با نشانه« یزون»اینچی  62/2شود، یا پادهای راکت یم

کار گرفته وات دشمن بهه ادیتواند با دقت علمی 8«سامانه جلودار خودکار چشمی»موسوم به 

کم یر لشک یزره یهانیروهای گردان ،گردیدند و برابر فرگ یا دستورات پروازیشود، مسلح می

 یها، گرداندر دهلران یلشکر دهم زره یزره یها، گردانخوشنیزه در منطقه عیاده مکانیپ

کر لش یها، گردانهیدیو حم غرب اهواز، غرب کرخهجنوِب اده در یزه لشکر پنجم پیاده مکانیپ

 زه رایاده مکانیو پنجم پ یلشکر سوم زره یهاگردان یو خودروها در اطراف بستان ینهم زره

 .2دادندقرار می خودآماج بمباران  ،تا شمال آبادان از فکه

 

 
  2-3ر شماره یتصو

 یمین مقیکم خلبان حسیشکاری و ستوان 46ه غالمرضایی فرمانده گردانلالسرگرد خلبان فتح

 7689به ترتیب در نبردهای هوایی روز پنجم و ششم مهر  از شهدای بزرگ عملیات غرب کرخه

 

گاه یدشمن به پا یهاک شدن یگانیجلوگیری از نزد هز یها که اغلب به انگدر این مأموریت

ش از ین پروازها بیخاستند و اغلب اها از زمین برمیپذیرفت، جنگندهصورت می دزفول ییهوا

ند و گشتیدرنگ باز میب خودد و خلبانان پس از رها کردن مهمات یکشیقه به درازا نمیدق 26

ازی سگیری، آمادهکوش فنی سوختم دوباره توسط متخصصین آگاه و سختسال یماهایهواپ

ده نیز برای تعمیر به یدبیآس یماهایآمدند. هواپیشدند و به پرواز درمیمهمات م یریو بارگ

 شدند.یبرده م یبازساز یهاگاهپناه

                                                           
این سامانه  ":LEAD COMPUTING OPTICAL SIGHT SYSTEM LCOSS"یا « سامانه جلودار خودکار چشمی» -  8

ن ما را خود اییهواپ یهاه اثر باد و وزن گلوله و سرعت و گردشکیند و و نشانه برود در حالیه هدف را ببکسازد یخلبان را قادر م
 د.ینمایدستگاه به صورت خودکار محاسبه م

 دفتر ویژه مرکز فرماندهی -روز شمار جنگ پایگاه چهارم شکاری - 2
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نیروی هوایی با تمام قوا وارد میدان شد و عالوه بر خلبانان پایگاه، تعدادی  ،در این عملیات
ه یاری ب پایگاه چهارم همراه با تعدادی از خلبانان پایگاه دوم شکاری تبریز هاز خلبانان باتجرب

 شتافتند. در پایگاه دزفول خودشاگردان و همرزمان 
های دشمن، حین اجرای عملیات شناسایی منطقه، از وضعیت یگانبرای حصول اطمینان 

از پرواز  برای عکسبرداری به پرواز درآمد و گزارش بعد از مهرآباد« 1افآر.»یک فروند هواپیمای 
در  نهاآاند و نیروهای ما با عبور کرده بود که تعداد اندکی نفربر عراقی از پل نادری آنحاکی از 

مشغول بمباران  عباسیماهای خودی نیز در غرب پل و دشتتن هستند. هواپبهحال جنگ تن
هند. دها و نفربرهای آنان هستند و اجازه تقویت نیروهای گذشته از پل را به دشمن نمیتانک

ن یاند ادادهوات جنگی عبور کرده از پل را ازدستها ادرسد که عراقیطور به نظر میاین
و  یتن( مهمات جنگ 66پوند )نزدیک  891666ختن حدود یو فرور یدر پ یپ ییحمالت هوا

دشمن فقط در روز  یها و خودروهاها، زرهپوشم.م ثاقب برتانک 26گلوله فشنگ  99266
دستگاه  96سوختن حداقل رون راندن دشمن و یششم مهر، درواقع موجب از چرخه جنگ ب

راق زه ارتش عیاده مکانیکم پیو لشکر یون از لشکردهم زرهی، خودرو و کامیتانک، نفربر زره
 .شد 2-9و توقف دشمن طبق نقشه شماره  های غرب کرخهابانیدر ب

 

 
  2-6نقشه شماره 

حمله به  یبرا گاه بوشهریاز پا« 4اف»و  گاه دزفولیپا از« 8اف»شکاری  یماهایر پرواز هواپیمس

موسوم به  جهت متوقف کردن سپاه سوم ارتش عراق در استان خوزستان یها و ادوات زرهتانک

 «هاجنگ با تانک»
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 26های دشمن در داد که ستونهوایی نیز نشان می هایباره تفسیر عکسدر این

 سرتیپ دوم. به تعلیق درآمد . لذا طرح تخلیه پایگاه وحدتی8اندشدهکیلومتری پایگاه متوقف

 :2گویددر مورد تعلیق طرح تخلیه پایگاه می خانیخلبان هوشنگ زکی

ها هاز پل دمادم طلوع آفتاب، فرشته نجات در پست فرماندهی حاضر شد. سرهنگ فکوری»

ای متفاوت و بشاش داشت. همه متعجب و نگران به استقبال او رفتیم. با صدای باال آمد. چهره

بود( فقط طرح گسترش  ی)منظورش ماشاءالله عمران !َبم و پرصالبتش گفت که ماشاءالله

انجام شود. تجهیزات بماند. تخلیه مهمات هم فقط برای طرح گسترش « 2اف»هواپیماهای 

ادامه یابد. تخریب منتفی است. این دستورهای کوتاه ولی شفاف و گویا، چون خونی تازه در 

ها را خیساند. دلهره، های شوق سرازیر شد و گونهپیدا کرد. اشکهای شنوندگان جریان رگ

ال به های آهنین بام رقم خورد. پرندهترین خاطرهنگرانی و گریه شب گذشته فراموش و شیرین

های دشمن شتافتند. خدا را شکر باالخره رقم خورد، آنچه به خواست خدای متعال شکار تانک

 «. داش پیروزی حق بر باطل بونتیجه

ر ، امی، صمد باالزادهالبته در این روزها قهرمانانی چون ستوانیکم مصطفی اردستانی

 آنهابه  و... از پایگاه دوم شکاری تبریز عباسیان، سروان خسرو ، محمود رئیسیزنجانی

و مأموریت پشتیبانی آتش هوایی استمرار یافت که در این رابطه جا دارد تا به یکی از  9پیوستند

اشاره گردد. این شهید واالمقام در خصوص گسترش به  های روزانه شهید اردستانییادداشت

چنین  8923در پگاهان روز نهم مهر  پایگاه سوم شکاری در عصر روز هشتم و عزیمت به دزفول

 یاد کرده است:

گاه شهید نوژه( ی)پا یشاهرخ یبه سو یدو دسته چهار فروند ،(1/6/23بعد از ظهر )مورخ»

، صبح زود میشد یگاه وحدتیفردا، عازم پا بامدادصبرانه گذراندیم و م شب را در آنجا بییردکپرواز 

م و قرار شد که بعد از زدن اهداف یردکف یها را ابالغ و برتیردند و مأمورک یریماها را بارگیهواپ

. )البته اگر هدف قرار فرود بیاییم یگاه وحدتی( در پاکرخههای زرهی دشمن در غرب )یگان

ود و ب خـوشنیه عکم به سمت هدف یردکپرواز  یم(. لذا صبح زود من با ستوان نقدیگرفتینم

                                                           
 9618، شماره۵۳۳۱خرداد  ۳۵، دوشنبه اله فرسیابیفرج 2روز حیاتی: خاطرات امیر سرتیپ 96روزنامه دنیای اقتصاد، آن  - 8
 226سوره مهر، جلد اول، ص : ، تهران«های نبردهای هواییستاره( »8938، احمد، )مهرنیا - 2
ته بودند در یافگسترش که به پایگاه سوم همدان های پایگاه دزفولبه اتفاق دیگر جنگنده پایگاه تبریز« 2اف»های جنگنده - 9

روز هشتم مهرماه با مهمات کامل از پایگاه سوم برخاسته و پس از بمباران مواضع دشمن در پایگاه دزفول فرود آمدند و به بمباران 
ت صورت درخواسها بهگونه مأموریتروند این 82/6/23مواضع دشمن ادامه دادند تا این که با رفع خطر از پایگاه چهارم از مورخ 

 اضطراری به حداقل کاهش یافت.
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 یروهایم، فقط گفتند نیدشمن و...( از هدف نداشت چ اطالعاتی )وضعیت دفاع هوایییما ه

در  میدیردم، خالصه رسکیحمله م کمتحر  یروهایه به نکن بار بود یاول .دشمن آنجا هستند

ا رده بک یریگاوج .رده بودندکه در سه نقطه استتار کم یردکدا یگردان پ کیمنطقه هدف 

را  آنهاها م و بعد از زدن بمب سه بار هم با مسلسلیرا مورد حمله قرار داد آنها یاخوشه یهابمب

را به آتش  آنها ،بود یما بودند. حمله جالب کلومتر در خایک 66حدود  آنهام یهدف قرار داد

 سوخت چون صبح آنهاو دور شدن از منطقـه دلم به حال  آنهاه من بعد از زدن ک یم به طوریدیشک

لحه اس یهاه بچهک یم، موقعینشست یهرحال در وحدت ر شده بودند. بهیغافلگ آنهاه کزود بود 

های از مشاهده تعداد فشنگ آنهاد چند تا فشنگ زدم ... )یگفتم بشمار آنهاما به یهواپ یآمدند پا

ب تا اغل مصرفی باتوجه به تهدیدهای سنگین دشمن متعجب شدند! چراکه شهید اردستانی

 کرد(.آخرین تیر مسلسل هواپیما را روی دشمن خالی می

وها ر یم، از وضع نیم از اوضاع و احوال با اطالع شدیردک( صحبت ها )خلبانان دزفولبا بچه

وس هستند )و حالشان یای( مأها )تا اندازهم بچهیدیم، دیردکو خالصه از تمام جوانب صحبت 

 رده بودند و دوباره )دفاع از پایگاهکه یبار تخل کیگاه را هم یبه طوری که پا 8حسابی گرفته شده(

 کی یم برایگرفت، خالصه ما داوطلب رفتیل مک( داشت ششش مهر با نبردهای غرب کرخه

 و یگفتند دو تا لشکر زرهیبود و م کخطرنا ییه جاک خوشنیهمان طرف ع یپرواز با نقد

م یردکف )توجیه( یبر یاند، با نقدها را هم آنجا زدهآنجا هست و دو تا از بچه ییچقدر ضد هوا

حال ل نداشت سریم دلیم. بجنگیآمده بود زیاز تبر یعنیشاد و سرحال  یلیم خیو بلند شد

ه ما از شمال حمله ک خوشنی، جنوب عزدگرهیعل یهاتپه کیده بود نزد کی ،هدف .مینباش

گاه یه به طرف پاکهست  یزره یرویم تا دلت بخواد نیدیم، دیخوش رد شدنیاز ع یرده وقتک

ها هول شد و بمب ،شدیرد م آنها یه از روکن طور یشماره دو همت هستند، کدر حر  یوحدت

نم و من ز ینها را با مسلسل میمن ا ؛ردند و گفتکشاید عمل ن ،مکه به علت ارتفاع کرد کرا رها 

 یروهایدم نیردم دکنگاه  یردم، وقتک یریگهدف اوج کیهـدف نـزد یخودم ادامه دادم برا

آنجا هستند. به هرحال  یمک( و تعداد 3/6/23) ار دهلراناند به طرف رادردهکت کدشمن حر 

 ار  ردندکیت مکحر  ه به طرف رادار دهلرانکستون  کی ،ها را همانجا زدم و موقع برگشتنبمب

خودش آمد چون  یس براکنشستن؛ البته هر  یم برایبا مسلسل هدف قرار دادم و بعد آمد

                                                           
 یلیس برای پرواز، سرحال نیست، تازه خکچیاند و هنها را گرفتهیها حال ایم بابا اصال  عراقیدیش خلبانان دیخالصه رفتـم پ -8

 م.یرده بودکها را منهدم یه اون گردان عراقکم یخوشحال شد
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رفتم در پست  ،بعد از نشستن .ردکیخودش عمل م یس براکم و هر یردکگر را گم یدکی

ت هستند و کگاه در حر یاند و به طـرف پاردهکت که خودروها حر کو اطالع دادم  یفرمانده

بار  یه براکغروب آفتاب بود  کیگر شدم. نزدیگزارش بعد از پرواز را نوشتم و داوطلب پرواز د

و  میعازم شد در شمال شوش یگریت دیمأمور یبرا پورنیها به نام حساز بچه یکیسوم با 

ه نند، فاصلکیم یراندازیها دارند به طرف شوش تکرند و تانیگیگفتند دارند شوش را م

و  .شدیداشت غروب مگه ید ،میم و بلند شدیردکف یل هست، تا ما بریما 82گاه یشوش تا پا

 ،ندردکیم یراندازیه به ما تک ییشد به هرحال از جایده نمید یزیچ ،میهدف رفت یرو یوقت

گر غروب شده بود و برای یه دکم یم و بازگشتیرا هدف قرار داد آنها یاخوشه یهابا بمب

 . 8«خوابیدن به استراحتگاه جمعی خلبانان در باشگاه افسران پیوستیم

های پدافند هوایی دشمن رغم تهدیدات سنگین سامانهبه« 2اف»، هواپیماهای ترتیببه این 

فتند های دشمن قرار گر آماج انواع گلوله ،ها رفتند و به دلیل پرواز در ارتفاع پایینبه جنگ تانک

 ،8923 اوج آن در روز سیزدهم مهر هنقطدر طی این نبرد سقوط کردند که  آنهاو تعداد دیگری از 

ز نش شده بودند، ولی پس این گزیشیروزهای پ یکیتاکت یهادر حالی که هدف ،بود. در این روز

 فروند چهاربه دلیل افزایش شدت تهدیدها و سقوط  ،ییبمباران هوا نوبت هشتانجام تنها 

. در شدبه صورت موقت به این شرح معلق  های رزمی پایگاه دزفولجنگنده خودی ادامه پرواز

اه حین پایگ یهان خلبانیتردهیاز ورز یکی ز سپهریها ابتدا سروان چنگحین اجرای این مأموریت

« 6سام»و منطقه تحت تصرف عراق، مورد هدف آتش  در غرب دهلران یت رزمیبازگشت از مأمور

 2قرار گرفت و به شهادِت رسید
 
 سروان خلبان احمد ییک فروند جنگنده دیگر به فرمانده . متعاقبا

دشمن قرار گرفت و خلبان پس از ترک  ییدر منطقه جنگی مورد اصابت آتش ضد هوا ابت  کُ 

 . شدهواپیما اسیر دشمن 

                                                           
: نشر اجا، تهران« نامه و خاطرات شهید مصطفی اردستانیاعجوبه قرن: زندگی( »8916دیگران )، علی محمد و گودرزی - 8

 12-11صص 
افت. شتاین خلبان شجاع که از نهاجا جدا شده بود، با شروع جنگ خود را به پایگاه معرفی و داوطلبانه به کمک همرزمان خود  -2

ن)ع( ایمتق   یسخن گفته و با قسم به موال  یخلبانان عراق یما از ناجوانمردیوی چند روز قبل از شهادت در مصاحبه با صدا و س
را  یز اقدام مشابهین یادامه دهند، و یهن اسالمیم یه مردم و شهرهایکند که اگر همچنان به حمالت خود علید میها را تهدآن

 «انش شادرو »انجام خواهد داد. 
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  2-1 تصویر شماره

 و چپ ستوانیکم خلبان هادی جورکی راست سروان خلبان شهید چنگیز سپهر

 

در « 6سام»حین مأموریت گشت رزمی با موشک  عباسدشت هدر منطق ،هواپیمای سوم

عنوان شماره دو در که به یجـورک یکم هادیسرنگون شد و ستوان« خوشنیع»منطقه  یحوال

کرد به علت پرواز در ارتفـاع کم، فرصت استفاده از ( پرواز میبال لیدرش، )سروان جعفر وارسته

 یبه خلبان« یئ2اف». در چهارمین سانحه هواپیمای 8شد افت و دردم شهیدیپران را نصندلی

 زفولد ییگاه هوایعازم منطقه رزم بود که پس از برخاستن از باند پا ید تقویسروان عبدالمج

روشن کردن موتورها  یداده است و تالش او برادارد که هردو موتور خود را ازدستاظهار می

ان ترک کرده و در نزد یما را با استفاده از صندلیرسد! درنتیجه هواپینم ییجابه  یکیپر 

 رسد.ین میسالمت به زمبه مشکیاند

 ییبابا-از از قهرمانان بزرگ جنگ و یار دیرینه شهیدان اردستانی باالزاده صمدعلی سرهنگ

 کند:وقایع این روز را چنین توصیف می

اب»سروان ( را گرفته بودند و باید به اتفاق )غرب شوش چنانه ،هاعراقی» ا را آنج« احمد ُکت 

اینجانب خطر پرواز در ارتفاع متوسط را به استاد خودم  ،کردیم. در توجیه قبل از پروازبمباران می

یررأس ن به علت در تییپرواز در ارتفاع پا کرد؛چنین استدالل  ویکه  کردم)سروان کتاب( یادآوری 

های ضد هوایی دشمن از تهدیدات بیشتری برخوردار است. با مشورت دیگر قرار گرفتن توپ

. دیمش( مورد قبول وی قرار گرفت و ما در ارتفاع پست عازم مأموریت پوراساتید )سرگرد ناصحی

                                                           
 و معاونت فرهنگی وی، تعدادی از تهران وقت های اخیر به ابتکار دکتر محمدباقر قالیباف شهردارذکر است که در سالشایان - 8

 یگذاری شده است که در این میان خیابانی واقع در ضلع شمالشهر تهران به نام خلبانان شهید نهاجا نامهای کالنها و خیابانپل
از خلبانان خوب خرمشهری نهاجا « سرلشکر خلبان هادی جورکی»آباد، به نام تهران واقع در سعادت 2-میدان شهرداری منطقه

 مزین گشته است.
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م. دنبالش رفت ناگزیرکمی مانده به هدف خودش را به ارتفاع ده هزارپایی رساند. « کتاب»ولی 

 ه، به سوی جنگند«6سام»ن رفته بود که شاهد شلیک یک تیر موشک ییوی شیرجه زد. کمی پا

اب به طرف موشک چرخید. «. آید!اره یک، از سمت راست دارد میشم»او بودم! گفتم:  ُکت 

موشک در سمت راست او قرار گرفت و درهمان لحظه، موشک به کمر هواپیما اصابت کرد. 

چتری باز و بسته شد. خیلی دیر  دیدمهواپیما دو تکه شد. در حین سقوط هواپیما به زمین 

ی و چتر به همان سرعتهواپیما را ترک کرد. به همین خاطر فرصت شناور ماندن در هوا را پیدا نکرد 

که باز شد، با اصابت به زمین بسته شد و.... تصمیم گرفتم به دقت هدف را بمباران و انتقام او را 

تیر راکت به طرف سامانه موشکی شلیک کردم. اوج گرفتم تا هدف  91بگیرم. لذا شیرجه زدم. 

گاه رگرد و پشت سرت را نگفت برا دوباره بمباران کنم. وقتی به سمت باال چرخیدم، انگار یکی 

دیدم موشک دیگری از روی زمین بلند شد. با انجام مانوری سریع و بهنگام با  ،تا نگاه کردم کن!

 سنگرهای دشمن
 
 به مسلسل را لطف خداوند موفق شدم از صحنه بگریزم، ... در بین راه مجددا

شماره یک را زدند، »بستم. با نزدیک شدن به پایگاه اعالم حالت اضطراری کردم و گفتم: 

و دیدم سکان عمودی  کردم پس از فرود، هواپیما را بازرسی« هواپیمای منم آسیب دیده است!

 «.سالم است و با موشک برخورد نکرده است

نیم ساعت بعد از این سانحه، داوطلبانه به جای یکی »گوید: وی در ادامه خاطرات خود می

برای مأموریت دیگری برنامه شدم. پس از قرار گرفتن بر روی « شهید اردستانی»از خلبانان با 

و به آشیانه بازگشتم، وقتی وارد پست فرماندهی  است مأموریت لغو :برج گفت ،باند پروازی

فعال  وضعیت پدافند دشمن و خودی مشخص نیست؛ برای همین مأموریت »شدیم، گفتند: 

 .8«لغو شده است

فوق بود که طبق اسناد موجود، به درخواست فرماندهی پایگاه  هبه سوانح غیرمنتظر  باتوجه

چهارم و تصویب ستاد نهاجا سرانجام به منظور بررسی صحنه نبرد، عملیات پشتیبانی از غرب 

تغییر در  یجادبه تعلیق درآمد. اما بالفاصله با بررسی موضوع و تجزیه تحلیل تهدیدها و ا کرخه

 شدمجبور  پایگاه دزفول ،لذا از آن روز به بعد 2شود.راهوردها ، پروازهای رزمی از سر گرفته می

                                                           
 .881تا  886: انتشارات سپهر، صص تهران« آسمان مال من بود: خاطرات امیر باالزاده( »8939ساسان ناطق ) - 8
های موشکی مربوطه های خودی همراه با یکی از سامانهبه یکان« 6سام»در این روز یکی از افسران متخصص سامانه موشکی  - 2

و موشکی متحرک زمین به هوای یادشده را به جل هنزاجا پناهنده شد و اطالع داد که در این مقطع دشمن سامان زرهی 2به تیپ
موشکی پروازهای پایگاه را بالفاصله  همستقر نموده است و با کمک رادار همین سامان هدایت و در نزدیکی پشت رودخانه کرخه

به  2افنماید! که دو فروند هواپیمای پس از برخاستن رصد کرده و به محض قرار گرفتن در برد موشکی آنها را هدفگیری می
اند؛ به روش مورد هدف قرار داده شده 89/6/23را در صبح  روز  خلبانی سروان آزاده احمد کتاب و سروان شهید چنگیز سپهر
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های عملیاتی خود اعم از برخاستن و نشستن را از ضلع بر خالف مقررات پروازی کلیه فعالیت

 هایموشک هدهد تا از گزند سامانشرقی خود یعنی در جهت شهر دزفول و از باند مخالف انجام 

یک ضلع یا بازوی عملیاتی پایگاه فلج  ،دشمن مصون بماند. در واقع در این دوران« 6سام»

( با آزادسازی منطقه، عملیات 8968)فروردین  المبینکه در عملیات فتحشده بود تا این

رغم تهدیدهای موشکی و پدافند بنابراین روزهای بعد نیز بهپروازی به حالت عادی بازگشت. 

در جبهه میانی و  هوایی دشمن، آتش پشتیبانی هوایی پایگاه دزفول عالوه بر غرب کرخه

حمزه  28رسیدن لشکرمهر که با  29. اما در نبردهای هوایی روز شد نیز متمرکز بستان همنطق

 به دزفول، عجوالنه دومین تالش عملیات زمینی نزاجا برای عقب زدن دشمن از غرب کرخه

همراه خلبانان پایگاه سوم با به « 2اف»دسته پروازی  3صورت گرفت، خلبانان پایگاه دزفول با 

 تاخنتد، اگرچه و غرب شوش ، چنانهبه مواضع دشمن در غرب کرخه« 1اف»چندین فروند 

ها و تحمل تلفات شدید به اهداف خود دست رغم تالشعملیات زمینی به دالیل مختلف به

های پایگاه ساقط و خلبانان ها، تعداد دیگری از جنگندهنیافت و در حین اجرای این مأموریت

 .شدندآن مجروح، شهید و یا اسیر 

« یئ2اف» یماییک دسته پروازی هواپ 22/6/8923 روز 86:66به عنوان نمونه در ساعت 

 رایبکه از خلبانان قدیمی و عضو تیم آکروجت بود،  اله دهخوارقانیبه لیدری سرگرد نصرت

کنند که حین انجام مأموریت پرواز می از پایگاه دزفول« عباسدشت»بمباران هدفی در حوالی 

ه ب اله دهخوارقانیهواپیمای لیدر دسته، مورد اصابت پدافند دشمن واقع و سرگرد نصرت

شش  ،روزهمان  88:66ساعت  . این درحالی بود که در8آیداسارت نیروهای دشمن در می

ه ناچار بشود که شلیک می به پایگاه چهارم وحدتی« فراگ» فروند موشک زمین به زمین از نوع

 قطع و مأموریت پوشش هوایی از نیروهای  های گشت رزمی )کپ(فقط پرواز
 
این پایگاه موقتا

دمحول می خودی به پایگاه ششم شکاری بوشهر آتش  کردنبا فروکش  بنابراین،. 2گرد

هم  های هوایی در روزهای اول آبان، دشمن باز به حمالت خود افزود و پایگاه وحدتیبمباران

صورت گرفت. در  و در حوالی پل نادری 8923آبان  3به دفاع ادامه داد. اوج این نبرد در روز 

                                                           
هوایی  و خارج شدن پایگاه از تیررأس پدافند المبینتا عملیات فتح از این روی، ناگزیر عمل بلندشدن کلیه پروازهای پایگاه دزفول

 پذیرفت. )رو به شرق(  صورت می 89دشمن، فقط از باند پروازی 
به اسارت دشمن درآمد و ده سال رنج اسارت را چشید. او قبل از انقالب در حین  22/6/23در مورخ  یسرگرد دهخوارقان - 8

رفت سابق قرار گ پدافند هوایی شوروی پرواز آموزشی در شمال کشور به اتفاق شهید محمد تبریزی هواپیمایش مورد هدف سامانه
 ها سپری کرد.و مدتی نیز در اسارت روس

 .116، ص 2انتشارات انقالب اسالمی، ، ج ، تهران«تقویم تاریخ دفاع مقدس( »8936پورداراب، سعید و دیگران ) - 2
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 28ازجمله لشکر ،تا با انهدام نیروهای خودی در غرب کرخه کرددشمن باردیگر تالش  ،این روز

و  28اثر جانفشانی رزمندگان لشکر برکه  کنداز پل نادری عبور و دزفول را تسخیر  ،حمزه

از پایگاه  هوانیروز و بالگردهای کبرا«( 1اف»و « 2اف)»پشتیبانی آتش هواپیماهای نهاجا 

وی ناکام ماند و پیشر  آنها، هجوم دشمن با وارد شدن تلفات سنگین به ادوات و نیروهای وحدتی

آبان  88. درپی این نبردها، بار دیگر در 8شدو پل نادری متوقف  قوای عراقی در پشت کرخه

روشن شدن وضعیت منطقه، دستور شناسایی و عکسبرداری از منطقه به  به منظور ،8923

در ارتفاع باال صورت گرفت و « 1افآر.»صادر شد. پرواز هواپیمای  شناسایی مهرآباد 88گردان

برداری مشخص کرد که دشمن در مواضع پدافندی قرارگرفته و احتمال پیشروی عملیات عکس

 هدشمن مبادرت به محاصر  سوم آبان، هروزهای بعد و در ده بسیار کم است. البته در آنها

های پشتیبانی نزدیک هوایی و و نهاجا مأموریت کردرا  به منظور رسیدن به اهواز سوسنگرد

 فروند که حین انجام عملیات دو ساختقطع خطوط مواصالتی خود را در این منطقه متمرکز 

تن دیگر از خلبانان نهاجا  ششنهاجا ساقط و « 1اف»و دو فروند هواپیمای  «2اف»هواپیمای 

توان از دوتن دیگر از معلم خلبانان قدیمی نهاجا یعنی سرگرد می آنهاشهید شدند که در میان 

در مورخ  بینخوش و سرگرد یونس 21/1/23در مورخ  طباطباییالدین سلطانیسید شهاب

 یادکرد. 26/1/23

  
  2-5تصاویر شماره 

)امیر آزاده(،  یاله دهخوارقانسرگرد نصرتاز راست: « 8اف»آوران هواپیمای بزرگان و نامسه تن از 

)شهید( و سرگرد یونس « 8اف» ترین معلم خلبانقدیمی  طباطبایییسلطانن یالدسرگرد سیدشهاب

 شکاری )شهید( 47گردانرمانده فخوشبین 

 

                                                           
، ساعس ، نبردهای غرب دزفول8، جلد«ارتش ج.ا.ایران در هشت سال دفاع مقدس( » 8969حسینی، سیدیعقوب و دیگران ) - 8

 .816ارتش، ص
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 ایج نبردهای هوایی پایگاه دزفولتبندی و نپ ـ جمع

اص اختص های رزمی مبنی بر پشتیبانی آتش که فقط به عملیات غرب کرخهدر مأموریت

در مهرماه همراه با « 2اف»با  ییدفاع هوا نوبت 826و  ییبمباران هوا نوبت 921یافته است، 

صورت « 81اف»های هفتم و هشتم شکاری با پوشش هوایی توسط پایگاه چندین نوبت

ه دیون دشمن به آتش کشیدستگاه تانک و نفربر و کام 866حدود  آنهاپذیرفته است که طی 

 131د. همچنین در این عملیات بیش از یز سرنگون گردیدشمن ن یمایشد و پنج فروند هواپ

رزمی  گشت چندین نوبت دیگر. شدتن( مهمات جنگی مصرف 216پوند )حدود  166هزار و 

 رسانی و ترابری هوایی در این برآوردختهوایی، شناسایی هوایی و پشتیبانی رزمی نظیر: سو

 .8لحاظ نشده است

 266پرواز در هر پایگاه حداقل  نوبتو انجام هر  سازیشایان ذکر است که برای آماده 

 ساعت کار مستقیم توسط متخصصین غیور فنی در گردان نگهداری باید صورت پذیرد.

با برخورداری از پشتیبانی سامانه  در حین اجرای عملیات، پایگاه چهارم شکاری دزفول

گروه و  96، گروه رزمیزرهی 2تیپفرماندهی نهاجا و نیز سامانه فرماندهی نزاجا مرکب از 

از خطر محاصره و تسخیر و انهدام نجات داده شدند. به تدریج با تدابیر و اقدامات  891رزمی

 راهبردیافزوده شد و در منطقه صاحب ارزش  عملیاتی بر قدرت رزمی پایگاه هوایی دزفول

 .شدای ویژه

( در مورخ 9هم از اداره سوم سماجا )مرکز فرماندهی سماجا  یانامه ،در این پیوند

د که در آن دشمن به یرس ییهوا یرویبه ن 23/8668/92/ 2829/62با شماره  6/6/23

راق ارتش ع یزره یکه لشکرها ینخست نبرد در مناطق هفته ییهوا یهابمباران یهاتیموفق

طی پیامی  ،عراق /رهبر رژیم بعث ،امو صد کرده، اذعان داشتند ییهاشرفتیدر آن مناطق پ

  شده بود.های موشکی سام آن خواستار تقویت سامانه باجهت مقابله 

                                                           
 ییات پدافندهوایعمل« 81اف» یماهایبا هواپ یارکو هشتم ش یارکهفتم ش یهاگاهیات پانزده روزه، خلبانان پاین عملیدر ا -8

 یکردند و با شلکین میتأم" AIM-9" ندریدوی" و ساAIM-84" سیکفون یهاکرا با موش« 2اف»گر یتا یمانور یپرواز یهاگروه
ن راستا انجام دادند و.... همچنین ینوبت پرواز در ا 26ردند و کدشمن را سرنگون  یمایچهار فروند هواپ سیکفون کر موشیپنج ت

 یات آگاهیشد و عمل یبرداربهره یهرگروه پرواز یمتقابل برا یبانیات از راهورد پشتین عملیدر ا یبانیات آتش پشتیعمل یبرا
 یاطالعات در فرمانده یآورو سامانه جمع ییپدافندهوا یفرمانده ینیزم یه را همان سامانه رادارهایو هشدار اول یرسان

دوار ینجات خدمه ام یاتی، خلبانان تنها به دستور عملیرزم یبانیردند. در بخش خدمات پشتکار کبا هم  ییاطالعات و شناسا
ارتش بعثی به علت گسترش وسیع دشمن در منطقه و کمبود نیروهای خودی  یروهاینجات آنها از دست ن یبرا کیمکه کبودند 

سر نبود.    می 
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در برخی جراید و حتی  و تسخیر دزفول در خصوص ناکامی دشمن به منظورعبور از کرخه -

بدون اشاره به نقش پایگاه چهارم شکاری در دزفول و آتش پشتیبانی  ،منابع معتبر دفاع مقدس

 های نیروی هوایی چنین عنوان شد: جنگنده بدون وقفه

 : کردخبری را به این شرح منتشر  88861در شماره  6/1/8923هان مورخ ی( روزنامه ک8)

نابود شد!  دهلران یارتش عراق در نوار مرز« خمسهخمسه»خانه( )توپ یهاتانک»

عراق که در  یزره یعقب نشستند. واحدها خوشنیع یعراق از نواح یزره یواحدها

قـرار دارد،  غـرب دزفول یلومتـریک 16که در انیخوش از توابع دهلران و موسنیع ینواح

ر یهر زشن یور ایو مردم غ یپاسداران انقالب اسالمر و یمستقر شده بودند، توسط ارتـش دل

رف مرز به ط ینـینشران قـرار گرفتند و مجبور به عقبیخانه اامان توپین و بیآتش سنگ

 تعداد یرقابل جبرانیخسارت غ یرین درگیعراق شدند، درا
 
 یبه ارتش عراق وارد آمد. ضمنا

و  دنمت گرفته شدیبه غن ند،گلوله موشک بود یادیدشمن که حامل مقدار ز یاز خودروها

به ارتش  یفراوان یمنهدم و تلفات جان« خمسهخمسه»نام به یعراق یهااز تانک یشمار

 .8«عراق وارد آمد

به منظور تصرف شهر  کرخه هاز رودخان 3/1/8923( دشمن در جبهه شمالی در روز 2)

، )باردیگر( حمله خود را آغاز کرد که در اثر مقاومت رزمندگان اسالم، نیروهای عراقی با دزفول

 .2تحمل تعدادی زیادی کشته و زخمی پس از ناکامی متوقف شدند 

و  یدهم زره یر شد لشکرهایدشمن ناگز ،ییات هواین عملیاز ابعاد رزمی درا ،در مجموع

 یوبرور  رودخانه کرخه یده به کرانه غربینرس و چنانه ینادر پل یزه خود را پایاده مکانیکم پی

ز به میزان قابل قبولی ا ی دزفولیگاه هوایر کند و اندک اندک پایگنیزم شوش یخیشهر تار

 یلب قاسمعیسرت یبه فرمانده رسید؛ و قرارگاه مقدم نزاجا یاتیب عملیآرامش و نظم و ترت

رتش ا ییهوا یرویو ن ینیزم یروین یاتیعمل یوندهایافت و پیژه خود را بازینظم و رنژادیظه

دهم  یهاژه لشکر یوو ارتش بعث عراق به برقرار شد یقانون یهاالعملها و دستورنامهنییه آیبرپا

و شوش  ، دزفولمشکیاند ین ارتش در غرب رودکرخه و غرب شهرهایمکانیزه اکم یزرهی و 

ش یشاو گ ییاز فراوان به جهانگشاین ارتش، که نیرون راندن ایات بیو عمل نداز حرکت بازماند

های ن نبردها با مقاومتیگونه درانی؛ و به اشدداشت آغاز  ه خودیکشور همسا یهانیسرزم

                                                           
 ای نوشته شده بود، منعکس شده است. جهت ترسیم تصویر واقعی از فضای جنگ، هرآنچه در روزنامه به صورت غیرحرفه -8
 .16: انتشارات سمت، ص تهران« آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس( »8938ری، هادی/ مجتبی شربتی )مرادپی -2
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 حمزه، 28به همراه لشکر 891و  یزره 96یهای رزم، گروهیزره 2پی، تیگاه چهارم شکاریپا

 دند که مراتبیدست ارتش دشمن رها افتادن بهی یرانیشهرهای دزفول و اندیمشک از خطر و

نشان داده شده  2-1اهداف سیاسی، نظامی و نهایت پیشروی عراق در نقشه هوایی شماره 

و « نیالمبفتح»های اتیعمل طیماه  81در ظرف کمتر از  این نیروهای عراقیاست. 

 به عقب رانده شدند. 8968در بهار « المقدسبیت»

که  افتندیدر یو عرب ییاروپا یکه زمامدار عراق و رهبران کشورها یهنگام ،سیاسی بعددر 

ر نمییاجمهوری اسالمی بر ارتش  یروزیپ ازش، شنهاد سیر پیناگز ،شودران، به سادگی میس 

 یاکشوره یو برخ ییاروپا یدر کشورها یاستمداران غربیبس از زبان سو آتش یترک دشمن

 . با توجه بهشدآغاز  یگریانجیم یبرا یاسیس یها جاری و رفت و آمدهابر سر زبان ییایآس

بردهای داد نتلفاتی که در این مدت نهاجا و پایگاه چهارم متحمل شد، الزم است نسبت به برون

های صدام حسین رئیس جمهور و سرفرماندهی عراق به هوایی انجام شده به این فراز از گفته

 تفا گردد: قرار زیر اک

 ییایمیران به عراق از بمباران شید کرد که در صورت ادامه حمله ایدر این زمان تهدوی »

 «. استفاده خواهد کرد

 ییهوا یروین واقعیت بوده است که نی، درحقیقت بیانگر اتهدید به کاربرد سالح شیمیایی

انجام داده و ارتش عراق در  یهای خود را به درستتیران ماموریاجمهوری اسالمی ارتش 

 برده است.یبه سر م یحداکثر ضعف دفاع

 در توقف دشمن ـ نقش نبردهای هوایی پایگاه بوشهر6

کار با ب بوشهر یگاه ششم شکاریاز نخستین روزهای جنگ، کلیه کارکنان و خلبانان پا

، نبرد علیه نیروهای متخاصم را در پیش «فانتوم»موسوم به « 1اف»افکن بمب-گرفتن جنگنده

های نیروی ها و یگانو عالوه بر انهدام پایگاه هوایی شعبیه، تأسیسات نفتی، زیرساخت ندگرفت

، شمال ض، شلمچهی، نهرعراتنومه همچنین پل، غرب خلیج فارسدریایی عراق در شمال

 یسازمان یا تقاضای یکه درخواست کتبرا اغلب بدون آن ،به ماهشهر و جاده آبادان خرمشهر

خود و  یهادهیه دیشتر برپایها بکردند. این عملیاتیداشته باشند، بمباران م یگانی یاز سو

ها، نفربرها، گرفت و تانکصورت می یخود یروهایپس از پرواز خلبانان و ن یهاگزارش
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، شمال خرمشهر و غرب و شرق بصره دشمن در غرب اهواز یهاهای شناور و نفرات یگانپل

 .8شدندیبمباران شده و یا به رگبار مسلسل بسته مگرفتند و یمورد هدف قرار م کارون

ن جنگ به یچند روز آغاز یداد که در نبردهاینشان م یاطالعات یهایبررس ،در این راستا

 دلیلن یده و به همیرس یسخت یهابیآس ارتش عراق در شمال خرمشهر یزره یهایگان

درخواست کرده  یفرمانده یباال  یهاقه از ردهن منطیارتش عراق در ا یهافرماندهان یگان

ها زه وارد کارزار شوند تا از هدف گرفته شدن تانکیمکان -ادهیلشکر پنجم پ یهابودند که نیرو

کنند  یوشر یاده ارتش عراق در شب پیپ یهاشود و یگان یریا جلوگیکاسته و  یزره یو نفربرها

ران در امان بمانند. به یا ییهوا یروین یماهایو در روز در پناه سنگرها باشند تا از گزند هواپ

روز چهارم مهرماه در  89:16ساعت  یین هوایو سنگ یدرپیپ یهابمباران یدرپ ،عنوان مثال

 یزره 6پ یمخصوص و ت یروین 99پ یاز ت یدستگاه تانک و نفربر زره 96شمال خرمشهر، 

اده یپ 862گردان یروهایدست نسوخته آنان به یهاابان کنار تانکیش بعثی رها شده در بارت

ده ان دانشکیکرد. این گردان به همراه دانشجویدفاع م که از آبادان یارتش افتاد، همان گردان

پدافند از آن فراهم  ی( که در خرمشهر و برابه اهواز «896سی»)اعزامی درسوم مهر با  یافسر

داشتند، در مقابل  شرکتکه در پدافند از خرمشهر  ییاین تکاوران دریشده بودند و همچن

 نیروهای کثیر دشمن ایستاده بودند.

پدافند  و یانسان یرویش از اندازه در نیب یسنگین، به سبب کاست ییهوا یرغم نبردهابه

 یزره 19پیاده و تیپ 26پیران، روز نوزدهم مهرماه تیارتش ا ی، با اندوه فراوان براینیسرزم

ن رود یا یگذشتند و در کرانه شرق از کارون« مارد»ارتش عراق با احداث پلی در  یزره 9لشکر

ند و دیرا نیز بر شهرماه ، جاده آباداناهواز-بور از جاده آبادنپس از عرا گرفتند و  یبزرگ سرپل

ان که از آباد یرنظامیاز مردم غ یه و شماریدهکده سلمان یاهال یستم مهرماه برخیبامداد روز ب

 ،بردند و به نوعی آبادان را محاصره کردند! در چنین شرایطی یریرفتند را به اسیم شهربه ماه

ر و چندین با شددشمن بر کارون زده بودند، به پایگاه ششم محول  یروهایکه ن یانهدام پل

توسط خلبانان نهاجا مورد هدف قرار گرفت و آسیب دید، البته فرماندهان عراقی با آگاهی از 

رود کارون استتار  یکرانه غرب یده و در راستایچبر را روز این پل ییاین امر، هنگام روشنا

 . کردندرا ترمیم می کردند و یا آنیم

                                                           
ادبیات : دفتر مطالعات و ، تهران«پرواز روی خاک: خاطرات سرهنگ  منوچهر شیرآقایی( »8939یاحسینی، سیدقاسم، ) - 8

 .261پایداری، چاپ دوم، ص 
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 زرهی 32فرازی از مکاتبات سماجا با لشکر به ،ارائه تصویری از وخامت اوضاع برایحال 

 : شوداشاره می

زه ارتش عراق درشمال یمکاناده یو پ یزره یروهاین یرغم توان جهنمبهز یستاد ارتش ن

کان یو هر یزره 32گرفته بودند، به لشکر یتازگکه به یو آن سرپل و شرق کارون ، آبادانخرمشهر

نیز  یزره 32فرمانده لشکر .ران کنندیداد که سرپل را ویکه در دسترسش بود، دستور م یگرید

به ستاد ارتش گزارش داد که به علت کمبود نیرو و تجهیزات براثر فشار دشمن در  یاطی نامه

مجبور به « گردان دژ»همراه با افراد « شلمچه-خرمشهر»و « اهواز-خرمشهر» یمحور اصل

 زیادی از یادارد، عدهد دشمن قرار یر آتش شدیاند. گمرگ خرمشهر زدر شهر شده ینینشعقب

   8اند.ش از ده بار به آبادان حمله کردهیدشمن ب یماهایاند و هواپد شدهیافراد شه

 ران و شرایطیاجمهوری اسالمی مظلومیت نیروی زمینی ارتش  یاین نامه به نوعی گویا

 شآت»دوار همه به نوعی به یام یهاپدافند از منطقه بود که تنها چشم درسخت صحنه نبرد 

ی از یدوخته شده بود. حال به منظور تکمیل بحث به فرازها« های نهاجاپشتیبانی جنگنده

به  «مواضع غیرقابل دفاع اولیه»در  آنهادیدگاه ژنرال حمدانی یکی فرماندهان دشمن و توقف 

تنها بخشی از نیروی زرهی عراق  ،های اوایل جنگبه هنگام پیشروی»شود: این شرح اکتفا می

 در مناطق بیابانی و خالی از سکنه به اهداف تعیین شده دست یافت؛ نیروی زرهی
 
مان صرفا

 .«2شود پیشروی کرد ولی نتوانست وارد شهری چون اهواز

 پشتیبانی آتش هوایی جنگنده ،کننده دشمنیکی از عوامل متوقف
 
وده های نهاجا بقطعا

ستا در این رااند. کردهت که فرماندهان و دیگر عناصر دشمن به انحای گوناگون به آن اشاره اس

 یروهایو هر روز سرپل ن یدرپیپ یگاه ششم شکاریهای اضطراری، پابراساس درخواست

 ی، چاالکین چابکیداد و همهای خود قرار میهدف بمباران جنگنده عراقی را در شرق کارون

ر بود تا دشمن درکنا موجب شدههمراه با گزینش مهمات مناسب،  یپرواز یهایگان یو کوبندگ

ابطه در این ر  ناکام باشد. ره آبادانیجز یهادروازهدر گشودن باز ماَند و  یشرویاز پ ریرود بهمنش

های مستقر در منطقه را در بازداشتن جنگنده« 81اف»رزمی  های خلبانان گشتنباید تالش

 از بمباران آبادان از نظر دور داشت. یعراق

                                                           
، 9: انتشارات ساعس آجا، جلد ، تهران«ران در هشت سال دفاع مقدسیارتش ج.ا.ا( »8969حسینی، سیدیعقوب و دیگران ) -8

 . 826تا  896صص 
: نشر مرزوبوم، حیدری، تهران ترجمه عبدالحمید« جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام( »8939وودز و دیگران )ام - 2

 .881ص 
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  2-9تصویر شماره 

 یخال ییک موضع ضدهوایکه در سمت چپ آن  ینیمنطقه نبرد زم ییر هوایک تصویاز  یقسمت

اند، موضع ور شدهافکن نهاجا حملهبمب یماهایکه هواپنیگمان اآن به یشود و توپچدشمن دیده می

 ده است.ین دراز کشیزم یرا رها و سمت راست بررو

 

د از افته بود که پدافنیدر بوشهر ییگاه هوایای، فرماندهی پادرچنین وضعیت غیرمنتظره

ی هابخشی از مأموریت به همین دلیل،گاه نهفته است، ین پایبر دوش ا« آبادان -خرمشهر»

 پشتیبانی آتش و قطع خطوط مواصالتی به این امر اختصاص یافت:  

 یماهایبمباران توسط هواپپرواز نوبت  96، از 8923 کم مهریروز به عنوان نمونه در 

های مورد اشاره به مأموریت آنهانوبت  3)فانتوم( این پایگاه، « 1اف»افکن بمب-جنگنده

م.م، بر  26های پوند بمب و گلوله 966هزار و  23اختصاص یافته است و طی آن با فروریختن 

دشمن درهم « یزره 99و  19 یهاپیت» یفراز نیروهای دشمن، بخش بزرگی از لشکر سوم زره

های دشمن درغرب یگان هپرواز فانتوم، عقب نوبت 81اند. در روز دوم مهرماه، با کوبیده شده

م.م مورد  26های اعم از بمب و فشنگ یپوند مهمات جنگ 966هزار و  23با  اروند و کارون

فروند جنگنده  82با استعداد  هوایی بوشهر گاهیپا ،گیرند. در روز سوم مهرماههدف قرار می

و  دشمن که به قصد محاصره آبادان یر سوم زرهکلش یروهایهای تکاور ن، گردان«1اف»

 266هزار و  13داد و در حرکت بودند را زیر آتش و بمباران هوایی خود قرار  تسخیر خرمشهر

نبرد علیه نیروهای زمینی  ،خته شد. در روز چهارم مهریفرور آنهابرسر  یپوند مهمات جنگ

هزار و  2و  ییهوا یپوند مهمات جنگ 266هزار و  96مای فانتوم و یفروند هواپ 86دشمن با 

فروند  96پایگاه ششم پی گرفته شد و در مجموع نهاجا در این روز با اعزام ر گلوله توسط یت 826

مهلکی به دشمن  هضرب های زرهی در حال حمله به خوزستانجنگنده به منظور انهدام ستون
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 ششستون در  با آرایشهای دشمن ، تانکو پس از بمباران و انهدام پل بستان کردوارد 

 . 8نابود شدند آنهاتعدادی از  ،اثر بمباران برکیلومتری بستان متوقف و 

 مقطعلذا در این  ،های ایران کشیده بودنظر به این که دشمن جنگ را به داخل سرزمین

های مسکونی و ادارات های نهاجا، خود را در پناه ساختمانارانبرای در امان ماندن از بمب

ناه آهن و تأسیسات مدنی پکونی و راه های مسدر ساختمانداد و اغلب دولتی قرار می

دشمن، خلبانان را بسیار آزرده خاطر ساخته بود. حمله هوایی  حرکاتگونه گرفت. اینمی

هایی که کشور هزینه سنگینی را برای هواپیماهای خودی به ایستگاه حسینیه یا انهدام پل

با آن همه کاال و کانتینر و خودروها  ر خرمشهرمتحمل شده بود و بمباران گمرک بند آنهاساخت 

توسط دشمن اشغال شده و به  نمود. چراکه آنها، بسیار دردناک میکه در آن وجود داشت

 . ندگرفتصورت پناهگاهی مورد استفاده قرار می

، تعدادی از هواپیماهای 8923 ر فرماندهی نهاجا از اواخر مهربرابر اوام ،درمجموع

گسترش  ولو دزف های بوشهربه منظور پشتیبانی آتش هوایی از پایگاه یکم به پایگاه« دی1اف»

شماری از  ،های خطیری انجام دادند. ضمن این که از هفته دوم جنگیافتند و مأموریت

 شتافتند.  به یاری همرزمان خویش در پایگاه بوشهر خلبانان پایگاه نهم در بندرعباس

با همین استعداد کم و بیش پیگیری  8923نبردهای هوایی یادشده تا روزهای آخر مهر 

در  لبرای مثااز شدت آن کاسته شد.  با سقوط خرمشهر ،شد تا این که از روز سوم آبان به بعدمی

 نوبت دوو  ییبمباران هوا هفت نوبتبا انجام  در بوشهر یگاه ششم شکاریپا ،ماهروز هفدهم آبان

نیروها بر دشمن تاخت و محل قرارگاه درحال احداث  مرزی به منظور انهدام عقبهرواز برونپ

، یکیزات لجستیحامل تجه یهاونی، کامیو ادوات رزه و شرق کارون دشمن در شمال آبادان

دستگاه  96. خسارات گزارش شده شامل انهدام دادمورد هدف قرار  ها راسات آنیمهمات و تاس

 616هفت هزار و پوند بمب و  166هزار و  16خودرو، تانک و زرهپوش بود و مهمات حمل شده 

نبردهای هوایی علیه  ،. بدین گونه2پوند بوده است 161چهار هزار و م به وزن م 26ر فشنگ یت

به صورت روزانه استمرار  نفرات و ادوات زمینی دشمن تا توقف کامل آنان در سرزمین خوزستان

ند ن پایگاه از دست رفتیفانتوم ا یماهایها چند فروند دیگر از هواپداشت. البته در این عملیات

 است. در سطور زیر آمده آنهاکه شرحی کوتاهی از برخی از 

                                                           
 .2ص813ای سماجا شماره ( وگزارش نوبه2گزارش پایگاه ششم به معاونت عملیاتی نهاجا )عملیات کالسه  - 8
 86ردیف  86پرونده کالسه عملیات  - 2
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کم خلبان محمد یو ستوان انیهای روز دوم مهرماه، سروان خلبان اکبر توانگردر مأموریت

 –شلمچه»دشمن در محور  یروها و ادوات جنگیپس از بمباران ن ،«1اف» یمایبا هـواپ کاشف

چتر ا و فرود بما یر به ترک هواپیبندر بحرگان، ناگز یو در حوال شدهدچار کمبود سوخت « نوپل

 .شدندنجات 

مال فـرود آمد که نهیابان به صورت سیب یهاشن یآرام بر رو ،مای بدون خلبانیهواپ

مای مزبور را ییفـرود آمده است. هوا ین خاکین نشانده و در زمیخلبان آن را برزم ییگو

 یماهایانتقال دادند و در جمع هواپ گاه بوشهریبه پا یدارنگه 68گردانن یمتخصص

رغم تالش فراوان کارکنان فنی این هواپیما به خط عملیاتی گرفت و بهن قرار یرات سنگیتعم

 دیگر برای ،سازی شد و پس تعمیر و آزمایشآن پیادهبازنگشت، اما بسیاری از قطعات 

 هواپیماهای پایگاه استفاده شد. 

یک فروند جنگنده پایگاه ششم ساقط و هر دو خلبان آن  ،های روز سوم مهرماهدر مأموریت

یار محمدی شهید شدند. یک فروند فانتوم های سروان ناصر دژپسند/ ستوانیکم علیبه نام

ی مجبور به فرود اضطراری در پایگاه امیدیه اثر اصابت بردیگر  به این  .شد گلوله و نقص فن 

ی وارد 
 
 هن به ردیرات سنگیما پس از تعمیهواپ ،که با اعزام کارکنان فنی آمدهواپیما خسارات کل

ی می ،. از دیگر سوانح تلخ پایگاه ششم8عملیاتی بازگشت توان به شهادت سرگرد غفور جد 

بینی شده در اشاره کرد. وی پس از بمباران اهداف پیش ،8923در روز هفدهم آبان  اردبیلی

قرار گرفت  دشمن در جنوب دارخوین یی، هدف سامانه ضد هواو شرق رود کارون شمال آبادان

ن یما همراه با کابین عقب خود شد که خلبان کابیر به ترک هواپیناگز ماهشهر یکیو در نزد

ن یبا چتر نجات سالم فرود آمد، اما متأسفانه خلبان کاب ییکم حسین خلجعقب به نام ستوان

 یجلو پس از ترک هواپیما به دلیل آسیب دیدن و ایجاد نقص فنی در سامانَه پرتاب از صندل

   .2و به شهادت رسید کردجدا نشد و با هواپیما سقوط 

                                                           
هاجا در ک نیتعمیرات اساسی در سامانه لجستهای سنگین تعمیر و نگهداری و بازساسی و ، کاریفن یهاتیگونه فعالنیا - 8

قطعات  بایست با تعویضهای عملیاتی نهاجا در طول دفاع مقدس استمرار داشت و هواپیمایی که میها و یگانسطوح کلیه پایگاه
یعنی یک  شد.یهای ظالمانه اغلب قطعات بحرانی کانابالیز معملیاتی و پروازهای رزمی برگردد، به دلیل تحریم هبه سرعت به رد

گشت؛ یا قطعاتی که تاریخ مصرف داشتند شد و بر روی هواپیمای در دست تعمیر سوار میسالم از هواپیمای دیگری باز می هقطع
ستند تا بکار میدار نهایت تالش خود را بهشدند، کارکنان فنی اعم از افسر، همافر و درجهو باید در هر شرایطی کنار گذاشته می

 بر روی هواپیماها سوار کنند و... .با بازبین
 
 ی و نوسازی این نوع قطعات را به حد استاندارد کارخانه سازنده بهینه نمایند و مجددا

 و اسناد بازرسی نهاجا 19ردیف  6پرونده کالسه عملیات  - 2
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اداره  ، 8923آبان خ سوم یرو در تارهای به وجود آمده و پیشتوجه به مشکالت و محدویت با

 :بودر یه کرد که به شرح زیس ستاد تهین رئیجانش یپ فالحیسرت یرا برا یسوم سماجا گزارش

ا پاا ن یکش داوا یتود دو من ط  یم ه یالف. دشمن دو طول هف ش گذش ش از ک وبرد هواپ»

ک از ینزد یب نیپد  یر برایکش نه ج  ن گز یاج ن ب نموده اسم، دو   ل ،اسم یکو ییهوا

ف م حمل  کردهپرفاز  ،اسم یکو ییپاا نا هوا یکش دشمن داوا یدو من ط  ینیزم یه گ نی

 ن شاه اسم.یخلف   سنگ

خ نش ف خوپ یدو ن ش فا اه  یا بل مال ظشک یرینه ج  ب  تطر پذ ،ب. دو   ل   مر

خنه  واه منحصر  ینیزم یرفه ین یاسم کش بش علم عا  آم دگ یهیا، باینم یعمل م ینیزم

 ینما  طوال یخوانا براین وفش نمیاس ف ده از ا یفل ب شایم ه  میهواپ یری رد، بک وگبش

 دو آ ی ده ف زوهیخ نش، پخوپ یه ک نیاش ش ب شا ف چن نچش دفا  د
ه
ناه یفاود عمل ندونا، ا  م ال

    م. یشا  ک هش تواها نه ج  بش ییک ک وآی و نزدیبم

 «یفیاداوه سو  سم ج  م سرهنگ شف سیوئ
 

 
  2-70تصویر شماره 

 بیز از آسیاطراف ن یها و خودروهاتانک ی. حتن پس از پرتاب بمبیزم یرو یرانیه جنگنده ایسا

ده یر روزها درون سنگر خزیحمالت نهاجا در امان نبودند. با انتخاب بمباران ارتفاع پست، دشمن ناگز

 پرداختیم یروشیها به پو شب
 

رابطه با  های محوله، پایگاه ششم شکاری درشایان ذکر است که در خالل انجام مأموریت

که مطابق گزارشات مکرر خلبانانی که  کردجاده تدارکاتی دشمن به معاونت عملیات نهاجا اعالم 

های های دشمن در تجمعاند، اکثر تانکپشتیبانی هوایی انجام داده ، عملیاتنودر منطقه پل
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 های ایناتیدر عملاند. تنومه قرار گرفته - بصره های در امتداد جاددستگاه از نقطه 96تا  26

لوله و موشک بر دشمن گ، ون پوند مهمات شامل: انواع بمب، راکتیلیم 22ش از یپایگاه ب

و...، بمباران  یزره 6زه، یاده مکانیپ 26، یزره 19 یهاپیهای تبار یگان 191خته شد و یفرور

 ارائه شده است. 2-86طی تصویر شماره  آنهاشدند که یک نمونه از  ییهوا

 «دشمن هعقب»ـ عملیات جدا کردن منطقه نبرد و انهدام 4

 ات هوایییعمل ،های مهم نیروی هوایی در پشتیبانی از نیروهای سطحییکی از مأموریت

م بر یباشد که تأثیر مستقدشمن می هو انهدام عقب 8«نبرد هیا جداسازی منطق یمجزا ساز»

اغلب خطوط ارتباطی و  ،هاگونه مأموریتات توسط دشمن دارد. در اینیادامه عمل ییتوانا

های راهبردی، مراکز دپو یا آماد و پشتیبانی ها و جادههای مواصالتی دشمن از قبیل پلراه

ها و مراکز تجمع دشمن )لجستیک( و نیز عقبه و نیروهای احتیاط دشمن همچون پادگان

 .2گیرندرار میمورد هدف ق آنهاآمادی 

 امروزه در نبردهای کالسیک
 
آتش »و « مجزاسازی منطقه نبرد»دو عملیات رزمی  ،اساسا

توقف را م آنهادشمن « لبه جلویی منطقه نبرد»، نیروی هوایی با حمله به لجمن «پشتیبانی

ی پیشروی آسانبه توانندنیروهای خودی می ،ترتیباین؛ بهکندنشینی و یا وادار به عقب ساخته

و در نتیجه از یک طرف خودروها و ادوات  شوندو یا موجب توقف پیشروی نیروهای دشمن  کرده

شوند و از طرف دیگر مهمات و آذوقه کافی برای افراد دشمن وجود ندارد زرهی بالاستفاده می

دشمن  هایتواند موجب از بین رفتن انگیزه و میل جنگجویی و حتی عصیان نیروامر می این که

سامانه فرماندهی و عملیاتی نهاجا، به منظور استفاده  دلیل. به همین شوددر صحنه نبرد 

های های هوایی، زیرساختتا پس از بمباران پایگاه داشتبهینه از آتش پشتیبانی خود سعی 

با تهیه آتش پشتیبانی هوایی و یورش به لبه جلویی  «برتری هوایی»حیاتی دشمن و کسب 

جداسازی منطقه »های ؛ یا در قالب مأموریتآنها ساختننبرد )لجمن( دشمن و متوقف منطقه 

از پشت یا عقبه هم به نیروهای دشمن یورش برده و با قطع خطوط مواصالتی و تدارکاتی  «نبرد

 9/1/8923خ یبه این صورت که تالش منسجم و دستور فراگیر آن از تار را مستأصل سازد. آنها

                                                           
8 - Air Interdiction  

 .229: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، صتهران« قدرت هواییماهیت ( »8938بخش )، نیکحبیبی -2
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 ،. با این وجود8در تقدم یکم واقع شد 89/1/8923ی نهاجا ابالغ و در تاریخ از سوی فرمانده

های هوایی این نوع مأموریت از دومین روز جنگ عمال  توسط پایگاه ،برابر شواهد و مدارک

صورت  و ششم شکاری بوشهر ، چهارم شکاری در دزفول، شهید نوژه همدان، مهرآبادتبریز

های بعد استمرار داشته و فرایند اجرای پذیرفته است و روند آن با شیب بسیار مالیمی در ماه

های راهبردی توان به انهدام پلمی ،عنوان نمونهده است. بهیها به طول انجامات مدتیعمل

 بوده میانی خوزستان ههای ارتباطی دشمن در جبهکه از شاهرگ« پل تنومه»دشمن از جمله 

یکم خلبان مجید و ستوان است؛ یاد کرد که به دست شادروان سرگرد خلبان ارسالن مرادی

که در شرح  شدو منهدم  گرفتمورد هدف قرار  با راهورد )تاکتیک( بمباران لیزری علیدادی

 عملیات به آن و برخی از موارد شاخص دیگر اشاره شده است. 

 های قطع خطوط مواصالتی و انهدام عقبه دشمنالف ـ فرایند عملیات

 ییهادجله و فرات بنا نهاده شده بود و نیز پل یگوناگونی بر انشعـــابات رودها یهاپل ،در عراق

ن کشـــور ســـاخته شـــده و مورد یه در داخل ایط نقلیها به منظور عبور قطارها و وســـاکه بر فراز دره

اهداف راهبردی تلقی  هنهـاجا در زمر  یبرا آنهـا یبرداری قرار گرفتـه بود، بـه طور قـاطع تمـامبهره

 .تأثیر به سزایی داشته باشدسرنوشت جنگ توانست در می آنهاشدند و انهدام می

ا و ن شهرهی، تأمین و سبک زرهیادوات سنگ یو نگهدار ینظربه این که بازساز ،به عالوه

ه ب« الشعبیجیش»سربازان و داوطلبان مردمی یا  یک، آموزش و اعزام گروهینزد یروستاها

ها در عراق بوده است و این پادگان یاحرفه یپشت جبهه از کارها یهاسیها و سروجبهه

 و شدتخریب روحیه سربازان دشمن می ها عالوه بر اختالل در امور لجستیک موجبمأموریت

عراق  ارتش ینیزم یور ین یسامانه رزم یرا برا ییهایها و کاستیها دشوارن پادگانیبمباران ا

که به همین منظور توسط  های شاخصی؛ لذا در این مبحث به برخی مأموریتکردیفراهم م

و خلبانان اعزامی از  های مقدم نهاجا به ویژه پایگاه دوم شکاری و سوم شکاری همدانپایگاه

ردی های راهبعملیات انهدام پل»در قالب  ها نظیر پایگاه یکم شکاری در مهرآباددیگر پایگاه

صورت پذیرفته است، به « هاعملیات انهدام عقبه دشمن و پادگان»و « و خطوط مواصالتی

 شود.   عنوان نمونه اشاره می

                                                           
دشمن چه در داخل خاک عراق و چه در مناطق اشغالی و تحت تصرف همچنان  یقطع خطوط مواصالت»برابر راهنمای ابالغی  -8

از تحرکات « ییک هواینزد یبانیپشت»دوم و  تیدر اولو ینفت یهاخانهها و تلمبهشگاهیو پاال  یکم و بمباران مراکز نفتیت یدر اولو
 ت سوم، صادر و مورد تأکید قرار گرفت.یدر اولو« و خوزستان ، کرمانشاهه و کردستانیاروم»موجود در  یلشکرها
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ن ادر این راستا ابتدا به یکی از خطیرترین مأموریت قطع خطوط مواصالتی دشمن در است

انهدام  ( مبنی برکه برابر فرگ پروازی به پایگاه یکم شکاری )مهرآباد 8923 وم مهردر روز د خوزستان

ی هابه عنوان نخستین هدف راهبردی با بمب عراق در استان بصره «پل راهبردی تنومه»دقیق 

 شود:های شاخص دیگر میاشاره، آنگاه نگاهی به برخی مأموریت محول شده بود، لیزری

 دیکم خلبان مجیو ستوان یسرگرد خلبان ارسالن مراد ،«پل تنومه»به منظور انهدام 

 یروازدر گروه پیا لیما، خلبانان فرمانده یک هواپی در یپروازگاه فرمانده گروه یدر جا یدادیعل

دیگر به پرواز درآمدند  هدو فروند جنگند ،شانیو در بال ا ید« دی1اف»  یمایبا هواپ 8«آرش»

 «سکیر»همراه با خطرپذیری یا  یاتیدرآسمان ایران که عمل ییهوا یریگو پس از سوخت

 بود، رهسپار شدند. سرگرد ارسالن «پل تنومه دراستان بصره»هدف خود که  یسوبهفراوان بود، 

ب ن عقیکاب هم در یدادید علیکم مجیدسته پروازی را هدایت و ستوان ،در کابین جلو یمراد

  2زر بر هدف بود.یل یتاباندن انرژ مسئولاو، 

هر دو هواپیما در ارتفاع پست و سرعت زیاد از کنار هم رد شده  ،بر اساس توجیه انجام شده

پل »و پس از چند لحظه هواپیمای دیگر  کردو هواپیمای لیدر شروع به تاباندن اشعه روی هدف 

شود، ولی هواپیمای لیدر نهدم میپل کامال  م .گریزندو می کردهبمباران را  «راهبردی تنومه

های ضد هوایی دشمن قرار گرفت و آسیب فراوان دید که خلبان به هر شکل مورد اصابت گلوله

ممکن هواپیما را از آن وضعیت بیرون آورده و با مشکالت فراوان خود را از مهلکه بیرون کشید. 

سامانه هیدرولیک هواپیما از دست رفته و درنتیجه  ،های ضدهواییاما به علت اصابت گلوله

 ،های هواپیما کال  از کار افتاده بود، بنابرایندهندهکنترل فرامین بسیار دشوار بود و حتی نشان

 .کردی تجربه باالی خود محاسبه میزد و روسرعت و ارتفاع را نیز باید حدس می

من ض، بنابراین با رادار منطقه تماس گرفت و رادیوی او هنوز از کار نیفتاده بود ،خوشبختانه

اس ترین پایگاه بر اسچگونگی وضعیت هواپیما را اعالم کرد. نزدیک ،وضعیت اضطراریاعالم 

د و ( در نظر گرفته شپایگاه پنجم شکاری )امیدیه ،محاسبه رادار برای این هواپیمای اضطراری

که از بخت بد او هواپیما حدود چند مایلی پایگاه  کردسوی آن پایگاه هدایت  هواپیما را به ،رادار

                                                           
بود،  یشادروان سرگرد ارسالن مراد یدر گروه پروازینام فرزند ارشد جلودار یا ل« آرش»که به دلیل این« شناسه پروازی»این  - 8

 انتخاب شده بود.
 باید دو فروند هواپیما شرکت نماید که فروند 8366های لیزری که هواپیماهای نسل قبلی )مربوط به دهه در بمباران - 2

 
(  الزاما

 بر روی هدف پرواز نموده و بهنخست می
 
ظر )دیزیکنیتور( اشعه لیزری خود محل مورد ن« کنندهتعیین»سامانه  هوسیلبایست دقیقا

های خود را رها ساخته و ابش اشعه قرار دهد تا هواپیمای دیگر بتواند در مخروط اشعه تابیده شده، بمبطور دقیق مورد ترا به
 منهدم سازد.

 
 هدف را دقیقا
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 ،قبتوبرج مرا شدپدافند آن آتش به اختیار  ناگریزاعالم شد و « وضعیت قرمز»بود که  امیدیه

د؛ برج بو . در حالی که هواپیما در مسیر بوشهرکردراهنمایی  هواپیما را به سوی پایگاه بوشهر

ست به خود گرفته و بهتر ا« وضعیت قرمز»هم  که پایگاه بوشهر کرددوباره اعالم  مراقبت امیدیه

 بروند. که به سمت پایگاه شیراز

خلبانان با حفظ خونسردی به هر زحمتی  ،رغم کمبود سوختدر چنین شرایط بحرانی، به

که این . به دلیلکردندهدایت  که بود، فرامین را کنترل و هواپیما را با اوجگیری به سمت شیراز

ها را به حالت اضطراری پایین بایست چرخخلبانان می ،زیر هواپیما کال  آسیب دیده بود

 . کردندپایین آمدن و قفل شدن آن اطمینان حاصل می از دادند و به طور حتممی

البته در چند شرایط بسیار بحرانی و اضطراری خلبانان مجاز بودند اهرم صندلی پران را 

داشتند که به هر شکل ممکن  کشیده و هواپیمای آسیب دیده را ترک کنند. ولی آنان تالش

ما های هواپیچرخ ،نشانند. اما شوربختانهبرا به زمین  به شدت آسیب دیدههمین هواپیمای 

 جناب مرادی با شیراز .ها وضعیت معلومی نداشتند. درنتیجه چرخنشدندبه طور کامل باز 

 یک فروند جنکردتماس گرفت و وضعیت خود را گزارش 
 
به منظور بررسی « 81اف» هگند، سریعا

به  .های آن به پرواز درآمد و از نزدیک همه چیز را مورد بررسی قرار دادوضعیت هواپیما و چرخ

رسید، جهت وارسی موضوع، چرخی دور هواپیما زد  آنهابه « 81اف»که هواپیمای محض این

 همه چیز آسیب فراوان دیده و از همه بدتر چرخ شدو متوجه 
 
ها به حالت نیمه باز و که واقعا

ستن توان عمل نشاند که بدترین شرایط است و با این حالت به هیچ وجه نمیمعلق باقی مانده

 را انجام داد. 

 زت قرمیدشمن و در وضع ییورش هواید یگاه نیز در تهدین پایاز بد حادثه ا ،در همان زمان

رگرد س به ناچار، شد.قرار گرفت و اجازه فرود داده نشد و درنتیجه ترک هواپیما اجتناب ناپذیر 

« پراناهرم صندلی»یکم مجید برابر روش با یادآوری نام خداوند سبحان و ستوان ارسالن مرادی

 را با قدرت کشیدند.

پران، اول کاناپی جلو و بعد کاناپی عقب از هواپیما جدا به محض کشیده شدن اهرم صندلی 

، سپس صندلی کابین عقب از هواپیما جدا شده و به طور خودکار شودشده و به بیرون پرتاب می

پران کابین جلو سامانه صندلی ،شود؛ اما از بخت بددهد و چتر او باز میبه کار خود ادامه می

 بودند، عمل نکرد. کردها اصابت هایی که زیر هواپیمبه علت گلوله
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که برای همراهی برای کمک به او آمده بود، حداکثر تالش « 81اف»در این اثنا هواپیمای 

یکم مجید که او را دلداری دهد. در این میان در آن سو و کمی دورتر ستوان کندخود را می

رفت و در این سوی ماجرا سرگرد مرادی با چتر بازشده خود آرام آرام به سمت پایین می علیدادی

در حال دست و پنجه نرم کردن با یک هواپیمای بدون در و پیکر و معیوب بود که به سرعت در 

  حال از دست دادن ارتفاع بود و خطر سقوط آن کامال  قطعی بود. جناب ارسالن مرادی
 
واقعا

الوصف او به خاطر داشت که زمان نه دانست چکار باید بکند. معمستأصل شده بود و نمی

ند بستخود میدار کم بود، چتر را در بیرون از هواپیما بهچندان دور که سرعت هواپیماهای ملخ

 سوار هواپیما می
 
آمد و مانند هواپیما می شدند و در شرایط اضطراری خلبان روی بالو بعدا

ود. شکشید تا چتر باز کرد، آنگاه دستگیره چتر را میای خود را در هوا رها میچتربازان حرفه

 ابتدا مبادرت به باز نمودن« چک لیست»به همین منظور سرگرد مرادی بدون در اختیار داشتن 

نباشد و چند ثانیه زمان  نماید، شاید باز کردن چند قید در زمان عادی کار مشکلیقیدها می

ببرد، ولی در حالت اضطرار و زمانی که هواپیمای بی در و پیکر هر لحظه آخرین قطرات سوخت 

خود را نیز مصرف نموده و موتورهایش در حال واماندگی است و باد به شدت به سر و روی خلبان 

دها باز نمودن قید و بنفرسایی است. به هر تقدیر او پس از خورد، بسیار کار مشکل و طاقتمی

کند با آخرین قطرات سوخت هواپیما را به حالت اوج گیری قرار دهد که در هر صورت سعی می

، که آوردرسد با تمام تالش و توان روی دسته فرامین فشار میاو وقتی به حالت اوج گیری می

گردد. می ( منفی به هواپیما و پرت شدن او از هواپیماG« )جی»این عمل موجب آوردن 

شود، ولی متأسفانه با درنتیجه این حرکت و عمل جناب مرادی به شدت از هواپیما پرت می

اش کند و ضمن آسیب شدید، استخوان ترقوههمان شدت به سکان عمودی هواپیما برخور می

 .8شکندهم می

                                                           
دلیل این کار آن است که ایشان با همه تجربه خود به علت نداشتن چک لیست و فشار روحی یا استرس هنگام باز نمودن قید  - 8

لوله ماسک اکسیژن خود را از منبع اکسیژن که به هواپیما متصل است، جدا گرداند، بنابراین به وسیله  رود کهو بندها یادش می
خورد و در اثر آن به سکان عمودی هواپیما شود روی بال و بدنه غلط میهمین لوله آویزان گشته و با همان سرعت که پرت می

 نماید.برخورد می
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  2-77تصویر شماره 

با درجه « آرش» یقهرمان حادثه فانتوم از گروه پرواز یشادروان سرگرد خلبان ارسالن مراد

کابین عقب در  یدادید علیکم خلبان مجیشود، سمت چپ ستوانیده میدر سمت راست د یسروان

 این پرواز بوده است.

 

دن و درد بسیار زیاد در سراسر بحاال تصور کنید با دست شکسته، استخوان ترقوه دو تا شده 

 بسیار کار مشکلی است. به هر تقدیر به لطف الهی می
 
بایست اهرم بازشدن چتر را بکشد که واقعا

آید و درنتیجه چتر او آنقدر دیر باز این دالور قهرمان در آخرین لحظات از عهده این کار هم بر می

نماید و به زمین اصابت می ارسالن مرادی شود که در حقیقت به حالت نیمه باز پیکر سرگردمی

   8...شود وحلی به بیمارستان منتقل میسرانجام با تنی مجروح به کمک افراد م

به « ردنب هجداکردن منطق»یا « ممانعت هوایی»های با این پیشینه به برخی دیگر مأموریت

 شود: عنوان نمونه اشاره می

در روز سوم مهرماه با شش دسته دو فروندی ضمن حمله  ،پایگاه سوم شکاری )شهید نوژه(

منظور کسب برتری هوایی و انهدام بخشی از تأسیسات اقتصادی های هوایی عراق بهبه پایگاه

به « مندلی»و « مهران»به « بدوه»های زمینی نیز در محورهای ، در جبههدر خانقین و بغداد

پشتیبانی نزدیک هوایی و قطع خطوط مواصالتی  مأموریتتا در  کرداجرای مأموریت « سومار»

)مختصات  یها اهدافی همچون پادگان التاجدر این مأموریت 2دشمن مشارکت داشته باشد.

                                                           
معلمی به هواپیمای  هبه رده پروازی بازگشت و از آسمان کشور پاسداری نمود و پس از جنگ برای دور  یکم علیدادیستوان - 8
بازنشسته شد و سرگرد  8911بهار در سال منتقل شد و در آخر با درجه سرتیپ دومی در سمت فرماندهی پایگاه چاه« 23میگ»

پس از بازنشستگی بر اثر  8938های خصوصی مشغول پرواز شد و در سال پس از مدتی بازنشسته شد و در شرکت مرادیارسالن 
 «روانش شاد و تا باد چنین بادا»آفرین تسلیم کرد. قلبی جان به جان هعارض

 .862: مرکز اسناد انقالب اسالمی، جلد دوم،  ص، تهران«ع مقدستقویم تاریخ دفا( »8911پورداراب، سعید و دیگران، ) -2
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 ،«سلمان پاک»(، تأسیسات نظامی تحقیقاتی عراق در یشرق 118666و  یشمال 992616

فروند هواپیمای  چهار، زرهی کرمانشاه 18لشکرسک . همچنین به درخواست َد شدمنهدم 

نیروهای دشمن به های خودی و انهدام منظور پشتیبانی نزدیک هوایی از یگانبه« ئی1اف»

 منطقه غرب کشور اعزام شدند.

طع ق به منظور فرماندهی پایگاه دوم شکاری تبریز ،مهرماه در روزهای چهارم، پنجم و هفتم

قاطع جاده و راه آهن سه ت«2اف»در چندین مأموریت متوالی با جنگنده  8خطوط مواصالتی

شرقی و پل روی رودخانه دجله بین موصل و اربیل به  1229شمالی و  9612به مختصات 

شرقی به همراه آنتن مایکرویو کنار پل و نیز جاده مواصالتی  1991شمالی و  9686مختصات 

پل دیگر در  هشرقی و نیز دو دهان 1291شمالی و  9669در مختصات  از موصل به مرکز ترکیه

درصد برآورد  16که میزان تخریب  کرده است منهدم ورا بمباران « ککرکو »و شمال « لیارب»

   شده بود.

های راهبردی دشمن به مأموریت انهدام یکی از پل ،در روزهای نهم، دهم و یازدهم مهر

گردد که با توجه به اهمیت موضوع و نقش کلیدی این عوامل و پایگاه ششم شکاری محول می

 «نعباس دورا»نویس شهید بزرگوار ها به یکی از خاطرات دستبه منظور اهمیت انهدام این پل

  :شودیاشاره م
 ان درباره انهدام پل راهبردیدور ای از شهید خاطره 

ک دو ی بری/شهیا تلف بش تلب نی شهیا دفوان یک دس ش پرفازی ،08/07/1138 دو مووخ»

رابر ه یی دو الفم وه بدو هواپیم ی دیگری برای بمب وان پل هواپیم  ف سرفان کایوو/شهیا ونجبر

ف ب  هواپیم ه ی مملح بش بمب ف... بش آن  شانا رگ پرفازی س  د نیرف ع ز  مأموویم محولش 

. یک هواپیم ی دیگر نیز بش عنوان پوشش هوایی، این دس ش پرفازی وا کردناسمم پرفاز 

 .کرد مل می وا بش سطح م فویکب  تود موشک ه فهمراهی 

 ای دو شرقدو منط ش ،برای انج   دکیق مأموویم ف  صول اطمین ن ازداش ن سوتم ک  ی

 ف دو اوخف ع پمم بش سمم کردهاز هواپیم ی خ نکر سوتم موود نی ز وا دوی  م  ممجا سلیم ن

دهنا. برابر اطالع خی کش دو بریفینگ بش دس ش پرفازی داده شاه هاض اصلی ادامش ممیر می

 خفااد زی دی س م نش اس  راو داش نا کشلدکره ی نیرفی زمینی  آنه دو ممیر پرفازی  ،بود

 نیز بش عنوان خهایا پاا نای همراه آن ن بود. « 6س  »موشک 

                                                           
 درصد برآورد شده بود. 16پایگاه دوم به ستاد نهاجا که میزان تخریب  268-66-811پیام شماره  - 8
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توشبخ  نش دس ش پرفازی بش سالمم بش هاض تود وسیاه ف از اوخف ع پمم بش منظوو بمب وان 

ی  هم ن هواپیم ی  1پ یی ف شم وه  9300بش اوخف ع  نم یا کش شهیا دفوانگیری میهاض افج

ا ف ب  انج   مأموویم نکنه ی تود وا وه  میه  ف موشکپ یی بمب 10000و اوخف ع پوشدی د

 گردنا.بش سالمم بش پ یگ ه شدع بر می

 بش ه  ک ماله منها  نمیپل ،برابر اطالع
ه
شونا ف وفز بفا یک دس ش سش  رفنای دیگر مجادا

دو  /شهیا ونجبردو یک هواپیم  ف سرفان کی ن س جای بریتلب نی شهیاان دفوان/تلفم

دو هواپیم ی سو  بش پرفاز دوآماه ف  ف شهیا تمرفی 1آذوهواپیم ی دیگر ف نیز سرفان سفیاموی

 وفنا.پ یی بش سمم هاض می 1300الی  1000گیری بش اوخف ع پمم،  افد پس از سوتم

شود ف زم نی کش تلب ن ن بش منظوو ای کش دف دوی چش کوچک فجود داود، دیا کع میاز ن طش

کننا، از گر وا گع میوفنا ف هماینم ینا، ک ماله دوفن ابر میمی« PUP»بمب وان افج گیری 

مب وان بیننا ف محل بپس از افج گیری بش هیچ فجش پ یین وا نمی ،طر ی بش علم ابر بودن منط ش

 لغوه ی الفم وه اصاله مدخص نبوده اسم کش بش همین دلیل برای ب و دف  هع بمب وان پل

  .«0دشومی

دهند، ولی غرض از به صورت کامل انجام می را خلبانانی دیگر این مأموریت ،در روز سوم

گونه نویس این شهید بزرگوار، اهمیت زمان مورد هدف قرار دادن اینگفتن خاطرات دست

سه روز متوالی هر روز سه فروند هواپیما به  آنهادهد که برای زدن های راهبردی را نشان میپل

 تا موفق به انجام کار شدند. ،سمت اهداف گسیل
 و عکسبرداری شبانه ناساییش 

ت مأموری ،فرماندهی نهاجا )دفتر ویژه( طی پیامی به پایگاه ششم ،86/6/8923در مورخ 

قطه که هر ن کنددر سه نقطه را ابالغ و تأکید می به جنوب خرمشهر های مسیر بصرهانهدام پل

 براینیز « 1افآر.»توسط یک دسته دو فروندی منهدم و ترتیبی داده شود که از هواپیمای 

در تاریکی شب « 1افآر.»های خطیر هایی از مأموریتکه به نمونه شودبرداری استفاده عکس

 گردد.اشاره می

                                                           
از  های سنگینولیتمومن، با دانش و قهرمانان مسلم دوران دفاع مقدس که پس از قبول مسئ -از خلبانان متدین، انقالبی - 8

و... وی  به بعد همراه با شهید بابایی 8966در سامانه فرماندهی نهاجا از سال  جمله فرماندهی پایگاه ششم شکاری بوشهر
 ی بازنشسته گردید.صبه درخواست شخ در سمت جانشین فرماندهی نهاجا شهید منصور ستاری 8962سرانجام در سال 

 .818-266: نشر صریر، صص تهران« بمبی در کابین( »8911میرسعید، سیدحکمت )بنگرید به: قاضی - 2
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برداری هوایی در روز انجام شد و فقط در چند مورد محدود های عکساکثر عملیات 

 ارونعبور از ک برای ،صورت شبانه، صورت گرفت. مورد اول مربوط به نصب پل از سوی دشمنبه

 26که در حدود  در محلی به نام ماَرد ،مهرماه 83بود. نیروهای عراقی در تاریکی بامداد 

. در 8قرار دارد، موفق به احداث پل بر روی رودخانه کارون شدند کیلومتری شمال آبادان

های رزمی خود را به شرق این رودخانه عراق با استفاده از این پل، یگان ،دم همان روزسپیده

اولین یگانی بود که پس  ر. پایگاه دریایی خرمشه2را در منطقه گسترش داد آنهامنتقل کرد و 

تا  برداری از منطقه بین شادگانهای اولیه، درخواست عکساز دریافت اطالعات و گزارش

به  مراتبسلمانیه را به منطقه دوم دریایی بوشهر اعالم کرد. این درخواست از طریق سلسله

که دشمن مشغول نصب پل بر روی کارون بود، با توجه . درحالی9نیروی هوایی منتقل گردید

تعیین محل دقیق پل، در اواخر  برایوگریخته در این مورد، آمده و اخبار جستهبه شرایط پیش

به گردان  برداری شبانه از محدوده تقریبی در حوالی دارخویندستور عکس ،مهرماه 81شب 

ریزی دقیق و با سرعت مافوق صوت در دل این مأموریت با یک طرحشناسایی ابالغ شد و 

ش )جهت روشن کردن آسمان(  پنجپا( بازدن  266تاریکی شب، در ارتفاع پست )حدود 
َ
ِفل

 ها همان موقع، عکسصورت گرفت و پس از فرود هواپیما در مهرآباد« 1افآر.»توسط خلبانان 

 . 1ربط فرستاده شدسرعت برای نهادهای ذیظاهر و همراه با تفاسیر به

در غرب  های اول جنگ، نیروهای عراقی پلی را روی رودخانه کرخههمان ماه ،موردی دیگر

ای هکرده و مشغول انتقال نفرات و تجهیزات خود بودند. خبر نصب پل به گرداننصب اهواز

. چند بار پرواز برای یافتن محل پل ناموفق بود چون شدشکاری داده و دستور انهدام آن صادر 

دشمن با یک مهندسی حساب شده، پل را در زیر آب پنهان کرده بود و همین عامل، مانع دیده 

مأموریت شناسایی پل به شب موکول شد. به ابتکار افسر  ناگزیرشد که می شدن آن از هوا

 ودای فوالدی به وزن های ضدهوایی دشمن، زرهبه منظور مصونیت از گلوله ،عملیات گردان

 بسته شد و هواپیما به سوی هدف پرواز کرد.« 1افآر.»مای یر هواپیتن ز

                                                           
: مرکز اسناد انقالب ، تهران2، جلد«8923تقویم تاریخ دفاع مقدس، حوادث مهر »(، 8911سعید و دیگران ) پورداراب، - 8

 .198اسالمی، ص 
سپاه،  به روایت فرماندهان، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (، نبردهای شرق کارون8963لوحی و دیگران )سیدعلی بنی -2

 .29ص
مرکز مطالعات راهبردی نداجا، « حماسه مقاومت، تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا»(، 8913اله و دیگران )اری، حبیبسی - 9

 .869، ص 9جلد
 «1افآر.»از خلبانان جانباز هواپیمای  الله فرسیابیخاطرات امیر سرتیپ دوم خلبان فرج - 1
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م رغو به های مادون قرمز آغاز به کارکردندمناسب روی هدف، دوربیندن به فاصله یبا رس

شدت آتش پدافند هوایی محافظ پل که آسمان را در دل شب فروزان کرده بود و به نوعی در آن 

قرار  یهای پدافنده آماج گلولهکاندازه سرسوزن در آسمان منطقه نبود ای بهد نقطهیلحظه شا

ته پس از هدف گرفته شد. الب یار جالبیهای بسپل عکس یم از رویقبا عبور مست ،نگرفته باشد

 زرهیشماری به هواپهای بیاز فرود و وارسی هواپیما مشخص شد که گلوله
 
ه ک یما و مخصوصا

ه در بال حفره کمتری میلی 26گلوله  کیجز ه بهکرده بود کر آن بسته شده، برخورد یبه ز

 شده بودند.زره دفع  ه توسطیرده بود، بقکجاد یا یقیعم
 دشمن )ممانعت هوایی( ههای قطع خطوط مواصالتی و انهدام عقبادامه مأموریت 

به دلیل اختالف دمای پل با محیط اطراف، محل  ،های گرفته شدهپس از بررسی عکس

 .8بمباران به ستاد گزارش شد برایموردنظر کشف و موقعیت آن  پلدقیق 

ت مهم و خطرناک دیگر به پایگاه ششم جهت قطع ییک مأمور ،81/6/8923خ یدر تار

ا رضیجلوداری یا لیدری سروان علکه این عملیات به شودخطوط مواصالتی دشمن محول می

 الهبه همراه سرگرد قدرت یسرگرد محمد حاج یشماره دو آن به خلبان یمایو هواپ ینیاسی

که متاسفانه  شودنرآموزگاران متعهد و صاحب نام نهاجا بودند، محول میانجو که هردو از هیک

حین اجرای مأموریت در خاک دشمن، هواپیمای شماره دو مورد هدف پدافند قرار گرفته و 

 . 2ساقط گردید و خلبانان آن شهید شدند

، هنگامی که یک دسته پروازی در عمق خاک دشمن مأموریت 8923 مهر 22در عصر روز 

لیدر این دسته در آسمان عراق و برفـراز  9اله جوادپورسرگرد ید یریداد، درگبرونمرزی انجام می

 یهادو فروند از پرنده یه سرنگونکدهد ( رخ می26دو فروند جنگنده )سوخو با کو کر کمنطقه 

نفس خلبانان نهاجا از اعتمادبه یادشمن را در عمق خاک عراق دربر داشت. این موفقیت، نمونه

 ش دهد.یشتر افزایهرچه ب ییرا درنبرد هوا آنها یهازهیش گذاشت تا انگیرا به نما

بر  جنوب بستاندر « پل سابله» دزفول یگاه چهارم شکاریپا ،8923 ن روز آبانیدر آغاز

ار یارتش عراق را بس یزره 3لشکر یزره یهاکار گردان ،ن پلی. اکردرا منهدم  کرخه هرودخان

                                                           
 )افسر عملیات و فرمانده گردان شناسایی در دوران دفاع مقدس( خاطرات امیر سرتیپ دوم خلبان ناصر رضوانی - 8
در  و ستوانیکم خالد حیدری تن دیگر از شهدای خلبان از جمله سروان محمد صالحی 2پیکر مطهر این دو شهید به همراه  - 2

 به وطن باز گشتند و طی تشریفات خاصی به خاک سپرده شدند. 8938مهر 
 ها آفرید و درآغارین دفاع مقدس حماسه هنظیر نهاجا بود، در مرحلسرگرد یدالله جوادپور از خلبانان شجاع و فرماندهان کم - 9

 ای از خود به نمایشمنصوب گشت و مدیریت آمرانه اواسط جنگ به سمت فرماندهی پایگاه دوم شکاری از سوی سرهنگ صدیق
 به کشور کانادا مهاجرت نمود.

 
 گذاشت. پس از جنگ تحمیلی به درخواست شخصی بازنشسته شد و بعدا
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 هعبور دادن پل یخود را از ا یبانیپشت یو خودروها یبه آسانی ادوات زره آنهاآسان کرده بود و 

 رساندند.یم و به غرب اهواز

، هواپیماهای خرمشهر یابانیخ یهادر روز اول آبان، برابرگزارش اداره دوم سماجا، درجنگ

 یک گروه نظامیبر  م در محور شلمچهم. 26ر فشنگ یت 126ر بمب ویت 21با  بوشهر ییگاه هوایپا

و گمرک خرمشهر که چندصد خودرو و  یورش بردهکه قصد ورود به خرمشهر را داشتند،  یعراق

 .8بار بمباران کــردندنیرفت را، چندینر مملو از کاال درآن به تاراج میهزاران کانت

ب درغر قرارگاه مقدم نزاجا»پوشش هوایی  مسئولیت از روز سوم آبان، پایگاه هوایی همدان

همراه  23/1/8923و در روز  کرد تقبلهای دشمن را در برابر تک« رمانشاهک یزره 18رکو لش

هزار  23به « جی.پی.بی»و « 622-بی.ِال»و  یاهای خوشهر بمبیت 96با « عاشورا»ات یبا عمل

پوند به  966دو هزار و ثاقب به وزن  یمتریلیست میر فشنگ بیت 116 سه هزار وپوند و  866و 

از ادوات  یور شد وآتش توپخانه آنان را خاموش و برخحمله دشمن در غرب سومار یروهاین

 رد. کرا منهدم  یجنگ

گردید. های سماجا درج های فوق چنان مؤثر بود که بازتاب آن در اطالعیهانجام عملیات

پانزدهم »صبح  6های نهاجا از ساعت از این فعالیت یبه برخ 261 به عنوان نمونه در اطالعیه

 صبح روز بعد به شرح زیر اشاره شده است.  6تا « ماهآبان

 16( با میزان نیو استراق سمع دشمن در شمال عراق )پنجو یده بانیپست دانهدام  -الف

 خسارت.درصد برآورد 

نظامی دشمن  یدستگاه خودرو هشت ،در شمال بستان یغربجنوب در منطقه -ب

 منهدم شد. 

نهاجا قرار  یهامورد حمله جنگنده و خرمشهر دشمن مستقر در اطراف آبادان یروهاین -پ

 از افراد دشمن کشته و زخمی شدند.  یمنهدم و تعداد ونیدستگاه کام 82گرفتند و حدود 

ن یون دشمن در همیدستگاه تانک و کام 81ه عراق و یپاسگاهی در اطراف حلفائ -ت

 نابود شد. یه به کلیناح

دو بار به پادگان « یئ2اف» یمایفروند هواپ 82با  زیتبر یگاه شکاریپا ،ن روز آبانیدر آخر

آالت نیو ماش ینظام یاز خودروها یور شد و شمارحمله« مرگه سور»و پادگان « چومان»

                                                           
 .169، ص 9: مرکز اسناد انقالب اسالمی، جتهران« تقویم تاریخ دفاع مقدس( »8936پورداراب، سعید و دیگران ) - 8
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د نیز با چهار فرون گاه سوم همدانیپا کرد.را منهدم  یسات پادگانیها و تأسو ساختمان یراهساز

قرار دادند و عالوه بر انهدام مخازن و  ییرا مورد حمله هوا« نیپنجو»پادگان  ،فانتوم یمایهواپ

 را منهدم کرد. ییک عراده توپ ضد هوای، دو دستگاه تانک و یسات پادگانیتأس

نیروهای دشمن در طول دوران دفاع مقدس  هنبرد و انهدام عقب هجدا کردن منطق عملیات

های روزانه دیگری از یادداشت ههمچنان ادامه داشت که در پایان این مبحث به ذکر خاطر 

 شود:استناد می 1/86/8923در مورخ  شهید اردستانی

بش     شیپ گم رش ی)شرق عراق( انهاا  یک خ« شیوان»ن پرفاز بمب وان دو یچهل ف دفم

 ییهمراه سرفان  بیب ب  

 ،اه بود یش دکوا  یا   شیپ گم رش یش ف خیوان کیع، نزدیفگذش ش کراو بود بر دو چنا وفز 

عمر دفس  ن  یفنیشا! یهوا تراب م یع. فلینک) ین شن س یی مملح دو پرفاز( بمب وان 

م ه یش وفز چه و  دکنیخ  اش دو آن وفزه  بش جهنع برفنا کتواسم ی   ش بود ف ی  تاا نمی ن نیپ 

او ایهنوز از تواب ب شکع ینک ملش  آنه بش  یش طووکع یردک یزیوم  طرح ا فی را وس 1138

 ملش  آنه م  ب  مهم خی برابر چه و  رفنا بش یش دف  رفنا هواپکتالصش کراو شا نداه ب شنا. 

الب ش ن او مهم   زده بود، یا« 3اض» یم یش از جنگ خ    ل بش هواپکب و بود نیافل یفنیع. ینک

ع ف آم ده یکبل از پرفاز وا انج   داد ی وه کع ف یهع همم. بش هر  ل و   یدیگف نا: آزم 

اض پرفاز ه یع ف بش سویمش م  بلنا شاک ماه بود یرفن نیبلنا شان، هنوز آ   ب ب یع برایشا

ه دف  و ه  وا بزنع ف شمع بمبکش من ب  اوخف ع کن بود یتراب بود ف کراو هع بر ایمکع، هوا یردک

 نطوو هع بود.یم ن همیه نوع بمب یفنیش وا بزنا یه رده ف از اوخف ع ب ال بمبک یریگافج

از عوامل  یکیع، یعراق شا کع ف فاود ت یردکش مرز وا کطع کنیع ف همیبش هر  ل و  

ا بش سمم چپ گردش ی! زفد ب شه  آماناگیا، میش برگردکزد یم و صاایدو واد یعراک

داتل  ش من ازکابر بود  یمرز م ااو یش وفکا؟ الب ش ن گف ش نم نا یف برگردا گذاش ش یشا

ر کا ، بش هر  ل م  افل  یدیمن اف وا م یرد فلکلحظش مرا گع  کیود شا  ف شم وه دف  آنه 

ع ی! و  ع؟ی  برگردیع یفش بر کع یا! دفدل شایگش برگردیش داوه مکع واداو تودم ن همم یردک

 یع فلیبزن یک ب وع! کراو شا ف من بش شم وه دف گف ع چه و بمب وا دو ینگران بود یلیت یفل

ع وا زد . یه من بمب یع فک یع ف بش طرض آن و  یردکاا یش م ااو ن جوو بود هاض وا پی

گش تاا تواسم ف زناه م نا  ین!! دیبود من بخوو  زم کیا   د ف نزد یم  بح لم بایهواپ

ن و م ف من چدمع وا بم ع یع بش طرض زمیم  سریه  وا وه  کرد . هواپمن بمب یفک  یفنی
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م  هفم جی یرد ، هواپکچدمع وا ب ز  یگر خم   اسم، فک یرد  دکر کا  ف  یف مرگ وا د

ن یاز ا یلحظش گذشم، فل کیه  دو نیاه بود. الب ش خم   ایدک یمنف یمثبم ف یک ج

د ش کنفر  19ش کرد کو عراق اعال  یبود، چون شب واد یع. پرفاز پرثمریبگذو کلحظش تطرن 

د ش ف مجرفح شاه کنفر  004پ خفااد یش تبر آفودنا از آن خکبفا  یانا، فلف مجرفح شاه

 یکیران بش یمزدفو ا یم ه یش دف  رفنا از هواپکن طوو بود یو عراق ایش وادیبودنا، الب ش اعالم

د ش ف مجرفح کنفر  19مش بر اثر آن کردنا کش  ملش یوان یکیماون م  دو نزد یه اهکاز ده

  ن بش هوا هاض کراو داده شاه ف مجبوو بش  راو شانا.یخوسط پاا نا زم آنه گذاشم ف  یبج 

 وارده به دشمن  یهاانیب ـ ز

 یهانیگرفتن سرزم یورش ارتش عراق برایکند کردن روند  یات براین عملیاگرچه ا

ز ا یرویبرخوردار بود اما به پ یت فراوانیران از اهمیکشور ا یو جنوب غرب یغرب یهااستان

 ییرویر نگیات مشترک نبود و دین که در چارچوب عملیک سو و ایات از ین عملیبودن ا یکیتاکت

 یابیارز اتیاو بوده است و عمل یفالن پادگان برا ییاز بمباران هوا ید که چه سودینبود تا بگو

هرگز  ،ن نبردها بر دشمن رفتین آنچه در ایآن روشن نبود، بنابرا انیشد و سود و زینم ینیزم

 ینیزم یروین یاطالعات ید تا با برآوردهایو گزارش نگرد یاز آن گردآور ینشد و آمار یابیارز

ده یآن سنجان یق داده شود و سود و زیتطب ارتش مشترک ا با اطالعات اداره دوم ستادیارتش و 

 یهاسوخت و مهمات و ساختمان یمانند انبارها یپادگان یها، سازهینظام یشود. خودروها

ب یآس درصد 16تاده ان یها برابر گزارشات بعد از پرواز، من پادگانیدر ا یو ستاد یکارگاه

لبته ادرپی بمباران شدند. های پین بار با یورشیماه چند سهطی ها از پادگان یدند و برخید

 هایگزارشات بر ین عملیوارد شده به دشمن در هر پرواز اغلب در ا یهاانینهاجا از ز یابیارز

 بعد از پرواز خلبانان متکی بود.

 یپ ـ خسارات خود

ه در به ک سرنگون شدنددر این عملیات نیز تعداد دیگری از هواپیماهای نهاجا آسیب دیده یا 

 شود. برخی از سوانح نهاجا همراه با اسرا، شهدا یا مفقودین عملیات در سطور زیر اشاره می

ی به منظور حمله هوایی به دو دسته پرواز از پایگاه دوم شکاری تبریز ،مهرماه 29در روز 

مورد  موسوی یورش بردند که هواپیمای سروان خلبان سیداسماعیل« عمرانپادگان حاج »

خلبان با مهارت  ،های جدیرغم آسیبقرار گرفت و به« 6سام»پرتاب وشهدف موشک د

 را در پایگاه تبریز به زمین نشاند.« 2اف»هوانوردی جنگنده 
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انهدام انبار مهمات  به منظورچند دسته پروازی  ،زیتبر ییگاه هوایپا ،8923 کم آبانیروز 

ر همان منطقه و نیز پادگان د« عربت»، پادگان هیمانیشرق شهر سلدر جنوب یپادگانی نظام

ها یک فروند هواپیمای در شمال غرب عراق اعزام داشت. در این مأموریت« ذهابه»ا ی« زاخو»

 پس از ترک هواپیما به اسارت شد و خلبان دالور آن سرگرد علی اقبالی سرنگونپایگاه « 2اف»

جمهوری دشمن درآمد و به طرز فجیعی به شهادت رسید. در این رابطه ستاد مشترک ارتش 

 :اعالم کرد 229ایران طی اطالعیه شماره اسالمی 

ل آبان »  ،8923خلبانان دلیر و شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در روز او 

 ،منظور انهدام نیروهای مزدور بعثی عراق انجام دادند که در این عملیاتسلسله عملیاتی را به

 82درصد، پادگان )رابط( به میزان  16( به میزان یک انبار مهمات در جنوب شرقی )سلیمانیه

ال در شم زاخوصورت کامل، پادگان )ذهابه( به درصد، یک رادار متحرک در حوالی شهر )اربیل( به

 .«درصد و بخشی از پادگان )عقره( منهدم گردید 26غربی عراق به میزان 

 
  2-72تصویر شماره 

به پادگانی در کرکوک پس از  ییات که در حمله هواین عملیاز قهرمانان ا یاقبال یسرگرد خلبان عل

 د.یطرز فجیحی توسط عوامل دشمن به شهادت رسپریدن از هواپیما و اسارت به

 

داله یسروان  یبه خلبان فانتوم از همدان یمایفروند هواپ کی ،ن ماهدر روز چهارم آبا

ارتش عراق در خاک عراق  ییبا آتش پدافند هوا یکم ابوالفضل مهراسبیعبدوس و ستوان

 ما به اسارت دشمن درآمدند.یسرنگون شد و خلبانان آن هواپ

پس از  یسروان نصراله عرفان یبه خلبان «ئی2اف»گر یتا یمایهواپ ،ماهآبان 28در روز 

ما را تا خاک یو خلبان توانست هواپ شددشمن روبرو  ییت خود با آتش ضد هوایانجام مأمور
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ک یما را سالم و درست در یکه هواپ یت کند. در حالیهدا ک شهرستان مراغهیران و نزدیا

ن یزم یت بر رویهدا یبرا یده که کنترل کافیب دیآس یمایو هواپجاده فرود آورده بود 

خود را ترک کرده  یمایما از جاده، هـواپیش از خارج شدن هواپیر خلبان آن پیناگز ،نداشت

ز یده نیب دیآس یمایو ناتوان داشت. هواپ یزخم یاگرچه تن ،و با چتر نجات فرود آمده بود

ی قرار عملیات ردهستاد و چندی بعد توسط کارکنان فنی تعمیر و در یرون از جاده از حرکت ایب

 گرفت.

 ـ حضور کارکنان نهاجا در نبردهای زمینی 8

اران ددر پایان این مبحث، بی مناسب نیست تا به نقش آن عده از افسران، همافران، درجه

های زمینی شتافتند و در جبهه خودو یا کارمندان نهاجا که داوطلبانه به کمک همرزمان 

 : شود، اشاره شدندرفیع شهادت نائل  هتعدادی از آنان به درج

با اعزام  ،ییهوا یرویهای مختلف ناز همان روزهای نخست دفاع مقدس، فرماندهان یگان

 یهال آمار گردانیکمک و تکم یبرا ینیزم یهابه جبهه ،نبود یرزم آنهاکه تخصص  یکسان

ش ارت یمأمور هماهنگ شده و موافقت کرده بودند، چراکه در آغاز حمله سراسر به شکل ینیزم

ها رغم نیاز عملیاتی و تخصصی به جبههبایست بهمیها ن گروهیبود و ا یها خالعراق جبهه

ها ران در جبههیاجمهوری اسالمی ارتش  ینیزم یآرایی لشکـرها. البته با صف8شدنداعزام می

د و کاسته ش یادیتا حد ز ییهوا یرویارتش عراق، فشار کار از دوش ن ینیزم یرویو تثبیت ن

های مختلف این نیرو با طی ها و یگانتعداد کثیر دیگری از کارکنان نهاجا جمعی پایگاه

ید با تأکید شدند. با این وجود باها اعزام میهای رزمی به صورت هدفمند به جبههآموزش

ها اغلب از میان کارکنان متخصص، متعهد و ساعی ه جبههاعزامی ب اذعان داشت که افراد

شد و هریک به نوعی های اولیه خود در نهاجا کامال حس میدر یگان آنهابودند که خالء حضور 

ها و یا دیگر تجهیزات آفندی، پدافندی و ارتباطی نهاجا نقش ویژه و سازی پرندهدر آماده

 .کردندای ایفا میشایسته

                                                           
های زمینی به شهادت در این خصوص باید گفت که در دومین ماه از جنگ نیز تعدادی دیگر از کارکنان این نیرو در جبهه - 8

به  ییهوا یهاآموزش یق فرماندهیداران متخصص نهاجا که از طرماه دو نفر درجهرسیدن و در این خصوص، آخرین روز از آبان
اش امور تخصص یعنی)ین دو نفر استواردوم آجودانیدند. ایفرستاده شده بودند، به شهادت رس در سوسنگرد ینیزم یهاجبهه

 نام داشتند.  یحا فدو یعلغالم یم زاهد و استوار دوم فنیبوده( کر یادار
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 مراتب 
 
های اولیه در روزهای نخست جنگ به صورت ابتکاری و آموزش و اعزاماساسا

 در تهران شهید خضرایی ییهوا یهامرکز آموزش یت و فرماندهیریه بر مدیخودجوش با تک

های آموزشی برای اعزام به تشکیل دوره اقدامهای نهاجا گرفت و بعدها پایگاهصورت می

 .کردندها کارکنان پایور و وظیفه نهاجا به جبهه

 
  2-76ر شماره یتصو

که از مرکز  22/1/89فات رسمی در روز یای از اعزام پیشتازان جهاد و شهادت با تشرصحنه

ن یدرجه ا یبر باال  ییهوا یرویرنگ و نشان ن یکارخاک. به لباسشدانجام  ییهوا یهاآموزش

 د.یدار نهاجا نیک بنگردرجه

 

 
 
 در مرکز آموزش ،متعاقبا

َ
های هوایی یک دوره کوتاه تعداد دیگری از کارکنان نهاجا رسما

های نبرد زمینی به جبهه 22/6/23مدت رزم انفرادی دیدند و به عنوان نخستین گروه در تاریخ 

وان به تهای آبان به بعد یکی پس از دیگری شهید شدند که در این میان میشتافتند و از ماه

اکبر لیع سید»نام به ،وره خلبانی که هنوز به گردان پروازی راه پیدا نکرده بودیک دانشجوی د

و  شدهای جنوب اعزام های هوایی به جبههاشاره کرد که داوطلبانه از مرکز آموزش« حیدری

 تعدادی از ،به درجه رفیع شهادت رسید. به عالوه سوسنگرد هدر منطق 26/1/8923در مورخ 

های کارکنان کارشناس، متخصص و متعهد دیگر بودند که در مناطق نبرد زمینی به وسیله گلوله
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برهه  نیدر ا خودشان رزمانمستقیم دشمن به شهادت رسیدند. اینان به همراه شماری از هم

، یکه اغلب ادار آنهارغم رسته ل و رغبت، بهینخست نبرد با م هدوماه درویژه از دفاع مقدس ب

بود،  ییرزمنده هوا یروهایاز ن یبانیهای آنان در ارتباط با پشتفنی و غیررزمی بود و تخصص

 ییآن سنگرهادن و دفاع از یجنگ یبرا ینیزم یهابرای جهاد در راه خدا، داوطلبانه به جبهه

جمع نیروهای سپاه پاسداران انقالب  از داشت؛ شتافتند. یا بهین ارتش ینیزم یرویکه ن

هید های نامنظم شاسالمی در قالب بسیج مردمی پیوستند و یا این که در قالب نیروهای جنگ

به جهاد مقدس پرداختند و توفیق شهادت پیدا کردند! نخستین افسری که از  دکتر چمران

 ، ستوانیکمشدهای جنوب نائل میان کارکنان داوطلب نهاجا به درجه رفیع شهادت در جبهه

در منطقه  ،8923 بود که در تاریخ سوم مهر دزفولجمعی پایگاه  زادگاننیالله حسفنی کرامت

 یعلهای مستقیم دشمن شهید شد. پس از او سربازان یکم وظیفه رجبتوسط گلوله کوشک

از پشتیبانی مرکز بودند که هر دو در منطقه  یمحمد گنجیاز پایگاه چهارم و عل یشاهگد

 به وسیله تیر مستقیم دشمن و ترکش خمپاره به شهادت رسیدند.  6/6/23در مورخ  دهلران

 و ییجمعی فرماندهی پدافند هوا یرغفاریدرضا مییکم فنی سستوان ،شهدای دیگر

به  3/6/8923از پایگاه شهید نوژه بودند که در مورخ  ستوانیکم فنی اسماعیل خادم همدانی

 .شدندترتیپ در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور به فیض شهادت نائل 

 
 
های هوایی در مورخ جمعی فرماندهی آموزش یوضیاله عیسروان فنی ول ،متعاقبا

از پایگاه شهید سوم  و استوار دوم فنی محمدحسن اصغرپور در منطقه اهواز 86/6/8923

 در جبهه جنوب شهید شدند.  81/6/8923شکاری شهید نوژه در مورخ 

 هدر جبه 26/6/8923در مورخ  جمعی پایگاه پنجم امیدیه لوزیسربازیکم وظیفه خلیل 

در جبهه  22/6/8923از پایگاه شهید نوژه در مورخ  و سربازیکم وظیفه محمود اقبالی دهالویه

« وجودی اسماعیل»اثر ترکش گلوله توپ دشمن به شهادت رسیدند. ستوانیکم فنی  بر دزفول

به وسیله گلوله مستقیم دشمن در منطقه  21/6/8923جمعی پشتیبانی مرکز نیز در مورخ 

 به شهادت رسید. اهواز

به نقش این یگان  ییهوا یهامرکز آموزش یتعداد شهدای فرمانده حال با عطف توجه به

 شودمیای هرچند کوتاه تاز بود، در اینجا اشارهکه در پیروزی انقالب اسالمی پیش
 
 مرکز . اصوال

نهاجا به عنوان یک یگان انقالبی، بالفاصله پس از تجاوز سراسری دشمن،  ییهوا یهاآموزش

ند ها در آمد؛ و درست مانکننده و اعزام کننده کارکنان به جبهه نییک هسته تعیخود به صورت 
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ن ید، اکردنیاعزام م یج مردمیرا به صورت بس یر نظامیغ یروهایج نیبسیج مساجد که به تدر

روع به و ش کردگونه جیبس یهابود که اقدام به اعزام یگان نظامین ینیز نخست ییگان هوای

 ون داوطلبیمساجد و روحان یج مردمیو بس یانتظام یرویآموزش داوطلبان اعزام به جبهه از ن

 فرایند، روند و نحو
 
ا، تدابیر هاین آموزش هو افراد سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرد که متعاقبا

اندر اهد و یا دستو ابتکارت به کار گرفته شده، از زبان برخی از مسئولین و افرادی که خود ش

 شود. میاند، ارائه کار این امر خطیر بوده

 تار
 
کـه آنرا  ییهوا یهاآموزش یگان فرماندهیج در یل آموزش بسیخ تشکیاساسا

 نیگردد که نخستین جنگ باز می( به همان روز آغازنامیدند )شهید خضرایییم 8)ف.آ.هـ(

 یهاشامل کار کردن با سالح یافشرده یآموزش نظام هکه دور ده پس از آنیگروه آموزش د

 و یدفاع یهابمب و آموزش -مهمات یسازیب و خنثـیو تخر یانفراد یسبک و حفر سنگرها

ویژه های اشغالی بسرزمیندفاع از  یبرا 22/6/8923ـخ یرا طی کردند، در تار یرزم انفراد

 ینیزم یروین یهاگانیرنظر یاعزام شدند و ز و دزفول ن منظور به اهوازیو تنها به هم خرمشهر

ن یاز خاطرات ا شدند.اعزام  862گرداناهواز و  یزره 32لشکرقرار گرفتند. آنان اغلب به 

 د که بالفاصله پس از بمبارانیآین برمیچن ،ق داده شدهیو مدارک تطبکارکنان که با اسناد 

 هاعزام به جبه یبرا یک هسته مرکزی ، 8923کم شهریور یو  یدر روز س رآبادفرودگاه مه

شد یدفاع زده م یهان جرقهید نخستیژه در خرمشهر و پادگان)دژ( که در آنجا بایوب خوزستان

 ییهوا یهاآموزش ید، در فرماندهیگردیمعطل م یکمک یروهایدن نیو دشمن تا فرا رس

ان ، سروان قربفرانتی، ستوانیکم اکبـر درزایل شد که گردانندگان آن سروان داود میتشک

رزم  یهابا نام ییهاتهیکم یدارا ،ن تشکلیاند. او... بوده یو سروان عبداله امان مرادیعل

بوده است. مدت آموزش  یو آمادگ ی، آموزش دفاعیسازیب خنثی، جنگ افزار، تخریانفراد

ن و آ یهاتهیاست کمیج و ریاست بسیان تحت نظر ریروز و به صورت فشرده بود و در پا 12

 یراب یشد که به منزله رفع موانع و کسب آمادگیان دوره اهدا میان به داوطلبان کارت پایمرب

 ها بود.اعزام به جبهه

                                                           
 فرمانده -8

 
 لکیتش ییمات هوایپ تعلینام تبه یشمس 23/1/8923خ ی)ف.آ.هـ( در تار ییهوا یهاآموزش یاز نظر سابقه اساسا

همراه با دوران توسعه و گسترش  یشمس 8926مبدل گشت و در سال ییهوا یهاز آموزشکبه مر  یشمس 8919شد. در سال 
شد، تلقی می ییهوا یرویعمده ن یهایاز فرمانده یکیکه « ییهوا یهاآموزش یفرمانده»سازمان نیروی هوایی به عنوان 

که مدتی فرماندهی این مرکز را به عهده  یید شدن سرهنگ خلبان محمود خضرایمعرفی گردید در اواخر دفاع مقدس با شه
 ام یافت.تغییر ن یید خضرایشه یـیهوا یهاآموزش ینام فرماندهداشت، به
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 یدر فرمانده یآموزش یهابرنامه یضمن اجرا ،جیآموزش بس یهاتهیان کمیمرب

سپاه  یهاو پادگان ییهوا یهاگاهیر پایار و مأمور به سایبه صورت س ییهوا یهاآموزش

به  یج مردمی، مدارس و مساجد اعزام شده و در امر آموزش بسیشهربان یپاسداران، ژاندارمر

را در  ییسزاتوان گفت سهم بهینمودند، میروز تالش مها شبانهمنظور اعزام به جبهه

 .کردندفا یجنگ ا یبانیپشت

 سـ نتایج راهبردی نبردهای هوایی دوران نخست دفاع مقد3

ها و دیگر در مباحث پیشین به فرایند انجام نبردهای هوایی، انهدام زیرساخت

ایران به جمهوری اسالمی های رزمی روزهای نخست جنگ که نیروی هوایی ارتش مأموریت

 . شدعنوان یک نیروی واکنش سریع در برابر دشمِن کامال  آماده ایستاده بود، اشاره 

ساز، همزمان با وظایِف نبرد علیه نیروی دستیابی به نتایج راهبردی و سرنوشت به منظور

های عراق طراحی و آغاز شد. بمباران هوایی دشمن، مأموریت حمله به منابع و زیرساخت

ها و ها، بنادر، اسکلهخانههای آن که با انهدام تلمبهها و مراکز تولید نفت و فـرآوردهپاالیشگاه

نفتی همراه بود، منجر به قطع صدور نفت به خارج از عراق شد. این عملیات  هایپایانه

هزار پوند مهمات بر فراز اهداف  266و فرو ریختن بیش از  نوبت پروازراهبردی با انجام صدها 

های صنعتی کشوِر هدف، از هزار پوند مهمات علیه زیرساخت896از  دشمن و همچنین بیش

ت ابتدای جنگ به ت ادامهز بهرو 16مد   یافت. شد 

 
  2-74تصویر شماره 

ایران در مرحله تثبیت دشمن جمهوری اسالمی تاریخی از مسئولین و فرماندهان شجاع ارتش  هصحن

 فرمانده نهاجا و سرتیپ فالحی فرمانده نزاجا، سرهنگ فکوری )به ترتیب از راست سرتیب ظهیرنژاد

  (گر ستاد مشترک ارتشجانشین و هدایت
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در روزهای آغازین جنگ به دالیل گفته شده و وضعیت نیروهای زمینی از یک  ،عالوه برآنها

 اگزیرن ،های نبرد برسانندطرف و زمان زیادی که نیاز بود تا لشکرهای زمینی خود را به جبهه

عوامل و تنگناهای پیِش رو موجب شده بود که نیروی هوایی به عنوان یکی نیروهای  همجموع

 منسجم، حرفه
 
ای، متخصص و دوره دیده و منظم، به مقابله با ارتش بعث عراق روی آورد نسبتا

و از طریق های نیروی زمینی بود و حتی به اهداف و تهدیدهایی که در برد سالح

ابله بایست مقخانه، خمپاره، تانک و غیره قابل پاسخگویی بود، مییی چون توپافزارهاجنگ

شهرت یافت که در واقع « هاجنگ با تانک»نماید که این اقدامات نهاجا در آن مقطع به 

وسط ت ،نبردهای هوایی علیه نیروی زمینی دشمن به صورت نانوشته ولی منظم از سوم مهرماه

با عملیات  6/6/8923اری در اولویت قرار گرفت و از مورخ های چهارم و ششم شکپایگاه

 آغاز « غرب کرخه»
 
ها قبل از آغاز جنگ شروع این نبرد را باید از ماه ،، اگرچه در عملشدرسما

که نیروهای ارتش عراق به دو پاسگاه هنگامی ،به بعد 8923شهریور  86تحمیلی در نبردهای 

. به هر روی نیروی هوایی در این مقطع موظف کردحمله کردند، جستجو « لیلیو خان میمک»

 نمایدکوشش « برتری هوایی»داری های ذاتی خود و کسب و نگاهبود هم در راستای مأموریت

بایست تا رسیدن نیروهای زمینی کافی و کار آمد از پیشرفت نیروهای زمینی ارتش و هم می

 . کندعراق در مناطق مرزی جلوگیری 

 ییواه یروین یای از توان رزمها که به قیمت کاهش قابل مالحظهاتیج مثبت این عملینتا

، موجب اختالل در پیشروی، ناتوانی، توقف و در نهایت کسب شدایران جمهوری اسالمی ارتش 

وهای ت شد و نیر یدشمن تثب ،با ایستادگی دیگر نیروها و با هدایت خوب نیروی زمینی ارتش

 !شدندرفتن در الک دفاعی فرو وادار به  خوزستان هو دیگر مناطق خط دشمن در شمال آبادان

های بعد با کسب تجارب عملیات یای شد تا چندتردید مقدمه و پیش زمینهبی ،این نتایج

ریزی و با اجرای عملیات های پیروز طرحاتیسال اول جنگ، در سال دوم سلسله عمل

 تشریح می ،اتی. درآن عملشودآغاز « االئمهثامن»
 
شود، تمام همان گونه که بعدا

دشمن در شرق کارون به  یهااز چنگال دشمن خارج و قرارگاه شرق کارون یهانیسرزم

عراق در برابر ارتش  های بعدیعملیات در و ران گشوده شدیا یاسالم یدست ارتش جمهور

 کار گرفته شد.به

ژه از وینهاجا بهای جنگنده یدرپیپ یهاکه بمباران کردچنین باید استنباط  ،در مجموع

های رزمی پایگاه هوایی و نیز مأموریت شد مانع عبور دشمن از کرخه دزفول ییگاه هوایپا
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رود  یا برروید و یطور کامل محاصره نمارا به شد که دشمن بتواند آبادانین میمانع از ا بوشهر

 بزند و...  یپل نظام ریبهمنش

 نوشت: 2/6/23برابر با  26/3/8316پست در روز واشنگتن همجل ،در این پیوند

روزۀ ایران با عراق بر آن کشور ترین ضربه را در جنگ ششجدی»تواند در مانوری که می»

 «وارد کند.

 حکومت هشوند. مقامات برجستنزدیک می شود که نیروهای عراقی به دزفولگفته می

ه ک دهند، ابراز داشتندهای اطالعاتی واصله را موردمطالعه قرار میترین گزارشکه تازه آمریکا

 ارتش عراق باشد. راهبردتواند تهاجم به سمت دزفول می

روزه از موقعیتی هستند که ای دوسهشود که نیروهای عراقی هنوز در فاصلهبرآورد می

های ارتباطی که تنها راه رسیدن به جنوب از طریق مناطق آهن و جادهبتوانند با قطع راه

 ایران جدا سازند. هرا محاصره کرده و از بقی کوهستانی است، استان خوزستان

 

 
 2-4نقشه شماره 

و نهایت پیشروی یا متصرفات ارتش عراق طی نخستین مرحله  ی، نظامیاسیدهنده اهداف سنشان

 8000000/7اس یبا مق ییروز پس از شروع جنگ( بر روی نقشه هوا 48)
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نیروهای عراقی روز گذشته بر سر »نوشت:  6/6/23االوسط در مورخ همچنین نشریه شرق

شدید با نیروهای ایرانی در کنار  هایدر پی درگیری ،غربی ایراندر جنوب تصرف شهر دزفول

طبق اعالم عراق، نیروهای ایران در مقابل حمالت شدید عراق به  .متوقف شدند رود کرخه

ای برای اشغال دزفول کنند که این حمالت درواقع مقدمهنشینی میمواضع دفاعی عقب

 دزفول ییگاه هوایدهد که: پانشان می 2-1نگاهی کوتاه به نقشه شماره  ،. درنتیجه8«است

زرهی چشم داشته  32ن به تنها لشکر آسیب دیده یو تأم ینیدفاع سرزم یتوانست براینم

 ستیابمی خودبقای  ین کار را برایز خود بر دوش داشت و ایرا ن ینیر دفاع سرزمیباشد و ناگز

 اگر حمالت و یورشانجام 
 
های دالورانه پی در پی خلبانان جان بر کف پایگاه چهارم دهد. قطعا

برخی  هو مقاومت دلیران قهرمان در غرب کرخه شکاری دزفول در تداوم آتش پشتیبانی هوانیروز

( نبود، دشمن نام گردان زرهی شهید کماسیبه زرهی 2تیپاز  219گردانهای زمینی )از یگان

-دزفول، اندیمشک -هم عبور کرده و جاده خرم آباد به راحتی از پل نادری در شمال خوزستان

 شهرو در جبهه میانی اهواز و جنوبی تا ماه کردو... را تصرف می هوایی، شوش، پایگاه اهواز

همزمان در ناحیه مرکزی  عالوه بر دفاع در غرب کرخهاین پایگاه  ،رفت. بنابراینبه پیش می

نطقه نیز م که پایگاه هوایی بوشهرضمن این ،خوزستان هم با نیروهای زرهی دشمن درگیر بود

را تحت پوشش خود قرار داده  آبادان -ویژه محور خرمشهرمرکزی و جنوبی استان خوزستان به

 کرد. های دشمن ایستاده و دفاع میبود و با نبرد هوایی در برابر پیشروی تانک

 دریافت
َ
شده  بینیاهداف پیش ؛پس از این نبردها بود که سرفرماندهی ارتش بعث سریعا

زرهی عراق های ها و ستونحضور فعال نیروی هوایی ایران با انهدام تانک آنان با گذشت زمان و

دنبال حمالت یکپارچه، منسجم و پرحجم نیروی هوایی به قابل دسترس خواهند بود. زیراغیر

در همان روزهای آغازین جنگ، نیروهای زرهی و پیاده دشمن خیلی زود در نواحی مرزی  ایران

 های خود در خوزستانصدام به نیروی ،8923 طوری که در نیمه دوم آبانبه شدندمتوقف 

. به دنبال آن، نیروی هوایی کردصادر را دستور اتخاذ راهبرد پدافندی در فضای اشغال شده 

، ناامنی را به کل ویژه بغدادبتا با ادامه حمالِت راهبردی به عمق خاک دشمن  ایران تالش کرد

  کشور عراق سرایت دهد.

های عراق طراحی و آغاز به منابع و زیرساختدر قالب این راهبرد مؤثر، مأموریت حمله 

ت ادامهبه  یافت. شد 

                                                           
 .266و 821انتشارات شکیب، ص ، تهران2ج« اولین گام متجاوز( »8916جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات جهان ) -8
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مواصالتی دشمن و  برداری و پشتیبانی آتش هوایی، قطع خطوطپدافند هوایی، عکس

های ترابری هوایی از جمله اقداماتی بود که آگاهی از شرایط منطقه نبرد و اتخاذ تصمیم

سر ساخت. در نتیجه، جابجایِی نیروهای خوبی میراهبردی را برای فرماندهان خودی، به

ی و  رزمنده، انجام حمالت بازدارنده و حتی انتقال تجهیزات و مجروحین از سرعِت کم 

 اثربخشِی کیفی برخوردار شدند. 

های ستاد مشترک ارتش هیخالصه این که حقایق و واقعیات مطرح شده در برخی از اطالع

 13تر در اطالعیه شماره و حتی پیش 228شماره جمهوری اسالمی ایران از جمله اطالعیه 

 است: شدهچنین متجلی 

با کمک برادران سرباز و پاسداران  و آبادان هم اکنون مردم رزمنده و شجاع ما در خرمشهر»

رفتن گر یتانک و اس یمزدور متخاصم حمله برده و با نابود کردن تعداد یروهایو خلبانان به ن

شان خبر نین خود فروختگان از خدا بیمحکم به ا یضرب شصت ،از سربازان عراق یادیتعداد ز

 به اطالع ملت غیجر ،دادند
 
 «د.یران خواهد رسیور ایانات کامل آن متعاقبا

ها، نفربرها و دیگر منظور ناکارآمد شدن خودروهای زرهی، تانکنهاجا به ،بر همین اساس

ها و دیگر تأسیسات خانهانهدام منابع، ذخایر، تلمبه بر ماشین آالت جنگی دشمن، عالوه

تا از رسیدن نیروهای تازه نفس و آذوقه به پشت  کرددشمن نیز حمله  هنفتی عراق به عقب

 با این کار دشمن را به زانو درآورد.  و کندهای عراقی جلوگیری جبهه

 راهبرد و اهداف از پیش تعیینحال در یک جمع
 
شده بندی باید اذعان داشت که اصوال

، تصرف در جناح جنوبی خوزستان و آبادان حداقل تصرف شهرهای خرمشهر ،ارتش عراق

ای باهدف قطع ارتباطات جاده ، اندیمشکدر جناح میانی آن و تسخیر شهرهای دزفول اهواز

تر اشغال پایگاه هوایی چهارم شکاری بود. چراکه آهن این استان زرخیز و از همه مهمو راه

و  بانی هواییآمد، رزمندگان اسالم از آتش پشتیچنانچه این پایگاه به تصرف دشمن درمی

. این درحالی بود که پایگاه شدندپشتیبانی خدمات رزمی ازجمله ترابری هوایی محروم می

های خطیر یادشده، پوشش هوایی و پشتیبانی آتش را برای دریادالن رغم مأموریت، بهبوشهر

بود که در مبحث بعدی، فرایند این نبردها در چارچوب عملیات  ساختهنداجا همزمان فراهم 

 شود. ارائه می« مروارید»بزرگ 
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 و نابودی نیروی دریایی عراق دیات مشترک مرواریـ عمل 1

ها قبل از شروع جنگ تحمیلی چتر ماه ،ایرانجمهوری اسالمی نیروی هوایی ارتش 

ویژه منطقه خلیج داجا در سراسر مرزهای آبی کشور بحمایتی خویش را بر روی دالورمردان ن

این پشتیبانی در ابعاد ترابری هوایی تکاوران، شناسایی و  ،گسترده بود و با شروع جنگ فارس

ها در هوایی تبلور عینی پیدا کرد و این حمایتعکسبرداری هوایی، پوشش و آتش پشتیبانی 

به اوج خود رسید و موجب نابودی نیروی دریایی « هوایی مروارید -ات مشترک دریایییعمل»

از نظر راهبردی و راهوردی )تاکتیکی( از « عملیات مشترک مروارید»که  شد. از آنجادشمن 

است تا فرایند عملیات با رویکرد  شدهدر این مبحث تالش میت باالیی برخوردار است، اه

 شود:نبردهای هوایی به اختصار تشریح 

 الف ـ سابقه و زمینه عملیات 

 شهرهای دریایی به پایگاه ششم شکاری بووظیفه پشتیبانی از یگان ،«ذوالفقار»برابر طرح 

این پایگاه بخشی از توان رزمی خود را به این امر اختصاص  ،محول شده بود. به همین منظور

، «اِ.ف9پی»داد و نهاجا در همان روزهای اول جنگ، عالوه بر هواپیماهای گشت شناسایی 

ه در این رابطه در روز شناسایی موظف به انجام درخواست عکس هوایی نداجا بود ک 88گردان

القصر به درخواست نداجا در روز بعد یک فروند ، بالفاصله پس بمباران بندر ام8923 دوم مهر

 ها، مشخص شد که تعدادبرداری کرد. در تفسیر اولیه عکساز منطقه عکس« 1افآر.»

 برایزیاد احتمال محدودی ناوچه در اسکله نظامی وجود دارند که قابلیت رزمی ندارند و به

ال اند. به دنبشدهها درجایی پنهان گیرند و مابقی ناوچهپدافند هوایی مورداستفاده قرار می

های های دشمن، شایعاتی مبنی بر مشاهده ناوچهبرداری و پنهان شدن ناوچهنتایج این عکس

 مهر درخواست 86، نیروی دریایی صبح فارس های جنوبی خلیجوزای عراقی در آبا

هواپیماهای شکاری فانتوم نیز در پایگاه  ،. در این روزدهدبرداری از منطقه را میعکس

های برداری بودند تا با مشاهده ناوچهمنتظر نتیجه عکس مجهز به موشک ماوریک عباسبندر

. البته بعد مشخص شد که نیروی دریایی عراق در این منطقه حضور 8را از بین ببرند آنهاعراقی، 

نیروی دریایی درخواست عکسبرداری هوایی مجدد از  ،آبان 23ندارد. تا این که در روز 

ر»های اسکله
ْ
لَبک

َ
یه، ا م 

ُ
شده در این پرواز، به های گرفته. عکسرا دادالقصر و بنادر ام« اال

                                                           
، ص 2: مرکز انتشارات راهبردی نداجا، جلدتهران، «تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا( »8913ا... و دیگران، )سیاری، حبیب -8
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ای هکمک شایانی کرد. در این دو عملیات اسکله و شهید صفری ریزی عملیات اشکانطرح

ر»
ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
ها دوباره در عملیات به آتش کشیده شدند و همین عکستصرف و سپس « اال

 مورد استفاده قرار گرفتند.  مروارید

نیازمند پشتیبانی هوایی بود. از این رو « مروارید»به منظور اجرای عملیات  ،نیروی دریایی

ِن دستور رزمی ِدرفش در قالِب عملیات مشترک ی، اقدام به تدو«ذوالفقار»به استناد طرح 

ِف دفاع ی, و در بخش مأموریِت آتش پشتیبانی، وظا8کرددفاعی و مراقبت هوایی و دریایی 

لیه را برعهده نیروی هوایی گذاشت که مراتب به  هوایی، دریافت اطالعات و هشدار او 

لین گام، شدکاری واگذار هشتم و نهم ش های یکم، ششم، هفتم،پایگاه . به همین منظور، او 

)مستقر در بوشهر( « قرارگاه عملیاتی نیروی دریایی»نام بود که به« 128گروه رزمی»تشکیل 

ر نام داد، مأموریت یافت تا یییتغ« 128 یرزم یروین»بعد به  یه چندکبرداشته شد. این یگان 

رله کخود را به اس یتنـدرو یشنـاورهـا، یات سر  یعمل کیدر 
ْ
لَبک

َ
له ک( و اسیله شمالک)اسا

یه م 
ُ
 یوکن دو سیا یاِن مستقر بر روی( رسانده و ضمن به اسارت درآوردِن نظامیله جنوبک)اساال

 بهلهکاس یهاهیم، پایعظ
 
 یدرخواستت، یِل سهولت در انجام مأموریدلها را منفجر سازد. ظاهرا

 یروین»نشده بود. چراکه فرماندهی و عوامل  ییهوا از نیروی هوایی برای پشتیبانی و پوشش

برفراز بنادر امام « 81اف» یمایفروند هواپ کیه شبانه روز، کآگاه بودند  یخوببه« 128 یرزم

 یماینار هواپکگر هم در یفروند د کیدر پرواز است و  کره خار یوجز ، ماهشهر)ره(خمینی

مزبور با هماهنگِی نهاجا )طبق دستور  یفرمانده ،رسان، آمادگِی پرواز را دارد. درپی آنسوخت

 یز برایهوا به هوا را ن یهاکمجهز به موش« 1اف» یمایعملیاتی درفش( روزانه دو فروند هواپ

را  رسج فایشمال غـرب خل یه قصد نفوذ به فضاکدشمن  یهانکافبمب -مقابله با جنگنده

« ئی1اف». در ضمن، روزانه دو فروند هواپیمای کرددرخواست  بوشهر ییگاه هوایداشتند، از پا

 بندرعباس ییگاه هوایصورت آماده در پانیز به« کیماور»هوا به سطِح  یهاکمجهز به موش

دشمن  یمقابله با شناورها یبرا« 128 نیروی رزمی»ضرورت و درخواسِت قرار داشتند تا بنا به

 ابند.یدر منطقه حضور 
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  اتیگیری عملب ـ فرایند شکل

وزا که اغلب هنگاِم غروب آفتاب در کنار کهای موشناوچه
ُ
رانداز ا

ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
پهلو  اال

کردند. در سوی بندر امام حرکت می، با فرا رسیدن تاریکی شب از لنگرگاه خارج و بهگرفتندمی

رادارِی  هدایت کپرتاِب موشهای تجارِی ایران، اقدام به مرحله بعد، با شناسایی و کشف کشتی

مو با سرعت به کرده 8ِاْستیکس
ُ
گشتند. گاهی اوقات این فرآیند تا القصر باز میسمت بندر ا

 یافت.های بعد نیز ادامه میدم تکرار و در شبسپیده

کرد. مشکالتی را برای تردد شناورهای تجارِی ایران فراهم می ،استمرار این وضعیت

 توانست به تسلط ارتش عراق بر سکوهایاجرای موفق یک عملیاِت ضربتی و البته مشترک می

ر
ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
تا حدودی پایان داده و فعالیت سامانه شنود الکترونیکِی عراق )مستقر بر روی  اال

در دو  ،8923 تاریِخ هشتم و چهاردهِم آبان در ،سکوها را( متوقف سازد. براین اساس این

، بالگردها و توپخانه شدموسوم   2«شهید صفری»و « اشکان»عملیات جداگانه که بعدها به 

همزمان مورد حمله قرار دادند. با  دریایِی نداجا با پشتیبانی نیروی هوایی، هر دو اسکله را

سازِی فیوزهای ها و جاسازی مهمات و فعالاستقرار شماری از تکاوران دریایی بر روی پایانه

ها فاصله گرفته و به دروِن بالگردهای نداجا منتقل شدند. لهکسرعت از اسمواد منفجره، آنان به

ها لهکساراِت مالِی هنگفتی به اسشده، یکی پس از دیگری منفجر شد و خمواد منفجره نصب

در  .شدمتوقف  و تأسیساِت آن وارد آمد و درنتیجه عمال  صدور نفت کشور عراق از خلیج فارس

زیر  جویانه دشمن، پیامگیری از اقدام تالفیمنظور پیشاین خصوص، ستاد مشترک ارتش، به

 : کردهای هوایِی جنوِب غرب و مرکز کشور ابالغ را به نیروی دریایی و پایگاه

یه ایستگاه و جزیره خارک ، بندر بوشهرمنظور پدافند از مناطق ماهشهربه»
 
ادار های ر کل

قر در مناطق مذکور، با هوشیاری کامل منطقه را زیر نظر داشته باشند. و مواضع پدافندِی مست

« 128 نیروی رزمی»های ششم، هفتم و هشتم شکاری نیز با هماهنگِی پست فرماندهی پایگاه

 .9«حفاظت منطقه را تأمین نمایند

                                                           
 (Styx های کالس اوزا مستقر بود.)فروند روی ناوچه 6سابق که به تعداد  کیلومتر ساخت شوروِی  16موشک سطح به سطح با برد  -8
لین تکاور دریایی بود که در مرز شلمچه -2  نیروهای دشمن به شهادت رسید.، پس از مقاومت طوالنی در برابر شهید صفری او 
 .23636363296مرکز اسناد و مدارک نداجا، سند شماره  -9
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  2-78تصویر شماره 

 ایرانجمهوری اسالمی ارتش  ییناوهای نیروی دریاهای فانتوم برفراز رزمپرواز جنگنده

 

رتصمیم گرفت تا با اشغال اسکله  128بر این اساس، فرمانده نیروی رزمِی 
ْ
لَبک

َ
 )با هدِف  ا

. چراکه اجرای کندبعدی عملیات را اجرا  ها به بنادر دشمن( مرحلهیشتکجلوگیری از تردد 

یجاد ا تا بصره نیروی دریایی دشمن در بنادر فاواین عملیات، محدودیت کاملی را برای حرکت 

و  )ره(های باری و تجاری ایران در بنادر امام خمینیو آزادی عمِل مناسب را برای تخلیه کشتی

های نیروی . از سوی دیگر، ضریب امنیِت مخابرات برای تردد شناورکردفراهم می ماهشهر

یافت، زیرا شنود ارتباطی و الکترونیکی دشمن های نیروی هوایی نیز افزایش میدریایی و پرواز

ر»های از سکو
ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
 توسط متوقف شده و کنترِل هوایی در شمال غرب خلیج فارس« اال

ر می  شد. نیروی هوایِی ایران میس 

های مشترکی در اداره سوم سماجا مرکب از نشست ،نیل به اهداف یادشده برای

فرماندهان عالی نداجا و نهاجا انجام گرفت که برونداد آن منجر به اجرای طرح عملیات مشترک 

 .8شد قطع خطوط مواصالتی دریایی عراق به خلیج فارس به منظور «مروارید»

و مشخص شدن ، 23/1/8923 مورخه پس از عکسبرداری هوایی ،برای تحقق این امر

پایگاه ششم شکاری  ،8923موقعیت دقیق شناورهای دشمن، در روزهای دوم و سوم آذر 

                                                           
ر نیروی دریایی عراق منظو کبا هدِف منِع تحر   القصر و سپس تصرف بندر فاوالبته در مرحله بعدی عملیات، انهدام بندر ام - 8

 انجام این مرحله به تعلیق درآمد. شده بود که با غرق شدن ناوچه پیکان



 / نبردهای هوایی ایران 896

که دو فروند ناوچه  ها حمله کردشناوربه این « ئی1اف»با استفاده از دو فروند هواپیمای  بوشهر

وزا در نخستین روز به کلی منهدم موشک
ُ
فرماندهی  ،61/63/8923. در مورخ شدندانداِز ا

آورد کت در جلسه توجیهی دعوت به عمل شر  برایمنطقه دوم دریایی از پایگاه ششم شکاری 

ه ازم منطقشکاری همراه با مسئولین پدافند هوایِی پایگاه، ع 68گردانروز بعد، فرمانده که یک

عنوان . در جلسه توجیهی، ابتدا فرمانده نیروی رزمی )به8شدنددوم دریایی )بوشهر( می

فرمانده عملیاِت مشترک( نکاِت الزم را تشریح کرده و سپس افسران عملیات و طرح منطقه دوم 

یه راهکارها را مورد تجزی
 
ها دهند. در این جلسه آخرین هماهنگیه و تحلیل قرار میدریایی، کل

های از فرمانده گردان شکارِی پایگاه ششم درخواستپذبرد و با فرماندهاِن درگیر صورت می

 شود:زیر می

عنوان ناظر هوایی هماهنگی و درخواست پشتیبانی به برایاعزام یک افسر خلبان  -8

 .2مقدم به ناوچه پیکان

تحت پوشش رادار « 81اف»برقراری پوشش هوایی منطقه عملیات توسط هواپیماهای  -2

 بوشهر. 

های مأموِر پشتیبانی آتش، هنگام شلیک به اهداِف دریایی، از شناسایِی هواپیما -9

 های دشمن اطمینان حاصل کنند.شناور

 هوایی  ات با رویکرد نبردهاییمراحل اجراِی عمل پ ـ

های دریایی و هوایی با همکاری و هماهنگی خوب پایگاه ،از همان روزهای آغاز جنگ

 عملیات مشترک»ریزی و برونداد آن منجر به مبنای عملیات مشترک نداجا و نهاجا پی بوشهر

 هفرایند اجرای آن در سه مرحل ،مطلبدرک سهولت  به منظورکه  شددر هفتم آذر « مروارید

   است. شدهپیوسته به شرح زیر تفکیک 

ر مرحله نخست، استقرار تکاوران روی اسکله -
ْ
لَبک

َ
روز ششم آذرماه،  81:96در ساعت : ا

با سکوت «  دی9-ِاس ِاچ»و یک فروند « 282-ا.بی»تیم ویژه تکاوران دریایی با دو فروند بالگرد 

تکاوران را با  82:12و  82:96رادیویی از پایگاه دوم دریایی بوشهر برخاسته و در ساعات 

                                                           
 معاونت عملیاتی نهاجا 9/3/23مورخ  9/وهـ268-6 1/6- 323نامه شماره  -8
دابراهیم شریفی -2  یکانپ ف پایگاه ششم شکاری به ناوچهعنوان افسر ناظر مقدم به صورت مأمور از طربه ستوانیکم خلبان سی 

 اعزام شد.
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کنند. این بالگردها در طول مسیر توسط پیاده می« هاور»مهارتی خاص، در حالت ایستاده یا 

 و ایستگاه رادار بوشهر، پوشش داده شدند. « 81اف»رهگیر  دو فروند هواپیمای شکاری

این گروه اعزامی به محض پیاده شدن، فرمانده عراقِی سکو و دو همراه وی را دستگیر و 

روع به دارند. سپس شها به بوشهر اعزام میپس از تخلیه اطالعاتی، فرمانده را با یکی از بالگرد

و ضمن درگیری با سایر نیروهای دشمن، یکی  کردهپاکسازی اسکله )از جنوب به طرف شمال( 

 کنند. نفر دیگر را اسیر می 3را  به هالکت رسانده و  آنهااز 

 به ناوچه پیکان 128گروه رزمیپس از اطمینان از تسلط نفرات خودی روی سکو، فرمانده 

ردستور داد: به ترمینال 
ْ
لَبک

َ
نزدیک شده و طبق هماهنگی در قسمت جنوب آن پهلو بگیرد و  ا

داِر مسلط به زبان عربی )برای بازجویی از اسراء(، تیم ویژه را نیز ضمن پیاده کردن یک درجه

 .کندپشتیبانی و تقویت 

با  )ششم آذر( ناوچه پیکان 26:96در ساعت مرحله دوم، شروع عملیات دریایی:  -

سرا از اسکله بهماهنگی فرمانده گروه تکاوران در ضلع جنوبِی اسکله پهلو می
ُ
ه گیرد. سپس ا

ز همراه با نیروی کمکی از ناوچه به اسکله حمل یناوچه منتقل شده و مقداری مهمات ن

ره تا دو هدف سطحی را در حوالی کانال خورعبداله )ک شود. دو دقیقه بعد، پیکانمی
ْ
لَبک

َ
 91 ا

یهکیلومتر و تا  م 
ُ
کند. این روی صفحه رادار مشاهده میداشتند(. کیلومتر فاصله  12حدود  اال

 دو شناور با تماس مخابراتی نفرات عراقِی مستقر بر روی اسکله به منطقه اعزام شده بودند.

شد که در نهایت در ساعت با این دو هدِف سطحی درگیر  ناوچه پیکان ،22:81در سـاعت 

هارپون منهدم و ناوچه دوم در یک برنامه  کیک تیر موشـــ کیبا شـــل آنهایک فروند از  22:29

 .کردتعقیب و گریز منطقه را ترک 

لین مأموریت پوشش هوایی با ،روز هفتم آذر 66:62در ساعت  از پایگاه « ئی1اف» پرواز او 

 . شودآغاز میششم شکاری 

راز اسکله  پیکان 66:22در ساعت 
ْ
لَبک

َ
شود. در همین جدا و با ناوچه دشمن درگیر می ا

درگیر و با  آنهابا هردوی  زمان ناوچه ناشناِس دیگری به کمک ناوچه دشمن آمده که پیکان

ق می ،سازد. در ضمنرا منهدم می آنهاهارپون یکی از  کشلیک یک فروند موش
 
شود که موف

. ده دقیقه بعد، سازدیک فروند موشک شلیک شده از ناوچه دوم را در هوا رهگیری و منهدم 

پرتاب، که در نزدیک پاشنه منفجر شده و  موشک دیگری از ناوچه دوم دشمن به طرف پیکان

ناگزیر برای محافظت از حمالت  شود. پیکانمی یکی از خدمه از ناحیه دست و پا زخمی
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رموشکی، خود را به اسکله 
ْ
لَبک

َ
 گیرد. این محل، پناهگاه خوبیجا پهلو میو همان کرده نزدیک ا

وزا و شلیک موشکماندن ازقفل رادارِی ناوچه برای دور
ُ
 های ِاْستیکس بود.های ا

هواپیمای عراقی  یرسد که تعدادخبر می از طرف رادار بوشهر به پیکان 66:22در ساعت 

م پاییندر ارتفاِع 
ُ
لیه و با رهگیرِی  طرف ناوچه درحال پرواز هستند. پیکانالقصر بهاز پایگاه ا  او 

ررا منهدم و سپس در کنار اسکله  آنهاگشودن آتش بر روی هواپیمای دشمن یکی از 
ْ
لَبک

َ
هلو پ ا

در رادار خود، باردیگر درخواست  ییایبا مشاهده چند هدف در گیرد. لحظاتی بعد، پیکانمی

به پرواز درآمده  88:96در ساعت   مجهز به ماوریک« 1اف»کند. هواپیمای پشتیبانی آتش می

 82درجه به فاصله  232دقیقه بعد، با اطالعات دریافتی از افسر ناظر مقدم، در سمت  26و 

رمایلی از اسکله 
ْ
لَبک

َ
لیک با ش کند. این اهداف، سه فروند هدف سطحی دشمن را رهگیری میا

د و تا حدودی آرامش نسبی در منطقه حاکم شده و نشومنهدم می سه تیر موشک ماوریک

ده فرمان» ،ها. پس از این موفقیتکندعلت اتماِم مهمات، تقاضای مراجعت مینیز به پیکان

 نویسد: در بخشی از گزارش خود چنین می« عملیات مشترک

رسکوی »
ْ
لَبک

َ
ن به های دشماند. تعدادی از نیروهای خودی تلفاتی نداشتهپاکسازی و نیرو ا

د و داده ش اسارت درآمده و به تکاوران مستقر در اسکله دستور ترک منطقه و عزیمت با پیکان

لبَ نیز با دریافت همین پیام، ازبخش جنوبی ترمینال  ناوچه پیکان
َ
را

ْ
 «. شودیآماده ترک منطقه م ک

از پایگاه ناصریه به پرواز « 29میگ»دو فروند هواپیمای  66:66در ساعت ات هوایی: یعمل -

توسط رادار بوشهر شناسایی و رادار ضمن هشدار به ناوچه  غربی خلیج فارسدرآمده و در شمال

رزمی، موقعیت اهداف را در اختیار  128پست فرماندهی گروه  ساختنو مطلع  پیکان

هوا به هوای کدهد که با یک رهگیری تاکتیکی و شلیک موشقرار می« 81اف»هواپیمای 

(، دو فروند دیگر 66:22. دقایقی بعد )شوددشمن منهدم می ییک فروند از هواپیما فونیکس

، «81اف»موقع هواپیماهای کنند که با رهگیرِی بهحمله می از هواپیماهای دشمن به پیکان

 شود. سرنگون می آنهایک فروند دیگر از 

ر مقدم که عنوان افسر ناظبه« دابراهیم شریفییس»نظر پشتیبانی آتش، ستوانیکم خلبان از 

تی دابراهیم هم  درخواست ( حضور داشت، به موقع )فرمانده پیکان در کنار ناوسروان محم 

یک دسته پروازی با شلیک چهار تیر  63:86به طوری که در ساعت  کردپشتیبانی هوایی می

های تندروی عراقی را )در جلوی از ناوچه ی، یکهوا به سطح و هدایِت تلویزیونِی ماوریککموش

رمایلی غرب اسکله  1کن )در ک فروند مین جمعیهمراه القصر( بهام
ْ
لَبک

َ
( غرق کردند.  ناوچه ا
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رمایلی از  82درجه )به فاصله  232بار اهداف جدیدی را در سمت این ،پیکان
ْ
لَبک

َ
که در آبراه  ا

 فروند اژدرافکِن ها )دو ن ناوچهیکند. االقصر به سمت اسکله در حال تردد بودند(، معرفی میام

وزا»انداز کو یک فروند موش« 6-پی»
ُ
پنهان شده  ،های منهدم شدهکه در میان الشه ناوچه«( ا

جار ، انفآنهابه سمت  شناسایی و باشلیک سه تیر موشک ماوریک« 1اف»بودند، توسط خلبانان 

ا هپوشاند. فانتومناشی از آن، بخشی از سطح دریا را می مهیبی در منطقه طنین افکنده و دود

را از انجام مأموریت آگاه ساختند. در پی انهدام این  پس از اطمینان از پاکسازِی منطقه، پیکان

های شود. لحظاتی بعد دسته بعدی جنگندههای دشمن، آرامش نسبی بر منطقه حاکم میناوچه

ح برای شناسایی منطقه به پرواز درمی« 1اف»
 
وبیان ها با پرواز تا جزیره باز فانتوم یکیآیند. مسل

وجود ندارد.  کند که تهدیدی برای بازگشِت پیکانو دهانه خورعبداله، اطمینان حاصل می

 گردد.یه باز مبنابراین با اعالِم امن بودن منطقه، خود نیز به پایگا

و  شوداز اسکله جدا می ناوچه همیشه قهرمان پیکان ،آمیز عملیاتموفقیت از خاتمهپس 

کرده  کمین که در کنار اسکله و به دور از دید پیکان« اوزا»درگیری با یک فروند ناوچه  پس از

تیبود، مورد اصابت دو تیر موشک ِاْستیکس قرار می انده فرم گیرد. بالفاصله ناوسروان هم 

رده و همه سرنشینان به غیر از خودش، جانشین ناوچه و ک، دستور ترک ناوچه را صادر انکیپ

رخواست د مانند. در این لحظاِت بحرانی، ستوان شریفیباقی می در پیکان ستوانیکم شریفی

آید که درحالی به پرواز در می مجهز به ماوریک« 1اف»کند. هواپیمای پشتیبانی هوایی می

رغم ل غرق شدن است و به این ترتیب بهآفرینِی خود، در حاپس از حماسه متأسفانه پیکان

پس  ،انکیشه جاودان پی( ناوچه هم8923آذر  6) 82:16موفقیت کامل عملیات، در ساعت 

 رد. مراتب به پایگاه ششمیگیآرام م های خلیج فارسنبرد قهرمانانه با دشمن، در دل آب کیاز 

ح دیگری که لحظاتی قبل به پرواز درآمده بود، سعی م« 1اف»اعالم و هواپیمای 
 
با  ندکیمسل

رمایلی اسکله  82شود. در یولی صدایی دریافت نم، سازدتماس برقرار  ناوچه پیکان
ْ
لَبک

َ
 ،ا

 آنهاداد. نقطه سیاه رنگی در سطح آب مشاهده شده که نشان از غرق شدِن یک شناور می

سمِت عراق است. شوند که کمی دورتر با سرعت درحال حرکت بهیمتوجه یک ناوچه عراقی م

را مورد اصابت قرار داده بود. در  ای باشد که پیکانتوانست همان ناوچهمیاین هدِف متحر ک 

شود: دو یهشدار داده م« 1اف»مستقر در منطقه به « 81اف»این لحظه، از سوی هواپیمای 

حال حرکت هستند. بهتر است منطقه را ترک سمت شما در فروند هواپیمای دشمن با سرعت به

 کنید.
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را از « 1اف»پایان نرسیده بود که رادار زمینی نیز هشدار را تأئید وخلبانان هنوز پیام به

ا اندوِه ناشی از غرق شدن پیکانوضعیت آگاه می ، چنان خلباناِن فانتوم )سروان سازد. ام 

یک از اخطارها توجهی نکردند. ( را خشمگین کرده بود که به هیچو ستوانیکم گودرزی اکرادی

وزای»بنابراین، با گردشی سریع به سمِت ناوچه 
ُ
در حال فرار شیرجه زده و روی آن قفل « ا

ا همراداری انجام می دشمن که به فاصله چند « 29میگ»، دو فروند هواپیمای زماندهند. ام 

ِش ارتفاِع هواپیمای فانتوم نهایت استفاده را برده و هر یرسیده بودند، از این افزا« 1اف»مایلِی 

بالفاصله اقدام به شکستن قفل « 1اف»کدام موشکی را به سوی آن شلیک کردند که جنگنده 

. از سوی دیگر، هواپیمای کندمی آنهاهای دشمن و اخالل در سامانه هدایت رادارِی موشک

آماده درگیری با  به سرعتکه از دور ناظر صحنه بود، احساس خطر کرده و « 81اف»

تا هواپیمای دشمن برای فرار از  موقع، باعث شدشود. این حضوِر بهیهواپیماهای دشمن م

در بهترین « 1اف»نند. با رفِع این خطر، خلبانان ک، منطقه را ترک های دوربرِد فونیکسموشک

رغم مانورهای شدید این ناوچه، با شلیک سه تیر موشک رهاسازِی موشک قرار گرفته و به شرایِط 

شود و اثری از آن بر روی هایی از آتش و دود به هوا متصاعد میو برخورد به ناوچه، زبانه ماوریک

 ماند. برجای نمی های خلیج فارسآب

، یک فروند 81:96ساعت ، در «دی9-ِاس ِاچ»با درخواست بالگرِد  ،«1اف»پس از فرود 

یک فروند دیگر از  82:96آید. این هواپیما در ساعت هواپیمای فانتوِم مسلح به پرواز درمی

وزا را که برای نجات افراد ناوچهکهای موشناوچه
ُ
های منهدم شده به منطقه اعزام شده انداز ا

انی، ترکیبی از هواپیماهای کند. در این وضعیت بحر را غرق می بود، مورد اصابت قرار داده و آن

در چندین نوبت  ،داشتندنهاجا که پوشش هوایی منطقه را برعهده « 81اف»فانتوِم و 

های خود قرار دادند. در نهایت چهار کهواپیماهای دشمن را رهگیری و مورد اصابت موش

 شدند.سرنگون  فروند از هواپیماهای دشمن در این روز توسط موشک فونیکس

سناوچه پیکان هپس از غرق شدن ناباورانمرحله سوم، تجسس و نجات:  -  ، عملیات تجس 

آغاز و با تاریک شدن هوا، « دی9-ِاس ِاچ»، با پرواز چهار فروند بالگرد 81:96و نجات از ساعت

 آغاز 
 
 ،همان روز 28:96در ساعت  ،همین منظور. بهشودعملیات متوقف تا روز بعد مجددا

)با شرکت فرمانده منطقه دوم  128جلسه هماهنگی دیگری در پست فرماندهی نیروی رزمی

پست  دریا، فرمانده ناوتیِپ هفتم و افسر-دریایی، نماینده پایگاه ششم، فرمانده هوا

در  ،. درپی آنشودها ابالغ میها به یگانفرماندهی( تشکیل و تصمیمات الزم اتخاذ و مأموریت
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وزا»دو فروند ناوچه ، 88:29ساعت 
ُ
 کهشوند در منطقه ظاهر می« 6-پی»و یک فروند « ا

آتش باز کرد. برابر گزارش خلبان،  آنهاهای هوا به زمین به روی پوشِش هوایی با موشک« 1اف»

شود، اما پس از چند دقیقه خلبان اعالم کرد که موتور چپ ها تأیید میانهدام یکی از ناوچه

ا این هواپیما هرگز به آشیانه بازنگشته و هواپیما آتش گرفته و منطقه را ترک می کند. ام 

دهند. روشن کی این هواپیما نمیدشمن در نزدی رادار هم گزارشی از هواپیماهایهای ایستگاه

هردو خلبان رقم خورده است. در  یبرا ینیست که چگونه این هواپیما سقوط کرده و چه سرنوشت

جستجو برای نجات هر دو خلبان صورت گرفت، ولی تا غروب آفتاب اثری  ،پِی این سانحه هوایی

-ِاس ِاچ»فروند بالگرِد  چهاربه هر ترتیب، آخرین مرحله جستجو و نجات با  .8از آنان یافت نشد

جلیقه نجات  26جه، یدر نت .در روز نهم آذر انجام شد« 282-آ.بی»و یک فروند بالگرد « دی9

مای هواپی، اثری از خلباناِن یزنده بود، از آب گرفته شد ول آنهااز  یخالی و دو نفر عراقی که یک

شده در روز قبل( بدست نیامد. با غروب آفتاب، ادامه عملیات به روز بعد موکول  سرنگون« )1اف»

 شد.

 ت ـ نتایج و بازتاب عملیات مروارید

آموزش  )در حوزه های تاکتیکِی عملیاِت مرواریدتواند در تحلیِل ارزشای که مینکته برجسته

گیری جزئیاِت نبرد و توالِی رویدادهای و ارزیابی( مورد توجه قرارگیرد، نظِم عملیاتِی نهاجا در پی

طرفه آن است. با آغاز درگیرِی تهاجمی و مقتدرانه توسط نیروی دریایِی ارتش و برترِی کامال  یک

های نهاجا همراه بود(، دشمن متوجه عمق در صحنه نبرد )که با پشتیبانِی هوایِی جنگنده پیکان

عملیات و بازتاِب احتمالِی آن شده و درصدِد تقویِت مواضع خود برآمده بود. اعزام ناو نیروبِر 

نانسی»
ْ
رگیرِی سکوی توانست به بازپسمی« پول

ْ
لَبک

َ
گین شی از این شکست سنو جبراِن بخ ا

یت نداجا و نهاجا در نتیجهشودمنجر  ا جد  لبته . اکردگیری از مأموریت، ترفند دشمن را خنثی . ام 

 هایآگاهی و تعهِد افسر رابِط نداجا در پست فرماندهِی پایگاه ششم و شناخت وی از سامانه

ر خالص هوایی تصمیم به شلیک تینیروی  ،شناوِر دشمن را نیز نباید نادیده انگاشت. در این راستا

ر یک د ، برترِی بالمنازِع نداجا در خلیج فارسبا قهرمانِی ناوچه پیکان را گرفته تا عملیاِت مروارید

     عملیات مشترِک رزمی، فرجامی افتخارآمیز دربر داشته باشد.

                                                           
 بودند.«یکم کاظم روستاو ستوان سروان حسن مفتخری»های مسافران ابدِی این پرواز، دو تن از خلباناِن نهاجا به نام -8
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ی، دستاوردهای 
 
صورت توان بهرا می مداوم عملیات مرواریدنبرد ساعت  11در یک نگاِه کل

 زیر خالصه نمود: 

ر»انهدام سکوهای نفتی  -8
ْ
لَبک

َ
یه» -«ا م 

ُ
دولت عراق از صدور نفت  ساختنو محروم « اال

 از طریق این سکوها؛

خصوص در کانال خورعبداله در شمال خلیج قطع خطوط مواصالتی دریایی عراق به -2

ت یکه به دالیل سیاسی، نظامی، اقتصادی و پشتیبانی نیروهای رزمنده، برای ایران اهم   فارس

 ای داشت؛العادهفوق

 سِب سیادت دریایی؛کمنظور انهدام تواِن دریایی عراق به -9

رهای لهکانهدام سامانه هشدار سریع دشمن مستقر در اس -1
ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
 ؛اال

شناورهای تجاری ایران که در  علیهپایان دادن به عملیات ایذایی شناورهای دشمن  -2

 بودند. حال تردد به بنادر امام و ماهشهر

ات بر روند جنگ داشت، برهم خوردن قرارداد ساخت ین عملیه اک یار ژرفییکی از بازتاب بس

همراه هفت فروند ناوچه توپدار یا )گرگ( به« لوپو»از کالس « فریگیت»چهار فروند  یو واگذار

مورد  یحاتیارتش عراق بود. نظر به این که قرارداد تسل ییایدر یرویبه ن ایتالیا یاز سو« اتومالرا»

 ارتش یبنابر پافشارا یتالیمنعقد شده بود، دولت ا 8361اقالم مزبور در سال  یاشاره و واگذار

 . کندعراق واگذار  ییایدر یروین شناورها را هرچه زودتر به نیعراق درصدد بود تا ا

ستوانیکم خلبان شهید سیدابراهیم شریفی افسر 

 ناظر مقدم هوایی مأمور روی ناوچه پیکان 
سروان حسن مفتخری و ستوانیکم کاظم روستا 

 « 4اف»خلبانان شهید هواپیمای 

 

 2 - 73 تصویر شماره 
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ه را توانست شناورهای خریداری شدنمی ایتالیراثر سیادت دریایی ایران، دیگر ا، بهدرنتیج

ران، یارتش ا ییهوا یهابمباران یعراق درپ یهای بندربه عراق تحویل دهد. چرا که سازه

شده را از دست داده بودند و اگر  یداریخر یرش آن ناوهایو پذ یت نگهداریو ظرف ییتوانا

ن بود دامنه جنگ به آن کبروند، مم ج فارسیخل یعرب یشورهاک یخواستند به بندرهایم

جمهوری اسالمی ی دریایی ارتش ده شود. ضمن این که نیرویشکز یشورها نکبندرها و آن 

شد. حال های خلیج فارس میو آب هرمز هاز تنگ آنهاایران با حمایت هوایی نهاجا مانع عبور 

ن چهار فروند فریگیت و هفت فروند ناوچه یباتوجه به روند جنگ باید اذعان داشت، چنانچه ا

رده گست فارس جیخل یهااو برآب یانداز د، دستیرسیعراق م ییایدر یرویدست نجنگی به

ن اوضاع نابسامان جنگ، یشد. با ان آسمان و سیادت نداجا در این منطقه مشکل مییو تأم

 یهاگونه ناشی از ران رایا کن و گرفتن خایدر سرزم یشرویست در پکهای ارتش عراق شژنرال

ن یرفت. به ایخواندند و صدام آنرا پذ یر شورویاتحاد جماه یرپایهنه و دکافزارهای جنگ

و  یوسر  یشرق یافزارهاارتش عراق از جنگ یحاتیردن سامانه تسلکرد دگرگون کیرو ،بیترت

 . 8ار دشمن قرار گرفتکدر دستور  یغرب یافزارهابه جنگ ینیچ

به عنوان قهرمانان جنگ  ،کنندهشرکتتعدادی از خلبانان از پس از اجرای این عملیات، 

توان به نامگذاری در این راستا می .تجلیل به عمل آمدبه اسامی آنان با نامگذاری خیابان 

و  به نام سرگرد منوچهر محققی ، خیابانی در تبریزبه نام سروان عباس دوران خیابانی در شیراز

 ... اشاره کرد! و سروان رضا سعیدی نیز به نام سروان علی بختیاری دو خیابان در تهران

                                                           
: مرکز انتشارات تهران« دریا –بزرگترین عملیات مشترِک هوا  ه: حماسمروارید( »8931جواهری )مسبوق، محمد و علیرضا  - 8

 .36-816نهاجا، صص 
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  2-71تصویر شماره 

ا و سروان رض ، به ترتیب از راست: سروان علی بختیاریقهرمانان عملیات از پایگاه بوشهر دو تن از

 شان نامگذاری و به ثبت رسیده است هایبه نام تهران ههایی در نارمک و فرمانیکه خیابان سعیدی

 

دام ه صک یستیالیاز نگاه مبارزات ضدامپر یندیها چهره ناخوشاییآمریکانه ین زمیدر ا

در عراق همواره  یداران نهضت ناصراز زمامداران تندرو در جهان عرب و پرچم ین و برخیحس

رو آنان به این تصمیم رسیدند که با ورود نیداشتند. ازا انهیردند، در خاورمکیآن افتخار مبه

، افزارهای کشتار جمعی از آلمانمواد خام ساختن جنگ یو برخ یافزارهای فرانسوجنگ

و  ینه از خود ناسازگارین زمیا در یالمللنیب یهادر نشست ییاروپا یشورهاکگر یو د شیاتر

درن ه و مشرفتیافزارهای په جنگیه ارتش عراق به تهکن شد ینشان ندهند و چن یناهماهنگ

 .آورد یرو یفرانسو ییهوا
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 های آفندی و نبردهای هوایی سال دوم جنگعملیاتبخش سوم: نقش نهاجا در 

 

 بخش سوم

 های آفندی و نبردهای هوایی سال دوم جنگنقش نهاجا در عملیات

 

 آسای دشمنبرق جنگها و نقشی که نهاجا در شکست راهبرد در بخش پیشین به عملیات

داشت، به اختصار مطالبی بیان گردید. در این بخش جهت سهولت درک مطالب به نبردها و 

جام گیری و ان، شکل«الولید»، عملیات حمله به های پشتیبانی هوایی از عملیات نصرعملیات

ور از خط (، عملیات عبالمقدس، بیتالمبین، فتحالقدس، طریقاالئمهسلسله عملیات پیروز )ثامن

 شود.  به اختصار اشاره می (8/6/8968و دیگر نبردهای هوایی تا پایان سال دوم جنگ ) سرخ

 «نصر»ات بزرگ یهوایی از عمل یبانیـ عملیات پشت7

در اشغال نظامیان  هایی از خوزستانباگذشت سه ماه از آغاز تجاوز بخش ،8923در اواخر آذر 

ایران با شتاب لشکرهای جمهوری اسالمی متجاوز عراقی بود. در این مدت نیروی زمینی ارتش 

زه مکانی-پیاده خراسان را در برابر پنج لشکر زرهی و پیاده 66و  زرهی قزوین 86، زرهی اهواز 32

ز اقصی نقاط ایران به خوزستان منتقل شده بودند، ها که با شتاب ادشمن چیده بود. این یگان

تر در حضور سریع ،چراکه هدف اصلی ،هنوز ساز و برگ کامل نظامی خود را همراه نداشتند

« نصر»عملیات آفندی ارتش به نام  ،زمینهمنطقه و ایجاد جبهه در مقابل دشمن بود. با این پیش

ریزی و اجرا ن در استان خوزستان، طرحگیری بخشی از مناطق مورد تصرف دشمبرای بازپس

 شود:شد که در این مبحث به فرایند این عملیات با رویکرد هوایی اشاره می

 الف ـ فرایند عملیات با رویکرد نبردهای هوایی

، 8923 دی 82روز  86:66ساعت برابر طرح در  کت تاریخ و ساعت شروع رسمی عملیات:

بالفاصله از طریق مرکز فرماندهی که آغاز و مراتب در آخرین ساعات روز قبل به نهاجا اعالم 

 .شدهای مربوطه ابالغ طی پیامی به پایگاه
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، ییدفاع هوا یبرا ییات هوایچارچوب عمومی منطقه عمل ات:یمنطقه و اهداف عمل

، سوسنگرد»شامل:  ه کل استان خوزستانیاول اطالعات و هشدار یرزمیبانیخدمات پشت

ستگاه ی، اهیح، جاللیالفصه، امیصریه قی، عباوکوشکد، یم و جدیقد هیو طالئ ری، جفزهیهو

ستگاه یا غرب اهوازدشمن در جنوبگرفت و انهدام نیروهای را دربر می« طراح دهکد تا دهیحم

 و شمال آبادان ری، بهمنشهیاضیر، مناطق فیزه، غرب سوسنگرد، شمال جفید جنوب هویحم

 نزاجا از اهداف اصلی عملیات بود. های براساس درخواست یگان

وت )ابوعبیده( درالعماره با استعداد دو گردان ک ییگاه هوایپا دشمن: یروهایت نیوضع

فروند  21و « 22سوخو»، «6سوخو» یماهایفروند هواپ 16ر شامل: ین و رهگکافبمبضربتی

فروند  81با  )الوحده( در بصرهه یبیگاه شعی؛ پایتیگردان تقو کیبه همراه « 28میگ»

گاه ی؛ پا«1-یآام»فروند بالگرد  82و « 9-تیآلو» یهافروند بالگرد از گونه 81و « 28میگ»

گسترش « 29میگ»فروند  82و دست کم « 28میگ»فروند  21قار با یه )امام علی( در ذیناصر

 ه.یحبان ییگاه هواییافته از پا

« یئ1اف» هجنگند 92و  98 یها: گردانیبانیدر بخش آتش پشت: یخود یروهایت نیوضع

(؛ و چهارم دزفولگاه ی)پا« یئ2اف» هجنگند 19و 12، 18 یها(؛ گردانگاه سوم همدانی)پا

: یی(؛ در بخش پوشش هواگاه ششم بوشهری)پا« یئ1اف» یمایهواپ 62و  68 یهاگردان

هشتم های هفتم و گاهی)پا« 81اف»ر یرهگمرکب از شکاری یارکش 12و  18، 68های گردان

و  ، بوشهررادار همدان، دزفول، بهبهان یها( همراه با ایستگاهو اصفهان رازیدر ش یارکش

 (ییپدافند هوا یسربندر )فرمانده

و « 666بوئینگ» ییرسان هوار سوختکتان یها: گردانیرزم یبانیدربخش خدمات پشت

 62، 68گردانهمراه با « 896سی»ترابری سنگین  82، 88 یهاو گردان« 616بوئینگ»

« یئ1افآر.» ییهمراه با گردان شناسا و شیراز ترابری مهرآباد گاهیپا یاز فرمانده« 896سی»

 المیمستقر در ا ییخفاش و گردان اطالعات شناسا یمایمهرآباد(، هواپ یارکم شکیگاه ی)پا

 ف.اش.ا( ی)فرمانده

صحنه نبرد، خدمات  ییهوایی همراه با دفاع هوا یبانیآتش پشتوظایف و تدابیر نهاجا: 

 1/86/8923مورخ  1ر شماره یتدب»ه در چارچوب یو اطالعات و هشدار اول یرزم یبانیپشت

 . 8ها ابالغ شدر به منظور تضعیف دشمن به یگانیکه به شرح ز« نهاجا یفرمانده

                                                           
 ژه نهاجا یدر دفتر و 13ازدهم شماره یات جلد یعمل 2-21 یپرونده - 8
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 ان انجام شود.کماکدشمن در پشت جبهه  یالف. قطع خطوط مواصالت

، هینیحس – بصره یمحورها یرو ییهوا همسلحان ییو شـناسـا یب. قطع خطوط مواصـالت

 ،سوسنگرد - هیاهواز، طالئ - و نشوه ریجف - هیاهواز، نشوه، طالئ - ، خرمشهراهواز - بصـره

 . یارکسوم، چهارم، ششم ش یهاگاهیق پایاز طر

ق یاز طر« 81اف» یماهایهار فروند هواپتوسط چتا بوشهر  مناطق اهواز ییج. پوشش هوا

غرب  ییساعته به مدت پنج روز، پوشش هوا21به صورت  یارکهفتم و هشتم ش یهاگاهیپا

 گاه دومیدر روز توسط پا آذربایجان هگاه سوم همدان و منطقیدر روز و شب توسط پا و همدان

در روز توسط  تهران همنطق یی، پوشش هوام مهرآبادکیگاه یو در شب توسط پا زیتبر

های همراه با مأموریت« 81اف» یمایو در شب توسط هواپ« 2اف» یماهایهواپ

 رسانی از پایگاه یکم ترابری.سوخت

  ب ـ شرح و اجرای نبردهای هوایی عملیات نصر

-ن پرواز جنگندهیونهم آذر، اولستیروز بهای تعیین شده، در در راستای مأموریت

م کیر های لشکبه منظور انهدام یگان گاه دزفولیفروند از پا چهارنهاجا به تعداد  یهانکافبمب

 یو قطع خطوط مواصالت سوسنگرد هدر منطق ی، لشکر نهم زرهیشمال هزه در جبهیانکاده میپ

یات و قبل از شروع عمل شداجرا « یغربیعل-تهیوک»و « شهیبتال-تهیوک»ر یاین لشکر در مس

با  یارکگاه چهارم شی، پازرهی 86لشکرزمینی، در روزهای سوم و ششم دی به درخواست 

 بمباران و  یتعداد« یئ2اف» یمایچندین دسته از هواپ
 
از نفرات و ادوات لشکر نهم را مجددا

 ردند.کرا خاموش  آنها هآتش توپخان

ــروع عمل ،ماهیدر روز چهارم د ــله از احتمال ش ــمن بالفاص ــدات مطلع یدش گردان  کیو  ش

 ین به هوایزم یکگســـترش داد؛ همزمـان دو گردان موشـــ« وتکال»گـاه یرا بـه پـا« 28میـگ»

ــام» ــحنه نبرد ییدفاع هوا»را به عنوان « 6س ــمن تقویت  کردبر کاالله یهایبلند راهی 8«ص و ض

 .8دران آماده شیا ینیزم یرویو ن ییهوا یرویه نینبرد عل ی، برا«ریجف» هخود در منطق یروهاین

دو  8116تا  8182ه در ساعت کدارد یاعالم م« ف.ا.ش.ا» ،8923ماه یدر روز نهم د

 یهاده به نامکبا قصد بمباران سه ده «29میگ»و  «22یوتی»دشمن از نوع  یمایگروه هواپ

                                                           
 THEATRE« صحنه نبرد ییپدافند هوا»و " ”THEATRE MISSLE DEFFENCE« صحنه نبرد کیپدافند موش»منظور  - 8

AIR DEFENCE”.است " 
 کخود اعالم آماده باش صددرصد  یروهایه دشمن به تمام نکدارد یاعالم م 9( سماجا1/86/23در این تاریخ ) - 8

 
رده و احتماال

 شف شده است.ک« نصر»عملیات 
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 829انس کفر  یرو ،«نصر» یاتیمنطقه عمل یلومتریک سهدر « یسومان، صفحه و ُسوم»

 و شدخفاش آغاز  یمایتوسط هواپ کیترونکات جنگ الیه عملک داشتندمگاهرتز تماس 

ایرانی از صحنه نبرد « 1اف»سریع هواپیماهای  واکنشسرانجام با هواپیماهای متخاصم 

 «نیسان»به سمت نهر  دشمن نیروهای خود را از غرب سوسنگرد ،متواری شدند. به دنبال آن

و تصرف پادگان حمید شود. از  قزوین زرهی 86لشکرتا مانع انجام تک  کرداعزام « جاللیه»و 

های نظامی خطوط مواصالتی و ستون« 2اف»فروند  چهاربا  پایگاه دزفول ،دی 88اینرو در روز 

 را بمباران کرد. « یهئحلفا»این لشکر در منطقه 

« 2افآر.»های شناسایی اولیه که توسط هواپیماهای عالوه بر مأموریت ،در این عملیات

 8«توکل»صورت پذیرفت، همچنین جهت پشتیبانی از عملیات  مستقر در پایگاه دزفول

ی هاماه از منطقه عملیاتی )شامل بیاباننخستین مأموریت عکسبرداری هوایی در هفتم دی

انجام پذیرفت که طی آن سرگرد منصور « 1افآر.»( توسط و شرق رود کارون شمال آبادان

علیرغم آتش پدافند هوایی سنگین دشمن توانستند از  /ستوانیکم محمود کنگرلوناصری

منطقه عکسبرداری کنند. لیکن به دلیل اصابت گلوله به هواپیما و سوراخ شدن مخازن سوخت 

ابت حدود به صورت اضطراری در پایگاه دزفول فرود آمدند و خلبانان پس از پیاده شدن اص

ایی ، گردان شناسجهت عملیات توکل از این رو،هواپیما را مشاهده کردند.  هپنجاه گلوله به بدن

 .2انجام داد برداری از منطقه جنوب خوزستانپرواز عکس 6

 3با  همدان( خلبانان پایگاه شکاری 82/86/8923قبل آغاز عملیات زمینی، ) از ساعاتی

پیاده مکانیزه در  2مواضع لشکر« 2اف»فروند  86با  و پایگاه دزفول« 1اف»فروند هواپیمای 

فروند  چهارزرهی دشمن در قیصریه را در هم کوبیدند و هم زمان  19، قرارگاه تیپ منطقه جفیر

برای جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از نقاط دیگر عراق  دیگر از پایگاه هوایی بوشهر« 1اف»

الفصیح(( همراه با نیروهای احتیاط دشمن را به منطقه عملیاتی، تیپ سوم عراق واقع در ))ام

به سمت شرق  کوردر جنوب کرخه قزوین زرهی 86لشکرمورد حمله قرار دادند. سپس تیپ یکم 

پیش رفتند  و شرق هویزه نیز تا جنوب کرخه اهواز زرهی 32لشکرروانه شد و عناصری از تیپ دوم 

با  کورقزوین در شمال کرخه زرهی 86لشکرو به غنائم خوبی نیز دست یافتند. اما تیپ سوم 

                                                           
انجام شود ولی به دلیل بروز موانعی با چند روز تأخیر به اجرا  ، در منطقه آبادانبا عملیات نصرعملیاتی که قرار بود همزمان  -8

 درآمد.
، انتشارات ایران سبز به سفارش هیئت معارف جنگ شهید «نیروی هوایی در دفاع مقدس( »8913رضا، )، علینمکی -  2

 .862، ص شیرازیصیاد
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پایگاه  ،. در این اثناشدزرهی ارتش عراق مواجه  19مقاومت سرسختانه نیروهای مخصوص و تیپ 

که زیر آتش  های نامنظم شهید چمرانهای نزاجا و گروه جنگچهارم شکاری برای دفاع از یگان

شروی و راه را برای پی کردبه بمباران توپخانه دشمن  اقدامسنگین توپخانه قرار گرفته بودند، 

ساعته هواپیماهای  21نیروهای خودی هموار ساخت. البته همزمان با این تحرکات، حضور 

روی هوایی عراق شده در مناطق مختلف آسمان کشورمان باعث فلج شدن نی« 81اف»رهگیر 

و خلبان آن  سرنگوناز پایگاه دزفول « 2اف»دی( یک فروند هواپیمای  82بود. در این روز )

 ستوانیکم محمود یزدی با چتر نجات فرود آمد.

 های همداندی توسط پایگاه 86و  86در روزهای  زرهی 86لشکر 9پشتیبانی آتش از تیپ 

پ نیز مواضع تی ادامه یافت و مواضع دشمن پی در پی بمباران شدند و پایگاه بوشهر و دزفول

کرد. در این ( بمباران )شرق کارون« مارد»و « دارخوین»پیاده دشمن را در  11تازه نفس 

جمعی پایگاه دزفول توسط دشمن روی منطقه عملیات « 2اف»یک فروند دیگر  ،هامأموریت

به شهادت رسید. نقشه هوایی عملیات بر روی  و خلبان آن سروان محمود یزدان پناه سرنگون

 نشان داده شده است. 9-8نقشه 

 
  6-7نقشه شماره 

  7000000/7اس یدر مق ییهوا هر روی نقشو مسیرهای پروازی ب« نصر»منطقه عملیات 
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در این روزها  .ماه به وقوع پیوستدی 83و  81های هوایی در روزهای اوج عملیات

 ایران و گروه جنگ های نامنظم شهید چمرانجمهوری اسالمی رزمندگان نیروی زمینی ارتش 

ت تعیین شده خود دساهداف ای توانستند با پشتیبانی هوایی نهاجا، به بخشی از تا اندازه

یس به عنوان رئ سرلشکر سلیمییابند و دشمن را به عقب برانند که در طی آن شادروان امیر 

در بیمارستان خانواده تحت عمل  و پس از انتقال به تهران شدهای نامنظم مجروح ستاد جنگ

بمباران گسترده با « 2اف»و « 1اف»فروند  91نهاجا با  ،. در این روز8قرار گرفت جراحی

 نیروهای دشمن، تلفات و خسارات سنگین به ارتش متجاوز عراق وارد ساخت.

ر امر فرمانده یو ز اهواز  2کز دسکمر  یهابر اساس درخواست ییمأموریت بمباران هوا

و « الغفارام»به نام  ییهادهکدو منطقه یعنی ده یانجام و رو کات مشتر یدر عمل ییهوا

 یو سوم زره مکیپ ین فشار را بر تیشترین نقاط با آتش توپخانه بیه دشمن از اک« حیالفصام»

امان دشمن یخودی تحت فشار ب یهاپیت از این رو،رد، متمرکز بود. کیوارد م 86لشکر

شتر پروازها یخود بازگردند. دالیل ب یهمان مواضع قبل یعنی ورکرخهکم گرفتند به شمال یتصم

 یالشم یسون خسارات به آنیمترکها بود تا بتوانند با پین تیا ینینشعقب ،ن روزیدر ا

لت در این نبردها به عرده بود، بگذرند. کن رود احداث یه دشمن قبال  بر اک ییهااز پل ورکرخهک

« 1اف»نبرد توسط عراق، شش فروند از هواپیماهای پوشش مناسب دفاع موشکی صحنه 

مات با تحمل صد اله براتپورخودی مورد هدف قرار گرفتند که یک فروند آن توسط سرگرد فرج

رح آن در شدند که ش سرنگونو پنج فروند دیگر  فرود آمدسالم  فراوان بر روی باند پایگاه دزفول

وسیله هواپیماهای دو نوبت پرواز شناسایی ب ،دی 81به هر روی، در روز ادامه آمده است. 

انجام شد. نتایج عکسبرداری حاکی از احاطه نیروهای  از مبدأ پایگاه هوایی دزفول« 2افآر.»

 .های دشمن بودخودی توسط یگان

 هشتروز نبرد هوایی و  22پس از  29/86/8923در مورخ  عملیات نصر ،با این توصیف

. در این 9مهمی پایان پذیرفت دستاوردها و تلفات آن، بدون با همه سختیروز نبرد زمینی، 

و یارانش بدون توجه به هشدارهای سرهنگ  الهدیعملیات بود که شهید حسین علم

                                                           
: انتشارات آتشبار، سحآدم تهران «یاِر دوست: خاطرات امیر سرلشکر سلیمی( »8932مقدم )گلفام، ابراهیم و قاسم اکبری - 8

 .886ارتش ج.ا.ایران، ص 
صورت موقت و تا ه بهکاست  ییگان هوای «DIRECT AIR SUPPORT CENTER :DASC»ه اختصار واژگان کدسک  -2

 د.ینمایت میعملیات را هدا ییشود و آتش پشتیبانی هوایل مکیتش یدر جوار قرارگاه اصل ینیزم یات لشکرهایعمل هخاتم
: انتشارات ایران سبز به سفارش هیئت معارف جنگ شهید ، تهران«عملیات نصر( »8939حسینی، سیدیعقوب ) -  9

 218، ص شیرازیصیاد
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های ابتدایی به مصاف دشمن با سالح« هویزه» هفرمانده تیپ عمل کننده در منطق جمشیدی

 رفتند و همگی به شهادت رسیدند.

چنین  کننده در عملیات نصریکی از خلبانان شرکت ،محمدرحیم پورفرزانهسرهنگ 

رزمندگان ایرانی به خوبی توانستند دشمن را عقب برانند. اما در  ،با شروع عملیات»گوید: می

ادامۀ عملیات در دام پاتک گازانبری نیروهای عراق افتاده و تحت شرایط سختی قرار گرفتند. 

ریزی قبلی، عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای سطحی را نیروی هوایی برابر برنامه

ها به نزدیکی آن در خطر سقوط قرار گرفته بود و عراقی وازداد. شب هفدهم که اهانجام می

 همدان پایگاه هفرماند فرماندهی نهاجا با سرگرد پورگلچین رسیده بودند، سرهنگ جواد فکوری

ها بسیج شوند تا جلوی دشمن گرفته شود. به نقل تماس گرفته و تأکید کرده بود...، همۀ خلبان

 گفته بود، حتی اگر خلبانی پایش شکسته، بگذارید پرواز کند!  ، فکوریاله براتپوراز امیر فرج

 اش حسینیو کابین عقب یک پرواز دو فروندی با لیدری براتپور، ز هیجدهم دیصبح رو

 نیروهای تقویتی ،شماره دوی آن بودیم. هدف برنامه شد که من همراه با سیدجعفر طالبیان

عراق بود که از شهر العماره برای کمک به نیروهای پیشرو در حرکت بودند. خوشبختانه با توجه 

تر فقط به جاده متکی بودند و این کار ما را راحت آنهابه بارش باران و باتالقی شدن منطقه، 

ه و یک بار دیگر عالوه بر بمباران ادوات دشمن، دور زد ،کرده بود. وقتی به منطقه رسیدیم

شد. لحظاتی ستون را روی جاده به مسلسل بستیم. خودرو بود که از جاده منحرف و چپ می

آمد. جهنمی از بعد روی هور رسیدیم. از البه الی نیزارها موشک سام بود که به طرف ما می

صابت کرد ( اآتش پدافند شکل گرفته بود. یک موشک به بال چپ هواپیمای لیدر )امیر براتپور

به  ،بنشیند. من به پایگاه خودمان برگشتم. ساعاتی بعد و او مجبور شد در پایگاه هوایی دزفول

ها به عنوان شماره دو قرار در کابین عقب، همراه با یکی از خلبان اتفاق ستوان کورش روندی

کردم با آن حجم آتش و تجربه کم موقعیت دشمن را بمباران کنیم. از آنجا که فکر می ؛شد

دهد، نپذیرفتم. البته پس از بگو مگوهای طوالنی قرار شد، او کار دست خودش می ،شماره دو

 یم. تک فروندی مأموریت را انجام ده

روی هدف بودیم. تشعشع خورشید دید را خیلی کم کرده بود. افسر ناظر  ،نزدیک غروب

توانید برگردید. اما دلم راضی نشد! به اجبار مقدم اطالع داد، وضعیت خیلی بد است و شما می

ای رسیدیم که مهمات را در یک درجه انجام دادم تا هدف را بهتر ببینم. به نقطه 96گردشی 

شد. به خودم ای چیده بودند. از همه طرف این نقطه به سمت ما تیراندازی میایرهمنطقه د
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در ببریم. اما به لطف خدا رد شدیم. یک ها جان سالم بهگفتم، محال است از میان این گلوله

کند. فکر کردم سامانه آن خراب آن دیدم انگار مسلسل هواپیما خود به خود تیراندازی می

ود متوجه شدم این گلوله دشمن است که به محل مسلسل اصابت کرده و از شده. ولی خیلی ز 

گذرد! بعد از گردش کامل به سمت مرز خودی، دید بهتر شد و توانستم تا حد کنار هواپیما می

امکان نزدیک زمین پرواز کنم. مدتی بود از روندی خبر نداشتم. از آینه نگاه کردم او را ندیدم. 

. جواب داد. گفتم، کجایی؟ جواب داد، آنقدر گلوله زیاد بود که صندلی با نگرانی صدایش زدم

به هر حال آن روز خدا عمری دوباره به ما  طور!ترین حالت برده و سرش را نیز همینرا به پایین

ترین پروازهای عملیاتی را علیه داد. در این روز پایگاه هوایی شهید نوژه، یکی از پر حجم

این مطالب از آن روی «. 8شود داد و توانست مانع از سقوط احتمالی اهواز نیروهای عراق انجام

ن ایران در ایجمهوری اسالمی گرامی بدانند که ارتش  خوانندگاندر این نوشتار آمده است تا 

اله فرج 2عملیات با چه مشکالتی روبرو بود و چه تلفات سنگینی را متحمل شد. امیر سرتیپ

ن کنند که حیهردو نقل می ،از پایگاه ششم اکبر توانگریان 2از پایگاه سوم و امیر سرتیپ براتپور

درخواست  ،ماهپس از پاتک دشمن در روزهای هیجدهم و نوزدهم دی ،اجرای عملیات

با مرکز فرماندهی پایگاه تماس گرفت و هشدار داد  پشتیبانی آتش هوایی شد و شهید فکوری

که اهواز در آستانه سقوط است. لذا با وجود حجم آتش سنگین دشمن، خلبانان نهاجا از 

بپاخاستند و بخشی از نیروهای پوندی  226های های یادشده با آرایش کامل بمبپایگاه

یات عمل هرا که نخستین تجرب« نصر»دشمن را منهدم کردند. البته علت ناکامی در عملیات 

از یکسو به علت ناهماهنگی و اختالف نظر بین مسئولین عالی رتبه باید بزرگ ایران بود، 

آگاهی زودهنگام دشمن از طرح از سوی دیگر، کشوری و لشکری و برخی عوامل داخلی و 

جستجو نمود. با این وجود انجام نخستین  هگیرانسنگین و غافل« پاتک»عملیات و اجرای 

نسجام لزوم ا هبسیار مفیدی در زمین هها، تجربباهمه کاستی ،عملیات آفندی کالسیک ارتش

 یم قرار داد کهسازان و مراجع اتخاذ تصمفراروی تصمیم ،نیروهای خودی و بیرون راندن دشمن

 پرداختن به آن از موضوع بحث خارج است. 

                                                           
  . 886: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939، احمد )مهرنیا - 8
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  6-7تصویر شماره 

، ینیسایرضا یپ شهید علی، به ترتیب از چپ: سرتاز پایگاه بوشهر نصر سه تن از قهرمانان عملیات

افت نشان فتح از مقام عظمای والیت یدر حال در یاریبخت یعل 2پیو سرت یمنوچهر محقق 2پیسرت

 و فرماندهی معظم کل قوا

 

 ییهوا یپوند مهمات جنگ 222هزار و  981بیش از  ،ات نصریدر پشتیبانی هوایی از عمل

توسط هواپیماهای رهگیر « َکپ»مراقبت مسلحانه هوایی  نوبت پرواز 168و مصرف شد، 

به  از پایگاه چهارم شکاری دزفول« 2اف»و شکاری  ، اصفهاناز پایگاه های شیراز« 81اف»

رسانی و اعم از سوخت یرزم یبانیخدمات پشت نوبت 666و  ییبمباران هوا نوبت 812همراه 

 .گرفتترابری هوایی انجام 

زان خسارت وارده به دشمن چندان قابل یم ،ییات هوایاز نظر عملوارده بر دشمن:  یهاخسارت

توان به این موارد اشاره کرد: می ییهوا یهاسکهای پس از پرواز و عبرابر گزارش .شمارش نبود

و برابر گزارش  یفروند بالگرد هجوم 9دستگاه خودرو،  26،یو نفربر زره کدستگاه تان 22انهدام 

گر که به اسارت ینفر د 166ش از هزار نفر سرباز و به اسارت گرفتن یشته شدن بک ؛ینیزم یروین

لشکرها  2دشمن را در رکن یروهاین و گسترش یاتی، بخش اطالعات عملین گروه نظامیدرآمدن ا

ن ت دشمیاز وضع یه تا آن زمان اطالعات درستکساخت. چرایار پربار میبس و قرارگاه مقدم نزاجا

 ازمند بودند. یار بدان نیار نبود و فرماندهان خودی بسیدراخت
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 « نصر»ات یپ ـ سوانح نهاجا و نتایج عمل

تعدادی از کارکنان متعهد و متخصص نهاجا که داوطلبانه دربخش  ،الف. در عملیات زمینی

ن یآغاز یهاییجاطی جابه ید 89وسته بودند، در روز یپ ینیزم یرهاکبه لش یانسان یروین

 یفن ارمندکز و کمر  یبانیپشت یجمع ین ساعیعبدالحس یاستواردوم آجودان« نصر»ات یعمل

  به شهادت رسیدند! در جبهه اهواز زیگاه تبریپا یجمع رهنما ییحی

دچار  به هنگام فرود در نزدیکی کرمانشاه« 896سی»ترابری  یمایب. یک فروند هواپ

ن م خلباکی، ستوانی، سروان ناوبر احمد رمضانییاله آقاسانحه شد و سروان خلبان نصرت

 یم داود معنوکیمهندس پرواز، استوار یمحمد زند 9، سرهمافرصفتکاصغر مالئیعل

 متخصص یان عشقانیمحمد ظهور یدر دم شهید شدند و استوار فن یریسرمتخصص بارگ

 مارستان شهید شد.یدر ب یریبارگ

از پایگاه چهارم « یئ2اف» یمایدو فروند هواپ ،ماهپانزدهم و هفدهم دیپ. در روزهای 

 شدند. سرنگون دزفول

و  یرج محبیسروان ا یبه خلبان« ید1اف» یماییک فروند هواپ ،ماهت. در روز هیجدهم دی

ه خلبانان با مهارت و کدشمن قرار گرفت  یی، مورد اصابت ضدهوام محمدرضا آذرفرکیستوان

ر یها، ناگزدند و در آنجا به دلیل باز نشدن چرخیرسان را به فرودگاه دزفول فراوان آن یدشوار

 . 8ما منهدم شدیو با چتر نجات سالم فرود آمدند و هواپ هواپیمای آسیب دیده را ترک

 که شرح آن اله براتپورماه، عالوه بر سانحه فوق و هواپیمای سرگرد فرجدر روز هیجدهم دی

اه جمعی پایگ و ستوانیکم مشیری به خلبانی سروان جعفربای« ئی1اف»گذشت، یک فروند 

، بر فراز نیروهای دشمن هدف ضدهوایی قرار گرفت و خلبانان هواپیمای آسیب دیده همدان

هواپیما  ،هنگام نشستنهدایت کردند، اما به را با وضعیت اضطراری تا باند پروازی پایگاه دزفول

و با چتر نجات سالم فرود آمدند و  کردندهواپیما را ترک  ناگزیراز کنترل خارج شد و خلبانان 

 هواپیما برای همیشه از رده پروازی خارج شد. 

                                                           
 به منظور تقویت آتش پشتیبانی هوایی از پایگاه« دی1اف»چندین فروند هواپیماهای  8923شایان ذکر است که از اواخر مهر  - 8

به مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی « 2اف»گسترش یافته بودند و در کنار هواپیماهای  به پایگاه چهارم دزفول مهرآباد
 پرداختند که برخی از آنها دچار سانحه شدند.می
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  6-2تصویر شماره 

  وپالکو ستوانیکم عبدالرضا  ین قهستانیسرگرد محمدحس

 دی 79ات در ین عملیشاخص ا یاز شهدا
 

و  های دشمن واقعمورد اصابت موشک ئی1اف»سه فروند  ،ماهث. در روز نوزدهم دی

به خلبانی سرگرد منوچهر  شدند که دو فروند آن از پایگاه ششم بوشهر سرنگون

ر د /سروان بیژن عالیداییو سرگرد اسماعیل عسگری /ستوانیکم کیومرث حیدریانمحققی

خلبانان پس از ترک هواپیما سالم با چتر  ،های پروازی مجزا برخاستند و در اطراف اهوازدسته

م کی/ستوان8ین قهستانینجات فرود آمدند و هواپیمای سوم به خلبانی سرگرد محمد حس

 یروهایو بمباران قرارگاه و ن ییورش هوایاز پایگاه سوم بپا خاست و هنگام  وپالکعبدالرضا 

  دند.یو هردو خلبان در دم به شهادت رس سرنگون یر نهم زرهکلش

های نهاجا رزمی جنگنده هایپروازها و روند ماهیانه از مأموریت آماری ،در پایان این مبحث

 ارائه شده است.  9-8( در قالب جدول شماره 8923در شش ماهه نخست جنگ )نیمه دوم سال 
 

 6-7جدول شماره 

 انه هواپیماهای جنگنده نهاجا در شش ماه نخست جنگیپرواز ماه هاینوبتتعداد 
 

 اسفند بهمن ید آذر آبان مهر

1862 2622 8981 8663 8969 8232 
  

 912هزار و  82برابر جدول یادشده شمار  نهاجا ،اول جنگ هطی شش ماه ،مجموعدر 

حاکی از افزایش  یسه تعداد پروازهای ماهیانه اگرچهمقارزمی انجام داده است که  نوبت پرواز

باشد؛ لیکن به طورکلی پس از نبردهای هوایی می 8923 ماه نسبت آذرازهای رزمی در دیپرو 

                                                           
ای از جمله حمله به نیروگاه بود که تا این مقطع از جنگ، نبردهای دالورانه« 1اف»آور یکی از خلبانان نام شهید قهستانی - 8

 به شهادت رسید.« نصر»را هدایت و لیدری کرده بود و در عملیات  ای اوسیراک در غرب بغدادهسته
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 اهشکدرصد کاسته شده است که این  26های رزمی بیش از میزان عملیاتمهر و آبانماه، از 

بان و مبود خلکماها، یاهش هواپکشتر متوجه ی، بلکه بیر و نگهدارینه به دلیل مشکل تعم

های کوش گردانکارکنان متخصص و سخت ،شد. چراکه در این مقطعیقطعات یدکی م

روزی بسیاری از هواپیماهای صدمه دیده را با انجام تعمیرات سنگین نگهداری با تالش شبانه

 عملیاتی قرار دادند.  هدر رد

 «6ِاچ ـ»یا مجموعه  ـ عملیات حمله به الولید2 

گاه یبا این کشور، سه پا هیاردن و سور کمشتر  یمرزها کیکشور عراق، نزد یدر بخش غرب

ه درظاهر به منظور مقابله با رژیم کوجود دارند « H-9/C»و « H-9/A« »H-9/B» یهابا نام ییهوا

گاه یآغاز جنگ، جا ن مجموعه دریخوانند. امی« دیالول»اشعالگر قدس بنا شده و آنرا پایگاه بزرگ 

ه به ظاهر دور از برد مؤثر و یا شعاع عمل کعراق بود  یرنظامیو غ ینظام یماهایهواپ یدپو

« دیالول»شد. هر سه فرودگاه تحت نظر پایگاه هوایی نهاجا تلقی می یهانکافجنگنده بمب

با  ییواه یراهبردات یعمل کی یطراح یمناسبی برا یهاتوانستند هدفیسو م بودند و از یک

از « صرن»بزرگ  کمشتر ات ینسبی در عمل یامکنا ،گرید یاز سو ن باشند ویسنگ یهابمباران

 ردهکران فراهم یارتش ا یات آفندیرا در عمل یود نسبکر  8966 ن سالیتا فرورد 8923 یاواخر د

به پدافند پرداخته و موقعیت خود را تثبیت شده  یاشغال یهانیز در سرزمیبود و ارتش عراق ن

م امن، از چش هارتش عراق و گسترش هواپیماهای خود به منطق اقدامات با این حالپنداشته بود. 

تیزبین طراحان عملیاتی نهاجا دور نبود و همواره درصدد ضربه به آن بودند تا این که طی یک 

بزرگترین عملیات راهبردی نهاجا به عنوان « 9-اچ»حمله به مجموعه  ،ریزی دقیق و منظمبرنامه

در های هوایی در تاریخ هوانوردی، در دوران دفاع مقدس از بعد مسافت و یکی از برترین تک

 دستور کار سامانه عملیاتی نهاجا قرار گرفت.

 الف ـ فرایند طراحی و اجرای عملیات

جام روز شنبه پس از دوبار تالش ناموفق یا نیمه کاره، سران ،«9-اچ»عملیات حمله به  

فروند اصلی،  هشتافکن فانتوم )بمبفروند جنگنده 82 با 8966 نیپانزدهم فرورد

با لیدری کم نظیر  ،در پرواز( از پایگاه سوم« رزرو»روی زمین و دو فروند دیگر « رزرو»دوفروند

ری فرمانده پایگاه و شمار دیگ ،و حضور سرهنگ قاسم پورگلچین اله براتپورسرگرد خلبان فرج

نهاجا  ،ن روزیهای پروازی، با موفقیت صورت پذیرفت. در ااز خلبانان مجرب نهاجا در دسته
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انجام داد که فرایند  یرزم یبانیخدمات پشت نوبت پرواز 26و  ییپوشش هوا نوبت پرواز 69

 :بودطراحی و اجرای عملیات به شرح زیر 

بندی سری از مرکز پیامی آنی با طبقه ،89/6/8923ابتدا در مورخ  ،از نظر سابقه

 ی( ط9ایران )سماجاجمهوری اسالمی ارتش مشترک فرماندهی ستاد 

ید های الولکه پایگاهبه ستاد فرماندهی نهاجا مبنی بر این 2626/69/93/8661/91شماره  

در عمق خاک دشمن مصون های نهاجا های تهاجمی جنگندهعملیاتو اسماعیله از گزند 

سازی از سوی فرمانده در مدارک بسیار مهم و سرنوشت ،شود. به دنبال آناند، ارسال میمانده

به پایگاه هوایی دوم و سوم شکاری  ،()شادروان سرهنگ محمد مهام وقت پادگان پیرانشهر

های هواپیمای گردد؛ این مدارک حاوی اطالعاتی بود که ارتش عراق گردانارسال می

، «29میگ»تعداد زیادی فروند(،  6« )86یوتی»فروند(،  26« )22سوخو»افکن بمب

های مختلف عراق را در این سه پایگاه و بالگرد به همراه چند دستگاه رادار از پایگاه« 26سوخو»

 . 8گسترش داده تا از گزند حمالت احتمالی نهاجا مصون باشد

ن  268 -1/6-216مرکز یا پست فرماندهی نهاجا بالفاصله طی شماره  ،در این خصوص

رسد. لذا در های نهاجا به اهداف مذکور نمیدر پاسخ چنین عنوان داشت که برد جنگنده 9هـ

های ها بعد از انجام مأموریت در یکی از فرودگاهاجازه داده شود تا جنگنده ،صورت تصویب

گیری فرود آیند که مراتب پذیرفته نشد. البته در ( جهت بنزینغربی هدف )در سوریهشمال

به صورت خط  ترین نقطه ایران یعنی پایگاه هوایی همدانکه فاصله نزدیک شدمشخص 

کیلومتر است. لذا با توجه به مسطح بودن سطح زمین هرگونه پرواز در  136مستقیم تا هدف 

ونه گهیچ بنابراین، شدتوسط رادارهای پدافندی عراق کشف می ارتفاعات پست به راحتی

 امکان و شانسی برای رسیدن به هدف، حتی در صورت رسیدن برای بازگشت وجود نداشت.

یماهای و یا گسترش هواپ یا فرودگاه آبادان بر حمله از پایگاه امیدیهپیشنهادات دیگر مبنی

ری های دیگطرحمشترک،  هطی یک جلس ،غیرممکن بود. در همین زماننیز  فانتوم به تبریز

ه نظر ب سرهنگ خلبان فریدون ایزدستا کار پیشنهادی سوم توسطکه طرح یا راه شدنیز عنوان 

 غرببه این صورت که مسیر پیشنهادی طرح سوم از شمال ؛رسیدخردمندانه و قابل اجرا می

های گذشت که بیشتر مسیر عبور جنگندهمی میان ارتفاعات مرزی بین عراق و ترکیهکشور و از 

های بانحتی دیدان کشف به وسیله رادار و العبور تشکیل داده و امکهای صعبنهاجا را، کوه

                                                           
 .29: انتشارات سوره مهر، چاپ سوم، ص تهران« حمله به الولید( »8936، احمد )مهرنیا - 8
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 به صفر می
 
ا امنیت تر بود، اسانید. اگرچه این مسیر از دومسیر دیگر طوالنیردشمن را تقریبا م 

  و بیشتری داشت. مسافت رفت
 
کیلومتربا احتساب  9166)ناتیکال مایل 2966برگشت حدودا

( هور ثالث )سوریگیری در مرز کشبار سوخت گیری( محاسبه شد و نیاز به دومسیرهای سوخت

 با عراق داشت.

بیشتر  بررسی برایدرگرفت و جلسه  هاییتفاده از فضای کشور ثالث، بحثبا شنیدن اس  

 مناسبی که ارائه گردید، شد که درنشست به روزهای آتی موکول
 
های بعد با راه حل نسبتا

-جامبو»که یک فروند تانکر بوئینگ حل، مقرر شد شد. در این راهسرانجام طرح سوم پذیرفته

 جا اعالمبرود و در آن المللی به دمشقدر قالب یک مأموریت معمولی ازکریدورهای بین« 616

بعدی  616بوئینگکه با  کندو به ظاهر درخواست قطعات مورد لزوم و مکانسین  مشکل فنی

باشد، به جای قطعات درخواست شده، قطعات و رسان میکه دومین تانکر سوخت

 مورد اضطراری پیش « 1اف»های هواپیماهای مکانیسین
 
به دمشق اعزام شوند، که اگر احتماال

ه کاینعنوان گیری اول بهو دوم این که وقتی برای سوخت کنندجا اقدام ، بتوانند در آنآمد

 کلمشاعالم  بار دیگرگیری دوم، کنند، به منظور سوختبرطرف شده با هم پرواز می مشکل

بیایند و  آنهاها پس از انجام عملیات خود به سمت  «1اف»کنند تا گذرانی کرده و وقت

 .گیردگیری دوم انجام سوخت

سه مرتبه کارگروهایی متشکل از: سرهنگ  ،الزم به ذکراست که به منظور ایجاد هماهنگی

احمدآقا )یادگار امام(، برادر همسر حاج ، شادروان صادق طباطبائیخلبان فریدون ایزدستا

جمهور وقت سوریه به دیدن رئیس ایران در سوریهجمهوری اسالمی نماینده اداره دوم و سفیر 

 )مرحوم حافظ اسد( رفتند تا جهت رویدادهای احتمالی و اضطراری که موجب نشستن یک یا

که دراین رابطه نظر او جلب  شود، اجازه بگیرندهای سوریه میچند هواپیما دریکی از پایگاه

با مقامات باالتر انجام  هایی که فرمانده نیرورابطه و هماهنگیشد. سرانجام با توافق دراین

دادند و زمانی که احتمال هرگونه ریسک و مشکالت آن را ضمانت کردند، این طرح به طور 

تا در اولین فرصت  شدواقع و مقرر « بهرام هوشیار 2امیر سرتیپ»شادروان کامل مورد قبول 

  .به اجرا درآیدمناسب 

یک فروند هواپیمای  ،8923روز ششم آبان  ،برابر هماهنگی ،مرحله اولدر نخستین تالش یا 

ت تا رف المللی به سوریه)تانکرسوخت( به عنوان یک پرواز عادی از کریدورهای بین 616بوئینگ

 برابر طرح پیششود آماده انجام مأموریت
 
ی یما. هواپیانجام گرفت شدهبینی. کلیه موارد دقیقا
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عنوان نیز به که قراربود قطعات و نفرات فنی بیاورد، سرهنگ خلبان فریدون ایزدستا

گر عملیات در هوا، جزو لیست نفرات فنی، در این پرواز قرار داده کننده و هدایتافسرهماهنگ

رسان به سوریه اعزام با دومین تانکر سوخت« 1اف» های هواپیمایشد و همراه با تکنیسین

فروند  81 ،بود؛ بنابر طرح اولیهشده روز عملیات تعیین  ماه، دهم آبانشدند. برابر هماهنگی

مت سفروند اصلی و دو فروند رزرو( از پایگاه سوم شکاری بلند شدند و به 82« )1اف»هواپیمای 

 د. دهن از وارد شدن به آسمان عراق انجامگیری اولیه خود را قبل ارومیه رفتند تا بنزین هدریاچ

گیری برای انجام سوخت هدر حال نخستین مرحل« ئی1اف»های در حالی که جنگنده

ظاهر به قصد  بودند و به بلند شده« 616وئینگب»هواپیماهای  عملیات بودند، در سوریه

های نحوی پرواز خود را انجام دهند که وقتی دستهبودند تا به ریزی کرده برگشتن به ایران برنامه

مانی را تأمین کنند. ز آنها، اولین سوخت پاییندر ارتفاع  ،کنندپروازی از کشور سوریه عبور می

تدا ، در ابایزدستا سرهنگرسند، شده میبه منطقه ایستائی هماهنگ که تانکرهای سوخت

وم دباشد و کم می گیری بسیار غبارآلود بوده و دید خیلیشود که منطقه سوختمتوجه می

فته است؛ ر کند که طرح لو گردید، احساس میکه بنابر شواهدی که بعدها به طورکامل تأییداین

 هر مرحلو د سازدسایرین را آگاه می ،شدن عملیات لغوبه معنای « شمشیر»بنابراین با اعالم رمز 

های گردند و دستهو هواپیماهای تانکر برابر طرح پروازی خود به ایران بر می لغواول عملیات 

 کنند.مراجعت می پروازی نیز به پایگاه همدان

ا دانش که ب خلبان فریدون ایزدستارفتن عملیات، نبوغ و هوشیاری سرهنگ لودر رابطه با 

، که سرتیپ خلبان مهم اشاره شود های موضوع را دریافته بود، به این نکتو تخصص حرفه

 لیدر دسته الله براتپورفرج
 
خود اظهار  ه، بود، در مصاحب9اچ هپروازی حمله کنندهایکه بعدا

ما از مأموریت شما : »شددر رادیوهای عراقی اعالم  ،عملیات لغوپس از  ،اول هکرد که در مرحل

، عالوه بر آن، سرتیپ خلبان آزاده «کشیدیمخبر بودیم و با آمادگی کامل انتظار شما را میبا

 81/9/8961که در یک عملیات هواپیمایش در خاک عراق سرنگون شده و در خسرو غفاری

به اسارت در آمده بود، پس از بازگشت به وطن، در مصاحبه خود در خصوص این عملیات چنین 

عراقی درحین بازجوئی به های معمول، مأمور و مسئولدر یکی از بازپرسی»عنوان داشت: 

هوایی ایران به منظور ( از قصد نیروی 8318ه )اول نوامبرآبانماکرد که ما در دهم نکته اشارهاین

 آنهاو حتی مسیر پروازی به طورکامل آگاه بودیم و آماده پذیرائی از  9-های اچحمله به پایگاه

لی نیز اصملیاتبا عالبته بازجوی عراقی در رابطه  نشد!شانس آوردید مأموریت انجام بودیم که 
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بود که ما در آن عملیات به طورکامل غافلگیرشدیم؛ زیرا فکر کردیم که نیروی هوایی  کرده اشاره

کال  از  باشد وپذیر نمیامکان    عنوانهیچایران به این نتیجه رسیده که اجرای این عملیات به

 .8استنظر کردهآن صرف

پروازی )دودستۀ ؛فروند فانتوم 86عملیات با استعداد  دوم، مقرر شد؛ در اقدام

 )فرمانده پایگاه سوم فروند روزو( به لیدری سرهنگ قاسم پورگلچینچهارفروندی اصلی و دو

عملیات لغو شد و هواپیماها  ،که این بار نیز به دلیل اوضاع نامساعد جوی اجرا شود ،شکاری(

 در اقدام سوم، به دلیل اهمیت عملیات، شهید فکوری .های خود مراجعت کردندبه پایگاه

 فراخواند و طی همدان و معاون عملیات پایگاه را به تهرانپایگاه وقت نهاجا، فرماندهفرمانده 

تا  شدمقرر  2بندیبا تأکید بر رعایت کامل اصل حیطه ،8923بهمن  82مورخ  ای درجلسه

ها را انجام شود و ایشان کلیه هماهنگی الله براتپورعملیات برای بارسوم به لیدری سرگرد فرج

عصر  ،انجام چنین عملیاتی باخبر نشود. در این خصوصکس از به شکلی انجام دهند که هیچ

اه )اعزامی از پایگ همراه با ستوانیکم مصطفی اردستانی براتپور سرگرد ،8923 اسفند 21روز 

ه پس از مراجعه ب براتپور سرگرد. شدند( از )ر+س( یعنی روز و ساعت این مأموریت آگاه تبریز

های گوناگون دستور بارگیری های مختلف و انجام عملیاتبار به بهانهپایگاه، چندین

 دستور را صادر می« 1اف»هواپیماهای 
َ
ا برای کاستن از حساسیت کارکنان، مجددا کند، ام 

 این اقدامات تاکتیکی که به بابمانند. دهد، هواپیماهای بارگیری شده در مکان خود باقی می

 . نشوندیک از کارکنان نسبت به زمان ومکان عملیات آگاه شد که هیچعمل آمد، موجب

های اجرائی ، گروهی از مسئولین ستادی و یگان8966فروردین  در ادامه این ماجرا، در پنجم

منظور شور ستادی نهائی، در سالن بریفینگ ساختمان فرماندهی ستاد نیروی هوایی دورهم به

آمدگوئی به حاضرین، آمدند. در این گردهمائی، معاون عملیات ستاد نهاجا ضمن خوشگرد

 :کنندتفکیک به شرح زیر بیان میگان را بهکلیات مأموریت را بازگوکرده و وظایف هر ی

از پایگاه سوم شکاری با چهار مرحله « 1اف»فروند جنگنده  86با استعداد  ،تک اصلی

که ضمن آن صورت پذیرد،و عراق  در طی مسیر با عبور از نوار مرزی ترکیهسوختگیری هوایی 

                                                           
ها درآمده بود، به اسارت عراقی اشاره بازجوی عراقی به این عملیات بعد از گذشت بیش از چهارسال که آزاده خسرو غفاری -8

ازاین مدت طوالنی هنوز از ذهن مسئوالن عراقی قدر با اهمیت بوده، که پسحکایت از آن دارد که عظمت و تأثیر این عملیات آن
 پاک نگردیده بود.

ه ه و کارکنان فنی نگهداری و اسلحعملیات و زمان آن با خبر نشود، حتی خلبانان شرکت کنندعنوان، فردی از اینولی به هیچ -2
 خبر باشند.تا لحظه آخر از آن بی« 1اف»هواپیمای 
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به پرواز درآمده   بایست طبق نقشه از خاک سوریهمی« 616-ب»رسان سوختدو فروند تانکر 

پا اقدام به  هزارعراق، در ارتفاع حداکثر -و در منطقه ایستایی واقع در نوار مرزی سوریه

 یارکم شکیگاهیو همزمان با اجرای آن، خلبانان پا نمایند 9-2نقشه شماره دهی طبق سوخت

 یسبردارکاز مناطق جنوب ع ئی1افآر.» ییشنـاسـافانتوم  یمایفروند هواپ چهاربا  مهرآباد

تمام  جنوب بود تا دشمن یهابر فراز جبهه ییهوا کیش ترافیافزا آنها یت اصلی. البته نکنند

ند و نیز کغفلت  یحدودشورش تا کجنوب معطوف شود و از آسمان شمال  هتوجهش به جبه

به «( رزرو»)سه فروند اصلی و یک فروند  «ئی2اف»در یک عملیات فریب، چهار فروند جنگنده 

از پایگاه دوم شکاری برخاسته و پاالیشگاه کرکوک در  یکم مصطفی اردستانیلیدری ستوان

 شرق عراق را آشکارا مورد هدف قرار دهند. شمال

 :این ترتیب بوده است کننده در عملیات بههواپیماهای شرکتفرایند مأموریت و وظایف دیگر 

فروند به  کیو  در دمشق یاصل« 616بوئینگ»رسان از نوع سوخت یمایدو فروند هواپ .8

ل موظف بودند یدر ا« رزرو»صورت  شور کت به یمأمور یروز قبل از اجرا کیران که دو فروند او 

ور قبل و بعد از بمباران هدف در های تکبه جنگنده ،پرواز و در حین انجام مأموریت هیسور

ه ت بر عهدین مأموریا یرسانی کنند. البته فرماندهعراق سوخت-ای حوالی مرز سوریهنقطه

از  یکیه در کو از طراحان اصلی عملیات بود « 1اف» هخلبان با تجرب زدستایدون ایسرهنگ فر

 ماهـا استقرار داشت. ین هـواپیا

بنا به « رزرو»فروند  کیو  یاصل« 666بوئینگ»رسان از نوع سوخت یمایدو فروند هواپ .2

مـاندند تا یمنتظر مـ« یــیستـایا هدور »در « هیاروم»دریاچه  یروت یمأمور یدستور فرمانده

 ها فراهم سازند. ت جنگندهیمأمور یاجرا یسوخت الزم را برا

ــتمیاز پا« 81اف» یمایدو فروند هواپ .9 ــ گاه هش ــفهان یارکش ــت همزمان به می اص بایس

 از ییهوا هنموده و مأموریت مراقبت مســلحان پروازه یدریاچه اروم یرو« ییســتایا هدور »ســمت 

را در ارتفاع  یرسانو سوخت یریها در هنگام سوختگنکرسـان و بمب افسـوخت یماهایهواپ

 (9-2 ه. )طبق نقشه هوایی شمار متوسط و باال به عهده گیرند

از  یبایست به صورت دو فروندی و متواله میک« 2–اف»ر یجنگنده رهگ یماهایهواپ .1

 هر منطقن دییرا در ارتفاع پا ییهوا هت مراقبت مسلحانیپرواز و مأمور زیتبر یارکدوم شگاه یپا

 .کنندن یز تأمیر نظر رادار تبریه را زیدر اروم یریگسوخت
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شور همزمان با کدر منطقه غرب « 896سی»خفاش  ییشناسا یمایفروند هواپ کی .2

گزارش کند. ضمن این که از یک هوایی دشمن را  یهاتیرده و فعـالکبایست پرواز می ،اتیعمل

به همراه کارکنان پروازی و فنی به ظاهر « 2اف»ماه قبل از انجام عملیات، تعدادی هواپیمای 

 همدان برای گشت رزمی، ولی در عمل به منظور انجام عملیات فریب، به پایگاه سوم شکاری

 . 8دادندانجام می« سنقر»گسترش یافتند و همه روزه پروازهای گشت رزمی خود را در منطقه 

 
  6-2نقشه شماره 

 بر روی نقشه هوایی« 6-اچ»طرح و مسیر پروازی عملیات حمله به 

 

فرا رسید و عملیات به لطف الهی با  ،(8966ن یبه هر حال روز موعود )پانزدهم فرورد

ر را یطبس خ یتیه مأمورکن یاز ا یهوای یروینظیری برابر طرح صورت پذیرفت و نت کمیموفق

هم هشدار  یبدون تلفات انجام داده است، سرافراز و خرسند بود، ضمن آن که به دشمن اصل

 د.یخواهد رسترانه یمد ییاینهاجا تا سواحل در یماهایه برد هواپکداده شد 

وانیکم /ستدر این عملیات غرورآفرین، یک فروند فانتوم به خلبانی شهید محمود خضرایی

 های بمبآسیب دید که علت آن، پرواز در ارتفاع پست بود که در معرض ترکش اصغر باقری

رود ف های غیرعملیاتی در سوریهشود در یکی از پایگاههواپیمای دیگر قرار گرفته و مجبور می

                                                           
مأمور شده بود، به اتفاق دیگر خلبانان، هیچ اطالعی از عملیات  به همدان 8966در نوروز  نگارنده که خود از پایگاه دوم تبریز - 8

 اصلی نداشتند. 
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بیاید. هواپیمای مزبور پس از بازسازی به دست کارکنان فنی و توانمند ایرانی در همان پایگاه 

محمود اسکندری و ستوانیکم آمده، توسط شادوان سرگرد عمل های بهسوریه با هماهنگی

های های پروازی مورد نیاز و رعایت تاکتیک، پس از چندی با آزمایش تستمحمد جوانمردی

 فریب به وطن اسالمی بازگردانده شد.  

 عملیاتب ـ نتایج و بازتاب 

 نشان یبعد یهایعالوه بر گزارش خلبانان خودی، بررس ،از نظر خسارات وارده به دشمن

ات یجه عملیفرستادند، نت ه به بغدادک یامیدر پ« دیالول» یهاگاهین پایه مسئولکداد 

 :گزارش کردندن ینهاجا را چن یارکش یماهایهواپ

ـــیـب وارده بـه یـ یلکانهـدام  -الف ـــا 11ا آس  یترابر یماهایل پرنده اعم از هواپیفرونـد وس

 و بالگرد. یارکن، شیسنگ

 .هاآنل موجود در یزات و وسایلتر همراه با تجهیانه بزرگ و چند شین رفتن سه آشیاز ب -ب

 ر بود:یموارد ز یردنکن حمله جانانه و باورنیا یآثار و تبعات بعد

 یه مطابق خبرهاکروز دستور صدام در همانمنطقه به ییفرمانده پدافند هوا ینارکبر  (8

 اعدام و موضوع به صورت خبر خود یسب شده بعدک
 
 .دشمنتشر  یو یشک، نامبرده متعاقبا

اجا و برتری نه ییدشمن محسوب و قدرت هوا یبرا یست بزرگکات، شین عملیت ایموفق (2

 د.یگر به اثبات رسانیرا بار د

دالوران اســالم و به  یه ســلحشــوریدشــمن و باال رفتن روح یه رزمندگیآوردن روحن ییپا (9

 ت بود. ین مأموریانجـام ا یاز اهداف اصل یکیش گذاشتن قدرت ملت قهرمان ما ینما

های داخلی و ها و تیتر اول روزنامهخیلی زود به اخبار مهم رسانه« 9-ِاچ»خبر حمله به 

گاه یها چنین نوشتند: روز گذشته خلبـانان نهاجا چهار پاو اغلب روزنامه تبدیل شدخارجی 

ن یا ید قرار دادند. طیشور با اردن، مورد حمالت شدکن یدور دست و مهم عراق را در مرز ا

ده شدند. یشکگاه به آتش یـن پایا هدر محوط یعراق یماهایاز هواپ یتعداد ،اتیعمل

ران به یا ییحمله هوا ،گزارش داد: عراق روتیتدپرس از بیپارس نیز به نقل از آسوش یخبرگزار

ار کآش دن ضعفیپوشان یبـرا عراق، بغداد یه نظامیانیرد. بر اساس بکد ییش را تأیهاگاهیپا

 یهاه جتکشده است  یخود مدع یران به مواضع نظامیا ییاز حمله هوا یریخود در جلوگ

ارتش  مشترک اند. همچنین ستادردهکرا بمباران  یعراق یهاگاهیپرواز و پا هیسور کاز خا یرانیا

خود را  126اطالعیه شماره  ،بالفاصله پس از اجرای موفق عملیات ،ایرانجمهوری اسالمی 
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وری جمهچابک عقابان آسمان ایران، خلبانان، افتخار آفرینان ارتش »به این شرح صادر کرد: 

( در یک یورش رعدآسا، بزرگترین ضربه را برپیکر 82/8/8966در روز جاری ) ،ایراناسالمی 

پلید و جنایتکار دشمن وارد آورده و در یک عملیات متهورانه تحسین برانگیز در عمق خاک 

منهدم و با سرافرازی، همگی  آنهابا همه هواپیماهای مستفر در  را8چهار پایگاه دشمن ،عراق

، نایبش حضرت )عج(ارتش این پیروزی را به حضرت مهدیرک مشتسالم بازگشتند. ستاد 

نماید و از خلبانان غیور و جانبازی که الله و ملت مبارز ایران تبریک و تهنیت عرض میروح

دالورانه این موفقیت را در پرتو عنایات حضرت سبحان به تحقق درآورده و همچنین از همه 

 «.کندپرسنل نهاجا قدردانی می

 
  6-6ر شماره یتصو

  )ره(در بیت حضرت امام« 6-اچ»دار جمعی از خلبانان و طراحان عملیات ید یخیتار هصحن

 یره نارنجیو... در دا یرو با لباس آبیفرمانده ن یورک( سرهنگ خلبان جواد ف75/7/7630)در 

 شوند.و... دیده می اریشوخلبان بهرام ه 2شادروان سرتیپ
 

ما در سراسر یاز صدا و س یروزیمارش پ )ره(طبق فرمان حضرت امام ،پس از اجرای عملیات

ن نهاجا یآفریروزیدن خبر پیله با شنان ایشان، معظمکیشور نواخته شد و برابر گفته نزدک

ه از آغاز جنگ تا آن روز به ک یار خوشحال شد به طورین مأموریت دشوار، بسیا یدراجرا

ن، سه روز بعد از یجدهم فروردیده نشده بودند و در روز هید یو خوشحال ین شادابیا

ا ات ر ین عملیننده در اکت کات شماری از طراحان، خلبانان و فرماندهان شر یانجام عمل

 رفتند.یطی سه نوبت متوالی به حضور پذ

                                                           
  بمباران شد.« 2اف»و انهدام پاالیشگاه کرکوک بود که آخری توسط « 9-اچ»منظور از چهار پایگاه در اطالعیه فوق سه پایگاه  -8
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ات در بیستم فروردین همان سال طی سخنانی در دیدار خلبانان این عملی )ره(حضرت امام

 خلبانان حاضر در عملیات تقدیر و چنین اظهار داشتند: بویژهاز رشادت کلیه عوامل 

ای من باید از نیروهایی که در جنگ هستند تشکر کنم و تقدیر... یک شجاعت بی سابقه»

 را در آنجا سرکوب آنهات و تا آخرین نقطه عراق رف اینهاهای نیروی هوایی به خرج داد و جنگنده

از همه این  –امیدوارم که ملت این حق را به من داده باشد  –کرد. من باید از ِقَبل همه ملت 

همه این خدمتگزارها که دارند در سرحدات جان خودشان را فدای اسالم و کشور  ،هاجنگنده

ند و ای به خرج دادکنند، تشکر کنم و ملت پشتیبان آنهاست. بحمدا... یک شجاعت نمونهمی

اگر این خوف  -عالقه دارند اینهابه ملت عراق  –که خسارتی به خودشان وارد بشود بدون این

 های ما ایستادگیفهماندند که او الیق این نیست که در مقابل جوانمینبود، به دولت عراق 

 «کند و...

جَمن و بمباران نیروهای دشمن از ارتفاع باال6
َ
 ـ ابتکار تعیین خط ل

پس از توقف و تثبیت دشمن و فارغ شدن از  ،ایرانجمهوری اسالمی نیروی هوایی ارتش 

در را های عراق از ارتفاع باال های بمباران جبههعملیات ،«9-ِاچ»عملیات راهبردی حمله به 

های پاد ضدالکترونیکی اندازی سامانهکارکنان فنی با راه ،هاپیش گرفت. در این مأموریت

آن روی هواپیمای شناسایی  کردن و سوار AN/ALQ-883 از نوع ECM سامانههمچون 

تا با روشن نمودن این  کردند، این فرصت عملیاتی را فراهم «1اف»های و جنگنده« 1افآر.»

هزار پا منهدم سازد،  16توانست اهداف خود را تا که می« 2سام»پادها از گزند سامانه موشکی 

 های شناسایی و بمباران نیروهایبیش از یک سال جهت مأموریت ،مصون بمانند. این تاکتیک

شد که تأثیر زیادی در تضعیف روحیه و از عراقی در مناطق مورد تصرف دشمن استفاده می

 . آنان داشتدست دادن میل جنگی 

های شناسایی نهاجا و سپس است تا ابتدا به برخی از مأموریت شدهتالش  ،در این مبحث

برای نخستین  ،8923ت بمباران نیروهای دشمن از ارتفاع باال که در زمستان سال ابتکار عملیا

 :شودای کوتاه بار انجام گرفته است، اشاره

های گردان شناسایی با هواپیماهای ، تمام مأموریت8923از نظر سابقه تا اواسط بهمن 

 به دلیل نیاز به ،گرفت. از این زمان به بعددر ارتفاع پست صورت می« 2افآر.»و یا « 1افآر.»

 تدریج پروازهای ارتفاع باال همبه ،های دشمنبررسی خطوط مقدم نبرد و تعیین وضعیت یگان
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، از دوران قبل از انقالب 36-چهار دستگاه دوربین بسیار پیشرفته ِکی ،آغاز شد. در آن زمان

 در وضعیت غیرعملیاتی قرار ییآمریکاهداری وجود داشت که با رفتن مستشاران در گردان نگ

ها با تالش شعبه دوربین عملیاتی روی هواپیماها نصب شدند. یکی از . دوربینگرفته بودند

 :8گویدمتخصصین فنی در این مورد می

رمانده )ف ارتفاع باال، به سرگرد ذوالفقاریبرداری از با توجه به نیاز احتمالی جهت عکس»

را گوشزد کردم. البته او گفت که ما کسی  36-های ِکیفقید گردان شناسایی( موضوع دوربین

ها را توانم این دوربینها را به کار بیندازد. من در جواب گفتم که من میرا نداریم تا این دوربین

 نهاآها را عملیاتی کردم و نم. خالصه پس از چند روز آزمایش و خطا باالخره دوربینعملیاتی ک

 «آماده استفاده در پروازهای ارتفاع باال شدند.

یکی  اله فرسیابیجانباز فرج 2سرتیپ ،در خصـوص آغاز پروازهای شناسایی در ارتفاع باال 

 گوید:از پیشکسوتان نهاجا می

 فرمانده جانشین سماجا، شهید فکوری صدر با شهید فالحیبنی ،8923بهمن  26روز »

فرماندهی نزاجا به گردان شناسایی آمدند. امیر  نهاجا همراه با شادروان تیمسار ظهیرنژاد

گفت که به عنوان فرمانده نیروی زمینی وضعیت خط لجمن )لبه جلویی منطقه نبرد(  ظهیرنژاد

داند و اآلن معلوم نیست که در چه نقاطی نیروهای دشمن داخل خطوط ما هستند و در را نمی

داخل خطوط دشمن هستیم. درهرصورت گردان شناسایی باید از کل  چه مناطقی هم ما

برداری کیلومتر را عکس 8666به طول  و عراق تا دهانه فاو جبهه، از مرز مشترک ایران، ترکیه

کند تا وضعیت مشخص شود. ُخب با یک حساب ساده و با انجام پروازهای ارتفاع پایین طی 

 پرواز روزانه، می نوبت 96یک ماه و انجام 
 
 محال بود. چون اوال

 
شد این کار را انجام داد که تقریبا

شد و اطالعات هم بعد از این مدت قدیمی می ماندام دیگر هواپیمایی باقی نمیتا پایان روز سی

 خورد.و دیگر به درد نمی

ما دارای چهار دوربین مخصوص ارتفاع  :گفت در میان بحث پیرامون موضوع، ناصر رضوانی

ای به عرض تواند منطقههزار پا می 26در ارتفاع باالی  ،باال هستیم که اگر روی هواپیما قرار گیرد

صدر برداری کند که مورد موافقت بنیپا فیلم، عکس دو هزارمایل را با استفاده از  266و طول  26

 ام شما فقط چهار دست لباس ضد فشار برای ما بخرید تا :در جواب گفت واقع شد. ذوالفقاری

خالصه بین افراد حاضر، بحث در مورد تهیه لباس ضد فشار باال گرفت و در  .ار را انجام دهیمک

                                                           
 «1افآر.»های هواپیمای متخصص دوربین خاطرات سرهنگ هوشنگ ثابتی - 8 
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ان ها امکها توجه کنید که تهیه این نوع لباس با وجود تحریمبچه :گفت آخر سرهنگ فکوری

د و در غیر این صورت دنبال این نوع توانید بدون لباس ضد فشار پرواز کنیپس اگر می ،ندارد

ما  :گفتندو می بودند برداری نروید. پس از رفتن مقامات، تمام خلبانان گردان معترضعکس

هیچ  6سامکنیم، ولی در مقابل تهدیدات توانیم دفع یا خنثی را به راحتی می 9و  2موشک سام

دکاری نمی ای جز انجام چاره :گفت . این بحث ادامه یافت تا ذوالفقاری8شود، انجام دا

)در چارچوب دستور رزمی  ،قدم شد. لذا از این تاریخبرداری نداریم و خودش نیز پیشعکس

با چهار فروند هواپیمای  شد،کیلومتری به چهار بخش تقسیم و مقرر  8666( جبهه 2ناصر

. نخستین شودبرداری در چهار عملیات رزمی شناسایی از کل خطوط لجمن عکس« 1افآر.»

العاده خطرناکی بود، بر روی خطوط مرزی که منطقه فوق تا فاو برداری از بستانمأموریت عکس

زمان گزارش دادند که پا و با سرعتی مافوق صوت انجام پذیرفت و خلبانان هم هزار 26تا ارتفاع 

ان شوند. به این ترتیب با همرسند و در زیر هواپیما منفجر میبه ارتفاع باال نمی 6سامهای موشک

برداری های بعدی، مابقی خطوط جبهه در نوار مرزی عکسو در مأموریت روش از بستان تا مهران

ها را دیدند، بسیار رتبه دوباره به گردان آمدند. این بار وقتی عکسشد. فردا مقامات عالی

 86شکرلها اعالم کرد که یکی از واحدهای با مشاهده عکس خوشحال شدند. تیمسار ظهیرنژاد

 (جا با فرمانده لشکر قزوین )سرهنگ لطفیدر محاصره قرار دارد. ایشان از همان قزوین زرهی

 ،یگان عقب بیاید تا از محاصره دشمن خارج شود. از آن روز به بعد آن ؛تماس گرفت و دستور داد

ن شد و آخریبرداری میصورت روزانه کل خط لجمن توسط گردان شناسایی عکسبه راحتی و ب

های گرفته شده در اختیار ستاد نیروی زمینی و وضعیت نیروهای دشمن بر اساس عکس

 «.9گرفتهای جنوب و غرب قرار میقرارگاه
 

 ارتفاع باال ازراهورد یا تاکتیک بمباران 

تلفات ناشی از روش بمباران از ارتفاع پست، ، به دلیل افزایش 8923در اواخر سال 

ع باال را از ارتفا فرماندهان نیروی هوایی تصمیم گرفتند تا مواضع نیروهای عراقی در خوزستان

                                                           
رفت صورت خودکار روی باند دیگر میکردیم بهدارای دو نوع باند فرکانس است که اگر یک باند را خنثی می« 6سام»موشک  -8

 وجود نداشت.و امکان منحرف کردن آن با سامانه جنگ ضد الکترونیک 
مبتکر عکسبرداری از ارتفاع باال( یک فروند هواپیمای                          )سرگرد ناصر رضوانی«  ناصر» یبرابر دستور  یا گروه رزم -  2
رسان، مبادرت به سوخت« 666-بوئینگ»گیری از طریق یک فروند و سوخت «81اف»با اسکورت دو فروند « 1افآر.»

  نمود.عکسبرداری از اهداف تعیین شده در ارتفاع باال می
 «1افآر.»از خلبانان کابین عقب هواپیمای  الله فرسیابیخاطرات امیر سرتیپ دوم جانباز فرج - 9
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بمباران کنند. در این روش که با بحث فراوانی همراه بود، قرار شد تا ابتدا یک فروند هواپیمای 

را « 1اف»های افکننیز دسته پروازی بمب« پاد ضدالکترونیکی»مجهز به « 1افآر.»شناسایی 

 .کندبرداری همراهی کند تا ضمن هدایت دقیق گروه پروازی، از محل بمباران شده هم عکس

هوایی دفاع  نبردهای»نویسان برجسته از پیشکسوتان و تاریخ سرتیپ دوم خلبان علیرضا نمکی

 گوید: ، در این مورد می«مقدس

احضار شدم. ایشان به من  ، سرهنگ دادپیاز طرف فرمانده پایگاه بوشهر ،8923اسفند »

بروم و در یک جلسه بسیار مهم حضور پیدا کنم. با یک  ه تهرانکرد که باید هر چه زودتر ب ابالغ

از همان فرودگاه  ،آمدم و چون موضوع خیلی اهمیت داشت به پایگاه مهرآباد 1اففروند فانتوم 

ای با رفتم. در دفتر ویژه، جلسه تپهبا یک فروند بالگرد به ستاد نیروی هوایی واقع در دوشان

، حضور افسران ارشد نیروی هوایی با درجات سرهنگی مانند شادروان سرهنگ هوشیار

متیار و ه ذوالفقاری ؛و دو نفر از خلبانان گردان شناسایی با درجات سرگردی ، دهنادیایزدستا

و ر  در حال برگزاری بود. من با لباس پرواز و تجهیزات پروازی وارد جلسه شدم و مرحوم هوشیار

یاد به دلیل تلفات ز :صه نشستم و ایشان گفتها آمد. خالبه من گفت که مردی از قلب جبهه

خواهیم بمباران از ارتفاع باال را آغاز کنیم. تا جناب در پروازهای بمباران از ارتفاع پایین، می

 عراق« 2سام»های دانستم موشکدم. چون میاین موضوع را مطرح کرد، من شوکه ش هوشیار

بسیار خطرناک هستند و در ارتفاع باال ممکن است هواپیماهای ما را ساقط کنند. حین این 

را به میان « 1افآر.»ها و با دیدن خلبانان شناسایی در جلسه، به ذهنم رسید که پای صحبت

به تعداد کم داشتیم، که آن 36ِایبکشم تا شاید به دلیل اهمیت این نوع هواپیما و دوربین کی

هم باید پرواز « 1افآر.»بدون  :با من مخالفت کرد و گفت موضوع لغو شود. اما سرهنگ هوشیار

خلبانان به نام ز وقت نهاجا( که خود ا معاون عملیات) کنید. در همین حین، جناب قیدیان

نیز  . شهید ذوالفقاریبا حضور این هواپیما موافقت کرد بود، وارد جلسه شد و« 1افآر.»

کند و قبل و بعد از بمباران ها و در جلوی گروه پرواز میخودش به همراه فانتوم :شجاعانه گفت

 ،( در اولین مأموریت جنگی8966گیرد. خالصه مدتی بعد )فروردین هم از منطقه عکس می

ا بمباران کنیم. غربی ر  و در منطقه حفار زرهی عراق در کنار رود کارون 9لشکرقرار شد تا قرارگاه 

پوندی  626مجهز به چهار تیر بمب « ئی1اف»فروندی مرکب از جنگنده  هشتدر یک دسته 

هم به ما پیوست و در جلوی ما قرار گرفت. با « 1افآر.»برخاستیم و در مسیر پرواز،  از بوشهر

ها را رها کردیم و مواضع دشمن در فاصله مناسب از هدف، بمب راهنمایی شهید ذوالفقاری
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هم پس از عکسبرداری « 1افآر.»درهم کوبیده شد و بدون هیچ مزاحمتی به پایگاه برگشتیم و 

ن به از مواضع بمباران شده به تهران رفت. همان روز عکس
ُ
ها با یک فروند هواپیمای جت فالک

 پوندی به یک تانک کامال  قابل 626اصابت دقیق یک بمب  آنهابوشهر فرستاده شد و دریکی از 

که  به نیروهای عراقیبات مهلکی فت و بر اثر آن ضرلذا این تاکتیک استمرار یا.« 8مشاهده بود

ای هدر جریان عملیات ،این راهورد یا تاکتیک در اعماق سنگرها فرو رفته بودند، وارد شد. با

های هشت فروندی و بیشتر از ارتفاع باال مواضع دشمن را های نهاجا در دستهفانتوم ،بزرگ

در انتهای دسته « 1افآر.»یک فروند هواپیمای  ،. در برخی از این پروازهاکردندبمباران می

روند یک ف ،کرد. دریکی از این پروازهابرداری میگرفت و از بمباران منطقه عکسپروازی قرار می

. 2قرار گرفت که با تالش خلبانان آن، سالم فرود آمد« 2سام»مورد اصابت موشک « 1افآر.»

 ،ها ابتدا با توجه به رؤیت هواپیماهای مهاجم و تشخیص مسیرشان با چشمالبته بعدها عراقی

به صورت « 2سام»های یک پرتعداد موشکاز راه دور مبادرت به ایجاد دیواره آتش از طریق شل

نهاجا سلب کنند و  و تا اندازه زیادی توانستند، آزادی عمل را از خلبانان کردندمیغیر راداری 

نهاجا از سال « 1اف»در مرحله بعدی با عملیاتی شدن کامل میراژهای عراقی، چند فروند 

شد که منجر  سرنگون میراژ« 296-سوپر»ی راداری های هوا به هوابه بعد توسط موشک 8968

و  های شناساییبه کاهش و یا توقف این نوع تاکتیک بمباران گردید. اگرچه اغلب مأموریت

پذیرفت که مراتب در مباحث عکسبرداری هوایی در ارتفاع تا اواخر دفاع مقدس صورت می

 بعدی مطرح شده است.

« 81اف» سقوط نخستین هواپیمای ،8966یکی از سوانح تلخ نیروی هوایی در فروردین 

یک فروند جنگنده  ،به وقوع پیوست. در این روز ،8966فروردین  22بود که در سحرگاهان 

حین  /ستوان غالمحسین عبدالشاهیبه خلبانی شهید سروان جعفر مردانی« 81اف»

رزمی پس از سوختگیری و جدا شدن از تانکر به دالیل نامعلوم  همأموریت گشت مسلحان

 مانور خلبان( یک 
 
اثر آن هواپیما به حالت  برکه  موتورش دچار واماندگی )استال( شد)احتماال

 .   کردرفته و به زمین برخورد « فالت اسپین»

 

                                                           
 .16: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، ص تهران« چشمان عقاب( »8936شیرمحمد، محسن، ) - 8
: انتشارات موزه دفاع تهران« خلبان محمود انصاری 2شهروند آسمان: خاطرات امیر سرتیپ( »8931نیری، فاطمه، )دهقاِن  - 2

 .922مقدس، ص 
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 فرماندهی نهاجا  هسامانـ تحوالت اساسی در 4

، آنهادر تابستان، حوادثی روی داد که به تبع  بویژهو  8966نخست سال  هماهشش طی

 نهاآفرماندهی نهاجا صورت پذیرفت که در سطور زیر به برخی از اهم  هدر سامان یعیرات وسییتغ

کشور از جمله زم در یترور هگیری پدیدتوان به اوجشود. از حوادث این دوران میاشاره می

 و ت رئیس جمهور رجاییاله بهشتی و یارانش، شهادای، شهادت آیتالله خامنهمجروحیت آیت

 8«666-ب»رسان از جمله گریختن دو فروند هواپیمای سوخت ییماربایو توطئه هواپباهنر و...، 

 اثرگذار بود. ییهوا یرویت نیر وضعیاد کرد که این عامل به شدت د ،8966اول مرداد  هدر ده

صدر یابوالحسن بن، )ره(حضرت امام یاز سو یمکح یط ،ماه خرداد 28خالصه این که در 

 نار و اختیارات او در ارتش به سرتیپ فالحیکمسلح بر  یروهاین یس جمهور از مقام فرماندهیرئ

 ی(، مجلس شوراخرداد )همزمان با شهادت دکتر چمران 98در  ،. چند روز بعدشدتفویض 

ین منافق هبه اتفاق رجوی سرکردصدر بنی ،ت او داد. درپی آنیفاکبه طرح عدم  ی، رأیاسالم

 به خلبانی سرهنگ بهزاد معزی« 666رسان سوخت»با ربایش یک فروند  1/2/8966در 

 پاریس گریختند.  هشبانه به یک فرودگاه نظامی در حوم

در معرض اتهام قرار  کودتای نقاب هبار دیگر همچون توطئصدر، نهاجا یکپس از فرار بنی

از فرماندهی نهاجا کنار  (، سرهنگ جواد فکوری86/2/8966گرفت و یک هفته بعد از آن )

فرمانده سازمان اطالعات  2پورگذاشته شد و به جای وی، سرهنگ موقت محمدحسن معینی

 و ارشاد )حفاظت اطالعات( نیروی هوایی به سمت فرماندهی نهاجا منصوب شد. 

                                                           
 و...  به مصر 66در دوم مردادماه  رخواهیوش خی، گریختن سرگرد دار8966صدر در ششم مرداد عالوه بر فرار بنی - 8
، به استخدام نیروی هوایی 8998دیده به جهان گشود و در مهر  8982در اسفند سال  پورشادروان سرتیپ محمدحسن معینی -2

پرواز کرد و در یکی « 16اف»و « 11اف»با موفقیت طی نماید . مدتی با هواپیماهای  8991درآمد و موفق شد دوره خلبانی را در سال 
پروازی خارج و به فرماندهی پدافند هوایی منتقل شد و پس  هدچار سانحه و مجروح شد. درنتیجه از رد 8916 ههها در داز مأموریت

ری های خطیرون رفت. با پیروزی انقالب اسالمی، وی در نهادهای انقالبی مسئولیتیروی هوایی بیاز ن یاز چندی با درجه سرگرد
 هبه نیروی هوایی بازگشت و پس از آغاز جنگ، با درج 8921ی ارتش در اواسط سال را پذیرفت و با اصرار جمعی از کارکنان انقالب

رغم میل باطنی به سمت فرماندهی نهاجا نهاجا را تکفل کرد و چندی بعد به« حفاظت اطالعات»سرهنگ دومی مسئولیت فرماندهی 
رد، ، راهبیکتکدر تا ینشیداشت و نه ب ییات هوایدر عمل یانهیشیها از نیروی هوایی به دور بود؛ لذا نه پمنصوب شد. او سال

ب نیز کر و م کات مشتر ین از عملیرو در زمان جنگ بود، او همچنیفرمانده ن یک هه الزمک ییهایژگیگونه ونین و ایترک، د یکلجست
های پرداخت، با این وجود سلسله عملیاتعمیقی نداشت و به همین دالیل بیشتر به ساماندهی امور امنیتی و سیاسی می یآگاه

داد و پس از  ، جای خود را به سرهنگ هوشنگ صدیق8962پیروز در زمان فرماندهی او طرح ریزی و به اجرا درآمد. وی در سال 
 8939طوالنی بیماری در سال  هبا درجه سرتیپی بازنشسته شد. او پس از یک دور  8966ه سماجا منتقل و در اول مهر سال چندی ب

 « روحش شاد»صالحین بهشت زهرا به خاک سپرده شد.  هبدرود حیات گفت و با تالش فرماندهی نهاجا در قطع
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همزمان طی یک سلسله انتصابات جهشی، سامانه فرماندهی نهاجا اعم از جانشین و 

باره یکی عمده نیروی هوایی همگی بههاو یگان هامعاونان فرماندهی، تمام فرماندهان پایگاه

یض شدند و فرماندهان قبلی جای خود را به فرماندهانی شجاع، انقالبی و متعهد، اما در تعو

 : بودکه اسامی فرماندهان کلیدی به شرح زیر  8تجربه دادند؛حال جوان و کمعین

به جای سرهنگ محمود  یرشت اریشوسرهنگ خلبان بهرام ه ،نهاجا یاتیمعاون عمل

 .قیدیان

 یسرهنگ ه، او نیز با دو درجه ارتقا به درجیوانیکسهراب  یسرهنگ فن ،نهاجا یمعاون ادار

 مفتخر شد. 

 ود.ب بوشهر ییگاه هوایاو فرمانده پا، دادپی یسرهنگ خلبان مهد ،یاتین معاون عملیجانش

 

 
  6-4تصویر شماره 

س یرئ اریشو(، سرهنگ بهرام ه21/6/89اولین فرمانده نهاجا در جنگ ) سرهنگ فکوریاز راست: 

( و سرهنگ 27/3/30پور دومین فرمانده نهاجا در جنگ )نیجنوب، سرهنگ معژه یقرارگاه هوایی و

 در ستاد فرماندهی او یمعاونت ادار یوانیکسهراب 

 

 همالباقر مهاجر، او با دو درجه ارتقا به درج یسرهنگ خلبان هاد ،نهاجا یمعاون اطالعات

 مفتخر شد. یسرهنگ

 .ین صائب نوریحس یسرهنگ فن ،نهاجا یکیمعاون لجست

ز از سرهنگ دومی به درجه ی، او نیان صفویقطب یسرهنگ فن ،معاون طرح و برنامه نهاجا

 افت. یارتقا  یسرهنگ

                                                           
فرماندهی جدید، عالوه بر برکناری فرماندهان طی یک لیست گروهی تعداد دیگری از کارکنان  هبا روی کارآمدن سامان - 8

 متخصص نهاجا پاکسازی شدند.
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، او هم با دو درجه ارتقا، به یمیاوش رحیس یسرهنگ فن ،ییهوا یکیفرمانده لجست

 د.یگردل ین مقام نایو ا یسرهنگ

، او هم با دو درجه ارتقا ینیمید محمود یس یسرهنگ فن ،ییهوا یهاز آموزشکفرمانده مر 

 مفتخر شد.   یسرهنگ هبه درج

گاه یپا یافت و به فرماندهیارتقا  یبه درجه سرهنگ قیسرهنگ دوم خلبان هوشنگ صد

 یبه درجه سرهنگ دوم یدی؛ سروان خلبان رضا سعشدمنصوب  تهران در مهرآباد یارکم شکی

و  دشمنصوب  زیدر تبر یارکگاه دوم شیپا یبه فرمانده سرهنگ مرتضی فرزانه یمفتخر و جا

ه ب یی؛ سرگرد خلبان محمود خضراشدخدمتی بازنشسته  سابقهسال  26سرهنگ فرزانه با 

اه سوم گیفرمانده پا نیسرهنگ خلبان قاسم پورگلچ یافت و به جایارتقا  یدرجه سرهنگ دوم

خدمتی  هتجربسال  26منصوب شد و گلچین نیز با حدود  شهید نوژه در همدان یارکش

 یجا به یبا دو درجه ارتقا و با درجه سرهنگ دوم نی؛ سروان خلبان عباس عابدشدبازنشسته 

منصوب و سرهنگ  دزفول یارکگاه چهارم شیپا یبه فرمانده دوستسرهنگ فریدون طالب

 ییهوا گاهیاز پا یاردستان یافت؛ سروان خلبان مصطفیز انتقال کخلبان طالب دوست به مر 

 پوربه جای سرهنگ علی هیدیگاه امیبه سمت فرمانده پا یسرهنگ دوم هبا ارتقا به درج زیتبر

 یجاافت و بهیارتقا  یسرهنگ دوم هبه درج اوندکاکم ی؛ سرگرد خلبان محمدابراهشدمنصوب 

. دشمنصوب  در بوشهر یارکگاه ششم شیپا یبه سمت فرمانده یدادپ یسرهنگ خلبان مهد

 گاه هفتمیافت و به عنوان فرمانده پایارتقا  یسرهنگ دوم هدرج به زنگنه یسرگرد خلبان مجتب

سرهنگ دومی  ه)با درج و چندی بعد جای خود را به سرگرد شهرام رستمی شدمنصوب  یارکش

 موقت( داد و او به معاونت عملیات نهاجا منتقل شد.

گاه یاپ یسمت فرمانده افت و بهیارتقا  یبه درجه سرهنگ دوم ییسروان خلبان عباس بابا

منصوب و سپس سرهنگ  پورب صادقیسرهنگ خلبان حب یبه جا در اصفهان یارکش هشتم

 هدرج به ؛ سرگرد خلبان قاسم مساعدشدمنصوب  به فرماندهی منطقه هوایی شیراز پورصادق

وم سرهنگ د یبه جا گاه نهم شکاری بندرعباسیپا یافت و به فرماندهیارتقا  یسرهنگ دوم

 . شدمنصوب  یندرکبر اسکایخلبان عل

 با
 
 26د تجربه در سنین خدمتی حدو به این ترتیب باردیگر اغلب فرماندهان و مدیران نسبتا

 سال بازنشسته شدند.  22تا 
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اگرچه انتصابات جهشی و تغییرات یادشده موجب ایجاد انگیزش در میان کارکنان جوان 

ل داشت. چون جانشینان این موضوع مشکالتی را هم به دنبا ،خود هنهاجا شد، لیکن به نوب

نیز اغلب از میان افراد جوان بودند و تجربه کمتری در مدیریت داشتند  جدید فرماندهی هسامان

 یظامن یار جوان اما ضعیف از نظر دانش هوانوردیبس ییهوا یروین کینهاجا به  یلکو به طور 

های فرصت ،روزیتالش شبانهرغم ، به. درنتیجهشدل یتبد راهبرد کو در  کیتکژه از نظر تایبه و

. البته شدها صرف میزیادی از نیروی سازمان جهت رفع مشکالت عدیده و امور جاری یگان

پور در عمل سیاسی بود و او اغلب به تصویب در این زمان بیشتر نقش فرماندهی سرهنگ معین

پرداخت و یو همچنین کنترل حفاظتی نیروی هوایی م و امضای دستورات عملیاتی و رزمی

شد. شادروان ، انجام می«سرهنگ بهرام هوشیار»اغلب امور مربوط به عملیات پروازی توسط 

رت صوهای عملیاتی را در قالب گزارش و گردشکار و یا بهها و برنامه، طرحهوشیار 2امیر سرتیپ

 کرد و... را اخذ می هاداد و مصوبات آننیرو ارائه میده شفاهی به فرمان

 «7شبح» االئمهـ نخستین عملیات پیروزمند ثامن 8

الدین جوادی فرمانده ، سرهنگ سیدشهابهای نصر و توکلها در عملیاتپی ناکامی در

ن نخستی ،خراسان، اصرار زیادی به انجام پروازهای روزانه شناسایی داشت. در این راستا 66لشکر

دستور رزمی »درچارچوب « 1افآر.»توسط یک فروند  ،8966مرداد  22مأموریت عکسبرداری در 

برداری هوایی به عمل آمد. درپی عکس تا فاو در شرق کارون دارخوین هانجام شد و از منطق« ناصر

 .شدهای بمباران هوایی در ارتفاع باال آغاز نخستین مأموریت ،مرداد 96در روز  ،آن

برداری شهریور، اول و دوم مهر نیز عملیات عکس 98، 96، 26، 22، 6، 6در روزهای  

های هوایی که نشانگر گسترش نیروهای پیاده مکانیزه و زرهی و نتایج آخرین عکس 8شدتکرار 

 . 2ارسال شد 66لشکردشمن بود، در کمترین زمان به قرارگاه 

، سایر 66لشکربا شرکت نیروهای  االئمهعملیات ثامن ،در اولین دقایق روز پنجم مهر

آغاز شد و طی چند روز نبرد  ی ارتش، سپاه پاسداران و پشتیبانی نهاجا و هوانیروزهایگان

 عقب زده شد. ، دشمن از شرق رود کارونامان ضمن شکستن محاصره آبادانبی

                                                           
، 8938، مهر 916، صف، ماهنامه ارتش جمهوری اسالمی ایران، شماره االئمهقدیمی، فرشید، نیروی هوایی در عملیات ثامن -8

  86-83 صص
 .826-816: انتشارات ایران سبز صص ، تهران«نیروی هوایی در دفاع مقدس( »8913رضا، )، علینمکی -2
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بار جهت بررسی میدان نبرد، آخرین برای چندین ،مهردر روزهای جمعه ششم و شنبه هفتم 

، غرب برداری هوایی عملیات به گردان شناسایی محول شد و از غرب اهوازهای عکسمأموریت

دو کیلومتر( و با سرعت نزدیک به  82پا )حدود  هزار 12به سمت جنوب، در ارتفاع  رود کارون

عکسبرداری به عمل آمد و نتایج آن بالفاصله به وسیله هواپیما به  ساعت، بر کیلومتر هزار

توسط  اخیر،قرار گیرد. دو مأموریت  66لشکرفرستاده شد تا در اسرع وقت در اختیار  امیدیه

یک تصویر جالبی از شل ،های هواییصورت گرفت، در عکس /ستوانیکم کنگرلوسروان شهرکی

. 8به جای مانده بود که در فاصله هزار متری از هواپیما منفجر شده بود!!« 2سام»موشک 

پدافند در خط،  یه ارتش عراق براکدست آمد، چنین بود های هوایی بهسکای که از عنتیجه

ا یدم خط مق یزها و سنگرهایرکار گرفته است و پشت خاکپ را بهیاده در اندازه تیپ یهاگانی

ه ها بادهیه در پشت سر پک یزره یهاگانیاز  کپات یاده هستند و برایپ یهاگانی ،خط تماس

 یهاناگیاط از یاحت یدست گذاشته و برا کیانگشتان  متر از شمارکلومتر یکفاصله چند 

 ،نیدارخو همنطق ند و درکیم یبرداربهره ،ده بودیچ یزره یهاگانیه در پشت سر کزه یانکم

ارون گسترش داشتند و کرود  یرانه غربکوارد شوند در  کار پاتکد در یه باک یزره یهاپیت

عراق  ه ارتشک یو پل مارد یهاپل ید از رویرا بایار دشوار خواهد بود. زیشان بسیبرا کانجام پات

 بود.  کار کند و خطرناین هم بسیو ا عبور کنند ،رده بودکدرآن نقطه سرپا 

ران بمبانخستین مأموریت شناسایی هوایی و نیز عملیات  ات:یخ و ساعت شروع عملیتار

 یماهایهمزمان هواپآغاز و  (96/2/8966ام مرداد )یاز روز س ،ر دشمنکپ و لشیت یهاقرارگاه

. شدند شادگان -فراز منطقه ماهشهر روزی برموظف به پوشش هوایی شبانه« 81اف»رهگیر 

 .شدآغاز  1/6/8966مورخ  66.21عملیات زمینی نیز به طور رسمی در ساعت 

 بستانتا و از بصره تا آبادان هیدیز امات ایآسمان منطقه عمل ات:یمنطقه و اهداف عمل

 ارونک در شرق هیو ذوالفقار ، ماردهیمانیو به سلشروع  ات از شادگانیه برای عملک یدر حال ،بود

 یزره 6پیو ت 11پی، ت1پیت یروهایات عقب راندن نی. هدف راهبردی عملشدختم می

 یهاتصرف پل یکیتکبود. از بعد تا نیه، مارد و دارخویارون در منطقه سلمانکدشمن به غرب 

، تصرف و ماهشهر –جاده آبادان ن ی، تصرف و تأمارون در منطقه مارد و حفارک یدشمن رو

 هدشمن بود. آماج عمد یروهایستن حصر آبادان و انهدام نکش ،اهواز -ن جاده آبادانیتأم

ر کلش یهاگانیارون، قرارگاه و کدر غرب  یپ ششم زرهیر سوم و تکانهدام قرارگاه لش ؛نهاجا

                                                           
 : مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.تهران« چشمان عقاب( »8936شیرمحمد، محسن ) - 8
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و  11 پیت یروهاین ینیمارد و حفار پس از عقب نش یها، پلریزه در جفیانکو پنج م ینهم زره

در  ، بستان بود که مراتبسوسنگرد کیروها نزدیز تجمع نکگر از مراید یاده دشمن و برخیپ 1

 ترسیم شده است. 9-9نقشه شماره 

 ات با رویکرد نبردهای هوایی یالف ـ شرح عمل

ن ساعت یاز نخست ،اده خراسانیپ 66رکبه درخواست لش یبانیپشت ه آتشیته یدر راستا

 ،شادگان یکیزه ارتش عراق از نزدیانکاده میپ 1پ یردن تکدور  یبرا ،98/2/8966بامداد روز 

فاع از ارت یدرپیپ ییهوا یهابمباران ارونکو راندن آنان به غرب رود  و مارد هیمانی، سلنیدارخو

 یمایبا چهار فروند هواپ ،ارونکعراق در غرب  یزره 9رکباال به اجرا درآمد و قرارگاه لش

مداوم  یپروازها ،پوند مهمات درهم کوبیده شد. همزمان 826هزار و  89و میزان « یئ1اف»

های یادشده از گرفت. مأموریتصورت « 81اف» یماهایبرفراز منطقه با هواپ ییپوشش هوا

« مارد»توسط پایگاه ششم شکاری در این مناطق و نیز در  ،8966ور یم تا هشتم شهرکیروز 

ه خسارات وارده بر کردند کاعالم  در منطقه آبادان 66رکلش یهادبانیتکرار شد و درپی آن د

؛ همزمان با نبردهای 8ن بوده استیار سنگیور( بسیدشمن در روزهای پنجم )و هشتم شهر

 86لشکر یریار درگکارون نیز در دست اجرا بود و کشرق  یسازکات پایعمل ،«2شبح» ییهوا

 نیدر ا« ید مدنیشه»ات یم شد و عملیار وخیدشمن بس یر نهم زرهکنزاجا با لش 32لشکرو 

 یهاگانی ییجااز جابه یریو جلوگ درغرب اهواز یعراق یروهایردن نکسرگرم  یمنطقه برا

های اولویت مأموریت ،در این راستا .ن اجرا شدیزه به دارخویانکاده میر پنجم پکلش

 داده شد. یر زرهکن دو لشیاز ا یبانیو پشت به منطقه سوسنگرد ییو بمباران هوا یسبردارکع

تا هشتم  98/6/8966از روز « ارونکشرق  یسازکپا»ات یار شدن )ر( روز آغاز عملکبا آش

ر نهم کلش یروهاین ،جداگانه نوبت پرواز 16در  و بوشهر ، دزفولهای همدانمهرماه، پایگاه

تن به و رف ییجااز دست زدن به جابه یریجلوگ یزه عراق را برایانکاده میرپنجم پکو لش یزره

دشمن  یروهاین سر بر یپوند مهمات جنگ 296هزار و  969ردند و میزان کبمباران  نیدارخو

افته یگسترش  و سوسنگرد« زهیهو -ریجف»ه درغرب جاده ک« دیالول ابن»پ مستقل یاز جمله ت

ی نیز های عراقبودند، فرو ریختند. از نظر پوشش هوایی و ممانعت از آتش پشتیبانی جنگنده

                                                           
ن باور است یدولت عراق برا»های نهاجا از ارتفاع باال، وزارت امورخارجه در پنجم شهریور اعالم داشت: فانتومدرپی بمباران  -8
ادر ص حمله گسترده را در منطقه آبادان یکن لحاظ دستور یبه چهار شهر مهم عراق را دارند و بد ییها قصد حمالت هوایرانیه اک
آنها  ییازجود با بیاند تا شاردهکدا یوند پیپ یصدر و رجویعراق با بن یارگزاران جاسوسکالبته چنین متصور بود که « رده است.ک

 دست آورند.به یرانیا یروهایت نینبرد و وضع یهارا از جبهه یاطالعات
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رهگیری توسط رادار پیشرفته  شد و آنان به محضاستفاده می» 81اف» یهااز جنگنده

. 8دگشتنیرها کرده و باز م یاوه غیرحرفهیبا ش ره آبادانیشان را برفراز جزیها، بمب«81اف»

 (9-9)طبق نقشه هوایی شماره 
 

     

10 
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  6-6نقشه شماره 

 ییهوا 7000000/7بر روی نقشه  االئمهات ثامنیدهنده منطقه عملنشان

                                                           
ه در روزان یکبسیار فعال بودند و هر« ریطا»و « لهال»، «قمر» یهامبا نا یکیترونکشنود ال یماهایها، هواپدر اغلب عملیات -8

 رادار اهواز یهاستگاهیها با ایا دیگر جنگنده« 81اف» یماهایهواپ یدادند و گفتگوحداقل پنج ساعت پرواز تجسسی انجام می
 یهآگ ستگاه رادار بصرهیمنطقه جنوب عراق در ا ییات هوایعمل یفرمانده هدرنگ به سامانیو...، شنود و پردازش و مراتب را ب

 دادند.یهای خود دستور بازگشت منکردند و آنها به جنگنده بمب افکیم
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ولس کهر  یماهای. در سه روز گذشته هواپشدآغاز  66لشکرورش ی ،در روز سوم مهرماه

 یدستور رزم یاجرا یدر منطقه برا یرزم یبانیخدمات پشتنوبت پرواز  21« 896سی»

، هیدیام ییگاه هوایافزارها و مهمات به پاانجام داده بودند و افزون بر انتقال جنگ« 2شبح»

 هزار کیش از یب ی( شمار66رک)قرارگاه لش نزاجا در ماهشهر یکیتکفرستادن به قرارگاه تا یبرا

فرمانده  ،رده بودند. در همان روزکجا جابه به جبهه شادگان یمردم نفس تازه یروین نفر

 را از چرخه جنگ دزفول ییگاه هوایه پاکنیا یبرا ارتش عراق در منطقه دزفول یردهم زرهکلش

ه با کن توپخانه گرفت یآتش سنگر یاد شده را زی ییگاه هوایپا 89:26خارج سازد، از ساعت

ه جعبشش به راه افتاد و  یسوزدزفول آتش ییگاه هوایمهمات پا یدر انبارها آنها یآتشبار

 ینشاندرنگ کارکنان آتشیآتش شد که ب هطعم یپوند 226« 18-ِام.کا» یهامهمات با بمب

. دکردندر اسرع وقت مهار  را سوزی، آتشبه موقع دستورالعمل یگاه با تالش فراوان و اجرایپا

نیز  «کالر ک»باالبر  یخودرو کیو  شدد یشه« مراد غالمرضا اله»سرباز وظیفه به نام  کیاما 

 رگاه رفت. یرون برده شد و به تعمیمهمات ب یاز درون انبارها و دیب دیآس

از افسران  یو شمار ییهوا یروین نیشیفرمانده پ یورکسرهنگ جواد ف ،در این مقطع

 خود یر نگاه ژرف فنیرا ز ییات هوایافته بودند و عملیحضور  66رکارشد خلبان در قرارگاه لش

، و کیتکدر جنگ، تااش نهیشیگر فرمانده نهاجا نبود، اما با نگاه به پیه دکنیداشتند. او با ا

به منطقه آمده و در  )ره(، باز به امر امامییهوا یرویاش بر نیدر زمان فرمانده راهبردیات یعمل

نهاجا )سرهنگ  یاتیر را به معاون عملیمستقر شده بود و دستور ز هیدیام ییگاه هوایپا

ژه یس ستاد قرارگاه ویرئ»تحت عنوان  دزفولگاه یپا یپست فرمانده ه درکار( یشوهبهرام 

 رد، فرستاد. کیرا هدایت و کنترل م یاتیهای رزمی و عمل، مأموریت«جنوب ییات هوایعمل

 الزم با نزاجا انجام شود. یارکالف. هم»

پ یفروند فرندش پنجو « 896سی»ولس کترابری هر  یمایفروند هواپپنج ب. حداقل 

ن یدرا یرزم یبانیر خدمات پشتین و شهدا و سایع مجروحیحمل سر یبرا« 26اف»

 ات منظور شود.یعمل

 اضافه شود. و ماهشهر درمنطقه اهواز ییمراقبت مسلحانه هوا یهاتیمأمور یج. پرواز برا



 / نبردهای هوایی ایران 862

 یآمادگ ییهوا کینزد یبانیپشت یهاتیو انجام مأمور ییهوا یبانیه آتش پشتیته ید. برا

 ییبمباران هوا یدرنگ براینزاجا ب ید تا درصورت درخواست فرماندهیالزم را داشته باش

 8.دشمن روانه شوند

و با  ینیزم یرویفرمانده ن یبرابر تماس تلفن»داشت:  یپیامی آگه یز طیفرماندهی نزاجا ن

ور کر مذکات لشینهاجا، عمل یبا افسران اعزام 66لشکر یقبل یهاتوجه به هماهنگی

د. شویآغاز م در شمال آبادان ارونکشرق  یسازکجهت پا 1/6/66مورخ  21:66ساعت

 «.الزم را از هرجهت انجام دهد یهایارکمورد همنیرو در اید آن نیخواهشمند است، دستور فرمائ

و خلبانان پایگاه  مأمور به دزفول همدان گاهیخلبانان پا ،در روزهای چهارم و پنجم مهر

ورش آوردند ی« مارد»شده و به  اتیوارد عمل« یئ1اف» یمایفروند هواپچهار هر دسته با  ،بوشهر

 یروهایپوند مهمات بر ن 826هزار و  89هریک میزان  ،ماهشهر کو به درخواست دس

از  خود را ،دشمن در نخستین تالش یماهایختند. متقابال  هواپیعراق فرو ر یرسوم زرهکلش

د فرون کی یچ درنگیهیب .رساندند« خوردورق»ده کده یکیبه نزد ج فارسیخل یهاروی آب

روانه شد و با  آنها یبه سو 66لشکراز  ییمسلحانه هوا یمأمور نگاهبان« 81اف» یمایهواپ

روند ف کیسرنگون ساخت و در تالش دوم نیز را  آنهافروند از  کی« سکیفون» کموش کیشل

سرنگون شد و خلبان آن به اسارت رزمندگان « 81اف»دشمن توسط  یماهایدیگر از هواپ

. درساعت شدنیز سومین هواپیمای دشمن منهدم  ییهوا یریایرانی درآمد و در آخرین درگ

 فرو افتاد. ارونکدرغرب  یزره 9رکفروند بالگرد برفراز قرارگاه لش کی 81:62

مشاهدات  ،گشتی در گزارش بعد از پرواز« 81اف» یماییکی از هواپ ،در روز ششم مهرماه

را در غرب رود  یو نفربر زره کتان یشمار فراوان 86:96در ساعت»را چنین توصیف کرد:  خود

 «.ار مانور بودندکدر « مارد»پل  یبه سو یماند، در دو خط موازیم ینظام ه به ستونک ارونک

رگز ه هکدر حرکت بود  کانجام پات یارون براکشرق  یهاگانیبه  کمک یبرا ین ستون زرهیا

انجام  یکارون وارد شود تا پاتکاد شده به منطقه شرق ی یهاپیت کمکنتوانست، سر زمان به 

ه در حال کمزبور  یهادستور داد تا ستون اریشودهند. به دنبال آن، سرهنگ بهرام ه

 82 ،که دراجرای آن شونددشمن، بمباران  یاطیاحت یهاگانیبودند، به همراه  ینینشعقب

را از ارتفاع باال بمباران « مارد»منطقه غرب  یفرونددرسه گروه چهار « یئ1اف» یمایفروند هواپ

                                                           
 ینوب براج ییات هوایژه عملیقرارگاه وه کبود  یمانینوشته و صادر شد، افزون بر پ ن دستور که با دست خط شهید فکورییا - 8

 داشت.« 2ـشبح»در دستور نبرد  یرزم یبمباران و پروازها
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 89:62و  63:22ستند. در ساعات کدشمن را درهم ش یهان تالشیردند و واپسک

 کینزد« حفار»و « پل تنومه»ر دشمن را برفراز یدو فروند جنگنده رهگ ،«81اف» یماهایهواپ

 یبی هدف، به سو« 2سام» کسرنگون ساختند. در این نبردها دشمن سه تیر موش آبادان

 رد. ک کیشل« 81اف» یمایهواپ

« یئ1اف» یمایفروند هواپ هشتبا  بوشهر یارکگاه ششم شیروز هفتم مهرماه، خلبانان پا

 در قلب منطق ییهاهدف
 
اده یهشتم پ یهاپیتی تیتقو یهاگانیعملیات بمباران و  هرا مجددا

 ردند.کتار و مار  ارونکاده را در غرب یپ 11زه و یانکم

 یروزیپد و به لطف الهی ینترل دشمن از هم پاشک و یفرمانده هراز یش ،اتین عملیدر ا

مواضع جدید  ارونکپیروز خراسان نیز در درشرق  66رکهای لشنصیب ایران شد و یگان

متاسفانه شهد  ،«896سی» یمایفروند هواپ کی هپدافندی تشکیل دادند. اما سانح

 . در اینکردتلخ  یکنان ارتش و نهاجا اند کار کام کرا در « ئمهاالثامن»ات یعمل یهایروزیپ

ملیات ن عیو گزارش ا بازگشت به تهران در حالرتبه ارتش که یبرخی از فرماندهان عال ،سانحه

روز  89:26به شهادت رسیدند. این هواپیما در ساعت ،بزرگ به فرماندهی معظم کل قوا بودند

فته ر  رده بود و از آنجا به فرودگاه اهوازکپرواز  گاه بوشهریبه پا هفتم مهرماه از فرودگاه مهرآباد

د یشه 92 کر پاکیو پ یمجروح جنگ 26ن و یسرنش 16به همراه  81:19بود، در ساعت 

فرودگاه  یلیما 86در  83:23آید و ساعت از فرودگاه اهواز به پرواز در می« ئمهاالثامن»ات یعمل

نان ینفر از سرنش 13 ،اثر آن برشود و دچار سانحه می« کز یهرک» یغربمهرآباد تهران و جنوب

نفر  26دند و تنها یدرخشد، به شهادت رسشهدا می هدر زمر  آنهات که نام یشخص پنجاز جمله 

 .8افتندیما نجات ینان هواپیاز سرنش

 

                                                           
چشمی در (  »8911میرسعید، سیدحکمت، )بنگرید به: قاضی نامه شهید فکوریبرای آگاهی از چگونگی سانحه و زندگی - 8

 : انتشارات ساعس آجا.تهران« آسمان



 / نبردهای هوایی ایران 861

 
  6-8تصویر شماره 

 «760سی» ولسکر هر کیپترابری غول یمایجایی نیروهای داوطلب توسط هواپجابه

 ات یج عملیب ـ نتا

، تصرف اهواز-، آبادانآبادان – آسفالته ماهشهر یهادشمن از جاده بیرون راندن نیروهای

رکلی و به طو ارونکرود  یبررو یو انهدام پل نظام یسازقیارخانه قاک زه،یر پاستوریارخانه شک

به نام  66لشکرها، و به دنبال این موفقیت یسازکپا خوزستان کلومتر مربع از خایک 826

 .شدپیروز خراسان مشهور  66لشکر

یا « 2شبح» یینهاجا در عملیات هوا یهاتیخالصه فعال نهاجا: یهاتیآمار و ارقام فعال

 «: ثامن االئمه»مشترک 

ات آتش یدر عمل« یئ2اف»و « یئ1اف»ن کافبمباران توسط جنگنده بمب نوبت 826الف: 

 .ییهوا یبانیپشت

 211هزار و  261 و سوسنگرد ، بستاننیمصرف شده در منطقه دارخو ییب: مهمات هوا

 تن. 263پوند برابر با 

و « 1اف»، «81اف» یماهایتوسط هواپ ییمراقبت مسلحانه هوانوبت پرواز  629: ج

 «.2اف»

به  ،را داشتند یخود یروهایافکن که قصد بمباران نفروند جنگنده بمب هفتد: انهدام 

 همراه یک فروند بالگرد. 

 .یرزم یبانیدر خدمات پشت ییهوا یترابر نوبت پرواز 8666هـ: 
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و « 896سی»ولس کهر  یمایفروند هواپ کیسقوط  ات:یشاخص عمل یسوانح و شهدا

 تن از بزرگان نیروهای مسلح  شششهادت 

ارات ایران با اختیجمهوری اسالمی ن( ستاد ارتش یس )جانشیرئ یاله فالحیپ ولیسرت -8

 قوا؛ تام از فرماندهی معظم کل

د یهنه شیابکر دفاع در یو وز ییهوا یرویفرمانده سابق ن یورکسرهنگ خلبان جواد ف -2

 ؛ییرجا

وسف یسرهنگ  -1د باهنر؛ ینه شهیابکد در یر دفاع جدیوز نامجو یسرهنگ موس -9

 قائم مقام سپاه پاسداران؛ الهدوزک

سرگرد  -6؛ فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی خرمشهر آراد محمد جهانیشه -2

 .یخلبان مهرداد مستشار

 «2شبح» القدسـ عملیات طریق3    

آرایش و تحوالت  هبه منظور آگاهی دقیق از نحو، القدسطریقبه هنگام طراحی عملیات 

 ، در«ناصر» یه دستور رزمیهای شناسایی هوایی برپانخستین مأموریت ،نیروهای دشمن

صورت پذیرفت و طبق « 1افآر.»توسط هواپیمای  ،8923آبان  26و  21، 29، 81روزهای 

در ارتفاع باال  و بستان ، فکهتا غرب اهواز از مناطق غرب دزفول درخواست قرارگاه کربال

اطمیان بیشتر از آرایش نیروهای دشمن، در روزهای سوم،  برایبرداری به عمل آمد. عکس

و بعد از ارزیابی دقیق برنامه  ؛ 8شدآخرین عکس هوایی از منطقه تهیه  ،چهارم و پنجم آذر

 یمایفروند هواپ کی ،آذر 81حمله صادر شد. البته در روز عملیات، در روز نهم آذر فرمان 

 یخود یرهاکها و مانور لشرا از گسترش ییس هواکن عیواپس« یئ1افآر.» ییشناسا یارکش

منطقه  نیدشمن را درا یهاکتا پات گرفت« قدسالطریق» یاتیو دشمن درمنطقه عمل

امان، بستان و مناطق وسیعی از سرانجام طی چند روز نبرد بی نند.ک ییارویو رو یبازشناس

 شود:تشریح میآزاد شد که شرح مختصری از فرایند عملیات  غرب خوزستان

، پدافند و 2هوایی اعم از: شناسایی، آنش یبانیبه منظور پشت ،«2شبح»دستور رزمی 

( تدوین و تصویب 96/1/8966ن روز آبان )یدرآخر« القدسقیطر»ات یهوایی از عملترابری 

                                                           
 .223و  222، انتشارات ایران سبز، ص «نیروی هوایی در دفاع مقدس( »8913رضا، )، علینمکی -8
ه در ک یبانی( آتش پشت2شود )یور مکت یاصل یروهایه شامل نک( مانور 8شود )پنج مورد لحاظ می یاتیطرح عمل یکدر  -2

 باشدیپایه و هواپایه منیشامل پدافند زم یی( دفاع یا پوشش هوا9نند )کیه میماها و توپخانه تهیهواپ کات مشتر یعمل یهاطرح



 / نبردهای هوایی ایران 866

ا عملیات زمینی  با مانور  ،8966 قه بامداد روز هشتم آذریدق 96 در ساعت« 8کربالی»شد. ام 

 آغاز شد. شیرازیصیاداز سوی سرهنگ « یا حسین»با اعالم رمز  و یزره 86لشکر یهاگانی

 یهاتا تپه« سبزتپه»و « شداغیم» یهایاز شمال به بلند ات:یمنطقه و اهداف عمل

در  ؛«سوسنگرد»و شهرستان « برکاالله» یهایشرق، بلند ؛ در خط«تنگ چزابه»و  یرمل

ا ت یغربدرشمال« هییحلفا»از پاسگاه  ی؛ و در بخش غربسانیرودخانه ن یبخش جنوب

 ،عد هواییران و عراق گسترده بود. اما از بُ یا یو خط مرز یغربدرجنوب« زهیهورالهو»

، شوشتر، عراق تا شوش کدرخار « العماره»از خط واصل « 2شبح»ات یمنطقه عمل

در خاک ایران و در ادامه به سمت  شرق اهوازدر شمال« نیرام»و « سیو» یهاکشهر 

عراق،  کالعرب در داخل خازه تا شطیه و ازآنجا به سمت غرب تا هورالهویجنوب تا منصور

نترل آسمان بر چارچوب ککه « العماره»و « قلعه صالح»آنجا به سمت شمال تا فرودگاه  از

 ،بود. اما هدف اصلی عملیات 9-1 هشمار  ییطبق نقشه هوا« 2شبح» یاتیدستور عمل

بود، اگرچه  یبه خط مرز یزره 32و  یزره 86رکلش یهاگانیدن یو رس بستان یآزادساز

 ییهاز هدفیدشمن ن یرنهم زرهکررس توپخانه لشیرون شدن شهر اهواز، سوسنگرد از تیب

 .شدات حاصل ین عملیان ایه در مکبودند 

 الف ـ شرح عملیات با رویکرد نبردهای هوایی

 66زرهی و  32، 86قرار داشت که لشکرهای  در قرارگاه اهواز ،فرماندهی صحنه عملیات
بود و با سازمان  زرهی 86لشکرو هدایت عملیات به عهده  یتمأمور پیاده را زیر امر گرفته بود.

گردان سبک سپاه پاسداران از نیروهای بسیج مردمی در مقابل نیروهای  96گردان ارتش و  22
 هبودند. از نظر پوشش هوایی منطق کردهآرائی ، صفزمینی عراق با هدف آزادسازی بستان

اهواز، دو فروند مراقبت مسلحانه برفراز شمال  یبرا« 2شبح» یاتیعملیات، در دستور عمل
ن ارتفاع پست و پوشش یتأم به منظور« 2اف» یمایهمراه با دو فروند هواپ 8«81اف» یمایهواپ
ز زودتر ا یلیعراق خ ییهوا یرویاختصاص یافته بود. البته ن« 81اف» یماهایر هواپیز یفضا
 یهاکرد. موشکات آغاز ین عملیخود را در برابر ا ییشده بود، پدافند هوا ینیبشیه پک یزمان

                                                           
از جمله انتقال  ییهوا یشامل ترابر یرزم یبانی( خدمات پشت2است ) ینیا زمی یی( اطالعات و اعالم خطر حمله هوا1)

 شود .یز شامل میره را نیمهمات، غذا و غ یآمادرسان ینیزم یهان، شهدا؛ البته در طرحیمجروح
 خود تعقیب یماین با رادار هواپییدشمن را در ارتفاع پا یماهایهواپ تا سوسنگرد ن دو فروند از غرب بستانیخلبانان ا -  8
 ردند.کیم یکگرفتند، به طرف آنها شلمایلی( قرار می 96تا  26)« فونیکس» کردند و چنانچه در برد موشکیم
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روزهای پنجم و  8«22سوخو» یماهایبا هواپ ،ارزار شده بودندکه وارد ک« 21خ»ضد تشعشع 
سایت  کموش هسامان "HI PIR"ورش آوردند و سه بار رادار یبر یخ یکگاه موشیبه پا ،ششم آبان

 . 9را از کار انداختند« آبادیفول»در  خیبر 2«هاگ»
ده شدند و ید« سد دز»صفحه رادار  یدشمن رو یمایدو فروند هواپ ،86:26البته در ساعت

 شد.  سرنگونگشته و  اهواز شهر برفراز« 81اف» یمایهواپ« فونیکس»موشک  هطعم آنهایکی از 
همراه بود، اما در مورخ  ییهایروزیهای هوایی تا روز نیمه نخست آبان با پاتیعمل

سوختگیری هوایی،  برای« 81اف» یماهایهواپپس از ترک منطقه  ،86/1/8966
« آبادیفول» کینزد یو سپس هدف« دخلفیس»در  32رکلش 9پیابتدا ت ،هواپیماهای دشمن
بمباران  را یزره 86رکم لشکیپ یو نیز ت یزره 86رکقرارگاه لش کی( در نزد)محل استقرار هاگ

ز بمباران ین به ماهشهر افتاد و همزمان جاده اهواز سوسنگرد یها رواز بمب یکی که کردند
 یلومتریک 26از فاصله دشمن یماهایاز هواپ یکی، «81اف» یمایورود مجدد هواپ از . پسشد

 .کاهش یافت یمکقرار گرفت و سرنگون شد و فشار دشمن  سکیفون کهدف موش
اگرچه  ،بمباران شد هوابرد در سوسنگرد 22پیپاسگاه ت 88:66ساعت  روز هجدهم آبان،

خلبانان عراقی  ،«81اف»ه به دلیل حضور کبود  یزره 32رکاز لش 2پیقرارگاه ت آنهاهدف 
 حساب یرا زودتر از زمانبند خودات، همواره مهمات یآسمان منطقه عمل کا تر یختن یگر یبرا

و  32رکقرارگاه لش ،آبان 21روز  89:26در ساعت ،گریختند. با این حالیشده رها کرده و م
در غرب « ابیفارس»ده کده ،89:96بمباران شد و ساعت  هیده جاللکده ،82:96ساعت

 دربر نداشت.  یانیه زک شدبمباران  ارونک
غرب در جنوب« 81اف» یمایآبان، خلبانان هواپ 26روز  ییهوا یسبردارکدر مأموریت ع

گون سرن« سکیفون» کرا با موش آنهااز  یکیر شدند و یدشمن درگ یمایبا دو فروند هواپ اهواز
 دشمن یهاگر جنگندهیورش دیاز پشت سر و پهلو با  یخود یمایدرنگ هواپیساختند، ب

 ان برداشتند.یخطر را از م یدشوار یبا مانورها یرانیه خلبانان اک شدروبرو 
 یماین هواپینخست ،8966آبان  26روز  88:99سرانجام در ساعت  ،هایرین درگیبا ا

 یماهایبا خلبانان هواپ ییارویو رو یریدر درگ برفراز اهواز« 2-آهنگ»با شناسه  یرانیا« 81اف»
                                                           

ردند، کیپرواز م ه و بصرهیه در آسمان ناصرک« عدنان»و « بغداد»و بعدها « طائر»و « قمر»شنود  یماهایدر این مقطع هواپ -8
 زدند. ات را برهم مییمنطقه عمل نترل آسمانک یگاهی با قرار دادن اطالعات الکترونیکی برابر

رایج گردیده، لذا از « هاگ» هباشد، لیکن به دلیل این که در محاورات پدافندی نهاجا واژمی« هاوک»نام التین این موشک  -2
 همین واژه استفاده شده است.

می ای که به همت امیر سرتیپ غالدر جنگ تحمیلی در جزوه االنبیاقرارگاه خاتم هشرح اقدامات و ابتکارات پدافندی زمین پای -9
 تدوین شده آمده است. 
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 هدشمن در منطق یمایهواپ . اگرچه در عصر همان روز یک فروند دیگر از8دشمن سرنگون شد
 قرار گرفته و سرنگون شد.« 81اف» یمایهواپ سکیفون کهدف موش ،نبرد

جنگنده  یماهایبا هواپ« 81اف»ر یجنگنده رهگ یماهایخلبانان هواپ ،در روز دوم آذرماه

ز یگران نیرا سرنگون ساختند و د آنهااز  یکیر شدند و یدرگ یزره 86رکدشمن برفراز قرارگاه لش

 ختند.یردند و گرکارزار را رها ک

 کیبا شل 82:26و  86:96های دشمن در ساعاتدو فروند از جنگنده ،روز چهارم آذرماه

 )اولی در جنوب اهواز« قدسالطریق» هبرفراز منطق« 81اف» یمایهواپ سکیفون کموش

 درآمدند.   یاز پا (یزره 32رکو دومی برفراز لش نیدارخو کینزد

ن یلر درایتر 812 کهپهلو گرفت  تیوکه یبیدر بندر شع یروس یشتک کی ،روز پنجم آذرماه

گر ادوات ی، توپ، مهمات و دکتان یشتکن یبار ا داشتند. یشتکن یافت بار ایبندر چشم به در

شد و از جاده یلرها گذاشته میتر ی، با شتاب روادهیپ یشتکن بندر از یه در اکود ب یزره

 یرویاطالعات( از ندوم سماجا ) هادار شدند. یارزار مکوارد صحنه « بصره –صفوان –تیوک»

 ییهای هوادر فهرست هدف را بصره -فوق در راه صفوان ینظام یهااروانکه کخواست  ییهوا

 خود قرار دهد.

 2پیت کنیبه دست ارتش عراق گشوده شده بود و ا« بستان»در روز هشتم آذر، شهر 

روز نهم آذر، پنج فروند 89:96رد و در ساعتکگذر  ران از پل سابلهیارتش ا یزره86رکلش

 یاتیدر منطقه عمل« 896سیئی.»تجسسی خفاش  یمایهواپ یسودشمن به یمایهواپ

عراقی و با رادار خاموش تا  هبا هدایت رادار پرند آنهافروند  کیورش بردند و ی، «قدسالطریق»

در یک لحظه با روشن  راژیم یمایمای خودی جلو آمد و هنگامی که هواپیهواپ یلیما 22فاصله 

ه کداشت، باناباوری گفت  یرانیخفاش ا یمایهواپ بهکردن رادار خود قصد شلیک موشک 

ن یا ه درکرد یرا هدف بگ یرانیا یمایخواست با مسلسل هواپمی ناگزیرشود، یرها نم کموش

 ام ماند.کخفاش با هوشیاری از منطقه خطر دور شد و درنتیجه دشمن نا یمایهنگام هواپ

                                                           
 ید و با تنردنک کما را تر یبا چتر نجات هواپ یآباداله جاللم فتحیکو شادروان ستوان یآبادخلبانان آن به نام سروان رضا نظام - 8

 کیموش یلیما 81ر و در یدشمن درگ یمایبا دو فروند هواپ 86:66ن خلبانان ساعتیبود و هم یان بزرگین زیخسته فرود آمدند، ا
نگنده ن نوع جیخته بودند. در این بازه زمانی، ایدشمن گر« راژیم»آنها روانه ساخته بودند، درنتیجه هواپیماهای جدید  یرا به سو

خند. یرا در رادار خود گرفتند، اما میراژها باز هم گر راژیگر دو فروند هواپیمای میآنها بار د 88:26شناسایی نشد و در ساعت
دوباره با چهار  88:96نگذشت که در ساعت یزیبرد. چیات بهره مین عملیدر ا راژیم یماهایدانست دشمن از هواپیس نمکچیه

شده از کنترل  یکهوا به هوای شل کآنها با برخورد موش یمایهواپ 88:99ر شدند و ساعت یجنگنده دشمن درگ یمایفروند هواپ
 ردند. ک کرا تر « 81اف» یمایخارج و هردو خلبان هواپ
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های هوایی به اوج خود رسید و ویژه در روز دوازدهم آذر، درگیریبه بعد و ب از روزهای دهم آذر

« 81اف» یمایتنها هواپ« 8اف» کارگیری هواپیمای جدید میراژکرد تا با بفراوان  دشمن تالش

های تهدر دس راژیم یماهاینهاجا بر فراز منطقه نبرد را سرنگون سازد و برای نیل به این هدف، هواپ

 یماهایخود را بر هواپ یپی درپ یهاورشی« 29میگ»با دو فروند  یب پروازیکدو فروندی در تر 

نه « 81اف» یماهایداشتند که با اقدام به موقع خلبانان هواپمبذول می در شرق اهواز« 81اف»

ند از شش فرو سرنگونی« فونیکس»های تنها کاری از پیش نبردند، بلکه با شلیک موشک

 اژر یم یمایتوان به سقوط نخستین هواپهای دشمن گزارش شد که دز این میان میجنگنده

 یعبدالغن»و اسارت خلبان آن به نام « میرکد یس»به نام  یادهکد در دهیحم یدشمن در سه راه

توانست یرا میبود، ز یبزرگ یروزیعراقی پ راژیخلبان م کیاستناد کرد. اسارت « یمید الدلیسو

 افتیدر یروشن سازد و چگونگ یافرماندهان ارتش عراق را تا اندازه یرهایها و تدبکیتکتا

 یمایند. البته در یکی از این نبردها، چهار فروند هواپکرا بازگو و فاش  آنها یریارگکراژها و بهیم

 کیشل آنها یبه سو فونیکس کظاهر و دوتیر موش« 81اف» یمایصفحه رادار هواپ یدشمن رو

 .8و هواپیماهای دشمن گریختند نشدندها رها ک، لیکن موششد

 ییهوا یهاورشیدر حالی که به تدریج از فشار  ،اتین مقطع از عملیخالصه این که در ا

ران یارتش ا یهاگانیرزمندگان اسالم و  یسنگرها کمشد، در عوض کماسته میکدشمن 

 ییو هوا ینیزم هست در جبهکه از شکو متقابال  دشمن  شدپابرجا و استوارتر می

 ینیزم یروهایو ن آمد، شهر دزفولیاز دستش برنم یگریاردکناخرسند بود و « قدسالطریق»

را  دزفول ییگاه هوایو پا قرار داد« فراگ»و « ادکاس»ن از نوع ین به زمیزم یهاکرا هدف موش

 رد. کن بمباران کافجنگنده بمب یماهایز با هواپین

ر د .شدیم یریگیپ ینیو سنگ یبرفراز منطقه با تند ییآذر نیز جنگ هوا 89در روز 

باران هم بم و اهواز دوازده بار بمباران شد و شهر سوسنگرد« برکاالله» یهایبلند ،روز ییروشنا

دو فروند از . همچنین ردندکشف ک« مشرحات»و « سد دز» یپرواز را رادارها 36شدند و شمار

 یپا ر شدند و ازیدرگ« 81اف»ر یعراق با خلبانان جنگنده رهگ ییهوا یروین یماهایهواپ

 در درگیری
 
سه فروند دیگر از  سرنگونی ،های دیگریدرآمدند و سرنگون شدند. متعاقبا

 .شدگزارش  آبادهای دشمن در فولیجنگنده

                                                           
 های دشمن را به سامانه فرماندهی پدافند هوایی گزارش داد.این توصیف افسر کنترل شکاری، سقوط دو فروند از جنگنده با -8
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 6-3تصویر شماره 

و  880-و حرارتی ماژیک 860-سوپرمارتایهای راداری مجهز به موشک« 7اف» جنگنده میراژ

 های ضد الکترونیکیپاد

 

 یبرا ک، یکی از روزهای دردنا81/3/8966، روز ییهوا یدر نبردها یروزین همه پیبا ا

دو فروند  86:92و  86:68رقم خورد. چراکه در ساعات « قدسالطریق»ات ینهاجا درعمل

شان هدف سکیارزشمند فون یهاکدر دام دشمن گرفتار و به همراه موش« 81اف» یمایهواپ

 ی. البته جادشمن واقع و سرنگون شدند راژیهای مجنگنده« R-296سوپرماترا » کموش

و  ینیداله حسیم کی/ستوانهای سروان جعفر بهادرانبه نام آنهاه خلبانان کبود  یخرسند

 یخود یروهایان نیبا چتر نجات در م انیقیم سعید صدکی/ستواناریسرگرد ابوالفضل هوش

و پرواز ایذایی  هواپیمای میراژ UP SNAP"8با تاکتیک "« 81اف»فرود آمدند. این دو فروند 

ز باید یانگشگفت غیرمنتظره و  ه. با ناباوری در خصوص دو سانحشدندسرنگون « 29میگ»

 به اسارت درآمده بود و یعراق هسرنگون شد راژیه دو روز قبل از این، یکی از خلبانان مکگفت 

 توانست، کارساز باشد.اطالعات بدست آمده از بازجویی این خلبان می

توسط  دزفول ییگاه هوایپا ،آذر( 81همان روز ) 82:26و  82:26با این توصیف، در ساعات

های دشمن بمباران شد که طی آن یک فروند از هواپیماهای دشمن و برابر نکافجنگنده بمب

                                                           
« 29میگ»با پرواز در ارتفاع پست و به دور از دید راداری ایران، با طعمه قرار دادن هواپیمای  در این تاکتیک هواپیمای میراژ -8

گیری از توانمندی پرشتاب موتورهای این هواپیما، به تندی از منطقه، به ناگاه با بهره« 81اف»در مقابل هواپیمای گشت رزمی 
اپیمای را علیه هو های هوا به هوای خودطلبی و استفاده از اصل غافلگیری، موشکگرفت و با فرصتارتفاع پایین به باال اوج می

لینبه کار می« 81اف» های به کار گرفته شد، با هوشیاری سامانه بار با ورود میراژبرد و این تاکتیک بعد از این عملیات که برای او 
 ریزی دقیق عملیاتی نهاجا تا حدود زیادی کنترل شد.راداری و برنامه

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj47LnltbTXAhVD6aQKHdx2Ac0QjRwIBw&url=http://airandspace.ir/3889/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%A7%D9%81-%DB%B1/&psig=AOvVaw1E0H8oA02KaO6iJ5L5-F17&ust=1510417442091690
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 اهواز« آبادیفول« »هاگ» همهاجم دیگر توسط سامان هبعدی، چهار فروند جنگند هایگزارش

« ن شعبانیعبدالحس یعل»به نام « 22سوخو»ی از خلبانان جنگنده کیده شدند که یشکر یبه ز

اسیر دستگیر شد و به این ترتیب عملیات زمینی با موفقیت  یمردم یروهایدر روز بعد توسط ن

 پایان یافت.  82/3/8966 روزدر 

همچنین تعدادی از کارکنان پایور و وظیفه نهاجا برای  ،القدسحین اجرای عملیات طریق

 ههای زمینی شتافته بودند که تعدادی از آنان به شرح زیر به درجبه جبهه خودیاری همرزمان 

 : آمدندرفیع شهادت نائل 

ارمند کو  نژادیانینور نیم محمدحسکیاستوار ،هیدهالو هدر جبه ،8966در روز پنجم آذر »

سرباز  ،با آتش گلوله دشمن به شهادت رسیدند. در روز ششم آذر یآبادنیان حسیبر عربکا یفن

 یدرنکن اسیعباس ام یو در روز بعد، سروان فن رخهک هدر جبه یردکده یمالکر یفه اردشیوظ

ه فیدند و درپی آن سربازان وظیبه شهادت رس نار شهر بستانکدر  دشمنبه ضرب گلوله 

 یاهد شیش خمپاره دشمن، سربازان وظیفه وحکه با تر یدر دهالو د عرفانیو سع ریل آژیاسماع

، یییقت یو سربازان وظیفه محمدعل هیدر چوالن در بستان، سرباز مسلم بشاش یرمکو محمد ا

بستان، وظیفه اصغر  هدر جبه یـدهاشم واردیو س یمالمحمد ی، محمدتقزادهمحسن یعل

دند. یه به شهادت رسیدر چوالن یه و محمدرضا قاسمیدر دهالو دستنین زری، حسیچهراز

 با آتش گلوله لیفکاصغر  یو استواردوم فن ییمحمدرضا مشما یارمند فنکدر روز نهم آذر، 

 یمیپر نیو حس انیزادکن پایدحسیفه سیدند و سربازان وظیه به شهادت رسیدر دهالو دشمن

ش خمپاره دشمن شهید شدند کبا تر  در غرب اهواز ییدمحمد رضایه و سرباز سیدر جبهه دهالو

 یرویار نکان یالبته با پا«. دفاع مقدس جاودان بماند یخ شهدایدر تار آنانهمگی  کو نام پا

ند تا چ ییهوا یرویرا نی، زشدیتازه آغاز م ییهوا یرویار نک، کات مشتر یعمل کیدر  ینیزم

در بستان و اهواز و  یزره 32رکو لش قزوین یزره 86لشکر ید برفراز سنگرهایگر بایماه د

« عاملر یپدافند غ»در  یمنیا روها استوار شود وین یپدافند یند تا سنگرهاکپرواز  سوسنگرد

 نند. کدا یپ

 ب ـ نتایج عملیات

 یروهایان نیم یعیرخنه بزرگ و وس ،«قدسالطریق»ات یآمیز عملپس از پایان موفقیت

« هور»ه به نام ک ییهاها و باتالقاچهیه با وجود درکجاد شده بود یعراق درشمال و جنوب ا

جانبه )متقابل(  دو یبانیپشت یبرا یگر راهید ،ان گسترده بودندین میشدند و در ایده مینام
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جناح  زه دریانکاده میپنجم پ رکن لشیزه و همچنیانکاده میم پکی رکو لش ینهم زره رکان لشیم

عملیات، ارتش آمیز شد. به همین دلیل پس از اجرای موفقیتیده نمینهم د رکلش یجنوب

به اجرا گذاشت. ولی هربار با  گیری منطقه بستانهای متعددی را برای باز پسعراق پاتک

یروهای ن 86/88/8966 ، در روزشد و با گذشت حدود دو ماه از این عملیاتمی ناکامی مواجه

« زابهنبرد چ»آغاز کردند که به نام  چزابه تسلط بر تنگعراق حمله سنگین و شدیدی را برای 

لفات سنگینی را متحمل ماه ادامه داشت و هر دو طرف تمعروف شد و این نبردها تا آخر بهمن

 چزابه با پشتتبانی نیروی هوایی در اختیار نیروهای ایران باقی ماند. شدند و تنگ

بمباران نیروی  یهااجمالی از پرواز  یاز نظر تحرکات هوایی دشمن، در این دوره برآورد

گشت رزمی هوایی  یپروازها اهش داشته و شمارکنوبت  266ه کداد یهوایی عراق نشان م

ن یداد که حاکی از ناکامی دشمن بود. چراکه نخست ایاهش نشان مک نوبت 866ز یعراق ن

آغاز شد و عراق آسمان آن منطقه را از دست  ارونکدر شرق « ئمهاالثامن»ات یها در عملناکامی

د، یآغاز گرد« ئمهاالثامن» یهایروزیدرنگ پس از پیه بک« 8کربالی»ات یعمل در داده بود و

دست دهد و نتواند نترل آسمان را از ک یهر ارتش ،. در واقعرا هم از دست داد سمان بستانآ

ن ین نخواهد داشت و ایبهتر از ا یند، سرنوشتکنترل کات یخود را در منطقه عمل یماهایهواپ

« 81اف»ه با از دست دادن سه فروند جنگنده ک بود یای دردناک و درسز تجربهینهاجا ن یبرا

 دست آمد. به

نیرد در عملیات  هسیاسی منطق-به منظور درک بهتر از فضای نظامی هدر ادام

اله یاد آیتزنده یهاادداشتینظر دانشجویان گرامی و خوانندگان محترم به  ،«القدسطریق»

 شود:جلب می اکبر هاشمی رفسنجانی

ل شا، یکد  ع دو مح ر ام   خد یع ل ی( شووا13/8/1160صبح امرفز ) 10:00س عم »

جبهش  یرفزیش از جبهش آماه بودنا، گزاوش پک یی)امیر( ف محمن وم  یرازیشصی د ن یآک 

، ین بزوگ واهم زیف نفربر س لع، صا م ش کاسم، صا خ ن یمهم یرفزیوا دادنا. پ بم  ن

نفر از  300دف هزاو ف ع. شم و یا رافان گر  ش یه گر، مهم   ف سالحی رافان د یه نیم ش

نفر مجرفح  1900ا ف یشه یمردم یرفه ینفر از ن 700انا. ر شاهینفر اس 300د ش ف کدشمن 

م. میبش فسفم بم  ن ن یشود، فلیدو غرب عمل م یزفدن یبش هم یع. برن مش بفایاداش ش

ف  ک ر ن س  د مدیات ال    ب یلکات الض اسم بش طوو  رنژادیف ظه یرازیشصی د  نین آک یب

ننا. امرفز دف ک ی وکهمردنا، کحم یمطرح شا ف ام   نص ییهوا یرفیف ن ینیزم یرفین
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رفز دف  مرفنا یاسم. دمر شاهیاس آنه  یه از تلب ن یکیانا، دشمن س کط شماه یم یهواپ

 «. اسم یانا، تم و  مهمردهکم  س وط « 14اض» یم یهمواپ

 ،«قدسالطریق»عملیات نهاجا در طول « 81اف»قطع نظر از سقوط سه فروند هواپیمای 

 336یک هزار و در سراسر آسمان کشور، شمار  خودهای ذاتی عالوه بر انجام مأموریتنهاجا 

-9برابر جدول شماره « 8کربالی»پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی از عملیات مشترک  نوبت

نفر را  113هزار و  26انجام داد و طی آن مقادیر زیادی مهمات و ادوات به همراه شمار  9

 . کردجا جابه
 

 القدستعداد پروازهای انجام شده در عملیات طریق 6-6جدول شماره 

 تیمأمور

پشتیبانی 

نزدیک 

 «َکس»هوایی 

 گشت رزمی

و « َکپ»

 اسکرامبل

ترابری 

 هوایی

رسانی سوخت

 هوایی

شناسایی و 

 عکسبرداری 

آمار 

هواپیمای 

سرنگون 

 شده

مهمات 

 مصرفی 

 نوبت 136 نوبت 16 تعداد 
161 

 نوبت
 تن 826 فروند 22 نوبت 22 نوبت 821

 

 و قبل از پرداختن به عملیات بزرگ 8966در پایان این مبحث و خاتمه نبردهای هوایی سال 

های همین های نهاجا در طول ماههای رزمی جنگندهاز شمار مأموریت آماری، المبینفتح

 شده است. ارائه  9-1سال در قالب جدول شماره 
 

 (نوبت 74824)جمع   7630های نهاجا در سال انه جنگندهیهای ماهپرواز آمار 6-4جدول شماره 

فرورد
ی

 ن

ارد
ی

ت
ش

به
 

خرداد
 

یت
مرداد ر

 

شهر
ی

ور
 

مهر
ن 

آبا
 

آذر
 

د
ن ی
بهم

سفند 
ا

 

8293 8621 8286 8122 8221 8236 8811 8861 8922 612 613 111 
 

 نوبت پرواز 221هزار و  81نهاجا در مجموع شماره  8966برابر جدول فوق، در طول سال 

( نوبت 912هزار و  82رزمی انجام داده است که در مقایسه با شش ماه نخست جنگ )شمار 

 دهد.درصد کاهش نشان می 16ترسیم شده( حدود  9-8که در جدول شماره 
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 «  6شبح» المبینـ عملیات فتح 1

فرایند طراحی عملیات هوایی  ،«المبینیا فتح 2کربالی»ریزی کلی عملیات به هنگام طرح

ه نهاجا ابالغ و بالفاصله دستور عملیاتی ، ب8966 در روز هفتم اسفند« 9شبح»به  آن موسوم

اده ربط دهای ذیآن در ستاد قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب نوشته شد و به مبادی و یگان

ن دستور یا یدرپ« س»و ساعت « ر»ها انجام شود و روز درنگ گسترشکه بی شدو تأکید 

 خواهد آمد.

و در « 2شبح»براساس دستور رزمی  ،اسفند( 22و  21) 8966در وابسین روزهای سال 

در ارتفاع  برداری هوایی از منطقه غرب دزفولمأموریت عکس ،«دستور رزمی ناصر»چارچوب 

 8968ن یپا(، با سرعت دو برابر صوت انجام شد. در روزهای دوم و سوم فرورد12666باال )

عکس  تا فکه از چنانه ؛«2الیکرب» یزمینی، منطقه عملیاتنیز همزمان با آغاز عملیات 

 ششها، ن مأموریتیگذاشته شد. در طول یکی از ا هوایی تهیه و در اختیار قرارگاه کربال

هدف از سوی دشمن بی« 1افآر.»به سوی هواپیمای شناسایی « 6سام»فروند موشک 

های آسیبی به هواپیمای عکسبردار وارد نیامد. اما در یکی از مأموریت لیو شدشلیک 

در اثر برخورد موشک دشمن برای « 1افآر.»شناسایی در روز هفتم فروردین، هواپیمای 

برداری و گرفتن عکس ای از کنترل خارج شد. اما نداشتن تعادل هواپیما در مسیرلحظه

اطالعات ارزشمندی را به  که درواقع امداد الهی بود جای هورالعظیمبه عکس از جنوب اهواز

آن  شد که شرح« المقدسبیت»مبنایی برای عملیات بعدی یا  وطراحان عملیات انتقال داد 

 .شده استمربوطه ارائه در مبحث 

در مورخ  کهدر روزهای بعد نیز پروازهای شناسایی بر فراز منطقه عملیاتی ادامه یافت تا این

با دیواره آتش تعدادی  ،حین عکسبرداری از منطقه« 1افآر.»هواپیمای  ،28/8/8968

ها و قارچ ناشی ، گازها، ترکشآنهابه موقع  کردنرغم خنثی شود و بهمواجه می« 2مسا»موشک 

انداخت. لیکن با تالش مشترک را از کار  شد و آنها وارد موتور سمت راست از انفجار موشک

خلبانان هواپیما، با استفاده از هوای ورودی موتور را در  /ستوانیکم کنگرلوسرگرد ذوالفقاری

و  نمایند. باالخره پس از گذشتن از خوزستانتر استارت زده و روشن میپایینارتفاع 

 نشست. سالم برزمین گیری مجدد هوایی، این هواپیما به لطف الهی در مهرآبادسوخت
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های به یکانقهای غیرمتر ییدشمن به دلیل جابجاننده: کپیشدستانه یا مختل یهاکت

ن یرابرد، بنابسر مین بهیورش سنگیآگاه شده و در انتظار یک  به ویژه در غرب دزفول ،خودی

 ننده را داده بود.کمختل  کارتش عراق دستور انجام ت یسرفرمانده

پ های تیدستور بمباران هوایی قرارگاه فرماندهی قرارگاه کربال ،8966روز هجدهم اسفند 

های یاد پیاده ارتش عراق را داد تا آرایش نظامی یگان 36مکانیزه و تیپ 26یکم مکانیزه، تیپ

زد. ایت کنند، درهم ریهد های قرارگاه نصرخود را به یگان« کنندهمختلتک»شده را که قرار بود 

ها ریخته شد. در تن بمب روی هدف 82آغاز و  61:66عملیات بمباران از ساعت ،در این راستا

بار به نیننده دیگری بود. اکمختل کارتش عراق در اندیشه ت بار دیگر ،اسفند 83روز 

ر دهم کپدافند موشکی صحنه نبرد لش« 6سام»های ، پایگاه موشکدرخواست قرارگاه کربال

، عباسدر دشت ،اسفند 22روز  61:66و ساعت « نهیت» یهایعراق، در دامنه بلند یزره

 26بمباران شد و مقادیر« 1اف» یماهایهمزمان با آتش سنگین توپخانه خودی، توسط هواپ

 کارتش عراق فروریخته شد و دومین ت 36پیزه و تیانکو تیپ یکم م 26قرارگاه تیپتن بمب بر 

 یقرارگاه تیپ دهم زره ،61:86کاره ماند. البته بالفاصله در ساعتننده عراق نیمهکمختل 

تن  86رفت، با به شمار می قرارگاه فتح یهاکه از هدف غرب چنانهمستقل عراق در جنوب

 ی، پدافند هوایی صحنه نبرد نیز با پروازهامهمات بمباران شد و به دستور فرمانده قرارگاه کربال

 . شدتأمین « 2اف»و « 81اف»هواپیماهای 

نخستین یورش هوایی  29/82/8966 روز 86:66ساعت درعراق:  ییهوا کن تینخست

های راداری پدافند هوایی صحنه کشف و کار به خلبانان در یگان ارتش عراق به قرارگاه کربال

سپرده شد و نخستین درگیری با هواپیماهای ارتش عراق در این عملیات روی داد. « 81اف»

ود را خ ،دشمن که برای بمباران قرارگاه کربال به آسمان منطقه آمده بودنددو فروند هواپیمای 

با  های فونیکسن قرارگاه رساندند که خلبانان عراقی برای رهایی از شلیک موشکیبرفراز ا

 ای و عدم مهارتاثر اقدام غیرحرفه برکه  کردندزمین روانه  یشیرجه تند هواپیماها را به سو

 یکی از هواپیماها به زمین برخورد کرد و خلبان آن در دم جان باخت.  خلبان،

 ات با رویکرد نبردهای هوایییالف ـ شرح عمل

مختصات جغرافیایی  ،های هواییبراساس عکس ،ستاد قرارگاه کربالبخش اطالعات 

شدند را های مانوری خودی بمباران هوایی میهایی که باید پیش از خیزش یگانهدف

تا  21/82/8966 روز دراختیار قرارگاه عملیات هوایی جنوب گذاشت و درپی آن از بامداد
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هوابرد  22ان تیپمی که در« 62-تی» یهاکجهز به تانم یپ دهم مستقل زرهیت 8/8/8968

 21مستقل زرهی و تیپ 12های به همراه تیپ ،قرار داشت اهواز 32زرهی از لشکر 9و تیپ

 ( عملیات زمینی آغاز شد.2/8/8968قه بامداد روز )یدق 96در ساعت  .بمباران شدند

به  فرمانده قرارگاه کربال ،8968ن یم فروردکیروز  در: ییهوا یهادر بمباران یهماهنگ

های هوایی و رهایی از خطر ار بمبارانکدر  یهای توپخانه دستور داد تا برای آسانیگان

ب را گلوله یزه عراق در ابوغریانکم مکیر کلشکر دهم زرهی و لش ،«6سام» یهای موشکسایت

 ،. درپی آندبگیرننده بیشترین بهره را یپشتیبانی هوایی روز آباران کنند تا از آتش سنگین 

 شده بودند، به مجهز که به تازگی به موشک ماوریک هواپیماهای نهاجا و بالگردهای هوانیروز

 های لشکر دهم زرهی ارتش عراق یورش بردند. تانک

افکن دشمن ان هواپیماهای بمبیطی یک نبرد هوایی م ،88:96همچنین در ساعت

 سکیبا موشک فون آنها، یک فروند از «81اف»فروند هواپیمای  کیبا  برفراز قرارگاه قدس

 گر هواپیماها از آسمان منطقه گریختند. یو د شدسرنگون 

روز نخست  82:16، 82:98، 63:83، 66:26، 66:96پشتیبانی آتش، در ساعاتاز نظر 

تن،  26با  در شمال چنانه یزرهی از لشکر دهم زره 86( قرارگاه تیپ 2/8/8968عملیات )

زرهی دشمن در غرب چنانه  86تیپ یهاگانیتن،  هشتبا  در غرب شوش 126قرارگاه تیپ 

پیاده  121تن و تیپ 26از لشکردهم زرهی و تیپ گارد مرزی ارتش عراق با  12تیپتن،  26با 

تن مهمات هوایی به صورت متوالی  82تن و  26در جنوب چنانه هریک با  33به همراه تیپ 

و  برفراز قرارگاه قدس 82:92و  88:29در ساعات  ؛بمباران شدند. از نظر پوشش هوایی

مأمور « 81اف»با هواپیماهای  افکن دشمن از نوع میراژشوشتر، هواپیماهای جنگنده بمب

گری و دی خوشیکی در غرب عین ؛آنهاپدافند هوایی منطقه عملیات درگیر شدند و دو فروند از 

 116دو هزار و شمار  ،. در همین روزشدندسرنگون « فونیکس»در جنوب شوش توسط موشک 

به  از اهواز نفر مجروح 231یک هزار و و شمار  به اهواز نفر رزمنده و نیروی احتیاط از تهران

 ها در فراز پایانی آمده است. تهران ترابری هوایی شدند که آمار کل این مأموریت

برفراز  ،(9/8/8968روز ) 89:96ساعت  در: یخلبان عراق یرینبرد در آسمان و دستگ

جنگنده دشمن را  یماهایهواپ رادار دزفول ،در آسمان شوش« 2کربالی» یمنطقه عملیات

افکن دشمن و خلبانان هواپیماهای جنگنده شف و میان خلبانان هواپیماهای جنگنده بمبک

یک فروند از هواپیماهای دشمن با آتش  ،درگیری روی داد که دراین عملیات« 81اف»ر یرهگ
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 دشمن با از یگرید یمایهواپ ،آن یدرپ و در منطقه شوش فرو افتاد یموشک خلبان خود

 شد!  سرنگون یخود یماهایگر از هواپییکی د کموش

 نشان داده شده است.   9-1بر روی نقشه هوایی شماره  المبینهوایی عملیات فتح هحوز 
 

 
  6-4شماره  یینقشه هوا

 بر روی نقشه هوایی« 2شبح»یا  نیالمبفتح یاتیمنطقه عمل
 

که شبانه نیروهای « 616-ب»عالوه بر هواپیماهای جامبوجت  :یرزم یبانیخدمات پشت

و  ، امیدیههای دزفولنفر( از شهرهای بزرگ به پایگاه8266ر ظرفیت )ببرا داوطلب را تا چند

 یروهاید نیبا« 26اف»و « 896سی» یماهای؛ همچنین هواپکردندمنتقل می فرودگاه اهواز

 منطقه یرنظامیو غ ینظام یهاشور به فرودگاهک یهان فرودگاهیرا از دورتر یو مردم ینظام

 یریگیپ یروزشبانهبه طور ار کن یها و خطوط مقدم بروند. ارساندند تا به قرارگاهینبرد م

ز در سراسر روز در ین« 616بوئینگ»و یا « 666بوئینگ» یماهایهواپ ،عالوهبه شد.یم

 و« 81اف»ر یجنگنده رهگ یماهایردند تا هواپکیپرواز م هیدیغرب دزفول و در شمال امشمال

جهت نبردهای هوایی و یا بمباران دشمن،  آنهااز « یئ1اف» یهانکافو جنگنده بمب« 1اف»

 افت دارند و...یسوخت در

 نهاجا 8و  4 یهاتیها و آزاد شدن ساب ـ نخستین پیروزی

تا  81:66، 66:96ساعاتدر پی شکسته شدن خطوط جبهه و استحکامات دشمن، در 

 یها)تپه 2و 1سایت درمنطقه شرق  126های ( تیپ9/8/8968، روز بعد )82:22
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تن مهمات  92با پرتاب « ربالک»قرارگاه  9رکن به درخواستبنا  36پ ی( و تخاتیبیابوصل

تن مهمات توسط  99تیپ دهم مستقل زرهی با از لشکر دهم زرهی و  12جنگی، تیپ 

نیروها و ادوات زرهی و  86:22در ساعت  ،پیاپی بمباران شدند. به عالوه« 1اف»های جنگنده

ارتفاع پست توسط  یتن مهمات جنگی از راه پروازها دوبا  توپخانه دشمن در غرب شوش

 86ده شد و مقرر شد تا یده شدند و توپخانه دشمن از آنجا برچیوبکدرهم « 2اف»هواپیماهای 

شدند، یده مینام« خاتیبیابوصل» یهاه حاال تپهک 2و 1یهاتیما به غرب سایفروند هواپ

 نقشه و جابجا شدن لجمن و خط تماس با دشمن، بهبا نگاه  ربالکه فرمانده قرارگاه کورش برند ی

ن دشمن با آتش کافجنگنده بمب یمایفروند هواپ کی ،ن زمانیداد. در هم را دستور لغو آن

خلبانان « سکیفون» کگر با شلیک موشیفروند د کیده شد و یشکر یبه ز ییتوپخانه پدافند هوا

 .شدسرنگون « 81اف»

ها بر سر زبان« نصر»( خبر خوشی را رزمندگان قرارگاه 1/8/8968در روز سوم عملیات )

بود و « خاتیبیابوصل» یهادر تپه ییهوا 2و1یت هایاز آزاد شدن سا یانداختند که داستان

م گذشته از جنگ بود. خبر دادند یسال و نکیدر  ییهوا یروین ین خبر برایباترین خبر زیا

ساعت  نیز در دشمن 36پ یاند و فرمانده تر گرفتهیاس هزار نفر 86سالم و  کدستگاه تان 96هک

 یهاو تپه خوشنیقدم و عخیش یهادهکز دهین« قدس»به اسارت درآمده بود و قرارگاه  82:12

ی که با ایستادگ« فتح»و « فجر» یهارا از دشمن بازپس گرفته بودند. اما قرارگاه زدگرهیعل

تن سکدرهم ش یبرا ییهوا یبانیاز فراوان به آتش پشتید دشمن روبرو شده بودند، نیشد

پ یت یروها و ادوات جنگین 86:66، 82:26، 86:82داشتند. لذا در ساعات پایداری دشمن 

تن مهمات برآنها فرو ریخته شد. در  81مکانیزه بمباران شدند و  21و  یزره 86پیو ت 126

 کین دشمن با شلکافبمب یمایفروند هواپ کی ،ییهوا یریدرگ کینیز در  86:62ساعت 

یک شمار  ،(1/8/8968ن روز )ی. دراشدسرنگون  یاتیبرفراز منطقه عمل« 1اف» اسپارو کموش

از منطقه  ینفر مجروح جنگ 111انتقال داده شدند و  نفر رزمنده به فرودگاه دزفول 382هزار و 

 ترابری نهاجا به خارج از منطقه، جابجا شدند. یماهایبا سامانه هواپ

دیگر میان هواپیمای فانتوم نهاجا  ییهوا یریدرگ کیدر  2/8/8968روز  66:22 ساعت

 (AIM-6« )اسپارو»راداری  کموش کیدشمن با شل یمایو جنگنده دشمن، یک فروند هواپ

 سقوط کرد. غرب اهوازشمال یلیما پنجسرنگون و در 
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 پشتیبانی آتش و روند نبردهای هواییروها، ین یهاییجاپ ـ جابه

رون از منطقه یبه ب نفرمجروح ازفرودگاه دزفول 626شمار  2/8/8968در روز جمعه  

 یترابر یماهایهواپ 6/8/8968به جا شدند و در روز یکشنبه مورخ  جا« 2کربالی» یاتیعمل

و دزفول  اهواز یهارا از فرودگاه یر عراقیمجروح اس 66نفر مجروح همراه با  616نهاجا، شمار 

پوند بار شامل: دارو، پتو،  266هزار و  96نفر مأمور و  916ن یردند و همچنک یترابر به تهران

 ردند.ک یره را به اهواز و دزفول ترابرین و غامهمات سپاه پاسدار 

 رکاز لش یزره 91پ یت ،یینیز با آغاز روشنا 6/8/8968از نظر پشتیبانی آتش، در مورخ 

 ییهوا پدافند یکت موشیدرهم کوبیده شد. همچنین سا یتن مهمات جنگ 26م عراق باکی

 ارتشهای توپی که از با عراده ،دشمن سنگرهایی را دایر کرده بود یزره 86پیی تکیکه در نزد

ت یدر امن ییهوا یروین یماهایباران شدند تا خلبانان و هواپگلولهمت گرفته یعراق به غن

 یهاانگیه یلکجنوب به  ییات هوایستاد عمل ،ات خود بپردازند. در این روزیبه عمل یشتریب

ست به ارتفاع پ یهانهاجا از بمباران کیتکر تاییتغه دشمن با توجه بهکرد کنهاجا اعالم  یرزم

آن مبادرت به استفاده از  یه در پکشده  ییهاستکارتفاع باال، دچار ش یهابمباران

 یهاش دستهیبرهم زدن نظم و آرا یجنوب برا یهادر جبهه« 22میگ»ر یرهگ یماهایهواپ

. در 8است کردهزند، یریخود را فرو م یهاه از ارتفاع باال بمبک« یئ1اف» یماهایهواپ یپرواز

 کموش کیبه ترتیب با شل ،6/8/8968روز  86:96و  82:92، 82:12، 88:21ساعات 

های چهار فروند از جنگنده ،«فونیکس»و « اسپارو»، هوا به هوای «هاگ»زمین به هوای 

گاه یپااز غربی شوش هدف قرار گرفتند.  و شمال ، شوش«خاتیبیابوصل»دشمن برفراز 

در  را های دشمنیگان ،تن مهمات هشتمجهز به « یئ2اف» یمایفروند هواپ هفتبا  ،دزفول

 ن فشارها بمباران کردند. یوارد نمودن واپسجهت  عباسجنوب دشت

ن به منطقه کافجنگنده بمب یمایفروند هواپ 12دشمن با  ،1/8/8968در مورخ 

 یهاورشیتوانستند، « 81اف»های ورش آورد و خلبانان جنگندهی« نیالمبفتح» یاتیعمل

سه فروند دیگر  86:91و  81:96، 63:86به طوری که در ساعات  دفع کننددشمن را  ییهوا

 و شرق دهلران هیدیب، شمال حمیابوغر یروستا کینزد ،عباسعراق در دشت یهااز جنگنده

                                                           
الم ار گرفته شده را اعکدشمن به یدر منطقه جبهه از سو ییهوا یسب برترک یمایعنوان هواپه بهکما را ین هواپیمشخصات ا - 8

فروند  یکه کر نموده است و هشدار داده کذ« AA-6»ا ی« دیرکآ »ما را ین هواپیمتعلق به ا یهوا به هوا یهاکنموده و نوع موش
نموده است. البته عراق بیشتر از نوع شناسایی « JAMMING»ه اقدام به کداشته  (LOCK ON) یآن قفل رادار یرو «یئ1اف»

 نمود. این هواپیما استفاده می
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نبردهای هوایی به اوج خود  3/8/8968در روز  .خودی سرنگون شدند یماهایتوسط هواپ

یک فروند از هواپیماهای دشمن، در نبرد  سرنگون کردن، پس از «ئی1اف»رسید و یک قروند 

شد و خلبانان آن سروان محمد  سرنگوندیگری توسط موشک هوابه هوای دشمن 

ق آن طب چگونگیمجبور به ترک هواپیما شدند که  /ستوانیکم محمد جوانمردیچیعتیقه

 شود.ارائه می چیخاطرات امیر عتیقه
 چینبردهای هوایی سروان محمد عتیقه هخاطر 

 رفنای پوشش منط ش وا انج   دهیع.  ابالغ شا خ  طی یک پرفاز دف ،1161 دو نهع  رفودین»

ممئولیم لیاوی پرفاز وا بر عهاه داش ع. شم وۀ  ک بین ع بع، محما جوانمردیمن ب خف ق تلب ن 

ب غربود. بفا از خوجیش ف م ام   ک و، دو منط ۀ کبوخر فاکع دو شم ل دف هع سرفان تمرف غف وی

 زنی مدغول شایع. دک ی ی گذشم ف ا مر  مر ف ب    لم خ ک یکی من سب بش پرفاز گدم اهواز

م یلی تبر داد. شم وۀ دف هع آن  13عراکی وا دو   صلۀ « 01میگ»کن رل واداو فجود یک  رفنا 

. دو موکفیم  م یم از م  کراو گر م گردش کردیع ف غف وی خرخیب بش سمم آنوا خأییا کرد. باین

انج   شا. موشک تیلی زفد بش  کفل واداوی ف بفا شلیک یک خیر موشک اسپ وف ،م یلی 03دو 

هاض وسیا ف آن وا منها  کرد. من ف شم وۀ دف بش علم اس ف ده از کاو   ااکثر موخووه  دچ و 

 کمبود سوتم شایع ف پس از دوی  م بنزین از هواپیم ی خ نکر بش منط ش برگد یع.

 و دیگر شرفعپس از چنا دفو، واداو دفب وه تبِر نزدیک شان یک جنگناۀ ن شن س وا داد. ب 
کرد، اوخف ع وا ک هش طوو کش ا مر واداو موکفیم هواپیم  وا اعال  میهم ن بش وهگیری کردیع. 

و  یع. کع کردن اوخف ع بش این دلیل بود کش مب دا موود دادیع ف ب  سرعم بید ری بش سوی اف 
، هاض وا دو واداو هواپیم  پیاا کرده ه ی دفوبرِد عراکی کراو بگیریع. جوانمردیاص بم موشک

داد. هنوز بش محافدۀ کفل واداوی نرسیاه بودیع کش بود ف داشم اطالع   الز  وا بش من می
م وجش شلیک صاه  گلولۀ ماهوایی شا . از هواپیم  سر ف صااه ی ن مأنوسی بش گوش وسیا 

اوخب ط وادیویی ب  واداو  ،ه شا. ب  سوت ن سیعه ی آخش از سمم چپ دو آینش مفلو  ف شفلش
« ع؟سوزد! چش ک و کنپد ع می»گفم:  کطع شا.   ط ب  ک بین ع ب خم س داش ع. جوانمردی

آخش بش ان ه ی ب ل سمم چپ وسیاه « ه  هم یع.کمی خأمل کن. االن وفی سر عراکی»گف ع: 
و م. لحظ خی بفا موخوو چپ بش علم ذفب شان   م ل کناه شان آن میبود ف هر آن ا

شا. دیگر دونگ ه یی هع از ب ل کناه میاخص ال  از ج یش کناه ف از هواپیم  جاا شا. خکش
ج یز نبود. هواپیم  ک ماله از کن رل ت وج شاه بود.  ل ۀ پرخ ب صنالی وا کدیا . انگ و نش 

ردی بر بانع ندمم. فلی ب ز بش تود مملط شا  ف ب و دیگر ب  خم   انگ و! اخف کی نیف  د! عرق س
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ه  پرخ ب شانا ف هواپیم  ب  گردش شایا بش سمم زمین خوان آن وا کدیا . توشبخ  نش صنالی
و م. دو   لی کش ب د موا ق بش یک گلولۀ آخدین دو می ن گل ف الی منط ش  رف م نناو م ف 

برد، از همش طرض گلولش بود کش بش سمم م  فه ی تودی میکمک م  آما ف م  وا بش سمم نیر 
وا پ وه کرد. افم ع تیلی  آنه شا!   ی چنا گلولش بش هر دف چ ر نج   توود ف شلیک می

یک  ،بحرانی بود! ب  سوواخ شان چ ر، سرعم  رفد هع ا زایش ی  م. دو این موکفیم بحرانی
کرد ف من ظر زمین توودن من بود کش پس از  رفد سواو کش از پ یین ن طۀ  رفد مرا وصا میموخوو

« ؟ایرانی ی  عراکی»آلود، ب  یک چوب ب الی سر  وسیا ف پرسیا: سواو غ ببال  صلش موخوو
گرد  بپر وفی موخوو از اینج  دفو  کنع. تود  برمی»اش ب ز شا ف گفم: چهره« ایرانی.»گف ع: 

ب  پ ی شکم ش ف دس ی کش عصبش کطع  مردیآفو . چنا کیلوم ر جلوخر جوانفس یلم وا می
سیِع . ب  بی1شاه بود، بر زمین دواز کدیاه ف یک وف  نی جوان سرش وا وفی زانو گذاش ش بود

چرتیا ف مراکب بود خم س گر  ع ف موکفیم وا دس ِی تود  ب  شم وۀ دف کش ب الی سر م  می
وس نا ف ظرض یک س عم، « آهودشم»سواو م  وا بش    وا بش ا مر واداو داد. موخووگف ع. اف اطالع

 شاه شنیا ،وس نا. بفاه  از نواو مبط ب لگرد خجمس ف نج   آما ف م  وا بش پ یگ ه دز ول
ب و ب  اعال  فمفیم امطراوی م  بش ا مر واداو ف این کش کطف   هواپیم  دو   ل چناین غف وی

کش « د!شوهواپیم  االن منفجر می !بپر !محما بپر»جاا شان اسم، ب  نگرانی خم   گف ش بود: 
 .«0الب ش م  هیچ صاایی ندنیاه بودیع

 

  ،در این روز
 
ات و یدر منطقه شـــمال عمل« 81اف» یمایخلبانان هواپ نوبت پرواز 86مجموعا

« 2اف»خلبانان  نوبت پرواز 86ات و تعداد یعمل یدر منطقه شــرق« 1اف»خلبانان  نوبت پرواز 81

ات )پوشـش ارتفاع پسـت( انجام شد که طی آن سه فروند از هواپیماهای یعمل یدر منطقه شـرق

 ت پروازنوبسوخترسان و سه  نوبت پرواز، شش یسبردارکع نوبت پرواز کیدشـمن ساقط شدند. 

 بالگرد نوبت پروازو دو  یکیلجســـت یبانیپشـــت یبرا« 896ســـی» نوبت پرواز 89و  616نگیبوئ

 انجام شده بود.« 1اف»از دست رفته  یمایافتن خلبانان هواپی یجستجو و نجات برا

                                                           
در حالی که به  8962این خلبان شجاع در سال  از کابین عقب بود.« 1اف»با  ستوان محمد جوانمردی« اجکت»این دومین  - 8

بار از کابین جلو موفق به ترک هواپیما شد و یک رکورد تکرار یک مأموریت رزمی به اتفاق سروان ایرانلو اعزام شده بود، برای سومین
 نشدنی در تاریخ نبردهای هوایی برجای گذاشت.

  . 296: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939)، احمد مهرنیا - 2
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تمدید کرد اردیبهشت،  81تا  را های پوشش هوایینهاجا مأموریت ،86/8/8968خ یدر تار

ز طرح ا یبانیآماد و پشت یجار یهایبانیو پشت یاتیه امور عملیلکانجام و به این ترتیب 

 استمرار یافت.« 2کربالی»

، الربکپیامی به قرارگاه  ی، طشیاروهای رزمندگان ایرانی، سرهنگ بهرام هدرپی موفقیت

ات یعمل یهایروزیپ کیضمن تبر ،یاتیعمل یهاگانیه یلکسپاه پاسداران و  یستاد فرمانده

با عکسبرداری و بمباران ارتفاع  82/82/8966نهاجا را که از  یهاتیج فعالی، نتانیالمبفتح

به سماجا ارسال داشت که مراتب در جدول شماره  82/8/8968باال شروع شده بود، در مورخ 

وح از منطقه نفر مجر  261شش هزار و در طول عملیات  ،. به عالوهشده استدرج  2-9

تن مجروح  669و  حمل یاتیعمل نفر مأمور به منطقه 826هزار و  86ه، تعداد یتخل یاتیعمل

 266هزار و  282ر عملیاتی بر پشت جبهه انتقال داده شدند و مقدا( از منطقه یر عراقی)اس

 16دستگاه باال بر  کیز یره( و نیارد، پتو و غکتن( بار شامل )خون، دارو، غذا، بران 866پوند )

 .شد یبار ترابر به منطقه عملیاتی پالت 81تنی و دو دستگاه خودرو و 
 

  6-8جدول شماره 

 المبینتعداد پرواز های انجام شده در عملیات فتح

 تیمأمور

پشتیبانی 

نزدیک 

هوایی 

 «َکس»

گشت رزمی 

و « َکپ»

 اسکرامبل

ترابری 

 هوایی

رسانی سوخت

 هوایی

شناسایی و 

 عکسبرداری 

تعداد 

هواپیمای 

سرنگون 

 شده

مهمات 

 مصرفی 

 نوبت 263 نوبت 262 تعداد 
866 

 نوبت
 تن 266 فروند 81 نوبت 86 نوبت 12

 

تعداد زیادی از نیروهای دشمن از جمله بیش از  ،«المبینفتح»آفرین افتخار در عملیات 

تیپ و  هچندین فرماند آنهاافسر به اسارت رزمندگان اسالم در آمدند که در میان  966

تعداد شش  ؛سرهنگی هنفر( در درج 22با درجات ژنرالی )یک نفر(، افسر ارشد ) آنها جانشینان

بقیه درجات  شد. ومشاهده می نفر 88سرگردی  ههشت نفر و درج ؛سرهنگ دومی هنفر، درج

عالوه بر فتوحات بزرگ و  ،افسری از سروانی تا ستوانی داشتند. در این عملیات غرورآفرین

عراق قرار  هها در برد آتش توپخانکه ماه نهاجا، پایگاه هوایی دزفول 2و  1های آزادسازی سایت

 و قدرت عملیاتی خود را بازیافت. شدهداشت، از زیر آتش دشمن رها 
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 نخستین تالش جهت استفاده از پهباد

از  شیاروبار به ابتکار سرهنگ هبرای نخستین« المبینفتح»نظر به این که در عملیات 

وع ای از این نلذا جا دارد تا نمونه ؛است استفاده رزمی شده« پهباد»دون سرنشین هواپیمای ب

 تقرمس یارکگاه چهارم شیدر پا ،«پهباد» یماهای. گروه هواپشودعملیات به اختصار تشریح 

ت یریمدرو )ین یاتیپیامی به معاون عمل ی. این گروه طکردندیات میبه انجام عمل اقدامو  بودند

 ند: کین گزارش میجنگال( چن

م. در یپرواز داد هکف یسوماها را بهیفروند از هواپ کی ،1/8/8968مورخ  8266در ساعت »

 کمورد اصابت موش یلیما 98و در فاصله  گاه دزفولیدرجه از پا 226ال یدر راد 8226ساعت 

 91ال در فاصله یهمان راد یدشمن بر رو یمایفروند هواپ کی ،ه بعدیثان 96قرار گرفت و حدود 

ما پس از گردش به چپ، چند لحظه ین هواپیا کرد.یه به طرف شرق پرواز مک شدظاهر  یلیما

 .8«شدقرار گرفت و منهدم  کمورد اصابت موش یلیما 92درجه به فاصله  222ال یبعد بر راد

 «6شبح» المقدستیب اتیـ عمل 5

طراحان و فرماندهان دفاع مقدس  ،خوزستاندرشمال « نیالمبفتح»ات یعمل یروزیبا پ

ریزی و به اجرا در را طرح« المقدسبیت»فرصت را غنیمت شمرده و بالفاصله عملیات بزرگ 

ها به انگیدن یرس یرفته شده قرارگاه مشترک براین طرح پذینخست ،آوردند. در این خصوص

. جهت 2افتیمصوب انتشار  هتصویب و برابر نقش« 9کربالی»با نام « ، العمارهبصره»جاده 

با همان سازمان رزم در عملیات گذشته و « 9شبح»دستور رزمی  ،از عملیات ییپشتیبانی هوا

ها تهیه شد. البته نظر به استعداد و ترکیب جدید ترازی با سایر قرارگاهتغییرات الزم جهت هم

تری از امکانات آفندی و پدافندی هوایی نیروی زمینی عراق، ضرورت به کارگیری حجم وسیع
                                                           

 مراتب را چنیجنوب ن ییژه هوایات ویستاد عمل -8
 
بر « RPV»دشمن پس از پرواز  یمایهواپ یل کرد که تعدادین تحلیز متعاقبا

 یسون مورد بهیشدند و چند یکز نزدیگاه نیپا یلیما 96 یال 22ظاهر و تا  لکش یضیب یالگو یکان با کوپ رادار ربکاس یرو
«RPV »یمای، هواپ«چنانه» یقه پرواز بر رویکردند. پس از چند دقیپرواز م «RPV »ل یما 16درجه  216ال یراد هکسمت فرا به

وپ رادار اثر کاس یبر رو« RPV»درجه ناگهان اثر  226ال یراد یبر رو دزفول ییگاه هوایاز پا یلیما 98ت نمودند در فاصله یهدا
درجه در سمت  226ال یراد یدشمن بر رو یمایه نشاندهنده اصابت آن بود. بالفاصله هواپکستاد یت باز اکشد و از حر  یدرخشان

درجه کرد و در  36آن اقدام به گردش  یلیشده و در فاصله شش ما یکنزد« RPV»مانده از ینقطه اثر باقسرعت بهدرجه به 66
 ید رنگ درخشان بر رویه سفکدشمن به ل یماین هواپی، ناگهان اگاه دزفولیاز پا یلیما 92درجه و فاصله  222ال یت رادیموقع

 ایوپ رادار تبدکاس
 
 توسط موشار  و خود کرا ش« RPV»ما ین هواپیل شد. احتماال

 
دشمن در منطقه چنانه « 6سام» کاشتباها

 مورد اصابت واقع شده است. 
رگاه قرا یر امر فرماندهیسپاه ز یکدر اندازه  یکگر هرید ینیزم یاتیارتش و چهار قرارگاه عمل یکدر اندازه  ربالکقرارگاه  - 2
 شدند. یاز سپاه سازمانده یگریاز ارتش و د یکیبا دو فرمانده  یکهر « قدس»و « فجر»، «فتح»، «نصر»قرارگاه  یهاربال با نامک
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با توجه به شکست سخت در عملیات  هاشد. چراکه عراقیاز سوی ایران به خوبی احساس می

 و های خویش، اقدام به گسترش هواپیماهای میراژضعف کردن ، برای بر طرفالمبینفتح

رایی کا . آنان با اتخاذ تمهیداتی از طریق افزایشکردندهای مقدم جبهه به پایگاه« 29میگ»

تر هواپیماهای دور برد، سعی کردند تا پرواز هواپیماهای فانتوم از ارتفاع باال را هر چه سریع

مجهز به موشک هوا به هوای  های مناسب مرکب از هواپیماهای میراژکشف و با اجرای پروفایل

 سازند. خنثی « 29میگ»و « 296سوپر»

این تمهیدات ارتش عراق، با اتخاذ تدابیر مناسب عملیاتی و تغییر تاکتیک نهاجا خنثی شد 

و نیروی هوایی با انجام عمل پشتیبانی نزدیک هوایی، آزادی عمل را از دشمن سلب و پوشش 

 .ساختو آتش هوایی را برای رزمندگان ایرانی فراهم 

 با استقرار پروازهای ،ا تجربیات حاصل از عملیات گذشتهنیروی هوایی ب ،در این راستا  

های موشکی هاوگ در آسمان منطقه نبرد و گسترش سایت« 81اف»گشت رزمی هواپیماهای 

، یک سد آتشین پدافند هوایی در مقابله با هواپیماهای ضربتی تبوک، کوثر و خیبر

کننده نیروهای سطحی عراق ایجاد کرد. اگرچه در این عملیات برتری نسبی هوایی پشتیبانی

ا نهاجا توانست کارایی هوایی عراق را تقلیل دهد. طبق دستور  نیروی متعلق به عراق بود، ام 

با  «َکس»فروند پرواز پشتیبانی نزدیک هوایی  26نهاجا موظف به انجام روزانه  ،«9شبح»رزمی 

فروند با تاکتیک در  82فروند با تاکتیک در ارتفاع پایین و  1« )2اف»و « 1اف»ماهای هواپی

. همچنین جهت شد 666و 28، 32، 86ارتفاع باال به صورت بمباران فرشی( برای لشکرهای 

در مقابل سازمان رزم هوایی عراق از سه  هشت نوبت پروازقطع خطوط مواصالتی دشمن، 

 پایگاه هوایی: کوت، ناصریه )امام علی( و شعیبیه اختصاص داد.

 ات  با رویکرد نبردهای هوایییالف ـ شرح عمل

های هوایِی سکع ،8968ن و اول اردیبهشت یسوم فرورد هدر ده ،از نظر شناسایی

 یو در پهنا تا آبادان از محور سوسنگرد ؛اتیاز منطقه عمل یریر پذیساز و تفسسرنوشت

تهیه شد که در یکی از این « دستور رزمی ناصر»در چارچوب  تا اروندرود ارونکاز  خوزستان

ه تصویر کانجام شده بود  کیقدر نزدهوایی آن یریدرگ ،های عکسبرداریمأموریت

العاده عکسبرداری شد. جهت نشان دادن اهمیت فوقیده میها ددر عکس راژیم یماهایهواپ

 شود.به شرح زیر اکتفا می آنهاای از هوایی به نمونه
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 امداد الهی –عکس هوایی 

به  از قرارگاه کربال ،فرماندهی نزاجا شهید صیادشیرازی ،8968در روز هفتم فروردین 

 برداری هوایینشینی نیروهای دشمن دستور انجام عکسمنظور آگاهی دقیق از فرایند عقب

وارد منطقه دشمن  دهلرانعازم و از شرق « 1افآر.»دهد و در هشتم فروردین، یک فروند می

به  هواپیما ،. در آخرین لحظهکندبرداری را عکس تا فکه تا ارتفاعات مرزی از موسیان شودمی

دهد، اما خلبانان با لطف الهی و دشمن، تعادلش را از دست می« 2سام» علت اصابت موشک

ای در حالی که نیروه با این وجود،ای قوی توانستند تعادل هواپیما را حفظ کنند. تالش و اراده

برای دومین بار هواپیما مورد اصابت  ،مستقر در منطقه همه ناظر عدم تعادل این هواپیما بودند

 دهد.تغییر مسیر می گیرد و به سمت عمق هورالعظیمدیگری قرار می« 2سام»ترکش موشک 

که رود و درحالیپیش می و شمال بصره« القرنه»غربی تا جنوب به ناچار« 1افآر.» ،در آن لحظه

به صورت اضطراری در فرودگاه  ،گرددکس باور نداشت، هواپیما سالم به خاک کشور باز هیچ

ارسال داشتند. همان  ها را بازکرده و به تهرانها، دوربینآید. در آنجا تکنسینفرود می اهواز

 ها. هنگام بررسی عکسشدها ظاهر و همراه با تفاسیر و ضمایم به جنوب ارسال شب عکس

مشخص شد که هواپیما موفق به گرفتن عکس از منطقه هورالعظیم نشده است، اما در برگشت 

ر مهمی را از کرانه های واضح و بسیاهای هواپیما عکس، دوربینو هنگام عبور از روی کارون

 اند. گرفته تا شمال خرمشهر غربی این رود از شمال دارخوین

 
  6-5تصویر شماره 

 آسیب دیده، درحال بازگشت « 4افآر.»یک فروند هواپیمای شناسایی 

 برای رساندن عکس به قرارگاه فرماندهی
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ها، مشخص شد که دشمن در بخشی از پس از بررسی یکی از این عکس ،قرارگاه کربالدر 

قوای عراقی  ،8923جایی است که در مهر حضور ندارد و این منطقه همان  کرانه غربی رود کارون

کرده بودند. این عکس بسیار باارزش،  نصب( عبور از کارون )در حوالی مارد برایپل شناوری را 

 برایریزی عملیات و روزنه امیدی باعث شناسایی یک خأل در خطوط دشمن و تغییر در طرح

ویی تا مارد( نیر  منطقه )حدفاصل دارخوین ن. چراکه نشان داد در آشدموفقیت در این نبرد بزرگ 

طرح عملیاتی جدید خط پدافندی  ،دست آمدهطالعات بهاز ارتش عراق وجود ندارد. برمبنای ا

و استقرار نیروها تهیه و دستور داده شد، رزمندگان تحت فرماندهی سه قرارگاه در سه محور 

زی ریطرح ،براین اساس .جداگانه )شمالی، میانی و جنوبی، شرق کارون( آماده پیشروی شوند

ی بایست پنج پل روبرمبنای طرح می .خوردبا لطف خداوند رقم می المقدسعملیات بزرگ بیت

 به این صورتکارون نصب شود تا رزمندگان را به ساحل غربی کارون و مواضع دشمن برساند. 

 های زیادی از خوزستانکه با پیروزی رزمندگان اسالم همراه و بخش« 2کربالی»پس از عملیات 

 .8فراهم گشت« المقدسبیت»، زمینه و روزنه امیدی جهت موفقیت در نبرد بزرگ شدآزاد 

)دو روز پیش  1/2/68تا  28/8/68در روزهای بعد از  ،جهت بررسی بیشتر منطقه عملیات

چند نوبت « ناصر» یدر چارچوب دستور رزم «یئ1افآر.» یمایاز شروع عملیات زمینی( هواپ

به ؛ و 2کردندتهیه  ییس هواکدشمن ع یروهایآرایش ن هو نحو و بصره ، شلمچهریجف هاز منطق

ر روی های شناور ببه نصب پل اقدامبا ضریب اطمینان باالیی این ترتیب فرماندهان عملیات 

 .کردندعملیات زمینی  برای کارون

و « 81اف» یماهای، ابتدا هواپ9شبحبراساس دستور رزمی  یی منطقهبه منظور پوشش هوا

با  8968ماه نیفروردان یگرفت، تا پایرا دربر م و ماهشهر ه اهوازک 86و 9در مناطق « 1اف»

م کی، اما از روز دادندهوایی انجام  یریگدر روز با انجام سوخت هفت تا هشت نوبت پرواز

 86کرلش یبرا ییشد، پوشش هوایارا انجام مکآش ینیزم یرویهای نه گسترشکبهشت یارد

 یهاقرارگاه ییر و پوشش هواکن لشینار اکاده سپاه در یپ یهاگانیو  ا قرارگاه قدسی یزره

اب یه و جنوب فارسیدر سلمان ارونکن دو قرارگاه، شرق یسپاه درا یهاگانیو « و فتح نصر»

 یماهایگر هواپید یسامان داده شد. از سو« 81اف» یماهایبا پرواز هواپ یدرپیروزانه و پ

                                                           
، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد 8، جلد «اطالعات در جنگ تحمیلی( »8916ذاکری، تراب، ) -  8

 .166-168، صص شیرازیصیاد
 .96-92صص  36، خرداد 192مجله صف، شماره « امداد الهی -عکس هوایی( »8936شیرمحمد، محسن ) - 2
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موظف به یاری هواپیماهای گشتی  9-2 هطبق نقشه شمار  ،گاه دزفولیمستقر در پا« 1اف»

 شدند. « 81اف»

های هوایی، به براساس اطالعات عکس ،8968در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت 

 یمایفروند هواپ هشتبا  بوشهر ییگاه هوای، خلبانان پادرخواست فرمانده قرارگاه نصر

 ،ردند. درپی آنکه را بمباران ینیستگاه حسیدشمن در جنوب ا یروهایها و نگانی« یئ1اف»

 اگه یکت موشیه ساکآتش توپخانه دشمن  کردنبمباران هوایی دیگری به منظور خاموش 

نان کار کبا تالش  ،ر آتش گرفته بود، صورت گرفت. در ادامهیسره زکیرا  در آبادان« کتبو »

 هدشمن در صحن یهوا ن بهیزم یهاکگاه موشیجا ییجهت شناسا ییپدافند هوا یفرمانده

. در آیدپرواز در میبه (پهباد)نترل از راه دور کن یبدون سرنش یمایدستگاه هواپ کی ،نبرد

 هدر سراسر جبه« 21خ»ضد رادار  یهاکار گرفتن موشکه دشمن با بهکبود  ،ن زمانیهم

 یهاگاهیدر پا یکیتکتا یو رادارها« هاگ» کموش یورش خود را به سامانه رادارهای، خوزستان

این ابتکار که  8ردکمراقبتی دزفول آغاز  یگر رادارهای، سربندر و دبری، خ، دزفولکتبو  یکموش

 .شدهای پدافند هوایی، اغلب خنثی میدشمن نیز با تدابیر مناسب سامانه

قه یدق 96گرفته شد و پس از آن در ساعت ییهای هواسکع آخرین ،3/2/8968در مورخ 

آتش  به منظور تهیهات به صورت رسمی شروع شد. یعمل ،86/2/8968بامداد روز دهم 

 یمایفروند هواپ هشت ،)روز دهم( به ترتیب 89:62، و 66:22، 66:82پشتیبانی، در ساعات 

 ،گاه دزفولیمستقر در پا« یئ1اف» یمایفروند هواپ چهار، یارکشگاه ششم یاز پا« یئ1اف»

 دو فروند دیگر از هواپیماهای 
 
 و دشمن در جفیر یروهای، نگاه همدانیپا« 1اف»مجددا

« 2اف»های جنگنده 66:26ردند و همزمان در ساعتکاز ارتفاع باال بمباران  را زهیغرب هوجنوب

ن یمخصوص دشمن را از ارتفاع پست منهدم ساختند. درا یروین 99پی، تیارکگاه چهارم شیپا

 رنده مهمات و خونیپوند بار دربر گ هزار 862نفر مأمور،  619مجروح،  نفر 631، یک هزار و روز

 جا شد. جابه المقدستیب یاتیترابری نهاجا در منطقه عمل هو دارو نیز توسط سامان

 ییهوا یبردارسکات عیحین عمل ،«1افآر.»یک فروند هواپیمای  ،88/2/8968در روز 

گیرد. لیکن خلبانان آن توانستند این قرار می هدف موشک هوا به هوای میراژ در غرب اهواز

ط آن برسانند و از سقو ارزش را با ازخودگذشتگی فراوان به پایگاه امیدیه هواپیمای بسیار با

                                                           
« 21-خ»های ضدتشعشع کمجهز به موش« 22سوخو» هفروند جنگند یکهواپیماهای دشمن به همراه در این اقدام  -  8

و  کیموش یهاتیآنتن رادار سا یلومترکی 16 ه، از فاصلتوسط میراژ« مارتل»موسوم به « 96-آ.اس» ک)رادارزن( و بعدها موش
 دادندهای ثابت راداری را مورد هدف قرار میحتی ایستگاه
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شده های گرفتهدر عکس که تصاویر یکی از این هواپیماهای میراژجلوگیری کنند، جالب آن

 ارونکحمزه موفق شد از رود  28با لشکر« نصر»قرارگاه  ،. در این روز8شده بودوضوح ثبتبه

ر کلش نیدشمن در برابر ا یهاگانیاز بمباران یارون نکدر غرب  یعبور کند و با گرفتن سرپل

، از ارتفاع باال گاه سوم مستقر در دزفولیپا« ئی1اف»فروند از هواپیماهای  شش. لذا شدافزون 

 ودقدر اثربخش بها آنردند. این بمبارانکبمباران  یرا به سخت ریدشمن در شمال جف یروهاین

ن جا آغاز شود. لذا یرانی از همیساز رزمندگان اسرنوشتورش ی ؛رده بودککه دشمن برآورد 

ات یدر شمال منطقه عمل یزره 86رکخود را در برابر لش یکو پات ین توان پدافندیشتریب

از ارتفاع  گاه دزفول نیزیاز پا« یئ2اف» یمایفروند هواپ ششمتمرکز کرده بود. البته در پی آن 

پوند مهمات بمباران  166هزار و  83ر را با ید و جفیدشمن در محور پادگان حم یروهایپست ن

 یمایدشمن توسط هواپ هسه فروند جنگند ،89.66و  82:86و 61:12کردند. در ساعات 

 مورد هدف قرار گرفتند. « 81اف»

سروان  یبه خلبان ،گاه سومیاز پا« 1اف» یامیفروند هواپ کی 86:96متقابال  در ساعت

 کیر شدند و نزدیدشمن درگ« 6سام» کبا موش م منصور شورچهکیو ستوان یبیدون خطیفر

تجو و م جسیردند و با چتر نجات فرود آمدند و تک کده را تر یدبیآس یمایخلبانان، هواپ هیدیام

 برده شدند. گاه دزفولیافت و به پایرا  آنهانجات 

                                                           
 .266و ص  226، انتشارات ایران سبز، ص «نیروی هوایی در دفاع مقدس( »8913رضا، )، علینمکی - 8
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  6-8نقشه شماره 

 المقدسهواپیماها در اجرای عملیات بیت ها و محل استقرار پروازجایگاه قرارگاه
 

 یمایفروند هواپهشت به ترتیب  82/2/68روز  66:22 ، و66:66، 66:82در ساعات 

گاه چهارم شکاری یاز پا« ئی2اف»فروند  هفتاز ارتفاع باال،  یارکگاه ششم شیاز پا« ئی1اف»

 ارتش عراق را در منطقه شلمچه یهاگانی، از بوشهر« ئی1اف»فروند دیگر  سهدر ارتفاع پست و 

 یامیفروند هواپ کیسرانجام  ،یین هوایهای سنگاتین عملیا بمباران کردند. در کوشکو 

 ک، هدف موشر انقطاعیم جهانگکیو ستوان سرگرد منوچهر روادگر یبه خلبان« یئ1اف»

 ن بوشهرکافجنگنده بمب 68گردانه فرمانده ک ، روادگرشدواقع و سرنگون  راژیم یمایهواپ

ا سربازان دشمن هنگام فرود ب یهابا گلوله ر انقطاعیبود، به دست ارتش عراق گرفتار و جهانگ

 رفیع شهادت نائل شد. هچتر نجات به درج

دو ه شد و یتخل یاتیاز منطقه عمل یپالت خال 62مجروح و نفر  326تنها  ،زدهمیدر روز س

 یترابر یاتیپالت بار شامل مهمات و دارو و خون به منطقه عمل 26نفر مأمور و  393هزار و 
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از « 1اف»فروند  هشتهمه روزه تعداد  ،بهشتی. از روزهای چهاردهم تا هفدهم ارد8شدند

دشمن را در  یروهای، ن2گسترش یافته بودند« امیدیه»که به پایگاه  و دزفول های بوشهرگاهیپا

 یبه خلبان« یئ1اف» یمایفروند هواپ کیها ن مأموریتیردند. دراکاز ارتفاع بمباران  هکمنطقه ف

ه با کدر منطقه ف ،86/2/8968در مورخ  انیامجد یم علکیو ستوان مهرسرگرد حسن طالب

دشمن سرنگون شد و خلبانان آن هنگام فرود با چترنجات به  راژیم یهواهوابه کبرخورد موش

م دند. در روز هیجدهیدر دم به شهادت رس عراقی سربازانف کنیالشکمسلسل  یهاضرب گلوله

قرارگاه « یئ1اف» یمایبا دو فروند هواپ ،مأمور به دزفول گاه سوم همدانیخلبانان پا ،بهشتیارد

 هشتا دزفول نیز ب یارکگاه چهارم شیردند و خلبانان پاکاز ارتفاع باال بمباران  ریدشمن را در جف

غرب و جنوب« نشوه -هیئطال»ارتش عراق را در خطوط  یروهاین« یئ2اف» یمایفروند هواپ

با این د. شدن سرنگونردند و نیز چند فروند از هواپیماهای دشمن کر از ارتفاع پست بمباران یجف

ن خود با یدر دو بخش نخست« المقدستیب»ات یهای مداوم هوایی، عملبا پشتیبانی حال،

ر پنجم کلش یروهایافته بود و چون نیدست  یافرخنده یشرویار درخشان به پیبس یهاتیموفق

داشتند، ن یثابت یزدند و جا یآلودشتاب ینینشعراق دست به عقب یر سوم زرهکزه و لشیانکم

 یبرا ییبمباران هوا یهابه در آمده بود و درخواست یار از دست فرماندهان عراقکرازه یش

 بود.از یار نیبس ییهوا یصحنه و ترابر ییاسته شد و تنها پدافند هواکبمباران دشمن 

های عراقی، چند فروند دیگر از جنگنده ،اردیبهشت 29تا  28در پگاهان و ظهر روزهای 

 کیواقع و سرنگون شدند و یک فروند دیگر نیز در عصر توسط شل« 81اف»های هدف موشک

نج پ . البته طی این روزهاشدسرنگون  یارکگاه ششم شیپا« 1اف» یماهایهواپ اسپارو کموش

بار تالش برای عکسبرداری و شناسایی آخرین وضعیت دشمن بی نتیجه بود تا این که در روز 

های عراقی، فرصت مناسبی شکاری ساختنبا مشغول « 1اف»های اردیبهشت، جنگنده 22

برداری کرد. در عکس غربی خوزستانایجاد کردند تا از منطقه جنوب« 1افآر.»برای 

 هربین ساحل خرمش« بووارین»وجود یک پل تدارکاتی شناور موسوم به  ،شدههای گرفتهعکس

ورت صپشتیبانی قوای عراقی به به منظورو خاک عراق، مورد شناسایی قرار گرفت. این پل 

                                                           
ر امور یغیرنظامی حامل وز یمایهواپ، 68بهشت یزدهم اردیس 86:26های رزمندگان ایرانی، در ساعتهمزمان با موفقیت -8

 د.یسرنگون گرد هکیران و تر یعراق برفراز مرز ا ییهوا یروین یهاجنگنده کموش یکخارجه فقید الجزایر با شل
 یماهایهواپ گروه از یکبار ، برای نخستینهیدیدر ام یارکگاه پنجم شیفرمانده پا در این عملیات به ابتکار شهید اردستانی - 2

گاه پنجم شکاری گسترش داده شدند تا به صورت یبه پا آن از پایگاه چهارم در دزفول هدیهمراه با خلبانان ورز« ئی2اف» هآماد
 نند.کت کات رزمی شر یآزمایشی در عمل
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شد تا در معرض دید که در روز در آب فرو برده میطوریبه ،شده بودای نصبماهرانه

. پس از شناسایی موقعیت پل، دستور 8شدهواپیماهای ایرانی نباشد و در شب باال آورده می

آورترین خلبانان مدرنهایت مأموریت به یکی از نا ،پس از چند بار تالش .انهدام آن داده شد

که بدون شک یکی از قهرمانان جنگ ایران و عراق  فانتوم واگذار شد. محمود اسکندری

عنوان خلبان کابین عقب در یک پرواز متهورانه موفق به همراه با اکبر زمانی ،شودمحسوب می

 . 2نیافتنی را برابر تصاویر زیر منهدم سازندشدند این پل دست

 

 
  6-9تصویر شماره 

 « وارینب»از انهدام پل شناور تدارکاتی  های گرفته شده قبل و بعدعکس

 بر روی اروند در غرب خرمشهر

                                                           
 یزره یروهاین ینینشبر رودخانه اروند بنا نهاده بود تا عقب یخود را از آوردگاه به در برد و پل یروهایدشمن تالش داشت تا ن -8

 متر و از چهار دهانه درست شده بود 266 ین پل به درازایه بشود آسان سازد، اکزه خود را تا آنجا یانکو م
، 218، ماهنامه صنایع هوایی، ش «اکبر زمانی 2، مصاحبه با امیر سرتیپاسکندری من بودم و محمود»بابامحمودی، مهدی  -2

 .91، ص 8936شهریور 
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« 1افآر.» هبه وسیل المقدستیبرای چندمین بار از سراسر جبهه ب ،اردیبهشت 96در روز 

طور کامل از بین که پل شناور به شدشده، مشخص های گرفته. در عکس8برداری شدعکس

 ،رفته و اثری از آن وجود ندارد. با تأیید از بین رفتن پشتیبانی دشمن و محاصره کامل خرمشهر

ی نیروهای اثر تخریبی زیادی بر روحیه ،. انهدام پلشددستور پیشروی نیروها صادر 

ته گذش سعی کردند با شنا از اروندرود شده عراقی گذاشت. گروهی از سربازان عراقیمحاصره

جریان آب غرق شدند. مابقی قوای دشمن که حاال از فرار ناامید و فرار کنند که به دلیل شدت

داده بودند، در یک اقدام شده و از طرف دیگر امید پشتیبانی را هم با انهدام پل شناور ازدست

ها را زمین گذاشته و تسلیم نفر سالح هزار 82داد حدود صورت گروهی و به تعغیرمترقبه به

بخش ترتیب خرمشهر بدون جنگ شهری در دوم خرداد آزاد ، لیکن خبر مسرتاین. به2شدند

 . شدآن در سوم خرداد پخش 

 و پیامدهای عملیات ب ـ نتایج نبردهای هوایی

وان ت ، حداکثرنیروی هوایی عراق برای جلوگیری از شکست ،المقدسدر طول عملیات بیت

به طوری که در فاصله زمانی  ،به کار گرفت خود را در پاتک برای تصرف مجدد خرمشهر

های پرواز توسط انواع جنگنده نوبت 612 روز( 2، )در مدت 2/9/8968الی  96/2/8968

 ثبت شده است.  9-6دشمن به شرح جدول شماره 
 

 8/6/37تا  60/2/37انجام شده عراق از  هاینوبت پروازتعداد :  6-3جدول شماره 
 22یوتی 1سوخو 22سوخو 7اف میراژ 27میگ 26میگ 28میگ نوع هواپیما

 82 9 862 33 283 981 26 نوبتتعداد 
 

رزمی توسط  نوبت پرواز 12یک هزار و در مجموع شمار  ،«المقدستیب»ات یدر عمل

پوند مهمات  662هزار و  916هم  یانجام شد و رو« 2اف»و « 1اف»، «81اف» یماهایهواپ

، و، اسپار سکیفون یهاکه اگر مهمات مخصوص مانند موشکخته شد یبر دشمن فرور یجنگ

ش از دو یم، بینکن تناژ بمب اضافه یرا به ا ییتوپخانه ضدهوا یهاو هاوگ و گلوله ندریدوایسا

 برابر خواهد شد.

                                                           
 36، ص8939، خرداد931برای دشمن، صف، ماهنامه ارتش جمهوری اسالمی ایران، شماره  آسمان توفانی خرمشهر - 8
 169، جلد اول، نشرمرزوبوم، ص «روند جنگ ایران و عراق( »8938، حسین، )عالیی - 2
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 یم علکی. ستوان2نه کم محمود یل ابراهی. سروان خل8ات: یخلبانان اسیر دشمن در عمل

ر محمود یم سمکی. ستوان1 یعیمحمود غنام محمد ازوم کی. ستوان9 یبانیوسف الشی بدر

 احیجاسم المس

رسانی و ترابری توسط سوخت نوبت پرواز 163دو هزار و در مجموع بیش از  ،اتین عملیدرا

، اهواز یهاهزار نفر مجروح از فرودگاه 86ش از ینهاجا صورت پذیرفت و ب یماهایانواع هواپ

هزار و  26ش از یب ها برده شدند ونهاجا به بیمارستان یترابر یماهایبا هواپ و دزفول هیدیام

و در کل طی  شدندجا جابه 616و  یترابر یماهایله هواپیوسبه نوبت پرواز 116نفر طی  113

توسط انواع هواگردهای نهاجا انجام گرفت  نوبت پرواز 338سه هزار و این عملیات درخشان 

 درج و ارائه شده است.  9-6که مراتب در جدول شماره 
 

  6-1جدول شماره 

 المقدسهای عملیات بیتشده نیروی هوایی در ماموریتانجام هاینوبت پروازتعداد 

 تیمأمور

بمباران 

پشتیبانی 

نزدیک 

 هوایی

گشت 

رزمی و 

 اسکرامبل

 پشتیبانی

ترابری 

 هوایی

رسانی سوخت

 هوایی

عکاسی 

 شناسایی

هواپیمای سرنگون 

 شده عراق

مهمات 

 مصرفی

 نوبت 898 تعداد 
398 

 نوبت

2131 

 نوبت
  نوبت 22 نوبت 982

فروند  9فروند )  22

 بالگرد(

266 

 تن

 

با « 1اف»ن کافجنگنده بمب یمایفروند هواپ چهار: یخود یهاوارده به یگان یهاانیز

خود  یدند، اما با دشواریب دیگر آسیآتش پدافند دشمن درمنطقه نبرد سرنگون و سه فروند د

 رساندند و فرود آمدند. هیدیو ام دزفول ییگاه هوایرا به پا

ده خود یب دیآس« 1اف» یمایهواپ ،و ستوان منصور شورچه یبیدون خطیسروان خلبان فر

رده ب دزفول ییگاه هوایو به پا رد و نجات دادکدا یرا پ آنهام جستجو و نجات یردند و تک کرا تر 

 شدند.

م خلبان کی( اسیر و ستوانبوشهر یارکش 68)فرمانده گردان سرگرد خلبان منوچهر روادگر

 .به شهادت رسیدند انقطاع ریجهانگ

 دند.یبه شهادت رس انیامجد یم خلبان علکیو ستوان مهرسرگرد خلبان حسن طالب
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اسارت نیروهای هر دو به  یاعظم ییکم محمدعلو ستوان یفقارسروان حسین ذوال

 دشمن درآمدند.
ن را چنی و شهادت ستوانیکم انقطاع اسارت سرگرد روادگر چگونگی ،سروان ابراهیم فخار

 کند:نقل می

پ  موظف بش  هزاو 41دو اوخف ع   رفنای بش لیاوِی سرفان منوچهر وفادگرچه و یک دس ۀ »

 بمب وان موامع دشمن شانا ف من هع بش عنوان تلب ن ک بیِن ع ب، ممئول جنگ الک رفنیک

 ه ی دشمن بود .ف  مال  هوایی جنگناه 0ه ی س  برای م  بلش ب  موشک

ه  وا زدیع، یکی از میراژه ی ه  نزدیک شایع ف بش محض آنکش بمببش منط ۀ وه  کردن بمب

  ن و   ،واهبشموشک هوا  رفنا وهگیر خوانمم تود وا بش موکفیم من سب برس نا ف ب  شلیک یک

سرعم چرتدی انج   داد ف سم ی وا برای  راو هر کس بش ،لیاو وا هاض کراو دها. ب  این اخف ق

ین دو ک ب هع کش کن رل هواپیم  وا از دسم داده بود، ب  جه نگیر ان ط ع ان خ ب کرد ف وفادگر

 ن نگران بودیع. ماخی بفا  همیایع اف بش دسم نیرفه ی ع ب، هواپیم  وا خرک کردنا. براید

نظیری بود کش دو شج ع ف کع تلب ن ناز  شهیا شاه اسم. وفادگر عراق اسیر شاه، ام  ان ط ع

 «.1کش من وزوف آن بود ، نیز شرکم داشم ه ی الولیاگرفه  ملش بش پ یگ ه

قاطع نیروهای  یروزیه با پکبود  یاتین عملیآخر ،«المقدسبیت»عملیات مشترک 

قرار  هاولی یهاان هدفیاگرچه درم شد.آزاد  افت و خرمشهریان یران پایاجمهوری اسالمی 

ا فرسرانی باوجود تالش طاقتیا یروهایشد و نبایست آزاد میات میینداشت و در ادامه عمل

ن ردند و سربازاکایجاد  یشور خط پدافندکان دو یم یسرانجام در خط مرز ینبرد طوالن کیدر 

 رون راندند. یدشمن را از ایران ب

اعالم  بغداد ،خرداد ماه 96حمله کرد و در غاصب به جنوب لبنان اسرائیل ،خردادماه 86در 

رفند را با این تعراق . کندبه صورت یک جانبه ترک میبه دالیل تاکتیکی خاک ایران را که  کرد

داده بود، اتخاذ کرد. چرا که قصد تجدید سازمان  المقدستوجه با تلفاتی که در عملیات بیت

فروند هواپیمای  966 نیروی هوایی عراق که از شروع جنگ با بیش از ،داشت. به عالوه

 266فروند آن قابل پرواز بودند و از نیروی  866کرد، حاال فقط جنگنده اجرای مأموریت می

، فرصت فرار نفر در داخل شهر خرمشهر هزار 82بیش از  ،در آغاز عملیات آنهاهزار نفری 

و تعداد زیادی نیز کشته شدند. در پایان این عملیات درخشان باید عنوان  شدندنیافتند و اسیر 

                                                           
  . 912: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939، احمد )مهرنیا -8
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ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی، جمهوری اسالمی ها و شرایط که با رد پیشنهاد کرد

، به طور جدی به بازسازی ارتش و نیروی هوایی طلبیصدام حسین با فرافکنی و نقاب صلح

 عراق پرداخت و خود را برای یک جنگ طوالنی آماده کرد. 

 «4شبح» ات رمضانیعمل -9   

جنگ  هدر شورای عالی دفاع بین فرماندهان موافق و مخالف ادام ،بعد از آزادسازی خرمشهر

به دلیل کمبود تجهیزات و  ،جنگ همخالفین ادام .و ورود به خاک عراق اختالف نظر افتاد

ا  همخالف ادام ،بود آنهاهای سنگین مانند تانک و هواپیما که مدنظر سالح جنگ بودند. ام 

ودند استمرار جنگ بها موافق اوطلبین بیشتر به جبههجایی رزمندگان و اعزام دموافقین با جابه

ت با برنامه های نفتی عراق و شهرهای اصلی این کشور ریزی برای تصرف میدانو در کوتاه مد 

 با هدف تصرف بغداد بصره ؛نظیر
 
ت نهایتا جنگ روی آوردند که  هبه ادام و العماره و در دراز مد 

عی و جدیدی که ارتش عراق در جانب به علت کمبودهای تجهیزاتی و موانع طبیمتأسفانه از یک

ها، میادین مین، سیم خاردار، مسلسل ون دژهای مثلثی و پنج ضلعی، خندقجنوب همچ همنطق

روی رزمندگان به وجود آورد و از جانب دیگر با نیروی  های سنگر گرفته پیِش و توپخانه و تانک

گ جنو  شیمیاییهای بکارگیری سالح، شهرها دست زدن به جنگو  خود ههوایی بازسازی شد

المللی، رزمندگان و سامانه فرماندهی نیروهای مسلح ایران های بین، در سایه حمایتهاکشنفت

های سوم تا پنجم با عدم های انجام شده در سالاغلب عملیات ،را به چالش کشید و در نتیجه

رغم ، هرچند بهشد روبرو 8«الفتحعدم»موفقیت و یا به تعبیر برخی از فرماندهان سپاه پاسداران، 

نهاجا تا حد توان در پشتیبانی نیروها اجرای  ،های ظالمانهکمبود قطعات و استمرار تحریم

ا در عومی یتمأمور هواپیماهای عراقی با توجه به روند تجدید  هحمالت گسترد ،ضکرد، ام 

، های زمینی، بر مناطق مسکونی شهرهای همدان، عالوه بر جبههآنهاسازمان و نوسازی 

تح از فپس یمیایی و جنگ اقتصادی متمرکز شد. های شهمراه با بمباران و اهواز آباد، ایالمخرم

خرمشهر با ابتکار عمل و برخورداری از روحیه تهاجمی فرمانده سپاه پاسداران پس از مشاوره و 

را با این اندیشه طراحی کرد که با حضور قوای نظامی ایران در  بررسی اولیه، عملیات رمضان

، موقعیتی را فراهم آورد تا دشمن به ناچار شرایط 2العربپشت رودخانه دجله، فرات و شط

                                                           
 کنند.های ناکام از آن استفاده میاین اصطالحی است که اغلب فرماندهان سپاه پاسداران در عملیات -8
ی رئیس ستاد مشترک ارتش جمهور سرتیپ ظهیرنژاد پس از برپایی جلسات اولیه و تصمیم قطعی نظام بر ادامه جنگ، شادروان -2

 العرب به منظور برخورداری از عارضه دفاعی طبیعی موافقت کرد.شط تاسالمی ایران با پیشروی نیروهای خودی فقط تا پش
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ادامه جنگ و ورود به خاک عراق یک  ،بپذیرد. از این رو را ایران برای صلحجمهوری اسالمی 

هدف راهبردی برای تنبیه متجاوز و راه حل نهایی پایان جنگ مدنظر فرماندهان بخصوص سپاه 

جنوب  قابله با سپاه سوم عراق که در منطقهپاسداران قرار گرفت و به منظور اجرای عملیات م

یابی به با هدف دست ،29/1/8968مرحله، از تاریخ  پنجدر  گسترش یافته بود، عملیات رمضان

ات بازدارنده عراق برای ممانعت از پیشروی  ا به لحاظ اقدام  معابر وصولی بصره آغاز شد، ام 

ق نشدروز عملیات،  82ل نیروهای ایران، در طو و تنها  هدف اصلی که تهدید بصره بود محق 

 دست آورد آن شد. تصرف شرق اروندرود

ـ در این عملیات سازمان رزم هوایی دشمن و نیروی هوایی ارتش به مانند عملیات 

 بود.   المقدسبیت

طبق نقشه  ،8968 ریت 29در « 1شبح»موسوم به « نرمضا»هوایی ات پشتیبانی یعمل

ود. ده بیبست رسدرهمان منطقه به بن« المقدستیب»ات یه عملک شدآغاز  یزمان 9-6شماره 

 بود. « المقدستیب»ات یعمل 1و  9مراحل  یریگیدر واقع رمضان به نوعی پ

 ات با رویکرد نبردهای هوایی یالف ـ شرح عمل

ورت ه درصکد ین گردیین تعیجنوب چن ییات هوایژه عملیقرارگاه و یبرا ،اتیدر این عمل

، الربکقرارگاه  یب فرماندهیو تصو و فجر ، نصر، فتحقدس یهادرخواست فرماندهان قرارگاه

 آتش یاجرا یبرا ییبمباران هوا نوبت پرواز پنجروز و روزانه  3به مدت « 1شبح» یدر دستور رزم

 انجام شود. یرزم یبانیخدمات پشت نوبت پرواز 26م کن دست ی، همچنییهوا یبانیپشت

ن روز یدر گذشته از هم کات مشتر یبه رغم عمل ،22/1/8968ات روز یبه محض آغاز عمل

« انرمض»ات یتا عمل« المقدستیب»ات یرا در فاصله عملی؛ زشدمنطقه نبرد آغاز  ییدفاع هوا

ا هارخانهکو  یصنعت یهاانونکمتوالی خود به شهرها و  ییهوا یهاورشیعراق  ییهوا یروین

، المی، ا، دهلران، اهواز، تهران، همدانمانند سنندج ییرده بود و شهرهاک آغازشورمان کرا در 

 یسبردارکع ،قرار گرفته بودند و همزمان ییر آتش هوایدام چند بار زکهر  و بندرامام کخار 

برفراز  یدرپیپ« 22میگ»ها از ارتفاع باال را خلبانان جه بمبارانیآگاه شدن از نت یبرا ییهوا

 پروازد یشتر توان تولیتا ب شدمجبور  ییه نهاجا هواک یابه گونه دادندیران انجام میا یشهرها

ر یت 29در روز  ،رد. با این وجودیار گکها و شهرها بهن استانیاز ا ییرا در پدافند هوا خودرزمی 

ه یبر پا« یئ2اف» یمایو دو فروند هواپ« یئ1اف» یماینهاجا با چهار فروند هواپ ،8968

اچه یدشمن درجنوب در ینیزم یهاگانی یبه سنگرها ربالکقرارگاه  یدرخواست فرمانده
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نشان  9-6در نقشه هوایی شماره  حوزه هوایی عملیات رمضان .ورش بردیو جنوب نشوه  یماه

 داده شده است.

 
  6-3نقشه شماره 

 (4شبحات هوایی رمضان )یفرایند عمل
 

 یزره 6رکلش یهاگانی ،بوشهر 68گردانن کافخلبانان جنگنده بمب ،8968 ریت 21در روز 

در  ر اصفهانیجنگنده رهگ 18ن روز خلبانان گردانیردند. در همکبمباران  کوشکرا درجنوب 

ر یاز خلبانان جنگنده رهگ یاد شده در باال با گروهی یاز دسته پرواز ییو پدافند هوا یهمراه

« 296یسوپرماترا» کبا برخورد موش« 81اف» یمایفروند هواپ کیه کر شدند یدشمن درگ راژیم

 یماهایفروند از هواپ کیدیگر دسته توانست « 81اف». البته هواپیمای 8دشمن سرنگون شد

عملیات زمینی به دلیل تلفات زیاد متوقف و در  ،ر(یت 22درآورد. در روز بعد ) یدشمن را از پا

در  علت ضعف رادار سوباشیه ب از پایگاه همدان 2«1اف»یک فروند نیز  ییات دفاع هوایعمل

ه نیروهای زمینی ب ،در این عملیات. شدرهگیری هواپیماهای دشمن، در ارتفاع پایین سرنگون 

و دستور  دست یابند؛ تعیین شدهدلیل موانع متعدد و سنگرهای مثلثی و... نتوانستند به اهداف 

                                                           
بودند که به سالمت هواپیما  یکم احمد روستایی از پایگاه اصفهانستوان( سروان حسن هرندی و 81افخلبانان هواپیمای ) - 8

 را ترک کردند. 
 یکم فراهانی بودند که هر دو سالم با استفاده از چتر نجات فرود آمدند.و ستوان ( سرگرد علیرضا یاسینی1افخلبانان هواپیما ) -2
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 ؛ اگرچه عملیات هواییشددلیل تلفات دور از انتظار به نیروهای خودی صادر توقف عملیات به

 جهت پشتیبانی از رزمندگان اسالم تا چند روز بعد استمرار داشت. 

 «4شبح» ییات هوایج عملیب ـ نتا

در این عملیات صادر کرد و « 9شبح»را همانند « 1شبح»دستور عملیاتی  ،نیروی هوایی

 نوبت نجپ، روزانه کربالبرابر آن با توجه به توان رزمی نهاجا بنا به درخواست فرماندهی قرارگاه 

چهارم و سوم  های دوم، از پایگاه« 1اف»و « 2اف»پرواز پشتیبانی نزدیک هوایی با هواپیمای 

 نوبت 26و نیز روزانه  شدبینی و ششم شکاری عالوه بر پروازهای گشت رزمی هوایی پیش

و « 616جامبوجت»، «666بوئینگ« »896سی»پرواز پشتیبانی خدمات رزمی با هواپیمای 

انی، رساز پایگاه یکم، به منظور عکسبرداری، شناسایی الکترونیکی و سوخت« 1افآر.»

های هفتم از پایگاه« 81اف»هواپیماهای گشت رزمی هوایی اضافه بر پروازهای شبانه روزی 

و  های پدافند موشک زمین به هوای هاوگ، )تبوک، خیبرو هشتم شکاری همراه با سایت

نیروی هوایی را در این عملیات  بهبهان، سربندر و های رادار اهواز( با پشتیبانی سایتبدر

ت حصر شکس»ات پیروز از یبا نگاه به سلسله عمل کردند.پشتیبانی هوایی و پدافندی می

بمباران  نوبت پرواز 826بیش از  روزانه ه به طور متوسطک« آزادسازی خرمشهر»تا « آبادان

انجام  نوبت پرواز 89به علت توقف عملیات زمینی تنها « رمضان»شد، در عملیات انجام می

و تعداد زیادی  کردها منتقل هزار نفر را به جبهه 82ش از ینهاجا ب ،ترابری هشد. از نظر سامان

 است.  شدهدرج  9-1های نهاجا در جدول شماره فهرست مأموریت .مجروح نیز بازگشتند
 

 های عملیات رمضانهای انجام شده در ماموریتپروازتعداد :  6-5جدول شماره 

 تیمأمور

بمباران 

پشتیبانی 

نزدیک 

 هوایی

گشت 

رزمی و 

 تندخیز

ترابری و 

اطالعات 

 الکترونیکی

رسانی سوخت

 هوایی
 عکسبرداری

هواپیمای 

سرنگون 

 شده عراق

مهمات و 

بار 

جا جابه

 شده

تعداد 

 نوبت
 تن 862 فروند   26 83 812 8266 691 89

 

با انواع  نوبت پرواز 966یک هزار و دشمن بیش از  ،«رمضان»متقابال  در طول عملیات 

انجام داد و با این « 1ام.آی»بالگرد گزل و  نوبت پرواز 912هواپیماهای شکاری به همراه شمار 

م جنگ بعد از ناکامی در عملیات رمضان ست در پی شک بنابراین،به پایان رسید.  روند سال دو 
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های پیشین، نیروی هوایی عراق باتوجه به دریافت تسلیحات جدید، دشمن در عملیات

تر از گذشته پروازهای رزمی را افزایش و توان حمالت خود را علیه شهرها و مردم جسورانه

 ودخ. از این رو نهاجا بخشی از قدرت پدافند هوایی کرددر شهرهای مرزی متمرکز  آنهادفاع بی

 ها و شهرها به کار گرفت.ی از نفوذ هواپیماهای دشمن در این استانرا برای جلوگیر

 ـ فرایند تجهیز تصاعدی نیروی هوایی عراق 70

آسا با حمایت شرق و غرب های ارتش خود و شکست راهبرد جنگ برقعراق، پس از ناکامی

یر ز از دومین سال جنگ به صورت تصاعدی مبادرت به تجهیز نیروی هوایی کرد که در سطور

 شرح کوتاهی از روند آن در بعد آفندی ارائه شده است.

 «28میگ ـ»الف ـ افزایش توانایی عراق در شناسایی هوایی و نقش هواپیمای 

 به چند فروند هواپیمای 
 
قبل از شروع جنگ، امکانات شناسایی هوایی عراق ظاهرا

ق برداری از مناطشد که به دلیل ُبرد پروازی کوتاه آنها، تنها قادر به عکسمحدود می« 28میگ»

ارتش عراق ازنظر گرفتن تصاویر اطالعاتی هوایی، هواپیمای مناسبی در مرزی بودند. بنابراین 

شت که بتواند این تصاویر را از اهداف موردنظر خود در داخل سرزمین پهناور ایران اختیار ندا

د. کردنهایی را در این زمینه به آنها میبه دست آورد. اگرچه اتحاد جماهیر شوروی سابق کمک

وید: گمی ژنرال اطالعاتی فراری ارتش عراق« وفیق سامرایی»در این خصوص، سـرلشکر 

های آشکار و دقیق و سرویس اطالعاتی اتحاد شوروی سابق، اطالعاتی را در مورد طرح»

های هوایی های هواپیماهای کلیه پایگاهها و موقعیت آشیانهاطالعات جامعی راجع به نقشه

از  8362ایران در اختیار ما قرار داده بود، من در جریان دیدار رسمی خود از ایران در سال 

 «.در تهران بودم گونه استحکامات در پایگاه هوایی مهرآبادشاهد ایننزدیک 

 وی در فرازی دیگر از خاطرات خود چنین عنوان کرده است: 

اتحاد جماهیر شوروی سابق، مجهز کردن نیروی هوایی عراق را به تعدادی از »

از سال دوم « پدفاکس»ا ی« 22میگ»هواپیماهای مدرن، بویژه هواپیماهای بلند پرواز 

« 22میگ»جنگ، در دو نوع جنگنده رهگیر و شناسایی آغاز کرد. هواپیماهای شناسایی 

های گشتی شناسایی و تصویربرداری هوایی ایجاد جهش بزرگ و فراگیری درزمینه فعالیت
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را  8923شهریور  98یکی از دالیل عدم موفقیت عراق در حمله هوایی . چراکه 8«نمود

ی هاهای هوایی مناسب از پایگاهوان در نداشتن قدرت شناسایی هوایی و عکستمی

به هم خورد. « 22میگ»هوایی ایران، جستجو نمود که این وضعیت با ورود هواپیماهای 

این جنگنده در دو نوع رهگیر و شناسایی توسط شوروی ساخته شد و هر دو نوع آن را به 

تدریج توسط فروند از آنها از نوع شناسایی بود و به 86عراق تحویل دادند که بین هشت تا 

د نیروی هوایی این کشور عملیاتی کارگیری در خصوص زمان دقیق به. البته 2شدن

بررسی اسناد های متناقضی وجود دارد. در واقع توسط عراق گزارش« 22میگ»هواپیمای 

هواپیما مخفیانه و بدون  دهد که خرید و استفاده اینو مدارک موجود و روند جنگ نشان می

. در صورتی که به خدمت گرفتن اغلب هواپیماهای 9هرگونه تبلیغات خاص انجام شده است

نجال جوای سوپراتاندارد با هیاهوی تبلیغاتی و جارنظیر میراژ و حتی جنگنده اجاره عراق

نهاجا در  ، رادارهای8966با این توصیف در ششم اسفند ای بسیار همراه بوده است. رسانه

بار، مسیرهایی با سرعت بیش از دو برابر صوت )دو ماخ( در استان خوزستان برای نخستین

پرواز « ف.ا.ش.ا»های شنود کنند. چند روز بعد پستآسمان عراق را مشاهده و گزارش می

( 66اسفند  26کنند و از این زمان )را از پایگاه حبانیه گزارش می« 22میگ»سه فروند 

از « 22میگ»برداری هوایی اطرات خلبانان عراقی، نخستین مأموریت عکسبراساس خ

دزفول توسط هواپیماهای رادار زن « هاگ»ارتفاع باال، همزمان با حمله به سایت 

های پذیرد. البته گزارشدر شمال خوزستان صورت می« 21خ»با موشک « 22سوخوی»

فروند  82مطلب بود که تعداد دهنده این نشان شنود فاشا هایپست بعدی از سوی

نوبت  83شرکت نموده و  های تاکتیکیدر عملیات «تموز در حبانیه»در پایگاه « 22میگ»

، شمار پروازهای شناسایی 8968درپی آن، طی سال اند. مأموریت آموزشی انجام داده

بر فراز کشورمان افزایش یافت که حاکی از شناسایی اهداف گوناگون توسط « 22میگ»

 .1روی هوایی عراق بودنی

                                                           
، مترجم: عدنان قارونی، تهران: نشر نو، مرکز فرهنگی «ویرانی دروازه شرقی: حطام البوابه الشرقیه( »8966سامرایی، وفیق، ) -8

 .23-891سپاه، صص 
، ترجمه حسین یکتا، تهران: 8جلد« های جنگ مدرن، جنگ ایران و عراقسدر( »8913کوردزمن، آنتونی و آبراهام واگنر، ) -2

 P 83” ، London 2669،, Osprey Publishing  Iranian F-1 Phantom II units inو نیز بنگرید به:  983نشر مرزوبوم، ص 
combat، “Tom Cooper and Farzad Bishop 

 . 286(، جلد دوم، ص 8932« )تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس»جهت آگاهی بیشتر بنگرید به:  -9
 .92، ص 8939، تهران: انتشارات دافوس ارتش ج.ا.ایران، بهار «22-ای برای میگپرونده( »8939فر، رضا )جهان -1
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های شناسایی هوایی تا ارتفاع توانست در مأموریتمی« های ماخ»یا « 22میگ»هواپیمای 

هزار پا اوج گرفته و حداکثر سرعتی معادل سه برابر صوت یا بیش  866کیلومتر یا  96بیش از 

های پروازی درحالی بوده کیلومتر در ساعت به صورت مداوم پرواز کند. این توانایی 9266از 

کیلومتر( و سرعت مداوم آنها در آن ارتفاع  86هزار پا ) 26های نهاجا زیر واز جنگندهکه سقف پر 

البته در ادامه جنگ، نوعی از شد. کیلومتر( محدود می 8226سرعت صوت ) 1/8به کمتر از 

ها به یک سری دوربین مجهز شد که با این نوع هم توسط عراقی« 8اف»هواپیمای میراژ 

 8کردند.برداری میجام عملیات عکسهواپیما اقدام به ان

در اواسط جنگ تحمیلی به کمک مستشاران روسی به « 22میگ»های شماری از جنگنده

های پرتاب بمب مجهز شد و توسط نیروی هوایی عراق در جنگ شهرها بویژه بمباران سامانه

 راهوردیکار گرفته شد. اگرچه این تغییرات فنی فاقد ارزش تهران، اصفهان و تبریز به

به بعد از این هواپیما برای بمباران شهرهای  8969های )تاکتیکی( بود؛ لیکن عراق طی سال

کرد که تفصیل آن در روند نبردهای بزرگ همچون: تهران، اصفهان، تبریز و... استفاده می

 ههای وارده بها، به دلیل آسیبگونه مأموریتهوایی تشریح خواهد شد. البته در فرایند این

طورمعمول این هواپیما با سرعتی موتورها در سرعت بیش از سه هزار کیلومتر در ساعت، به

 کردند.کیلومتر از سطح زمین پرواز می 26کیلومتر در ساعت و در ارتفاع حدود  2166حدود 

های زمین به هوا و هواپیماهای نهاجا محدود بود، این هرحال، چون توانایی موشکبه

های »پرواز هواپیمای . به طور کلی 2کردها آزادانه در آسمان ایران پرواز میهواپیما تا مدت

در خالل جنگ برای فرماندهان و طراحان عملیات هوایی چنان ناشناخته و مرموز بود « ماخ

های پروازی این نوع جنگنده، تعدادی از که به منظور بررسی و کسب اطالع دقیق از ویژگی

( به کشور سوریه اعزام 8969دو نفر از خلبانان شکاری )در سال متخصصین پدافند هوایی و 

« جنگیدیمدر غربت می»در کتاب  شدند. امیر سرتیپ سیدرضا پردیس یکی از خلبانان اعزامی

ها از طریق کشور در آن سال« 22میگ»در خصوص نحوه کسب اطالعات در مورد  32صفحه

 کند:سوریه به نکات جالبی اشاره می

                                                           
، ترجمه عبدالحمید حیدری، تهران: نشر «فرماندهان صدامجنگ ایران و عراق از دیدگاه ( »8939ام وودز، کوین و دیگران ) -8

 .962مرز و بوم، ص 
، یک فروند از نوع رهگیر آن 68در آذر « 81-اف»وسیله هواپیماهای از نوع شناسایی  به« 22یگم»درخالل جنگ یک مورد  -2

ساقط شدند  8962در اصفهان « 2-سام»چینی یا « 2-ِاچ.کیو»و یک مورد از نوع بمباران آن توسط پدافند موشکی « 2اف»توسط 
 شده است.که شرح آنها در مباحث مربوطه ارائه 
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من در یک مأموریت به همراه جمعی از همکاران برای بازدید از نیروی  ]69سال[ زماندر آن »

در اختیار داشت، « 21-سوخوی»و « 22میگ»هوایی کشور دوست و برادر سوریه که هواپیماهای 

 مستقر شدیم. سرپرست« الدولیدمشق»به صورت غیرنظامی عازم سوریه و در شهر دمشق در هتل 

از مسئولین وقت «( 81اف»و « 1اف»آور )از خلبانان برجسته محمد فرح گروه، سرهنگ خلبان

نهاجا در زمان معاونت عملیاتی شهید بابایی بود. از پدافند ]هوایی[ نهاجا، سرهنگ متین و از 

موشک هاگ سرکار همافر جهانی به همراه تعدادی از متخصصین رادار و آتشبار موشک پدافند 

االسالم د. در دمشق به دیدار سفیر کشورمان که در آن زمان حجتهوایی هاگ، همراهمان بودن

پور بود، رفتیم. سپس در نیروی هوایی سوریه با یک سرلشکر که مسئولیت اطالعات محتشمی

سوریه را به عهده داشت، دیدار کردیم و ایشان هم در زمینه پروازهای منطقه اطالعاتی ارائه دادند. 

سوریه توسط موشک ضد هوایی رژیم اشغالگر « 22میگ»پیماهای وی بیان کرد که یکی از هوا

 دار نظامی ازقدس ساقط شده است. در این مالقات قرار شد که این هیئت با یک هواپیمای ملخ

آشنا شویم و « 22میگ»پایگاهی در شهر حلب دیدن کنند و از نزدیک با خلبانان هواپیمای 

که این هواپیما قادر است با مورد نحوه پرواز آنها و یا اینسئواالت فنی و تخصصی خود را از آنان در 

 های خود را اخذ نماییم.بمب پرواز نماید را مطرح کنیم و پاسخ

البته ما در این سفر به دنبال این بودیم که بدانیم این هواپیماهایی که تهران را از ارتفاع باال 

قدر ها چت و توانایی آنها در این بمبارانکنند، نخست، از چه نوع هستند؟ دوم، قدربمباران می

 خاست؟توان با آنها به مقابله براست؟ سوم، چگونه می

 

 

 
 

 

 

 

 
  7-6تصویر شماره 

 « امبیبتفاکس»موسوم به « 28میگ»هواپیمای مافوق صوت و بلند پرواز 

 در نوع شناسایی، رهگیر و حتی بمباران 
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های خود را در این زمینه دریافت با توجه به همکاری بسیار خوب آنها ما، به درستی جواب

را بازدید کردیم و به داخل « 21سوخو»و « 22میگ»کردیم و در رمپ پروازی، هواپیماهای 

های مناسبی گرفتیم. پس از بازدید قرار کابین هواپیماها رفتیم و در مورد سؤاالت خود پاسخ

فردای آن روز به داخل یک سامانه راداری سوریه که در نزدیک مرز با اسرائیل، در  گذاشتیم که

های جوالن روی یک ارتفاع نصب شده بود، برویم و نحوه پرواز هواپیمای نزدیکی بلندی

هایمان در را با سرعت باالی دو ماخ در روی صفحه رادار مالحظه کنیم و با برداشت« 22میگ»

مقایسه کنیم. روز بعد، از طریق زمین در یک مسافرت سه ساعته به سمت رادار کرج و تهران 

ایستگاه رادار مورد نظر حرکت و پس از عبور از جاده قدیمی دمشق به بیروت و به ایستگاه رادار 

پایی قرار داشت و از نوع  6666)قنیطره( رسیدیم. ایستگاه رادار بر روی کوهی به ارتفاع 

بود که " Back To Back"ای از نوع درجه 966آن با قابلیت گردش  روسی بود و آنتن« 81پی»

تواند در هر گردش دو مرتبه اطالعات از هدف اخذ و دقت عمل بسیار خوبی را برای موج می

ماخ  2/9که با سرعت « 22میگ»برگشتی ایجاد کند. در آنجا ما ضمن مشاهده پرواز هواپیمای 

ها و فرایند پرواز آن آشنا شدیم و چنین دریافتیم رد، با ویژگیکهزار پایی پرواز می 61در ارتفاع 

که این پرواز، مشابه پروازهای عراقی در تهران است. خلبانان سوری به ما گفتند که مأموریت 

هایی در زیر بدنه هواپیما تعبیه نموده است که محل این هواپیما عکاسی است ولی عراق قالب

روی و بر مبنای محاسبه ها بدون استفاده از دستگاه نشانهها هستند و این بمبنصب بمب

 .«8توانند هیچ هدف خاصی را انتخاب کنندشوند و نمیزمانی از ارتفاع باال پرتاب می

 ب ـ روند تجهیز و استعداد نیروی هوایی عراق در زمان جنگ

، نهای شکست قطعی آآسای ارتش دشمن و بروز بارقهپس از شکست راهبرد جنگ برق

راهنمایی همراهان راهبردی جنگ با زمامدار عراق، یعنی کشورهایی که او را تشویق به جنگ 

کرده بودند، نقاب از چهره برداشتند و در کوتاه مدت و در حالت اضطرار برای جلوگیری از 

فروپاشی حکومت و جدا شدن مردم و مخالفین حکومت از تصمیمات جنگی این بود که 

دارند. از های اسکاد هدف قرار بدهند و مردم را در استیصال نگها موشکشهرهای ایران را ب

های موجود هوایی عراق تشخیص داده شد و پیشنهاد شد که ضعف طرفی، ناکارآمدی سالح

آشکار نظامی خود را با تمسک به تسلیحات مدرن غربی مرتفع نماید. در این راستا ابتدا در 

« EPQ-8و  EPQ-2 ،EPQ-6»های مدل« 8اف»ژ فرانسوی فروند هواپیمای میرا 66واگذاری 

                                                           
 رازیسپهبد علی صیادشی سبز به سفارش هیئت معارف جنگ شهید ایران تهران: انتشارت« درغربت جنگیدیم( »8936پردیس رضا ) -8



 / نبردهای هوایی ایران 281

تسریع به عمل آمد تا بتواند با تغییر در روند برتری هوایی، عرصه دریا را بر نیروهای ایرانی تنگ 

دنماید و بدینوسیله از بن . از سوی دیگر، برخی از 8بست سیاسی نظامی خود را برهان

یا « الولید»و... را به پایگاه « 22یوتی»افکن بمبهواپیماهای ارزشمند خود نظیر هواپیماهای 

ترین نقطه خاک عراق منتقل کرد. یکی دیگر از تدابیری که ارتش در غربی« 9ِاچ»مجموعه 

عراق با اجازه کشورهای بیگانه و با اتکا بر حمایت سیاسی آنها در سازمان ملل انجام داد، 

ک به مرز ایران بود که البته چندی بعد سرآغازی باران شهرهای غربی و نزدیباران و موشکگلوله

برای برپایی جنگ شهرها علیه مردم مظلوم کشورمان گردید. از دیگر اقدامات دشمن، رویکرد 

های غیرمتعارف شیمیایی و میکروبی بود و اخباری در زمینه فروش مواد ارتش عراق به سالح

کشورهای دیگر اروپایی در دست بود به ها به عراق از طریق آلمان و برخی اولیه این سالح

طوری که یک محموله شیمیایی مربوط به ارتش بعثی در بندر صفوان در ترمینال بارریزی آن 

 کشف و با انجام حمالت هوایی منهدم شد.

 پس از سلسله عملیات
 
های پیروز رزمندگان اسالم، یعنی از شکست حصر آبادان اساسا

(، سران رژیم عراق و حامیان آنها به این 8968هر )خرداد ( تا آزادسازی خرمش8966)مهر 

نتیجه رسیدند که دیگر با نیروهای مسلح ایرانی روبرو نیستند، بلکه با یک ملت بپا خواسته 

بایست به نوعی اراده این ملت در پشتیبانی روبرو هستند. لذا برای جلوگیری از شکست، می

لی الملبه این هدف برخالف تمامی قوانین بیناز جنگ سلب گردد. لذا دشمن برای رسیدن 

( 2دفاع در شهرها )جنگ شهرها(، )( حمله به مردم بی8و انسانی سه راهبرد کلی یعنی: )

( جنگ اقتصادی و 9های شیمیایی )جنگ شیمیایی( و در نهایت )استفاده گسترده از سالح

 که توان نهاجا به دلیل خساراتها را در پیش گرفت. به همین منظور، در حالی حمله به نفتکش

ها درحال تحلیل رفتن بود، در مقابل دشمن ناشی از روزهای نخستین جنگ و بروز آثار تحریم

عالوه بر اقالم یادشده، بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت تصاعدی به انواع تسلیحات و 

های ژ، جنگندهتجهیزات آفندی و پدافندی غربی و شرقی ازجمله انواع هواپیماهای میرا

های لیزری ، بمب«اگزوست»های دورزن و دقیق هوا به سطح ، موشک«سوپر اتاندارد»ای اجاره

های ضد روی در ارتفاع پست، موشکبا قابلیت نشانه« رولند»و نفوذی، سامانه پدافند موشکی 

پرواز و فرانسوی، همرا با هواپیماهای بلند« مارتل»موسوم به « 96-آ.ِاس»تشعشعات راداری 

                                                           
تا  81/88) 8318فوریه  28فرانسه در هفتم تا « برگهداسولت»گزارش داد که کارخانه  26/8/66مجله تایمز در روز  - 8

اند. این هواپیماها چندی بعد در نبردهای را دریافت داشته« 8-ِاف»فروندی میراژ  96( نخستین سری از سفارشات 2/82/23
 نهاجا را ساقط نمودند.   « 81-اف»نخستین جنگنده  26/1/23هوایی مورخ 
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، مدرنترین جنگنده دفاع «21سوخو»افکن برد زیاِد های بمب، جنگنده«22میگ»پرسرعت 

روسی و تجهیزاتی که از دیگر کشورهای جهان ازجمله چین، برزیل و ...، « 23میگ»هوایی 

 مجهز و مسلح گردید. 

اپیمای نظامی فروند از انواع هو 166رغم این که کشور عراق حدود باتوجه به مراتب فوق و به

ها در فروند انواع جنگنده 626خود را در طول جنگ از دست داده بود، با استعدادی بالغ بر 

ای که آمادگی عملیاتی نیروی هوایی این کشور تا از جنگ فارغ شد، به گونه 8966تابستان 

 توان به شرح زیر خالصه کرد:را می 8963قبل از اشغال کویت در تابستان سال 

فروند،  66« 22سوخو»و  26سوخو»فروند،  96« 6سوخو»افکن بمب-جنگنده انواع 

 فروند؛  66« 22سوخو»فروند و  96« 21سوخو»

 « 89اف»و « 6اف»یا « 28میگ»انواع هواپیماهای شکاری  
 
فروند؛  832چینی جمعا

، رهگیر «ار.بی»مدل: « 22میگ»فروند، هواپیماهای  36« 29میگ»انواع جنگنده 

 86« کا»مدل: « 26میگ»فروند شناسایی( و 6فروند ) 21« بی.ام»افکن بمبو « پی.دی»

 فروند؛  96« یو.بی»مدل: « آ 23میگ»فروند، 

 فروند؛  82هانتر -هاوکر»فروند آموزشی و  96« 83میگ»هواپیماهای  

و نمونه چینی « 86تی.یو»فروند،  6« 21ایلیوشین»افکن هواپیمای دوربرد و بمب 

فروند؛ هواپیمای رادار پرنده شنود روسی موسوم به  1« 22-تی.یو»، فروند 1« جیان»

فروند که در خالل جنگ با واگذاری  2« 66ایلیوشین»از نوع « طائر»و « هالل»، «قمر»

« غدادب»و « عدنان»های الکترونیکی فرانسوی به آواکس -های پیشرفته ارتباطیسامانه

 تبدیل شدند.

فروند  66فروند بالغ شد که قرارداد  821ن جنگ به شمار حی« 8اف»انواع جنگنده میراژ 

آن قبل از جنگ با کشور فرانسه بسته شده بود. بعد از جنگ با سقوط و انهدام تعدادی میراژ، 

فروند کاهش یافت. )بدون احتساب میراژهای جایگزین و میراژهایی که به  31شمار آنها به 

 به صورت کمک تسلیحاتی دریافت کرده بود(.احتمال بسیار از کشورهای امارات و کویت 

از  8968ای در سال در ضمن تعداد پنج فروند هواپیمای سوپراتاندارد به صورت اجاره

ساقط شدند. همچنین « 1اف»و یا « 81اف»کشور فرانسه تحویل گرفت که دو فروند آنها توسط 

ل عراق گردید که دو از طرف مصر تحوی« اس.دی»مدل: « 2666-2میراژ »تعداد پنج فروند 
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سرنگون شدند. متاسفانه بارها از طریق برخی از مسئولین به لحاظ « 81اف»فروند آنها توسط 

  .شدنام برده می« 2666-2میراژ »شکل میراژ مزبور از آن به عنوان بال دلتا

غیرمتعهد( و بررسی  جایی اجالس سران)جابه عملیات عبور از خط سرخ -77

 وضعیت نهاجا  

سلسله  ساختناثر بی با هدفپس از بروز ناکامی در عملیات بزرگ رمضان، رژیم عراق 
های به منظور پوشش شکست ،ایرانجمهوری اسالمی های پیروز نیروهای مسلح عملیات

اری سیاسی از موقعیت مقطعی ارتش بعثی بردپیاپی و تجاوز به ناحق خویش، درصدد بهره
ادواری سران کشورهای عضو  اجالس ینوبت برگزار در آن زمان، برآمد. پس از عملیات رمضان

و  نیترعیوس ،متحدتشکیالت بعد از سازمان ملل این هک ،رمتعهدها شده بودیجنبش غ
ان صدام، قرار بود در یت حامیباحما . اجالس سرانشودیمحسوب م ین سازمان جهانیبزرگتر

ری مسئولیت ادوا رئیس اجالس به عنوان تا رئیس جمهور عراق شودبرگزار  ورماه در بغدادیشهر
 را به عهده گیرد. آن

رمتعهدها و نشان دادن یغ ننده دراجالس سرانکتکشر  ینظر اعضامنظور جلبوی به
ود ب اعالم کرده یبار جهانکترفند هماهنگ با استکیوابستگی خود به جنبش عدم تعهد، در 

 یغالاش یهانیمانده سرزمیخود را از باق یروهای، نبه جنوب لبنان لیعلت تجاوز اسرائه بهک
رژیم به مصاف  یلبنان یروهایت از نیمنظور حمابه آنهاکند تا ران خارج مییا کدر خا

 .شوندگسیل  صهیونستی 
های پلماتیک و رایزنییهای درسد و تالشیشور مکن خبر به مسئوالن یا ،ریتقد هر به

محمدجواد ظریف که به عنوان افسر وظیفه خدمت  ،در نهایت رسد.به نتیجه نمی یاسیس
های با پیگیرهای ممتد و نیز رایزنی ،است کردهسپری می سربازی خود را در سازمان ملل

پیامی را تنظیم و به وزارت امورخارجه  ،ایران در سازمان مللجمهوری اسالمی نماینده دائم 
 ،شود. درپی آنجایی اجالس میدارد و خواستار اقدام نظامی به منظور جابهایران ارسال می

مورخ  381/91شماره  هایران مراتب را طی ناممی جمهوری اسالوزارت امورخارجه 
ای رهبر معظم اله خامنهایران )حضرت آیتجمهوری اسالمی به ریاست محترم  ،2/1/8968

 نماید: انقالب اسالمی( بدین مضمون تسلیم می
نیویورک، نمایندگی عراق از تمام  به قرار اطالع از نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل

ها دعوت نموده تا یک مسئول امنیتی و یک مسئول تشریفات خود را جهت بازدید از امور نمایندگی
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از  اطالع دارید کنفرانس سران برای بغداد»بفرستند،  مربوط به برگزاری کنفرانس سران به بغداد
 !!؟ «تواند روشن کندحل برگزاری کنفرانس را یک حرکت نظامی میکمتر نیست!؟ م خرمشهر

جایی اجالس بود و ارتش عراق هم در مقابل پی جابه ایران درجمهوری اسالمی 
 هاست و دیوار  ترین شهرهای خاورمیانهیکی از امن بغداد یه فضاک کردصادر  یاهیاعالم

 ینف یهانه هم حرفین زمیتر است و به طورکلی در ادفاعی این شهر از مسکو و پاریس قوی
شود تا با یک به نهاجا دستور داده می به این منظور،  8زده شده است. یادیز یاو حرفه

 ناامن ساختن بغداد، اقدام کند. برایات نظامی یعمل
در شهر  یا اقتصادی یسات نظامیبه تأس یحمله ضربت کینهاجا موظف به  ،به این ترتیب

. شوددر بغداد انتخاب می« الدوره»شگاه یهدف پاال  برای انجام این مأموریت. شودمی بغداد
ه در کود عراق ب ییگاه هواین پایمهمتر« دیالرش» ییگاه هوایپا یکیشگاه در نزدین پاال یرا ایز

نبود و دود و آتش حاصله از  یدیچ تردیآن منطقه ه در ییمورد حضور و فعال بودن دفاع هوا
عات ما را به دف یهاشگاهیبود. دشمن هم پاال ینترل مکرقابل یها غتا مدت یسوختن مواد نفت
ز یث نین حیو از ا شدیم یانه تلقیجویات، تالفین عملیقرار داده بود و ا ییمورد حمالت هوا

خلبانان  ،8968 ریام تیس یعنی، نبود. روز موعودت مترتب ین مأموریبر ا یرادیچگونه ایه
به این شرح « منصور»با نام پروازی « 1اف»افکن بمب -برگزیده با سه فروند هواپیمای شکاری

 ت شدند. یعازم انجام مأمور
سرگرد اکبر  -)لیدر دسته(  کاظمیان/ستوانیکم منصور عباس دوران 2سرهنگ -

 2شماره / ستوانیکم خسروشاهیتوانگریان
  )ذخیره( / ستوانیکم ناصر باقریسرگرد محمود اسکندری -

و مأموریت به صورت دو  شدبه دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت  2شماره ،پس از بلندشدن

. دقایقی پس از پرواز این دسته، از طریق منابع اطالعاتی به هواپیمای 2فروندی ادامه یافت

ه ب ین دسته پروازیش از ورود ایهاباندیتوسط ده دشمن کاسکورت در آسمان اطالع داده شد 

ن یزم یهاکموش یت رادارهایه فعالکاطالع داده شد  ،متعاقب آن خود مطلع شده است. کخا

                                                           
 ، SAM-2 یهاکموشهای پدافند هوایی روسی )به انواع سامانه ادعای رژیم عراق چندان دور از واقعیت نبوده و شهر بغداد - 8

SAM-9 ،SAM-6 ،6- SAMهای بسیار دقیق فرانسوی زمین( و موشک( پایهKerotal   وRolandکه حتی بر بام ) های
 روزی در گشت، تجسس و کمینهای هواپایه که به صورت شبانههای بلند مرتبه مستقر شده بود و نیز انواع جنگندهساختمان

بانی در معابر ورودی احتمالی شهر بغداد نیز های پرتعداد دیدههواپیماهای ایرانی باشند، مجهز گشته بود و عالوه بر سامانه
ها نزدیک شود، یا با این موانع برخورد نماید و یا این ای که به این دروازهه بود تا هر جنبندههای فشار قوی برق نصب گردیددکل

 گیری کرده و در معرض دید رادارها و یا هواپیماهای در کمین عراقی قرار گیرد؟!که به ناچار اوج
 . 63-13، صص 8936: نشر صریر، چاپ سوم تهران« بمبی در کابین( »8911میرسعید سیدحکمت )قاضی -2
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فرانسوی که بر و رولند « 2سام»، «9سام»، «6سام»اعم از  سامانه پدافند روسی بغداد یبه هوا

ه ک دشد و سپس اعالم یهای بلند شهر بغداد مستقر شده بودند، در منطقه تشدبام ساختمان

ه اعالم شد کنگذشت  ید شده است. چندیدر اطراف بغداد تأئ« 9و  6سام» یهاکموش کیشل

هدف مورد  یما در رویاند؛ اما هردو هواپگرفتهر مراجعت قرار یدر مس« منصور» یدسته پرواز

 2هقرار دارند. هواپیمای شمار ر بازگشت یدشمن قرار گرفته و در مس ین به هوایاصابت پدافند زم

رغم صدمات سنگین موفق به بازگشت به پایگاه شده است، اما هواپیمای لیدر دسته سقوط به

ما شده و از سرنوشت یهواپ ک( موفق به تر از خلبانان آن )آزاده منصور کاظمیان یکیو  کرده

 ست. یدر دست ن ی( اطالعگر )شهید عباس دورانیخلبان د

دن دسته پروازی ی، به محض رسخلبان منصور کاظمیان 2طبق خاطرات آزاده امیر سرتیپ

کرد و با رجه یبه عنوان لیدر دسته و هواپیمای شمارۀیک ش به هدف، شهید دوران« منصور»

از آتش و دود  یوهکگر مناطق حساس آن، یشگاه و دیمخازن پاال  یخود رو یهابمب رهاسازی

مانده مخازن و مناطق، هدف یباق 2شمارۀ  یمایرجه زدن هواپیبا ش شگاه را در برگرفت.یپاال 

بود.  امال  مشهودکاردور، دود و آتش حاصل از بمباران یه از فاصله بسک یبه نحو شدبمباران واقع 

 کردند، ران پروازیت اسمسرعت از منطقه دور شده و بهشگاه بهیخلبانان پس از بمباران موفق پاال 

-از بال یبه بخش یکه اصابت موشکگذشت یشده نمنییتعاز بمباران هدف  یهنوز لحظات یول

 ل ساخت.کجناب دوران مش یما را براینترل هواپکدر، یل یمایراست هواپ

وم و مورد اصابت قرار گرفتن فانت« الدوره»این آزاده سرافراز در رابطه با بمباران پاالیشگاه   

نترل کرد و از من کما را یهواپ یبا هر زحمت : شهید دورانگویدمیبعد از بمباران، این گونه 

فتگو ن گیدر ح کنم.ما را به او گزارش یهواپ یهادهندهرات نشانیین تغیترکوچکه کخواست 

 رد.تر کلکما را به مراتب مشینترل هواپک وما اصابت یبه ُدم هواپ یگرید که موشکبودیم 

 هواپیه سرکبه من دستورداد  ،دیگونه دنیوضع را ا یجناب دوران وقت
 
 یاضطرار کما را تر یعا

، یتورو دس یدیکصورت تأ به یشان باشم! ولین لحظه با ایخواستم تا آخریه من مک. هرچند کنم

کرد، ینترل مکما را یهواپ یه به سختکن یکرد و خود ضمن ا« ایجکت» یاضطرار کمن را وادار به تر 

 پرواز کرد.در آن برگزار گردد،  ه قرار بود اجالس سرانک یسمت ساختمانبه 

 ،ت بودکران در حر یا یسمت مرزهابمباران موفق، باسرعت بهه پس از ک یندرکجناب اس

 دپرسمی وی تیزند و از وضعمی و صدایشان را در رادیدرخود، ایت لیمنظور اطالع از موقعبه

اسکندری در «. رومیه میسمت هدف ثانواند و دارم بهمن را زده: »گویدمیه جناب دوران ک
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ه یراجع به هدف ثانو ینگ پروازیفیرا در بریرا متوجه نشد، زه یابتدا منظور دوران از هدف ثانو

ه یانورم، هدف ثیگیت را خوب نمیو گفت: عباس صداین دوباره در رادیبود؛ بنابرانشده گفته 

 زمانیدام است؟ و اک
 
 شه شاهد، عباس دورانید همیه دالور قهرمان، شهکبود  ین دقیقا

محل  کینزد یسات نظامیاز تأس یکین به یآتش یکآتش گرفتۀ خود را همچون ُپت یمایهواپ

عملیات و بازتاب گستردۀ آن، هدف  هبعد از خاتم یندرکد. با این توصیف اسیوبکاجالس 

 .8!ه را دریافتیثانو

و  و دود شد منهدم« الدوره»شگاه یاز پاال  یبا اجرای این عملیات، قسمت بزرگ ،به هر روی

 یهاده و رسانهیرا پوشان آسمان بغداد یمتماد یهان بمباران ساعتیاز ا یناش یهاشعله

 ور و شهرکشگاه مذیبه پاال  ییق خبرنگاران خود در بغداد شرح حمله هوایجهان از طر یخبر

 ل نوشتند.یامن بودن آنرا به تفص بغداد و نا

 

 

 

 

 

 
 

  6-70تصویر شماره 
 «منصور»شماره دو دسته پروازی  یکم خلبان ناصر باقریو ستوان شادروان سرگرد خلبان محمود اسکندری

 

ح ت ترجیین مأموریدر ا« منصور» یدر دسته پروازیل ،«عباس دوران» دیسرهنگ خلبان شه

دهد در هواپیما بماند و هواپیمای صدمه دیده را به نزدیکی هتل الرشید در نزدیکی محل می

 لبانخ. این کندتیر خالص را برَسِر دشمن شلیک  خوداجالس به زمین کوبد و با شهادت 

 یورد پروازهاک)ر  یجنگ یهاتین ثبت مأموریباالتر ،قهرمان شجاع نهاجا تا زمان شهادت

بانه ن نهاجا، داوطلیرغم نظر فرماندهان و مسئولرا دارا بود و به یارکخلبانان ش نی( در بیجنگ

 . 2کردت را تقبل ین مأموریانجام ا

                                                           
 های نظری و مطالعات راهبردی  نهاجابا دفتر پژوهش فرازی از مصاحبه سرتیپ خلبان آزاده منصور کاظمیان -8
کند و اظهار اشاره می ای شهید دورانههای خود به عظمت این عملیات و رشادتیکی از خلبانان اسیر عراقی طی بازجویی -2

دارد: با سرنگونی دوران، اگرچه خلبانان عراقی خوشحال شدند ولی وقتی تعدادی از آنها در صحنه سانحه حاضر شدند و می
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که او نیز یکی قهرمانان دوران  هواپیمای دوم که توسط شادروان سرگرد محمود اسکندری

که او هم از قهرمانان بنام نهاجا و هم اکنون  یکم ناصر باقریبه اتفاق ستوان ،دفاع مقدس بود

رغم خسارات جدی به هواپیما به در هواپیمایی ماهان است، به« ایرباس»کاپیتان هواپیمای 

 . گشتندهر شکل ممکن به قلب میهن باز 

 
  6-77تصویر شماره 

 «ئی4اف»اش مورد عالقه هدر کنار هواپیمای جنگند شهید عباس دوران
 

ه ک شدرمتعهد، اعالم یغ یشورهاک ر اجالس سرانیبعد از طرف دب یچند ،به این ترتیب

و نرمتعهدها نبوده و شهر دهلییغ اجالس سران یبرگزار یبرا یمحل امن کشور عراق و بغداد

 .ن همایش برگزیده شدیانجام ا یشور هند براکتخت یپا

 سال سوم دفاع مقدس هالف ـ بررسی وضعیت نهاجا در آستان

از  ها وباال، توان رزمی نیروی هوایی به علت ادامه تحریم ههای یادشدبعد از سلسله عملیات

ت کاهش پیدا کرد. به همین دالیل دست دادن تعداد قابل مالحظه ای هواپیما و خلبان به شد 

معاونت عملیاتی وقت نهاجا، توان رزمی و اشکاالت کلی عملیاتی  شادروان سرهنگ بهرام هوشیار

عرض تا مراتب به کردبه فرماندهی وقت تقدیم و درخواست  ،96/9/8968را در تاریخ  نیرو

 :شود، اهم آن در سطور زیر ارائه میموضوع نبردها برسد که نظر به اهمیت همسئولین برای ادام

                                                           
( و متالشی IMPACT(، برخورد با زمین )EJECTخلبان ایرانی به جای زنده ماندن و استفاده از صندلی پران )« دوران»دیدند که 

، یک دقیقه شدزدند و به احترام او با این که دشمن تلقی میاین مرد بزرگ زانو می هشدن را انتخاب کرده در کنار پیکر پاره پاره شد
 «روانش شاد و تا باد چنین باد»کردند. سکوت 
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موجود تا از نظر قطعات یدکی باقی مانده و هواپیماهای « 81اف»هواپیمای شکاری  -الف

این هواپیما در  آینده پروازهای آن انگشت شمار خواهد بود. ذخیر موشک فونیکس هماهشش

 صفر و باید این پایگاه از نظر عملیاتی بسته اعالم گردد. پایگاه هفتم

 تولید پرواز عملیاتی و اسکرامبل این هواپیما روز به روز کاهش ،«1اف»هواپیمای  -ب

 باشد. روبه افزایش می AIM-6یابند و تعداد موشک های تعمیری هوا به هوای می

کارتریج صندلی این هواپیما روز به روز  سامانهو  INSوضعیت سامانه « 2اف»هواپیمای  -پ

 جدی تر شده است. 

از هر ده پرواز یک فروند در پایگاه مقصد با مشکل روبروست و از زمان  896سیهواپیمای  -ت

 آنهاهای ضروری قادر به انجام اورهال شش ماه گذشته است که به علت ماموریت آنهااورهال 

منتظر اورهال است که قادر به انجام آن نیستیم و این هواپیما برای انجام  P9Fنیستیم. هواپیمای 

 گشت دریایی نیاز به موشک هوا به سطح هارپون دارد که نیروی دریایی فاقد آن است. یتمأمور

هواپیماها به علت کمبود  ECCMو  ECMاشکاالت وسایل ارتباطی: اکثر پادهای  -ث

 قطعات غیرقابل استفاده هستند.

 نفر بود در بدو  8696سال قبل از انقالب  اشکاالت پرسنل: موجودی خلبانان یک -ج

، بازخریدی، تصفیهنفر به علت ) 666نفر رسید و در آغاز جنگ تحمیلی به  321انقالب به 

بازنشتسگی، فراری، اعدام، اشکاالت پزشکی، ضعف پرواز، شهید، مجروح و نامعلوم( رسید و 

 جوان و کم تجربه هستند. 913به  ،بعد از جنگماه  28 ،در حال حاضر
 
 نفر رسیده که اکثرا

ای به دالیل وجود مشکالت پیِش رو مشخص بود که اقدام شایسته ،پس از ارائه این نامه

نزدیک ممکن نیست؛ اگرچه تالش برای تربیت  ههای عملیاتی نهاجا در آیندبرای رفع نگرانی

 خلبانان و نیروی انسانی متعهد و متخصص پی گرفته شد. 

ای از شادروان فایده نیست تا خاطرههای تجهیز و نوسازی نهاجا بیدر رابطه با محدودیت

حدود دو یا : »شودجانشین وقت فرماندهی نهاجا در این مقطع نقل  ،سرهنگ ماشالله عمرانی

(، برای بازدید از مناطق عملیاتی سه ماه بعد از شروع جنگ، فرماندهِی نهاجا، )جواد فکوری

شد،  برگزار ای که در ستاد مشترک ارتشهای نبرد شده بود. به همین دلیل در جلسهراهِی جبهه

 های تسلیحاتی نیروهاعنوان جانشین وی شرکت کردم. در این جلسه بحث از نیازمندیمن به 

شدند و ُبرد موشک این مجهز می ها به هواپیماهای جدید میراژکه عراقیبود. با توجه به این

خواست من تأمین نوعی از موشک بود که های ما اندکی بیشتر بود، درهواپیما نسبت به فانتوم
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تری به ما بتواند با ُبرد بیشتری نسبت به هواپیمای حریف امکان مقابله و پیشدستی گسترده

والن مربوطه پاسخ مثبت ندادند. با سادگی فراهم نبود و مسئاین امکان به ،بدهد. اما در آن زمان

این حال، من به عنوان نمایندۀ نیروی هوایی و یگان اجرایی بر خواستۀ خود پافشاری کردم. آخر 

جناب سرهنگ، هر وقت فرمانده نیرو نبودند، لطف »گیرنده گفت: سر یکی از بزرگواران تصمیم

 .«8ی کردممن هم با ادای احترام خداحافظ« کنید شما تشریف نیاورید!

 

 

 

 

 

 

 

 6-72تصویر شماره 

 در سمت راست و سرگرد ناصر کاظمی نمایی از شکاف ایجاد شده بر روی بال که صورت ستوانیکم سرشاد حیدری

 شود.بیرون آمده در تصویر دیده می« 6سام»در سمت چپ تصویر که از میان سوراخ ناشی از اصابت موشک 
 

آزاده سرشاد  2در این مقطع و پایان مبحث فوق، جا دارد تا خاطره مستندی از امیر سرتیپ

اصابت دشمن منفجر نشده اما به زیر بال هواپیما « 6سام»که در یکی از نبردها موشک  2حیدری

 :شوداست، نقل  کردهوار بال را سوراخ و عبور  و قبل از عمل کردن به صورت معجزه کرده

دو صبح یکی از وفزه ی نخم ین س ل جنگ، فک ی دو گردان   مر شا ، دیا  برای »
 زنبوو مدهوو شاه بود، ب  سرگرد ن صر ک ظمی شبمب وان پ یگ ه هوایی کرکوک عراق کش بش الن

ه  وا وه  ع ف فک ی بمبیا . اف تلب ن جموو ف م هری بود. وا م خ  وفی هاض و  برن مش شاه
بش ب ل هواپیم ی   ن و  اص بم کرد. از آنج  کش تاافنا عمر م  « 6س  »کردیع، یک خیر موشک 
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 کردند. هواپیمایشان ساقط و هردو به اسارت دشمن درآمدند.بمباران می )ارشدترین خلبان آزاده( هدفی را در بغداد
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ه ی مهع صامش بزنا، بش طوو یک از س م نشآنکش بش هیچیوا م او کرده بود، موشک، ب
یک م ر دو آن  آس یی  رصم انفج و پیاا نکرد ف از می ن ب ل ود شا ف سوواتی بش کطرمفجزه

سالمم دو ب نا پرفازی  رفد ع ف بشیتود وا بش پ یگ ه شهیا نوژه وس ناایج د کرد. بش هر صوو  
 « ع.بینا  ع، آن وا جز مفجزۀ الهی چیزی نمینکردنی میآمایع. هنوز هرگ ه ی د این   دثۀ ب فو

تکرار شده و این خاطره به عنوان  بارهاهای در دوران نبردهای هوایی البته چنین صحنه
 نمونه ارائه شده است. 

 التحصیلی نخستین دوره توسط رئیس جمهورو فارغ یده خلبانکش دانشیـ گشاب 

پس از نخستین مرحله از دفاع مقدس و شهادت، اسارت و جانباز شدن تعدادی از خلبانان 
های آموزش رزمی هواپیمای جا ابتدا با ازسرگیری کالسشکاری نهاجا، معاونت عملیاتی نها

اندازی مجدد آموزش رزمی و نیز راه ،(8923های اول جنگ )آذردر همان ماه« 1اف»
های کابین عقب و جلوی هواپیما به همراه برپایی دوره ،8966در اوایل سال « 2اف»هواپیمای 

 جهت در مند شدن از تجارب جنگ، گامی اساسیبه ترتیب در اویل و اواخر همان سال با بهره
های پروازی برداشت. ضمن این که پس از قطع رابطه تأمین خلبانان رزمی و حفظ مهارت

درصدد استمرار آموزش خلبانی و هوانوردی  ،انشجویان خلبانیبا ایران و بازگردانیدن د آمریکا
 .شد داد آن گشایش دانشکده خلبانیبود که برون

مدیر آموزش معاونت عملیاتی فرماندهی نهاجا به هنگام شروع  ،علی دهنادیسرتیپ دوم 
 گوید:جنگ در این رابطه می

ه ی خ زه نفس ا م س شا خ  بخدی م هی کش از جنگ گذشم، نی ز شایای بش تلب نچنا »
ی ه ی دکی ویزیس ب ش برن مشاز ب و د  ع م اس وا بر عهاه بگیرنا. از این وف دو یک اکاا  بی

، «14اض»ف « 4اض»، «3اض»ه ی ه ی ب  خجربش دو شک ویانج   شا ف ب  اس ف ده از مفلع تلب ن
 ش ن نیمش خم  ه یی پردات یع کش برتی دفوههمچنین دو هواپیم ه ی خرابری بش آموزش تلب ن

انافزی بید ر داش نا، خ  ب واننا ب  اطمین ن دو صحنۀ نبرد ای نی ز بش خجربشم ناه بود ف عاه
مرب ی آن هع دو شغلی کش از نظر خخصصی تیلی ب السم ف خنه  ه یی   وو ی بنا. انج   طرح

چنا کدوو دنی  خوان انج   آن وا داونا، یکی از ا  خ وا  نیرفی هوایی دو افایل جنگ بود کش م یۀ 
 .« 1ا  خ و من ف همۀ ممئوالن دیرفز، امرفز ف  ردای نه ج  تواها م نا

 هتالش سازمانی، سرانجام در آستان با گذشت قریب دو سال از جنگ و پس از چندین ماه
نهاجا توسط ریاست  دانشکده خلبانی ،22/6/8968سومین سالگشت دفاع مقدس در مورخ 
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و برون داد آن نیز به عنوان نخستین  یافتایران گشایش جمهوری اسالمی محترم 
 ز با دعوت از ایشان برگزار گردیدبا ،8961 نهاجا در اول مهر التحصیالن دانشکده خلبانیفارغ

 التحصیلی نخستین دوره و فرازهایی ازکه به بازتاب گشایش دانشکده خلبانی، مراسم فارغ
 شود:ای در سطور زیر اشاره میاله خامنهفرمایشات آیت

ه دکان دانشیبه دانشجو یمقدمات یآموزش پروازها یبرا یآموزشگاه )دانشکده( خلبان
 از یان و جمعین و دانشجوی. معلمشدران افتتاح یا یس جمهور اسالمیتوسط رئ یخلبان

ر یدوا یران به همراه رؤسایاجمهوری اسالمی ارتش  ییهوا یروین یده خلبانکنان دانشکار ک
ردند و ایشان نکات و رهنمودهای کدار ید یاخامنه یرو با آقاین نیا کیدئولوژیا یاسیس

که فرازهایی از فرمایشات  کردندای را در خصوص اهمیت آموزش و قطع وابستگی ایراد ارزنده
 :بودر یریاست محترم جمهور به شرح ز

 شکن بود ین خالش اف ایافل کرد،تود وا همواو  یپ  یدوو ج کن یش اس فم و دو اک یاز وفز»
نا. کفابم ش  ،بود ی  کدش داو ف عن صر مم  ل یخ وی، خ وی رهنگ غن یش داواکن ملم وا یا

 «ه  بود.ین فابم گیش کطع این هنره یم  از بزوگ ر یان الب اسالم
ی التحصیلفارغ هدر پایان مراسم نخستین دور  ییهوا یرویفرماندهی ن ،سرهنگ صدیق

 یرویثارگر نیا خلبانانه کرا  یتجارب»رد: کاعالم  دانشجویان در خصوص دانشکده خلبانی
در  ،اندرر به دست آوردهکز میآمتیات موفقیعمل یط یلیدر طول پنچ سال جنگ تحم ییهوا

 انیاز دانشجو یادیز شود و درحال حاضر تعدادیس میتدر ییهوا یروین یده خلبانکدانش
 .«8رندیگین تجارب را فرا میا ییهوا یرویباهوش ن

ای که در سال دوم جنگ بر در پایان این بخش باید اذعان داشت، با وجود مشکالت عدیده
الوصف کارکنان نیروی هوایی با عشق و ایمان تا پایان جنگ ضمن نهاجا سایه افکنده بود، مع

آماده کردن و به پرواز درآوردن  با اقدام بهحمایت از رزمندگان ایرانی، با تعهد و تخصص 
رسالت  ،های ذاتی و انجام وظایف نهاجاها در راستای مأموریتو دیگر هواگردها جنگنده

 تاریخی خود را به خوبی تا پایان جنگ انجام دادند. 
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 های سوم، چهارم و پنجم دفاع مقدسچهارم: نبردهای هوایی سالبخش 

 بخش چهارم

 های سوم، چهارم و پنجم دفاع مقدسنبردهای هوایی سال

 

که « و بدر ، خیبر6تا  8 ی، والفجرها، محرمعقیلبنمسلم»های مشترکی همچون: عملیات

، اغلب با عدم موفقیت نسبی و یا به نوعی ناکامی های سوم تا پنجم جنگ انجام شدالدر س

 اند.به اختصار پردازش شده آنهاهمراه بودند که در این بخش نبردهای هوایی 

 های سال سوم جنگ و راهبردهای دشمن  ـ نبردهای هوایی و عملیات7    

ها و اختالف نظرات تاکتیکی بین سران سپاه ، دیدگاهپس از ناکامی در عملیات رمضان

 3الوصف در سال سوم جنگ حداقل گیری افزایش یافت. معپاسداران و ارتش به صورت چشم

غرب کشور با هدف نفوذ به عراق و تصرف بخشی از  هاغلب در منطق ،عملیات کوچک و بزرگ

جمهوری اسالمی زمینه مناسب برای مذاکره به نفع  کردنخاک این کشور به منظور فراهم 

ایران طراحی و اجرا شد که اغلب دستاورد مطلوبی نداشتند. در این مبحث شرح دو عملیات 

 شود.به اختصار ارائه می« رممح»و » عقیلبنمسلم»بزرگ 

 «3شبح»لیبن عقالف ـ عملیات مسلم

 68:66ساعت « 6شبح» یدستور رزم طبق» عقیلبنمسلم»پشتیبانی هوایی از عملیات 

ا ت ؛ده شده بودین برگزیآغاز و آماج آن چن« العباسا ابوالفضلی»با رمز  ،3/6/8968مورخ 

و « گیرهنهک»و « سومار»، پاسگاه «تنگانیم»، پاسگاه المیدر ا« هکسیگ»از  یمرز یهایبلند

ِه وکن یواقع در پشت ا یرون آورده شود. چراکه شهر مندلیاز دست دشمن ب« واپاسان» هنقط

« یدلمن»مسافت شهر  ،گرفت. درپی آنر آتش توپخانه ارتش قرار مییشد و زمیبزرگ محاصره 

پیموده  ههفت کیمتر از ک یتوانستند در زمانیزه میانکو م یر زرهکا چند لشی کیرا « بغداد»تا 

ن ار خود را در نخستیکارتش و سپاه  یهاپیت بنابراین،های بغداد برسانند. خود را به دروازه و
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ا ب ردند و با نبردهای سنگین بخشی از تنگناها را گشودند، اماکساعات بامداد روز نهم مهر آغاز 

و زرهپوش  کهم تان یزره 18لشکر یهاپیاده بودند و تیان سپاه اغلب پیرکلش توجه به این که

ها و بروز از نبردگاه یدشمن در برخ یخط دفاعسته شدن ککافی نداشتند لذا پس از ش

 تحت امر یهاگانی، به ناچار فرمانده قرارگاه عملیاتی نجف )ظفر( به 8در رزمندگان یخستگ

اند، استوار ه بدست آوردهک مواضعیخود را در همان  یپدافند یخود دستور داد تا سنگرها

 88 ،دشمن باشند. در این روز یهاکدفاع در برابر پات یت بخشند و آماده برایساخته و امن

 91و  پوشش هوایی برای ها از پایگاه همدانبرفراز منطقه توسط فانتوم یگشت رزم نوبت پرواز

 . 2ز توسط سامانه ترابری هوایی نهاجا صورت گرفتین یرزم یبانیو پشت یخدمات نوبت پرواز

و « شتهکسلمان » روی مواضع خودی درآتش خود را  ،دهم مهرماهارتش عراق از بامداد روز 

رد و بر فشار خود افزود تا این که کآغاز « سومار»روانه ساخت و مانور خود را در شرق « ان تنگیم»

وانه اش را ر آورد و آتش توپخانه« شتهکسلمان »خود را به  یهاگانیطی پاتکی  ،ازدهم مهریدر روز 

ر گرفته شد. د یزدهم مهر پیرانی نمود و چنین آتش سهمگینی از یازدهم تا روز سیا یهاگانی

 گذاشت.  یبه آرام یرو« سومار»ارتش عراق از ُدور افتاد و نبردگاه  یهاگانیمانور  ،ن روزیا

ه کرد ک ییهوا یبانیفرمانده قرارگاه ظفر درخواست آتش پشت ،زدهم مهرماهیدر روز س

با شش  98گردانخلبانان  .ندکدرهم ش« سانواپا»را در منطقه « ادهیپ 128 پیت» یستادگیا

را آماج  128پ یت یروهایو ن یادوات جنگ ،پوند مهمات 226هزار و  23فانتوم و  یمایفروند هواپ

با دو  دزفول ییگاه هوایپا 18خلبانان گردان ،ن روزیهم یخود ساختند. فردا ییهوا یهاورشی

زه دشمن در یانکم 16پیت یهاگانی ،پوند مهمات 266چهار هزار و و « 2اف» یمایفروند هواپ

هزار  23با  همدان ییگاه هوایاز پا« 1اف» 98و همزمان خلبانان گردان« تنگانیم»ربی غجنوب

 ییر آتش هوایرا ز سومار یزه او در بخش باختریانکو م یزره یهاگانی ،پوند مهمات 216و 

« فرظ»ها توسط قرارگاه . این یورشماندام کن گونه نایسهمگین دشمن ا یهاکگرفتند و پات

ن یگسن کارتش عراق دست به پات ،شب یکیه در تارک. این قرارگاه اطالع داد شددرخواست می

 16پ یه تیزده است و درخواست پشتیبانی هوایی عل« ان تنگیم»و « شتهکسلمان »در نقاط 

مجبور به  ،3:66های نهاجا دشمن در ساعت اده را داشت که با آتش جنگندهیپ 128زه و یانکم

                                                           
 نمود.های پیاده بسیار دگرگون و دشوار میبا جنگ در کوهستان برای یگان چرا که جنگ در دشتی هموار و بدون عارضه در خوزستان -8
جه یته در در نکانجام خواهد شد  تصرف بصره یبرا یترنیات سنگیب ارتش عراق است و در جنوب عملیفر یات براین عملیا -2

لو مواد منفجره در کی 826ون حامل یامک یک 26:96اعالم آماده باش صددرصد در منطقه جنوب نمود؛ ضمن این که در ساعت 
 مخابرات منجر شد..نار ساختمان کدان توپخانه در یم
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نوبت  91مهر به اوج خود رسید و  81نبردهای هوایی در روز  ،شد. به همین دلیل ینینشعقب

ه یته یدر راستا ییبمباران هوا هشت نوبت پروازمنطقه نبرد و  ییدفاع هوا یبرا یرزمگشت  پرواز

و خدمات  ییهوا یترابر نوبت پرواز 21در غرب و  قرارگاه مقدم نزاجا یبرا یبانیآتش پشت

 81و  ییهوا یگشت رزم نوبت پرواز 862 ،د. در همان چند روزیبه انجام رس یرزم یبتانیپشت

صورت گرفت و در سایه نبردهای هوایی بخشی از اهداف  ییهوا یبانیآتش پشت نوبت پرواز

 . شدعملیات تثبیت 

در «  روزیهوان»فروند بالگرد  کیه کز خبر دادند یروز پانزدهم مهر ن 6:96در ساعت 

را  نآنانهاجا  یمایبایست یک فروند هواپو خلبانان آن مجروحند و می دیدهسانحه  رمانشاهک

 افتند.یز نجات ین خلبانانن ین شد و ایمنتقل کند که چن به تهران

 یدر غرب، دستور رزم ییات هوایژه عملیقرارگاه وفرمانده  ،در روز جمعه شانزدهم مهر

 یگشت رزم نوبت پرواز 96 ،رد. در هفدهم مهرکد یگر تمدیهفته د کیمدت  یرا برا«  6-شبح»

 یو دشمن نیز در شرق مندل گرفتانجام  ییهوا یترابر نوبت پرواز 29و  ییایدر نوبت پرواز کیو 

 یط «شتهکسلمان « »سانواپا« »گ یرهنهک»در ارتفاعات  عقیلمسلم ابن  یاتیو مناطق عمل

 یارکگاه سوم شیآورد. البته خلبانان پا ییشانزده مرحله حداقل با یک دسته پروازی هجوم هوا

 یدشمن بر رو یهافانتوم خود به مقابله برخاستند و بمباران یماهایهر بار با هواپ ،همدان

در  یرانیا یروهایبودند، به درستی انجام نشد و ن 8،2،9ظفر  یهاه قرارگاهک آنهااهداف 

 یهاگاهیخلبانان پا ،8968در روزهای هیجدهم و نوزدهم مهر . کردندسنگرهای خود پدافند 

وزهای ردند و در ر که یته ییس هواکع مسلم ابن عقیل یاتیاز منطقه عمل در مهرآباد یارکم شکی

در  ین عراقکافجنگنده بمب یمایبا دو فروند هواپ یارکهیجدهم و بیستم خلبانان سوم ش

یک « واسپار » یهای رادارکموش کیروبرو شدند و با شل مسلم ابن عقیل یاتیآسمان منطقه عمل

و یک فروند دیگر را در روی « گیرهنهک»دشمن را در حوالی ارتفاعات  یماهایفروند از هواپ

 قرارگاه ظفر سرنگون کردند. کینزد« رووان»ده کده

 بنابر درخواست قرارگاه مقدم نزاجا زیتبر یارکگاه دوم شیخلبانان پا ،8968مهر  28در روز 

رده کن ییه آن قرارگاه تعک یبه اهداف« یئ2اف» یمای( با دو فروند هواپ61رکه )لشیدر اروم

 یپوند مهمات جنگ پنج هزارو «  یئ2اف»با دو فروند  ،مهر 22و در روز  .ور شدندحمله ،بود

 یاز سو یبانیطبق درخواست آتش پشت نیریارتش عراق در غرب قصرش 6رکه قرارگاه لشیعل

خلبانان  ،مهر 29حمله کردند. در جمعه « لیبن عقامسلم »ات یقرارگاه ظفر و در ادامه عمل
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ها در ردند و بمبکحمله  مسلم ابن عقیل یاتیدشمن به قرارگاه ظفر در غرب و در منطقه عمل

زارها بوجود آمد، اما یدر ن ییجز یسوزه البته آتشکخته شده یقرارگاه فرو ر یمتر 26فاصله 

ن دشمن کافجنگنده بمب یمایفروند هواپ کی 81:22در بر نداشت و نیز در ساعت  یتلفات

غرب النیباختِر گ یلیما 86در  یرانیاز طرف خلبانان ا یکموش کیات با شلیدر منطقه عمل

 رد و منهدم شد. کسقوط 

ش در به تصرف ارت« هکسیگ»و « گیرهنهک»، ات ارتفاعاتین عملیدر ا :اتیعمل یلکجه ینت

نفر از افراد  چهار هزارش از یب شد.آزاد  یهن اسالمیم کلومتر مربع از خایک 826ش از یآمده و ب

زه خسارات یانکم 16پ یاده، تیپ 128پ ینفر از آنان به اسارت در آمدند، ت 922شته و کدشمن 

شد. سه گروهان د وارد یعات شدیز تلفات و ضاین 6رکاز لش 93و  83 یهاپیدند و به تید یلک

دستگاه شش  .منهدم شدند یلکشان به یهاکپات یارتش عراق در اجرا 6از لشکر ییماندوک

ش یو ب یدستگاه نفر بر زره . ششدستگاه نیز منهدم شد 82در آمد و  18لشکرمت یتانک به غن

 یادیو تعداد ز یدستگاه نفربر زره 86دستگاه خودرو به غنیمت درآمدند و  96عراده توپ و  26از 

بر فراز آسمان  ییهوا یهایریدشمن در درگ یمایچهار فروند هواپ شدند.توپ و خودرو منهدم 

 یمأمور گشت رزم« 1اف»خلبانان « اسپارو» یهاکار موشکش مسلم ابن عقیل یاتیمنطقه عمل

 نوبت پرواز پشتیبانی 211و  ییبمباران هوا نوبت 21 ،آن منطقه شدند. در این عملیات ییهوا

 .شدمصرف  یپوند مهمات جنگ 616هزار و  98رزمی انجام گرفت و 

 « 7شهاب» ب ـ عملیات محرم

« 8شهاب» یدستور رزم ،8968مهر  29در روز « عقیلبنمسلم»در مراحل پایانی عملیات 

صادر شد و نهاجا   8«2یربالک» هبا نام اولی« محرم»ات بزرگ یاز عمل ییهوا یبانیپشت یبرا

های رزمی، پشتیبانی و شناسایی خود را حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات زمینی فعالیت

ر د« )س(نبیازی»ات زمینی با رمز یروز دهم آبان، عمل 22:61آغاز کرد تا این که در ساعت 

ه ب کات مشتر یعمل. فرماندهی در این شدن آغاز یو ارتفاعات حمر خوشنی، عانیموس همنطق

گردان از  کی(، 11پی، ت28رکم از لشکیبود و دو تیپ پیاده ) خوشنیم در عقرارگاه قائ هعهد

ات ینزاجا در جنوب منطقه عمل یزره 96پیو ت 86رکاز لش یزره 9پی، تذوالفقار 21پیت

تحت « 81اف»و « 1اف»، «2اف» یماهایحضور داشتند. پوشش هوایی منطقه نبرد با هواپ

                                                           
توسط سپاه انجام شده، نام عملیات همان  8962های پایانی که در ماه 2و 1-به دلیل تشابه اسمی با عملیات کربالی  - 8
 اند.ذکر شده« محرم»و » مسلم»
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 «کتبو » یکگاه موشیاز پا« هاگ» یو سربندر بود و آتشبارها ، اهوازت رادارهای دزفولیهدا

ه و در جنوب منطق« بدر» یکگاه موشیخوش گسترش یافتند و نیز پانیبه ع در شمال آبادان

استقرار یافتند. از نظر آتش ( و بستان هکف کیات )نزدیعمل همنطق یغربدر جنوب« بریخ»

زفول و های هوایی دگاهیپا یثر توان رزمکتا حدا« مقائ»انی، براساس درخواست قرارگاه پشتیب

 بینی شده بود.ات پیشیعمل یبرا بوشهر

اجرای عملیات را با اختالل مواجه ساخت؛ اما به  ،آسالیفراوان و س باران بارش ،در روز اول

 با موفق
 
بامداد روز  62:96دوم در ساعت  هد. مرحلیان رسیت به پایهر زحمتی مرحله اول ظاهرا

 شده در طرح روبرو نشد ینیبشیت پیتالش چهار شبانه روز با موفق یهم طو آن شدازدهم آغاز ی

وجود خستگی مفرط رزمندگان شروع شد  هم آبان باروز پانزد 22:66و مرحله سوم نیز در ساعت

 یمایکه ده فروند هواپ شدالوصف از نظر آماری چنین اعالم که نتایج مطلوبی در برنداشت. مع

و نفربر به  کدستگاه تان 826و نفربر دشمن منهدم و  کدستگاه تان 266ا یدشمن سرنگون شده 

 ملیات روانی داشت.  ه بیشتر جنبه تبلیغی و عکمت گرفته شده است یغن

ع اطال« فاشا»ستگاه شنود الکترونیکی ینیز ا ،83/1/8962طی نبردهای هوایی، در روز 

افکن دشمن نیروهای خودشان را بمباران کرده است. در روز جنگنده بمب فروندداد که یک 

( نوشت که در آن اشاره 9ای به ریاست ستاد ارتش )رکنمعاون اطالعاتی نیرو نامه ،بیستم آبان

شده بود خلبان اسیر عراقی که چند روز پیش به اسارت درآمده در بازجویی خود گفته است 

شود، ز میمتمرک ها روی پایگاه هوایی شعیبیه در نزدیکی بصرهکه وقتی آتش توپخانه ایرانی

شده و تا نیم ساعت بعد از بمباران هم حرکتی مشاهده  لغوگاه ین پایا یهاپروازها و فعالیت تمام

 اما از یک طرف .افتیان یپا« محرم»ات یعمل ،از بامداد روز بیستم آبان ،شود. با این حالنمی

جایی که رزمندگان دیگر از آنامده بود و از طرف یبدست ن یمهم یروزیبه خاطر این که پ

و از آن روز تا  شدد یتمد ییات هوایعمل ،هنوز زیر آتش توپخانه دشمن بودند یخود

و هواپیماهای رزمی ادامه « عمار»به تناوب نبردهای هوایی توسط سایت  96/1/8968روز

اجم یماهای مهفروند دیگر از هواپ پنج روز گذشتهکه  کردم اعالم در این روز، قرارگاه قائ .داشت

ستاد  8812اند، که مراتب در اطالعیه شماره سرنگون شده عملیاتی محرم هعراق در منطق

 :شدمشترک ارتش به این شرح درج 
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های پدافند هوایی و خلبانان قهرمان نهاجا پنج طی روز جاری )دیروز( بوسیله آتش یگان»

د و تعداد هواپیماهای یساقط گرد عملیاتی محرم هدر منطقفروند از هواپیماهای دشمن 

 «.فروند رسید 21سرنگون شده دشمن در این منطقه به 

در پشتیبانی « 8-شهاب»روز نبرد هوایی، دستور رزمی  93پس از  ،سرانجام در روز دوم آذر

به منظور استقرار نیروهای « 8-شهاب». اگرچه عملیات شدمختومه اعالم « محرم»از عملیات 

 ساعت دیگر ادامه یافت.  11خودی در سنگرهای ایمن به مدت 

 پ ـ نبردهای هوایی پایانی سال سوم جنگ

از میزان  آماریدر این مبحث به ادامه برخی از نبردهای مؤثر سال سوم جنگ، سوانح و نیز 

ترابری  ههای رزمی توسط هواپیماهای شکاری و خدمات رزمی توسط سامانانجام مأموریت

 شود.نهاجا اشاره می

که  تا این شدنبردهای هوایی متوقف  ،به مدت بیست روز به دلیل یخبندان ،از روز نهم آذر

از منطقه « ناصر»براساس دستور رزمی« 1افآر.»دو فروند هواپیمای  ،8968آذر 23در روز 

ها پس از ظهور ناخوانا بود و نیاز به تکرار داشت که عکس کردندعکسبرداری  محرم یاتیعمل

برای عملیات « 2-شهاب»که در روزهای بعد این مأموریت انجام شد و پس از آن دستور رزمی 

 ،8968بهمن  86که فرایند زمینی آن در « 8والفجر مقدماتی»و عملیات « 88کربالی»مشترک 

آورده شده است، در  1-8نیز همان گونه که در جدول شماره  آنهانیز صادر گردید که  شدآغاز 

 و دستاورهای محسوسی نداشتند.  شدندمراحل ابتدایی متوقف 
 در آسمان جنوب« بدفاکس»موسوم به  «28میگ»( انهدام نخستین هواپیمای شناسایی 7

در ارتفاع بیش  یعراق« 22میگ» یماهایهواپ ،«رمضان»و  درپی عملیات آزادسازی خرمشهر

یا دو ماخ( در آسمان  بر ساعت لومتریک 8266هزارپا و با سرعت مافوق صوت )بیش از  66از 

ها ، تعدادی از این جنگنده8968خرداد 82در مورخ  ؛به عنوان نمونه .شدندکشور ظاهر می

پروازها  نیردند. البته اغلب اکره پرواز یو غ ه، همدانی، ارومزی، تبر، اصفهانرازیش یبرفراز شهرها

رادار  یهاستگاهیدو فروند توسط ا برفراز تهران 86:66اما در ساعت  ،شددر شب انجام می

ار شبیه ادی بسییز یوار صوتی، سرو صدایه به دلیل شکسته شدن دک شدندشف کرج کهمدان و 

از « 1اف» یماهایعراق بازگشتند. خلبانان هواپ یبه همان وحشت بمباران ایجاد شد و به سو

                                                           
: انتشارات سبز به سفارش هیأت معارف تهران« والفجر مقدماتی( »8936جهت آگاهی بنگرید به: حسینی، سیدیعقوب ) -8

 شیرازیصیادجنگ شهید 
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و  یری، درگیریرامبل برخاستند. اما رهگکبه صورت اس همدان و مهرآباد ییهوا یهاگاهیپا

 یماهایبا آن سرعت و ارتفاع، در حد توانایی رزمی و راداری هواپ یهوانورد هدین پدیانهدام ا

« ماخهای»نبود و خلبانان این هواپیمای های موشکی پدافند هوایی و سامانه« 1اف»جنگنده 

 بودند.را بارها آزموده  نیز به این مسئله کامال  واقف بودند و آن

ن در ای .های نفتی ایران برآمددشمن درصدد حمله به شهرها و پایانه ،پس از عملیات محرم

 پنداشتچنین می« 22میگ»هواپیمای شناسایی ، کردننیروی هوایی عراق با عملیاتی  ،دوره

اسایی های شنتواند آزادانه مأموریتباتوجه به سرعت و ارتفاع بسیار باال، این جنگنده می که

خود را بر فراز مناطق نبرد و تأسیسات اقتصادی ایران انجام دهد؛ چرا که سرعت پایدار 

. شدهزار پا محدود می 26به زیر  آنهاو سقف پرواز  ماخ 2/8از  های نهاجا اغلب کمترجنگنده

یک فروند از این نوع هواپیما با هماهنگی و هدایت خوب  ،88/3/8968تا این که در مورخ 

 2به خلبانی سرهنگ« 81اف»افسر کنترل شکاری رادار بوشهر توسط یک فروند هواپیمای 

یری رهگ شکاری در شیراز جمعی پایگاه هفتم محمد رفیعی/ستوانیکم علیشهرام رستمی

هزار  26به ارتفاع  ماخ 3/6با سرعت « 81اف»شد. سپس با انجام صحیح پروفایل )اوجگیری 

( روند تعقیب به خوبی انجام شد و با شلیک یک تیر موشک ماخ 2/8پا و افزایش سرعت به 

هدف قرار « 22میگ»مایل( هواپیمای  62مناسب )باالی صد کیلومتر یا  هاز فاصل« فونیکس»

بود که توسط خلبانان « 22میگ»سقوط کرد. این نخستین هواپیمای  گرفت و در خاک عراق

 . سرنگون شد« 81اف»

مرموز از بیان امیر سرتیپ  هریزی، اجرای عملیات و انهدام این جنگندحال فرایند طرح

)جانشین نهاجا و رئیس سماجا( که در زمان عملیات فرمانده تیپ  شهرام رستمی بازنشسته

 شود.می تشریحبوده است، به اختصار  شکاری شیراز

عالوه بر تأمین پوشش هوایی مناطق مرکزی و جنوب کشور،  ،پایگاه )هفتم شکاری(

را نیز عهده دار بود. اسکورت کاروان  نیلگون خلیج فارس یمأموریت حراست از پهنه

های نفتی و بنادر شمالغرب خلیج فارس، مقابله ها در مسیر پایانههای تجاری و نفتکشکشتی

های حماسی هواپیماهای این پایگاه نیز از جمله مسئولیت« 22میگ»با پروازهای شناسایی 

دشمن، دهها بار شرایط رهگیری « 22میگ»لیت هواپیماهای آمد. البته با آغاز فعابه شمار می

خلبان فرصت بسیار کوتاهی « ماخهای»را در ذهنم مرور و به خوبی واقف بودم که در نبرد با 

 به سوی هدف را دارد؛ و داشتم جهت شناسایی، تعقیب، قفل کردن و شلیک موشک فونیکس
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رعت هواپیمایی با س»کردم که ناگهان کنترلر رادار زمینی اعالم کرد: فرایند درگیری را مرور می

هزار  16گیری به ارتفاع بالفاصله شروع به اوج .«زیاد و ارتفاع باال در حال ورود به منطقه است

ن ناتیکال مایل رسیده و م 66پایی و جستجوی هدف کردم، در مدت بسیار کوتاهی به حدود 

. گذشتمی هنوز موفق به پیدا کردن آن روی صفحه رادار هواپیما نشده بودم و زمان به سرعت

با تالش و دقت زیاد هدف را روی صفحه رادار هواپیما دیدم و خلبان کابین عقب هم با عجله 

درگیر تثبیت هدف در صفحه رادار بود که متوجه شدم عملیات گرفتن هدف در رادار، کامل 

 وشکم فاصله دستور شلیک موشک را دادم. برابر پروفایل، تمام مراحل جدا شدنشده که بال

از هواپیما، روشن شدن راکت موتور و اوجگیری آن در جلوی هواپیما با موفقیت همراه بود. 

موشک قدرتمند و دوربرد هواپیما دل آسمان را شکافت و با چاالکی به سمت هدف پیش رفت. 

برابر سرعت صوت در پرواز  2/8هزار پا و با سرعتی معادل  12حدود ارتفاع ما  ،در این لحظه

تا در صورت برخورد موشک به  کردم. من پس از شلیک بالفاصله سرعت هواپیما را کم 8بودیم

هدف، فاصله کافی از انفجار را حفظ نمایم. چند ثانیه بعد دود سفیدرنگ ناشی از پرتاب موشک 

و به سرعت به کم کردن ارتفاع ادامه داده و به دقت به جستجوی  را در هوا و جلوی هواپیما دیدم

چشمی پرداختم و دیدم نقطه سیاهی که خط سفید رنگی در پس آن بود، از قسمت جلو به ما 

شود. نقطه سیاه هواپیمای دشمن و خط سفید همان خط ابری بود که در ارتفاع نزدیک می

 . ماندباال هنگام پرواز هواپیماها به جا می

تا حدود ده هزار پا ارتفاع  کردم ودر این اثنا با گردش به راست، شروع به کم کردن ارتفاع 

ها حاکی از کامل بودن هواپیما را کاهش دادم. به صفحه رادار نگاه کردم، همه عالئم و نشانه

، زمان پرواز «گرشمارش»که سامانه موشک بود و هنگامی بابرنامه رهگیری و تالقی هدف 

شک را به صفر رسانید. عالمت بزرگ مربوط به اصابت موشک به هدف در وسط صفحه رادار مو

ا نیکو داد ب بشارتیکنترلر رادار زمینی ما را صدا کرد و  ،ایدرخشیدن گرفت. پس از لحظه

 یکی از اسرای خلبان عراقی، اظهار خوشحالی تمام از خداوند باری
 
تعالی تشکر کردم. بعدا

                                                           
کیلومتر و هواپیمای رهگیر  2166مایل یا  8266بحرانی بودن زمان باید گفت: هواپیمای هدف با سرعت حقیقی حدود  هدربار  -8

شوند. در مجموع هر دو هواپیما با لومتر یعنی بیش از پنج برابر صوت به هم نزدیک میکی 8266مایل یا  626با سرعتی معادل 
کیلومتر  826مایل یا  62کیلومتر به صورت شاخ به شاخ قرار دارند )یعنی برای پیمودن مسافتی برابر  9666مایل یا  2226سرعت 

ود شتر میهم به آن اضافه کنیم، زمان بسیار بحرانیبرابر صوتی موشک   2/2فقط دو دقیقه فرصت هست!(. حال چنانچه سرعت 
 وجود و به نصف کاهش می

 
یابد. به این ترتیب اگر موشک زود رها شود، احتمال رؤیت و دفع آن توسط هواپیمای مهاجم قطعا

عقاب مهاجم را  کند و از باال مثلدارد و چنانچه دیر رها شود، قبل از انجام پروفایل خودش که به صورت قوسی اوجگیری می
شلیک حدود  هشود. لذا در چنین شرایطی بهترین فاصلکند، هواپیمای هدف دور شده و از تیرأس موشک خارج میشکار می

 باشد.مایلی می 16مایلی و حداقل فاصله  66
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فرمانده گردان شناسایی و « عبدالله فرج الغراری»به نام سرگرد « 22میگ»که خلبان  داشت

را « بن یحییمحمد »همان کسی بوده که هواپیمای حامل )وزیر خارجه وقت الجزایر( مرحوم 

جمهوری د به فضای به هنگام ورو 89/2/68بود در تاریخ  که برای میانجیگری عازم تهران

 .8هدف قرار داده و ساقط نموده بود ترکیه -ایران در نوار مرزی ایراناسالمی 

 
  4-7تصویر شماره 

 "  FOX BATیا "« ه صفتابت: خفاش روبفاکس»موسوم به « 28میگ»هواپیمای شناسایی 
 

  7637( نبردهای پایانی سال 2

 ،8968ماه پس از چند روز نامساعد بودن شرایط جوای برای عملیات رزمی، در روز چهارم دی

های رزمی از پایگاه هوایی هنگامی که پس از فراغت از مأموریت« ئی2اف»یک فروند هواپیمای 

در شرایطی که هواپیما سوخت کافی  و در نیمه راهدر حرکت بود،  مقصد پایگاه تبریزبه  دزفول

رغم ضعف سامانه نظارت و کنترل د آمد و بهعلیا فرودر جاده زنجان در نزدیکی طارم ،نداشت

 ت.هواپیما سالم به کارزار بازگش 2عملیاتی، با مهارت خلبان آن سروان عبدالحمید نجفی

 ،28/88/8968دشمن در مورخ « 29میگ»یک فروند هواپیمای  ،هادر طی این عملیات

عبداسالم عباس »م کیو خلبان آن به نام ستوان سرنگون شدهای نهاجا توسط جنگنده

 نیروهای خودی درآمد. به اسارت «نیعبدالحس

چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بهمن که مصادف با  22روز  88:26در ساعت 

« 22میگ»مشغول راهپیمایی بودند، هواپیمای شناسایی  ز بود، درحالی که مردم تهرانین
                                                           

 همبادرت به انجام پروفایل و تعقیب جنگند« 81اف»هرگاه خلبانان هواپیمای  8961پس از سقوط این جنگنده تا پایان سال  -8
داد و آنها مأموریت خود را رها کردند، سامانه اطالعات شناسایی دشمن مراتب را به هواپیمای عراقی اطالع میمی« 22میگ»

شک های کمی و کیفی مو، به علت آگاهی دشمن از فرایند پرواز و محدودیت8962گشتند، تا این که از سال کرده و باز می
ر شناسایی د« ماخهای»های این هواپیما تغییر کرد که در رابطه با نقش این جنگنده بلند پرواز یا ، تاکتیک مأموریت«فونیکس»

 شود.های بعدی اشاره میهوایی و بمباران شهرها و نیز سقوط دو فروند دیگر از این نوع جنگنده در بخش
 و نبردهای هوایی پایان جنگ حماسه آفرید و در آخر صاحب نشان فتح شد. 2، کربالی1رگ همچون: والفجرهای بز او در عملیات -2
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 هزار 62ناتیکال مایل در ساعت و ارتفاع باالی  8266با سرعت  82:96ارتش عراق در ساعت 

مأمور مراقبت مسلحانه برفراز « 81اف»کرد، خلبانان جنگنده رهگیر پایی به سمت تهران پرواز 

داشتند  خلبانان اظهار .تهران به مقابله با او برخاستند و یک تیر موشک علیه آن شلیک کردند

( پایان یافته 88کربالیعملیات والفجر مقدماتی ) ،بهمن 26که هدف را منهدم کردند. در روز 

از طرف دیگر فرمانده پایگاه  .اعالم شد، اگرچه دفاع هوایی از منطقه عملیات استمرار داشت

نفر از مجروحین هنوز در این پایگاه منتظر هواپیما هستند تا به تهران،  266 کرد؛اعالم  دزفول

فرستاده شد و مجروحین تخلیه « 896سی»برده شوند که دو فروند هواپیمای  و اصفهان تبریز

 1-8های مهم انجام شده در سال سوم جنگ در قالب جدول شماره فهرست عملیاتشدند. 

 ترسیم و ارائه شده است.
 های مهم در سال سّوم جنگفهرست عملیات:  4-7جدول شماره 

 

 نتایج عملیات محل عملیات تاریخ شروع عملیاتنام  ردیف

8 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات آفندی 
 مسلم ابن عقیل

3/6/8968 
و  منطقه غرب سومار

 میمک

کیلومتر از  826آزادسازی 
رف شده و ارتفاعات های تصسرزمین

 ه در منطقه سومارکسو گی ریگکهنه

2 
ز وایی اپشتیبانی ه

عملیات آفندی 
 (2ی)کربال محرم

86/1/8968 

غرب و جنوب شمال
ارتفاعات حمرین و 

زبیدادت و غرب 
 رودخانه اوریرج

کیلومتر از خاک ایران  226آزادسازی 
کیلومتر از خاک عراق و  966و 

فروند از هواپیماهای  82سرنگونی 
 دشمن

9 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات آفندی 
 والفجر مقدماتی

86/88/8968 
در منطقه جنوب در 

غرب رقابیه از ارتفاعات 
 تا فکه داغمیش

فروند هواپیمای دشمن و  82انهدام 
 از اینای نتیجه ،تلفات دشمنرغم به

 عملیات حاصل نشد

1 
نی هوایی از پشتیبا

عملیات آفندی 
 8والفجر

28/8/8962 
در منطقه شمال 

 عمومی فکه

رغم تلفات سنگین به دشمن و به
فروند  2فروند هواپیما و  3سرنگونی 

 حاصل نشدای بالگرد  دشمن نتیجه

2 
ز هوایی ا پشتیبانی

عملیات پدافندی 
 2والفجر

23/1/8962 
غرب در منطقه شمال

منطقه عمومی 
 عمرانحاج

های کیلومتر مربع از سرزمین 266
کیلومتر از خاک عراق آزاد  266ایران و 

 3فروند هواپیما و  6شد  باسرنگونی 
 فروند بالگرد  دشمن

6 
نی هوایی از پشتیبا

عملیات آفندی 
 9والفجر

6/2/8962 
در منطقه عمومی 

 مهران

فروند بالگرد و آزادسازی  6سرنگونی 
 آبادو پاسگاه مرزی صالح دشت مهران

 آبادو فرح
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 7637های رزمی و خدمات رزمی نهاجا تا یایان سال مأموریت آمار( 6

از دفاع مقدس و جنگ تمام عیار سپری شده است، آماری از انجام ماه  96در این مقطع که 

از  آماریکه قبال   شودهای نهاجا اعم از رزمی و خدمات رزمی ارائه و یادآوری میانواع مأموریت

به شمار  9-8طی جدول شماره  ،8923ماهه نخست سال رزمی انجام شده در شش هایپرواز

 8968های رزمی انجام شده در طول سال پروازارائه شده است. حال شمار  نوبت 912هزار و  82

با  ،8968دهد که در سال این روند نشان می هشود. مالحظارائه می 1-2در قالب جدول شماره 

 82های رزمی نهاجا بالغ بر ماها، جمع مأموریتیاسته شدن از تعداد خلبانان و هواپکنگرش به 

دهد کاهش نشان می نوبت 661هزار و شمار  ،8966که نسبت به سال  بوده نوبت 186هزار و 

درصدی  36و  8966نهاجا نسبت به سال  ییتوان هوا درصدی 88که حاکی از تحلیل رفتن 

 پرواززان توان تولید یبوده است. بدیهی است با این روند و م 8923ماهه دوم نسبت به شش

شور به صورت کشد فقط از آسمان یهواپیماهای شکاری نهاجا، درآن زمان م یمانده برایباق

عراق و  کهای آفندی باهدف ورود به خارد و برای عملیاتکدفاع  یکیتکمحدود و در سطح تا

 شور، حداقل توانی معادل دو برابر این میزان الزم بود. کآن  یهانیتصرف بخشی از سرزم
 

  4-2جدول شماره 

 (نوبت72573)جمع  7637های نهاجا در سالانه جنگندهیرزمی ماه پروازآمار 
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ی
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8913 8936 8181 8896 8261 8861 8662 8669 662 692 612 196 
 

 یروین یهاانه جنگندهیاز روند پروازهای رزمی ماه یسه کلی و آماریمقایک  ،در ادامه

ارائه که طی این مدت  1-9در جدول شماره  ،8968ان سال ین جنگ تا پایاز روز آغاز ییهوا

 رزمی در نهاجا صورت گرفته بوده است.  نوبت پرواز 622هزار و  93ماه( شمار  96)

در این مقطع  یترابر یماهایهای خدمات رزمی هواپپروازکلی از شمار  آماریک  ،در پایان

( در 8968و  8966و سال 8923دوم سال  همیماه از جنگ سپری گشته است )از ن 96که 

ترابری  ههای عملیاتی سامانجمع مأموریت ،. در این دورهشده استترسیم  1-9جدول شماره 

( از شمار نوبت 221اندکی ) ،رسد که تا این مقطعمی نوبت 319هزار و  93نهاجا به 

 رزمی بیشتر است. هایمأموریت
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  4-6جدول شماره 

 (69956)جمع  7637تا پایان سال 7689نهاجا در اول مهر  یترابر ههای خدمات رزمی سامانپرواز 
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23 - - - - - - 192 8611 8162 8623 8122 8626 

66 8221 8866 8812 8229 8226 8212 8113 8961 8969 8686 8611 8668 

68 8121 8382 8692 8622 8269 8162 8112 8818 8626 161 8226 8686 

 ها و نبردهای هوایی سال سوم جنگت ـ تحلیلی بر عملیات

 هکه در آستان« والفجر مقدماتی»ویژه عملیات ، بهای انجام شده در سال سوم جنگعملیات

 ،8962تیر و هفتم مرداد  23فروردین،  28که به ترتیب در « 9و  2، 8والفجر»، 8968بهمن  22

صورت پذیرفتند نه تنها موفق نبودند، بلکه موجب شکاف بیشتر فرماندهان سپاه پاسداران و 

 بخشی از و درپی ناکامی شدندارتش 
 
به اختالِف نظرهای عمیق  آنهاهای حاصله که قطعا

برای  )ره(گشت، لذا به فرمان حضرت امام خمینیرتش بازمیمابین نیروهای سپاه و افی

به  آقای هاشمی رفسنجانی ،96/88/8962هماهنگی بین ارتش و سپاه طی حکمی در 

به تشکیل ستادی به نام قرارگاه  اقدامو به منظور ایجاد وحدت،  شد.فرماندهی جنگ منصوب 

گاه با تحت فرماندهی گرفتن دو قرار  کهبود  این. هدف از تشکیل قرارگاه خاتم کرد« اانبیاخاتم»

ل روند جنگ تحت نظر  «نجف»سازمان یافته توسط ارتش و « کربال» متشکل از برادران سپاه، ک 

، توسط این ستاد عملیات خیبر»ها تالش حی و اجرا نمایند که پس از ماهیک ستاد طرا

 است.  شدهکه فرایند آن در مبحث بعدی تشریح  شدریزی طرح

عملیاتی و برخی از سوانح تلخ نهاجا  آمارای از در پایان این مبحث خالصه ،با این پیشینه

م جنگ به شرح زیر ارائه می تا  8/6/8968شود: نیروی هوایی در این مدت )از در سال سو 

تن انواع  1/989موریت رزمی مقدار أم نوبت 116هزار و  86( درمجموع با انجام 98/6/8962

 نوبت پرواز 331ر و شش هزامهمات اعم از بمب و موشک را به روی دشمن فروریخت و شمار 

های خدمات رزمی همچون شناسایی الکترونیکی، ترابری سنگین را در اجرای مأموریت

رسانی و ترابری نفرات اعم از نیروهای رزمنده، مجروحین و شهدا به همراه تجهیزات را سوخت

ل با  ن افت. ایسال سوم جنگ پایان ی ،عملیاتی نوبت پرواز 191هزار و  21به ثبت رسانید و در ک 

دهد که به کاهش نشان می نوبت 896شش هزار و تعداد پرواز در مقایسه با سال دوم جنگ 
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 نوبت 86پرواز انجام شده است و نسبت به سال دوم جنگ روزانه  نوبت 66طور متوسط روزانه 

عراق در سال سوم  ،دهد و در مقابلکاهش نشان می نوبت 22و در قیاس با سال اول جنگ 

بیشتر از  نوبت 866پنج هزار و پرواز عملیاتی انجام داده است که  نوبت 681و هزار  23

فروند بالگرد از دشمن ساقط شد و ایران نیز  28فروند هواپیما و  12، نهاجاست، در این سال

نفر از خلبانان نهاجا شهید و هشت خود را از دست داد و « 1اف»دو فروند هواپیمای شکاری 

 یک نفر نیز مفقوداالثر شد. 
 از شهدای بزرگ سال سوم حامددل( مروری بر خاطره شهید حسین 7

( به شهادت رسید، سروان 6/88/8968یکی از خلبانان صاحب نامی که در سال سوم )

)که جهت انهدام  حامددل، برادر ستوانیکم خلبان شهید ابراهیم حامددلخلبان حسین 

محمد یعل 2سرهنگ»شهید شد( بود که به اتفاق  81/6/8923هدفی در موصل در مورخ 

 شهید شدند. « 1اف»با هواپیمای  در یک نبرد هوایی در خلیج فارس «یمانیسل

به صورت  از فرودگاه بوشهر 89:23در ساعت « 22-نتیجه»این جنگنده با نام پروازی 

. در عملیات جستجو برای شدناپدید  برفراز خارک 89:11اسکرامبل برخاست و در ساعت 

قطعاتی از هواپیما که از آب سبکتر بودند، روی آب دریا مشاهده و  ،نجات خلبانان این هواپیما

داد هواپیما به سطح دریا برخورد کرده و به درون آب رفته است، از آب گرفته شدند که نشان می

 د.از افسران بسیار شایسته نیروی هوایی بو انیآثاری از خلبانان یافت نشد، سرهنگ دوم سلیم

، «اسماعیل گراوند»سال قبل نیز به اتفاق سروان خلبان شهید در  ،حامددلسروان حسین 

طی یک مأموریت رزمی چند فروند هواپیمای دشمن را تا عمق خاک  1/1/8966مورخ در 

 و به دلیل کمبود سوخت الجرم به آسمان کشورمان در خلیج فارس کنندعراق تعقیب می

گردند و در حالی که اقدام برای سوختگیری هوایی کرده بودند، در یک غافلگیری توسط برمی

در خلیج « 1اف»گیرند و مجبور به ترک هواپیمای ی دشمن مورد هدف قرار میهاجنگنده

رسد و خلبان کابین عقب شوند. در این درگیری خلبان کابین جلو به شهادت میفارس می

ام ها و مرگ، سرانجمبارزه با تنهایی، کوسهروز ( پس از قریب سه شبانهحامددل)شهید حسین 

آسایی در یک حالت بسیار عارفانه نجات یافت و خیلی زود به یاری همرزمانش به صورت معجزه

رغم معافیت از پروازهای رزمی، داوطلبانه در نبردهای دشوارتری به جنگ با دشمن هشتافت و ب

ک به تر  مجبورر یک درگیری نابرابر هوایی، بار دیگر د 8968ادامه داد تا این که در ششم بهمن 

هواپیمای آسیب دیده در خلیج فارس شد؛ ولی این بار روح بلند او به ملکوت اعلی عروج کرد 

 « روانشان شاد. »شددریا  هو پیکر مطهرش طعم
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 نیاو شهادت دردناک سروان نادری« 4آر.اف»سقوط هواپیمای شناسایی  چگونگی( 2

فاصله یک روز ه ب« 1افآر.»سقوط یک فروند هواپیمای شناسایی  ،یکی از سوانح دردناک

بود که جهت آشنایی پژوهشگران گرامی به فرایند شناسایی در  حامددلبعد از شهادت حسین 

 :شودتشریح مینبردهای هوایی، نحوه سقوط آن 

« هاگ»پایگاه موشکی عمار یک تیر موشک  ،8968ماه روز هفتم بهمن 82:86در ساعت  

مان لحظه کند که موشک در هوا منفجر شده و در هبه سوی هواپیماهای دشمن شلیک می

یک تیر موشک ضدرادار هواپیمای عراقی به سوی رادار پایگاه موشکی عمار شلیک شده و از 

 باالی سر آنتن رادار گذشته و دو کیلومتر فراتر فرود آمد و منفجر شد.
 

 
  4-2تصویر شماره 

 ، خلبان شهید سروان(75/1/7689)شهادت  حامددلسروان ابراهیم  شهید راست: خلباناز 

 شهید .به نام آنان مزین شده است ( که پایگاه دهم چابهار3/77/7637)شهادت  حامددلحسین 

 (1/77/7637)شهادت  اینیسروان حمید نادر
 

پس از دفع این حمله رادار خود را روشن کرد و  چیزی نگذشت که ایستگاه رادار دزفول

« 62عقاب»و « 68عقاب»با معرف « 81اف» ههواپیمای سوخترسان به همراه دو فروند جنگند

به ارتفاع مناسب در « 88آرش»نیز با نام پروازی « 1افآر.»وارد منطقه شدند. خلبانان شناسایی 

عت سرانجام در سا شد.یعنی عکسبرداری هوایی از منطقه آغاز « ناصر»و عملیات  ندمنطقه رسید

خود را  موشک فونیکس« 68عقاب»هواپیماهای مدافع دشمن کشف شدند و  81:11و  81:12

به سوی هدف شلیک کرد که یکی از هواپیماهای دشمن سرنگون و بقیه متواری شدند و خلبانان 

با سرعت فوق صوت برای عکسبرداری روانه منطقه موردنظر « 88آرش»هواپیمای شناسایی 

ن به در کمین دشم که در ارتفاع پایین چند فروند هواپیمای میراژ، غافل از اینند( شد)غرب فکه
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ه ها ب. یکی از موشکاندکردههای خود را شلیک و موشک برداشتهسوی این گروه پروازی خیز 

 سیابیاله فر اصابت کرد و خلبان کابین عقب به نام ستوانیکم فرج« 1افآر.»هواپیمای شناسایی 

سعی  نیاان کابین جلو به نام سروان نادریبا استفاده از صندلی پران هواپیما را ترک کرد و خلب

 جهت فرود برساند. کند که هواپیما را کنترل و به فرودگاه اهوازمی

او را تا آخرین « 68عقاب»با معرف « 81اف»خلبان هواپیمای در کنار او سرگرد ناصر ادراکی

ه شود کها )ارابه فرود( متوجه میکند و شوربختانه هنگام پایین دادن چرخلحظه همراهی می

آید. ارتباط رادیویی او نیز براثر اصابت موشک قطع شده چرخ هواپیمای شناسایی پایین نمی

ریزد، در این لحظه خلبان میروانه شده و به صورت پودر بیرون  بیرونو سوخت هواپیما به 

از کار  پران هواپیما نیزکند که از هواپیما بیرون بپرد، اما صندلیهواپیمای شناسایی سعی می

ا ب مرگ برهاند و در کنار باند پروازی اهواز هتواند خود را از این سفینافتاده بود و سرانجام نمی

 شود.زمین برخورد کرده و منفجر می

رکی که تا آخرین لحظه همراه این ماجرا و اسرگرد ناصر اد« 68عقاب»هواپیمای خلبان

 ند.کرا گزارش می نیاانگیز شهادت سروان حمید نادریغمهواپیمای سانحه دیده بود داستان 

کیلومتری جنوب  12در  در این سانحه خلبان کابین عقب در نزدیکی پاسگاه عبدالخان

با چتر فرود آمد و به علت ترک هواپیما از ارتفاع باال و سرعت زیاد، چشم راست او آسیب  شوش

ردند منتقل ک و سپس به تهران جدی دید و او را با بالگرد از عبدالخان به پایگاه هوایی دزفول

 که در نهایت در پی معالجات فراوان سرانجام از داشتن چشم راست محروم و جانباز شد. 

 «  خیبر»چهارم جنگ و عملیات  ـ نبردهای هوایی سال2

که جهت ایجاد پویایی در سامانه نیروی انسانی  چهارم دفاع مقدس درحالی آغاز شد سال

از فرماندهی نهاجا برکنار و به جای او سرهنگ خلبان  پورنهاجا، سرهنگ محمدحسن معینی

 به فرماندهی نهاجا منصوب شد. 1/3/8962در مورخ  هوشنگ صدیق

های خلبانی جت را در سال بود که آموزش« 1اف»دار از خلبانان نام ،سرهنگ صدیق

ود که ر بیگوی و با تدبجوان، الیق، کم نفرماندها از بود، او کردهدر کشور پاکستان طی  8912

 دار بود. دررا عهده هوایی مهرآبادقبل از انتصاب به این سمت، مسئولیت فرماندهی منطقه 

های نهاجا ، تعدادی از فرماندهان انقالبی پایگاهفرماندهی سرهنگ صدیق هسامان
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به  توانهای باالیی را در ستاد فرماندهی نهاجا متکفل شدند که در این بین میمسئولیت

 شرح زیر اشاره کرد:افسران فرمانده به 

)فرماندهی پایگاه ششم( به سمت جانشین فرماندهی نهاجا، آذرسرهنگ اصغر سفیدموی

 سرهنگ عباس عابدین( به سمت معاونت عملیات، )فرماندهی پایگاه هشتم شهید بابایی

)فرماندهی پایگاه چهارم( ابتدا به سمت جانشین معاونت عملیات و سپس رئیس ستاد نهاجا، 

سمت فرماندهی پدافند هوایی و )فرماندهی پایگاه سوم( ابتدا به سرهنگ محمود خضرایی

)فرماندهی پایگاه دهم( به  های هوایی نهاجا، سرهنگ ایرج عصارهآموزش سپس فرماندهی

)فرماندهی پایگاه دوم( به سمت  سمت معاونت لجستیکی نهاجا، سرهنگ رضا سعیدی

و... با ارتقا از درجه سرهنگ دومی به درجه سرهنگی موقت  فرماندهی منطقه هوایی مهرآباد

های خوب انقالبی شد که در این تحوالت در ابتدا موجب پویایی و حرکت منصوب گشتند.

نهاجا همچون  شود، اگرچهاشاره می مباحث بعدی به برخی از این ابتکارات شهید بابایی

  ها، کمبود قطعات یدکی، مشکالت تجهیزاتی و... مواجه بود.گذشته با تحریم

طی سال چهارم در مجموع شش عملیات کوچک و بزرگ انجام گرفت که مسئولیت پوشش 

ه طی ترین عملیاتی کهوایی، آتش پشتیبانی و بخشی از لجستیک آن بردوش نهاجا بود. مهم

بود. بدین صورت که با پایان « خیبر»به اجرا گذاشته شد، عملیات  62این مدت و در اسفند 

های طبیعی و در اواخر مهر، منطقه هور با توجه به عارضه« 1والفجر»یافتن عملیات 

دشمن و حضور نیروهای اندک وی، متناسب با محورهای تحوالت  توسط ،آن بودن العبورصعب

همزمان  ،. البته از نظر سابقهشدانتخاب « االنبیاخاتم»آینده در جنگ بررسی و از سوی قرارگاه 

 و در انتهای سال سوم کار مطالعاتی و شناسایی منطقه هور شروع شده بود.  با عملیات رمضان

در منطقه هور برای اجرا در دستور کار  ای، عملیات گسترده خیبرباچنین پیش زمینه

نگ  بست نظامی در جمنظور شکستن بنسپاه پاسداران قرار گرفت. البته به «نجف»قرارگاه 

در « چنگوله»در منطقه  82/88/8962شب مورخ در نیمه« 2والفجر»قبل از آن عملیات 

آورد به عنوان عملیات فریب توسط سپاه پاسداران به اجرا درآمد که دست نزدیکی منطقه مهران

جهت کاهش فشار دشمن « 6والفجر»عملیات  ،«خیبر»هم زمان با عملیات  .محدودی داشت

توسط سپاه پاسداران به اجرا گذاشته  ،8962روز سوم اسفند  28در ساعت « چزابه تنگ»در 

ا طی پاتک مورخ شد؛ گرچه این تنگه و تپه  ،21/82/8962های اطراف به تصرف در آمد ام 

نی بیمتصور و پیش گیری شد و این عملیات هم همان گونه که از سوی آگاهان نظامیبازپس
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حضرت ابولفضل و  سه گردان از تیپ هر فرماندهانآورد مهمی دربر نداشت و ، دستشدمی

 سپاه پاسداران شهید شدند. 26شکرتعدادی زیادی از رزمندگان ل

 با رویکرد نبردهای هوایی« خیبر»الف ـ عملیات 

 «نجف»کارگیری دو قرارگاه به؛ و با 8ریزی کردبرنامه االنبیارا قرارگاه خاتم« خیبر»عملیات 

ریزی عملیات فرماندهان ارتش حضور نداشتند. آنان به اجرا درآورد. در مراحل طرح« کربال»و 

جود و رسانی به نیروها در عملیات خیبرمعتقد بودند که امکان تأمین آتش توپخانه و تدارک

روز سوم  28:66در ساعت  با این حال، عملیاتها را قبول نداشت. گونه عملیاتندارد و این

 الله ازا رسولیتحت هدایت قرارگاه نجف به فرماندهی سپاه پاسداران با رمز  ،8962اسفند 

ه یتا طالئ هکمنطقه از ف یبخش شمال ر دریتر و ُعزیه، حوبی، حرب، مجنونهیچهار محور طالئ

 ه وینیستگاه حسیه، ایطالئ یاز محورها یقرارگاه نجف و در بخش جنوب یتحت فرمانده

، ات خیبرعملی ه. ویژگی برجستشدآغاز « کربال»قرارگاه  یتحت فرمانده د تا شلمچهیپاسگاه ز

فروند  16انتقال بخشی از نیروهای تهاجمی با  ،آن و در طرح مانورگردان رزمی  266بسیج 

 ، نهاجا و نداجا بود. بالگرد هوانیروز

 «العزیر»تا « القرنه» هالعماره در محدود-بصره هتصرف و تأمین جاد ،هدف اصلی عملیات

های سوم و چهارم ارتش عراق و استقرار در شرق دجله و نیز بازکردن به منظور قطع ارتباط سپاه

 .2یک جبهه در شمال استان بصره بود
 ( شرح عملیات7

ا، هاجو ن برای بالگردهای هوانیروز« سکو»یا « پد»با برپایی  ،در روزهای آغازین این عملیات

کار شدند و به ابتجا نبرد جابه هدر طول شب بخشی از نیروهای عمل کننده و تدارکات به منطق

با « 81اف»رهگیر -نبرد توسط چهار فروند هواپیمای شکاری هآسمان منطق ؛شهید بابایی

؛ 9دشگیری از خلبانان ناظر مقدم مجرب به دلیل نقاط کور راداری به صورت بصری تأمین بهره

                                                           
 جانشین رئیس ستاد، برادر پاسدار حسین اعالیی به عنوان رئیس ستاد، برادر پاسدار رحیم صفوی دلسرهنگ موسوی قوی -8

( جانشین معاونت عملیات از نیروی زمینی، این قرارگاه قزوین 86)فرمانده سابق لشکر گ سیروس لطفیمسئول عملیات و سرهن
 تعیین شده بودند.

 . 18 -13: نشر مرز و بوم، جلد دوم، صص تهران« روند جنگ ایران و عراق( »8938) عالیی، حسین -2
 سرگردی در گردان پروازی هکه به دالیلی فرماندهی پایگاه پنجم را رها نموده بود و با درج در این عملیات شهید اردستانی -9

شهید  های واالیقرار گرفت که اندیشه به رزم و آموزش مشغول بود، به عنوان دسیار، مشاور، امین و... در کنار شهید بابایی دزفول
های پنجم جنگ به بعد ای که این دو از سالبه هم گره خورد به گونه و شجاعت رزمی و دیدگاه عالی شهید اردستانی بابایی

ای در میادین رزم هوایی شدند از جمله این کارها پرواز دو فروندی علیرغم افزایش کمبودها منشا ابتکارات و خدمات برجسته
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به عنوان معاونت عملیات فرماندهی پدافند هوایی یک آتشبار  و نیز با تالش شهید ستاری

 هواپیماهایبعالوه،  قرارگاه نجف مستقر گردید.در حریم « پیروزی»موسوم به « هاگ»موشک 

نیروی هوایی و بالگردهای هوانیروز و نیروهای تفنگدار دریایی همراه با دو فروند هاورکرافت 

نداجا در این عملیات شرکت فعال داشتند. البته پس از این که رزمندگان خودی در جاده 

درسانی مواجه شدند، الجرم دفاع از جزایر نفتی باارزش با ناکامی و عدم آما« العماره-بصره»

 در دستور کار قرار گرفت! « مجنون«اقتصادی 

دستور داد تا جاده القرنه به قلعه صالح را  ایاالنبدر روز چهارم اسفند، فرمانده قرارگاه خاتم

چهار هزار و با « 2اف»ات دو فروند ین عملیادر نا امن سازند.  یارکگاه چهارم شیخلبانان پا

 دند.یوبکدشمن را در هم  یستون زره کیپوند مهمات،  666

 و خلبانان پایگاه دزفول با دو دسته به دزفول زیاز تبر یخلبانان اعزام ،اسفنددر روز پنجم 

نیروها، ادوات « 1اف»با دو فروند  یارکگاه ششم شی، همچنین خلبانان پا«2اف» یدو فروند

 دشمن را بمباران کردند. یو خطوط دفاع یزره

 یهاگانی« 2اف»با چهار فروند  با سه فروند و دزفول زیپایگاه تبر ،در روز ششم اسفند

گاه یاز پا یارکش 98گردانردند؛ و همزمان کدشمن را بر اساس دستور قرارگاه خاتم بمباران 

در  یسات صنعتیتأس« 1اف»ز به منظور کاهش فشارهای هوایی دشمن با سه فروند یسوم ن

الی در ح یل موسویداسمائیسرگرد س ،دند. در روز هشتمیوبکه را در هم یدیسع-محور بعقوبه

، «الرنهیالر»انهدام نیروهای دشمن در جاده  برایرا « ئی2اف»دو فروندی  هکه یک دست

رد کش با پرندگان اطراف هور برخورد یمایدر مسیر مأموریت، هواپ ،کردلیدری می« صالحقلعه»

ه یکی از خلبانان شجاع کرد و در هور افتاد ک کده را تر یب دیآس یمایهواپ ،و در آخرین لحظات

پور، یاین خلبان قهرمان را نجات داد، البته قبل از خلبان نب ،«پوریناخدا سوم نب»بالگرد نداجا 

رانجام . سوی نشد، اما موفق به نجات ردک ییهاز تالشین یرانیا کشنو خلبان  یلیسروان عق

 به قرارگاه نجف برده شد. کدردنا یاو با بدن
 

                                                           
با استفاده از افسران ناظر مقدم یود که نگارنده خود به همراه سروان  یات خیبربر فراز رزمندگان در عمل« 81اف»های جنگنده

افسر ناظر  به عنوان و شهید بابایی ، سروان خلبان شهید محمدرضا شادنژاد در کنار شهید اردستانیخلبان شهید علیرضا بیطرف
حضور داشته و مسئولیت هدایت و نظارت بخشی « خیبر»از ابتدا تا پایان عملیات  «نجف»و « االنبیاخاتم»های مقدم در قرارگاه

 دار بوده است. را به صورت بصری عهده« 81اف»های پروازی دستهاز 
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  4-6تصویر شماره 

 لی(ع)کنار شط با لباس بسیجی در منطقه عملیاتی خیبر یک عکس تاریخی از شهید بابایی

 ،، سروان حسین خلیلیبه ترتیب از سمت راست: استوار حسن دوشن دستیار شهید بابایی 

 و بسیجی ناشناس شهید عباس بابایی
 

مواضع دشمن را در « ئی1اف»با دو فروند  یارکگاه ششم شیخلبانان پا ،در روز نهم اسفند

قرار دادند و در روز دهم  ییپوند مهمات مورد حمله هوا 626شش هزار و با  یاچه ماهیپشت در

 .گرفتنشوه انجام  یدر حوال یریت با هدف درگین مأموریاسفند ا

 یارد و موانع بازدارندهکیاز مواضع خود دفاع م یاریدر این نبردها، دشمن با دقت و هوش

م ینتوانسته بود ات رمضانیه در عملکبودند  موانعیهمان  ،ارتش بود یگان هایه بر سر راه ک

رده و پس از چندین روز کپ کات درتمام محورها به اصطالح یم و سرانجام عملینکعبور  آنهااز 

از  یکوچکو بخش  یره شمالیالبته جز ر مجنونینبرد سنگین در محورهای مختلف، تنها جزا

ر قرار گرفت و د «نجف»تحت فرمان قرارگاه  سپاه پاسدارن یهاگانیار یدر اخت یره جنوبیجز

 از شیرازیصیادنیروهای ارتش و تعدادی داوطلب سپاه تحت هدایت شهید  محور طالئیه

العبور و تنظیم دقیق آتش سنگین توپخانه همان به دلیل استحکامات صعب« کربال»قرارگاه 

ها فراهم وبینی نیز شده بود، نتوانستند معبری قابل قبول برای لجستیک نیر گونه که پیش

شبانه هم با همه مشقاتش کفایت لجستیک نیروهایی را که قصد  برنسازند و عملیات هلی

 کرد.را داشتند، نمی« بصره-العماره»تصرف بزرگراه 



 / نبردهای هوایی ایران 211

ناصر از  یرزموه دستور یبه ش ییس هواکدوبار ع ،ستم اسفندیزدهم و بیدر روزهای س

و دراختیار فرماندهان قرارگاه مشترک خاتم گذاشته شد.. خلبانان ات گرفته یمنطقه عمل

به صورت پروازهای دو  ،8962 ، روز پانزدهم بهمناصفهان از پایگاه هشتم« 81اف» هجنگند

فاع در ارت «نجف»و « کربال»، «االنبیاخاتم»بر فراز قرارگاه « مینی آواکس»فروندی به عنوان 

 از همدان« 1اف»آنان، خلبانان  ن و باال به مراقبت مسلحانه پرداختند و گاهی در غیابییپا

 دادند.منطقه را پوشش می تحت هدایت شهید بابایی

 ( پیامدها و نتایج عملیات2

ه رد و باردیگر حمله بکشکست نیروهای ایرانی از کلیه ابزار ممکن استفاده  یدشمن برا

 یهاگانیه فشار کشب جمعه پنجم اسفند مثال: در نیمه یمسکونی را از سرگرفت؛ برا مناطق

 یهاشب، برجمهیبعد از ن 69:96ه در ساعت کشنود اطالع دادند  یهااد شد، پستیز یرانیا

ف یلکسب تکدادند و از فرماندهان خود یم یرانیا یروهایعراق گزارش از پیشروی ن یباندید

افت ین درین به زمیزم یهاکعالئم فعال شدن موش 62:62فاصله ساعت ردند و بالکیم

ن قرار گرفت ین به زمیزم کشهر بروجرد مورد اصابت دو فروند موش 62:26شد و در ساعت می

ده یشکو خون  کآباد به خادیگر دشمن، شهر خرم کایقی بعد با شلیک دو فروند موشقو د

در مجموع  بمباران شدند و و مهاباد ، سقزوهدشتک، دخترپل یشد. در همین روز شهرها

نفر مجروح  632گناه در دم شهید و طننان بیتن از همو 822صدها واحد مسکونی ویران، 

های دشمن جنگنده یینیز مورد حمالت هوا المیو ا بانه یو در فردای آن روز، شهرها شدند

ویژه هواپیماهای های نهاجا بجنگنده یتوان پروازقرار گرفتند. این در حالی بود که تمام 

ه ژ یس ستاد قرارگاه ویرئ شده بود و شهید بابایی یات ساماندهیدر منطقه عمل« 81اف»

« الکرب»، «االنبیاخاتم»های قرارگاه ییجنوب، حفاظت و مراقبت مسلحانه هوا ییات هوایعمل

« یروزیپ»به نام  یکگاه موشیپا کیت قرار داده بود و یرا در اولو «نجف»و بیش از همه قرارگاه 

 29و  نکیاورل یهابود و توپ شدهدر جنوب قرارگاه نجف مستقر  شهید ستاری نیز به ابتکار

ن قرارگاه گسترش یافته بودند. درنتیجه مناطق مسکونی از دفاع یز در اطراف این یمتریلیم

 هوایی اندکی برخوردار بودند.

روز  26اسفند، پس از  29در روز  بریات خیبا شدت گرفتن بمباران شهرهای مرزی، عمل

نفتی  ریتنها تصرف جزا ،افت و دستاورد آنیخاتمه  ایاالنبقرارگاه خاتم ینبرد زمینی از سو
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 یبه دلیل نگهدارهای آتی بود و ه فاقد ارزش راهبردی از نظر تسهیل در عملیاتکبود  مجنون

 ربران واگذار شد که یاجمهوری اسالمی دشوار آن، پس از چند روز دفاع از این جزایر به ارتش 

ر ین جزایارتش در ا نیروهاینفر از  86اثر بمباران و آتش توپخانه دشمن به طور متوسط روزانه 

 دند.یرسیو اطراف آن به شهادت م

 – نتوانست به اهداف اصلی خود که تسخیر جاده بصره خالصه این که اجرای عملیات خیبر

 8666ای به وسعت حدود الوصف با تحمل خسارات سنگین، منطقهالعماره بود، دست یابد. مع

 به وسعت  کیلومتر مربع در منطقه هور به همراه جزایر مجنون
 
 866شمالی و جنوبی مجموعا

شمن د های پیاپی شیمیاییکیلومتر مربع به تصرف نیروهای خودی در آمد. البته با وجود بمباران

در منطقه، رزمندگان ایرانی هم توانستند، تلفات سنگینی به دشمن وارد کنند، هر چند تعداد 

دهان بزرگی از سپاه پاسداران همچون سردار ابراهیم زیادی از نیروهای بسیجی همراه فرمان

همراه به و...  و حسن غازی ، بهروز غالمی، مرتضی باغچیان، اکبر زجاجی، حمید باکریهمت

؛ شدندهزار نفر مجروح  82و  رفیع شهادت نائل شدند هنفر از رزمندگان به درج 166یک هزار و 

نفر مصدوم شدند. در این  226نفر شهید و  16 ،اثر حمالت شیمیایی دشمن برهمچنین 

« نوکش»دچار سانحه شدند که خلبان یک فروند بالگرد  پنج فروند بالگرد هوانیروز ،عملیات

از معلم خلبانان حاذق نهاجا بود که به اتفاق کمک خلبان خود سروان  پورعلی عادلسرگرد غالم

، 82/82/8962در تاریکی شب مورخ  آنهاهای عراقی به جنگنده هاثر حمل بر نژادمحمد ترابی

 .شهادت رسیدندبه تن از بسیجیان و دیگر سرنشنان بالگرد همگی  99دچار سانحه شدند و 

نهاجا به اتفاق تعدادی « 281آ.بی»فروند بالگرد  82و « شنوک»پنج فروند بالگرد  ،دراین عملیات

 ،پور، سرگرد عادل، سرهنگ عقیلی، سرهنگ طاهریآقا زینعلیخلبان بالگرد از جمله: حاج

 .8و... فعاالنه شرکت داشتند ، سروان کیانیسروان داود اردانی

ت و دیگر نبردهای حین اجرای عملیا آنهامشخصات خلبانانی که هواپیماهای  ،در ادامه

اقدامات عملیاتی  همراه با ،آسیب دیدند و مجبور به ترک هواپیما شدند هوایی این دوره

 ارائه شده است. 1-1طبق جدول شماره  شاخص نهاجا در عملیات خیبر

مدد اصغر حقسروان خلبان علی -2 ،«ئی2اف» سرگرد خلبان سیداسماعیل موسوی -8

 « 1اف» / ستوانیکم خلبان ابولقاسم عبیرینژادسرگرد خلبان اکبر معنوی -9«  ئی2اف» میالنی

                                                           
 از پیشکسوتان نهاجا خاطرات سرهنگ خلبان ب داود اردانی -8
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  4-4جدول شماره 

 های انجام شده در عملیات خیبرپروازتعداد 

مأمور
ی

 ت

ک 
ی نزدی

شتیبان
پ

ی
هوای

 

ی و 
ت رزم

ش
گ

ل
سکرامب

ا
ی 

ی هوای
ترابر

ی  
ختگیر

سو

ی
هوای

 

ی و 
سبردار

عک

ت
العا

اط
ی

سای
شنا

 

ی 
هواگردها

شده 
ن 

سرنگو
 

ت و 
مهما

بارجابه
شده

جا 
 

 تن  31 نوبت 86    نوبت 68 نوبت 32 نوبت321 نوبت 698 نوبت  26 تعداد 

 

آزاده  2یادشده فوق طبق خاطرات سرتیپ« 1اف»سقوط یک فروند  چگونگیحال 

 گذرد: به شرح زیر از نظر می ابولقاسم عبیری

سرانجام دستور مقابله به  )ره(درپی حملۀ هوایی دشمن به شهرهای ایران، حضرت امام »

را در حالی که مشغول تظاهرات بودند، بمباران  ها مردم شهر بانه. عراقی8مثل را صادر کردند

ر فروندی دقرار شد یک دستۀ پنج کرده و شمار زیادی از مردم غیرنظامی شهید شده بودند.

است، در تالفی حمالت ددمنشانۀ  را که همجوار بغداد« بعقوبۀ عراق»شهر  ،8962اسفند  21

نژاد برنامه شدم. بعد از توجیه د. من در کابین عقِب سرگرد اکبر معنوینصدام بمباران کن

ته و گرفدقت زدیم. تمام شهر را آتش و دود فرامفصل، هنوز آفتاب نزده پرواز کردیم و هدف را با 

های بزرگی از آتش به هوا برخاسته بود. گردش کرده و به سمت مرز خودی از چند جا شعله

به دنبال « 29میگ»کرد. یک فروند هواپیمای در ارتفاع پایین پرواز می ،نژادبرگشتیم. معنوی

داشت که پایین بودن ما این شانس را از خلبان آن گرفته بود. اما ما بود و قصد شلیک موشک 

ای به هواپیما گاهی گلولهازو هر ندهای پدافند با شدت، دیوار آتش درست کرده بودتوپ

خورد. باالی سد  دربندیخان عراق صدمۀ جدی به هواپیما وارد شد که باید آن را ترک می

نان از عدم تعقیب توسط دشمن( همۀ سرعت هواپیما کردیم. کابین جلو )پس حصول اطمیمی

اد. با ایسترا به ارتفاع تبدیل کرد. به ارتفاع بیست هزار پا رسیدیم. هواپیما از حرکت باز

این خلبان آزاده «. 2هماهنگی دستۀ پرتاب صندلی را کشیدیم و هر دو به سالمت بیرون پریدیم

                                                           
ه مسئولین به سرآمد و عملیات مقابلالمللی، دیگر صبر ها تجاوز و بمباران شهرها توسط دشمن و سکوت مجامع بینپس از ماه -8

 در مبحث 
 
 شود، در دستور کار نهاجا قرار گرفت.ارائه می« جنگ شهرها»به مثل به شرحی که بعدا

  . 986: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939، احمد )مهرنیا -2
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 81/9/61در بغداد در مورخ  و غفاریدر مأموریت مشابه دیگری به اتفاق سرگرد خسر 

نظر به این ( آمده است. شد که شرح آن در مباحث بعدی )جنگ شهرها سرنگونهواپیمایش 

را در  ، جنگ شهرها و بمباران شیمیاییهاکشکه عراق در این مقطع سه راهبرد جنگ نفت

 گذرد.از نظر می هاپیش گرفته بود. در ادامه فرایند جنگ نفتکش

 ها و تأسیسات اقتصادی کشب ـ فرایند حمله به نفت

ن تواهای صنعتی و منابع و مراکز اقتصادی در دوران دفاع مقدس را میحمله به زیرساخت

حمله به  هنخستین مرحل ،. از نظر سابقهکردحله توصیف به طور کلی در قالب سه مر

ها، منابع و مراکز اقتصادی و نیز شناورها و اهداف دریایی از همان روزهای اول جنگ زیرساخت

 به «برتری هوایی»؛ ولی به دلیل برخورداری ایران از 8تحمیلی آغاز شد
 
، حمالت عراق عمدتا

های مرزی به صورت جنگ تمام عیار و اغلب استان منابع و مراکز اقتصادی استان خوزستان

و  گرفت. ولی این روند با آزادسازی خرمشهردر غرب کشور به صورت محدود صورت می

 های مورد تصرف عراق در سلسله عملیات پیروز در خوزستان به تدریج شدت یافت.سرزمین

ویژه در سه ماه آسمان، خسارات وارده به عراق ب هوایی دربه دلیل برتری  ،در این مرحله

ایران بود و این عامل یکی از دالیل متوقف جمهوری اسالمی نخست جنگ به مراتب باالتر از 

 بود. خوزستان هشدن موتور جنگی ارتش عراق در نقاط غیرقابل دفاع در خط

آغاز  هاکش، با جنگ نفت8969 بهار سالدوم جنگ اقتصادی عراق علیه ایران از  همرحل

، (خاکی ایران در یک عملیات شبانه )خیبر-نیروهای آب 8311که در اوایل سال  آنشد. پس از 

وفق های مکرر مرغم تالشعراق به وقتیشدند،  در نزدیکی بصره موفق به تصرف جزایر مجنون

جنگ  هننتوانست مواز چون متمسک شد و  گیری جزایر نشد، ابتدا به سالح شیمیاییبه بازپس

و شیمیایی، با رویکردی دیگر جنگ اقتصادی  را به نغع خود تغییر دهد، عالوه بر جنگ شهرها

 . 2های بازرگانی را در پیش گرفتو حمله به کشتی
                                                           

از نظر سابقه باید این نکته را یادآور شد: همان گونه که در مباحث نبردهای اولیه  هاکشگیری جنگ نفتدر خصوص شکل -8
روز ابتدای جنگ با پشتیبانی قاطع هوایی نهاجا، طی  22روزهای آغازین جنگ تشریح شد، در عرصه دریا، نداجا در 

یه»و « البکر»های بزرگ نفتی هایی ابتدا پایانهعملیات م 
ُ
موفق  ، در عملیات مروارید8923پس در هفتم آذر را نابود کرد و س« اال

 مقابل عراق حفظ کند. قطع فارس شد؛ نیروی دریایی دشمن را از صحنه جنگ خارج و تا پایان جنگ سیادت دریایی را در خلیج
 
ا

های نهاجا تأثیرات شگرفی در از کارافتادن موتور های عراق توسط جنگندهها همراه با عملیات انهدام زیرساختانجام این عملیات
جنگی ارتش عراق داشت. لذا ارتش بعثی به دلیل منزوی شدن کامل نیروی دریایی خود پس از سلسله عملیات پیروزمند ایران، 

رفت از وضعیت وخیمش در جنگ، با استفاده از قدرت هوایی، متقابال  جنگ اقتصادی و حمله به ه منظور ریکاوری و برونب
 ها را درپیش گرفت.کشنفت

 .36ص  ،  8916-شگاه امام حسین، چاپ اول: انتشارات داننجله خندق، تهران هترجم« جنگ عراق( »2661کبکان، جان ) -2
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ای، این نبرد وارد مرحله جدیدی های فرامنطقهبا پشتیبانی قدرت ،(8969در این سال )

حمله به شناورهای حامل انرژی را به صورت سازمان یافته با استفاده از  عراق ابتدا .شد

ری گیفرانسوی که قادر به نشانه« 8اگزوسه»های سوپراتاندارد و موشک ایهواپیماهای اجاره

ی جمهور، آغاز کرد و موجب شد تا بودنددور و قدرت تخریب باال  هدقیق اهداف دریایی از فاصل

ر نوعی جنگ د ،ایران سیاست مدارا را کنار نهاده و واکنش نشان دهد. به این ترتیباسالمی 

 با استفاده از نیروی هوایی در خلیج فارس
 
 هاشکشکل گرفت که به جنگ نفت دریا عمدتا

دریایی، میان دو نیروی هوایی  - ، یک رویارویی هواییهاشهرت یافت. در واقع جنگ نفتکش

عراق و ایران برای تهاجم و دفاع از کشتیرانی غیرنظامی در خلیج فارس بود که به تدریج 

ل یا متمایبه سمت در یکت جنگ را از خشیمحور ،. عراقکردبازیگران دیگری را درگیر خود 

ند و کران را نابود یا یاسالم یجمهور یزار  یخواست اقتصاد جنگ و در آمدهایرده بود و مک

 انهیج فارس، اغلب کشورهای خاورمیه خلیحاش یشورهاک یهاو مساعدت یماد یهاکمکبا 

نسبت  ران رایمردم ا ههای استکباری، با نابودی یا تضعیف توان اقتصادی کشور، روحیو قدرت

 انایر  هنشینی در دفاع از حقوق حقرا وادار به عقب کشوربه جنگ متزلزل کرده و مسئولین 

شدن  ییایدر ی، روند جنگ را از سال چهارم به سوینماید. از این روی اغلب خبرگان نظام

ردند. چرا که ایران برای پیشبرد اهداف جنگ و کیم ینیبشید آن را پیدند و تشدیدیم

ره یجز یهالهکق اسیجامعه و مردم، وابستگی راهبردی به صدور نفت از طر یهایازمندین

 ورود کاالهای اساسی داشت. های حامل نفت وو کشتی کخار 

 یهاگاهیصدام حتی آسمان و پا یحام یامنطقه یکشورها ،هاشکان جنگ نفتیدر جر

 یبا آسودگ یعراق یهاعراق قرار داده بودند. جنگنده ییهوا یرویار نیخود را در اخت ییهوا

 ریل نظکو در صورت بروز هر نوع مش کردندیم یریگسوخت وعبور  آنها ییم هوایخاطر از حر

 آمدند. یشورها فرود مکن یا ییهوا یهاگاهیران، در پایا یهاله جنگندهیب به وسیتعق

جانبه علیه زیر یک جنگ گسترده و همه ،سوم جنگ اقتصادی عراق علیه ایران همرحل

صنعتی کشورمان در دو سال پایانی جنگ به وقوع پیوست و تأثیرقابل -های اقتصادیساخت

 . 2شودتوجهی بر سرنوشت جنگ داشت که در مبحث مربوطه به آن اشاره می

                                                           
ه ین علی( توسط آرژانت8312لند )کآنها در جنگ فال یهاییقبال  توانا( که MM-93یا )« EXOCET» اگزوسه یهاکموش -8

 ده بود.  یس به اثبات رسینیروی دریایی انگل یو دیگر ناوها« شیفیلد» هرزمناو پیشرفت
، فصلنامه مطالعات جنگ عراق و ایران: پژوهشنامه «نگاهی سیستمی به بر تأثیر اقتصاد بر پایان جنگ»فام، محمود یزدان -2

 .  898-899، صص 8931دفاع مقدس، شماره چهاردهم، تابستان 
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 به دست رزمندگان و تصرف جزایر نفتی مجنون« خیبر»پس از عملیات  ،به این ترتیب

م ، از ششمهمات شیمیاییاز ایران، ارتش عراق عالوه بر حمله به مناطق مسکونی و استفاده 

با  ها را در خلیج فارسکشهای جدید هوایی، حمله به نفتبا توانمندی ،8969 اردیبهشت

 استفاده از قدرت هوایی رو به افزایش خود به دالیل زیر در ابعاد راهبردی افزایش داد:

ای هبا کاهش تردد کشتی ،درآمدهای ارزی نفتطریق کاهش ( تضعیف اقتصاد ایران از 8)

( گسترش دامنه 2نفتی در مقابل کاهش شدید صادرات نفت عراق در روزهای نخست جنگ؛ )

 که به سود عراق بود.  ی کردن جنگ در منطقه خلیج فارسالمللنبردها و بین

ها و های ایجاد شده با سازمان کشتینخست، در طی این مدت برابر هماهنگی هدر مرحل

بنادر، وزارت نفت، وزارت اقتصاد دارایی، نیروی دریایی و نیروی هوایی شناورهای تجاری که 

 هر به صورت کاروان بودند، حامل کاالهای اساسی به مقصد بندر امام
 
های جمعی، معموال

نهاجا به همراه « 1اف»و یا « 81اف»های ند و با اسکورت جنگندهشدهفته یا بیشتر جمع می

رسانیدند و خود را به بندر امام می« 2-دستور رزمی اژدر»ناوهای نداجا در قالب طرح اژدر یا 

قطع دند و در این مکر ها را ترک میشناورهای نفتی حامل نفت خام نیز اسکله ،به همین ترتیب

 های عراقی تا بوشهر محدود بود.برد جنگنده

 شود.ای به طرح اژ در و حمالت مرتبط به آن میحال در سطور زیرین اشاره

برای شب بود که بر اساس « تمساح» یاتیبرای روز و دستور عمل» 2-اژدر»دستور عملیاتی 

را باتوجه به ناتوانی  یتجار یهایشتک ،رانیاجمهوری اسالمی ارتش  ییایدر یـرویآن، ن

 ،ساخت. پس از چندییبندر امام روانه م ینیروی هوایی عراق در عملیات شبانه، به سو

لحظه حساس  کیهای جنگی، در دشمن با آگاهی از این موضوع، عالوه بر استفاده از ناوچه

گاه خود نیمکبود از  کردهفرانسوی « اگزوسه»خود را که مجهز به موشک « سوپرفرلئون»بالگرد 

را مورد هدف قرار  یشتکفروند  کی« اگزوسه»، کموش از این ریت کیساخت و با خارج می

ه شده در یتخل یتجار یهایشتکات خارج شدن یهنگامی که عمل ؛به عنوان نمونه .دادمی

 شدهآغاز « تمساح» یبامداد بر اساس دستور رزم 68:82در سـاعت  بندر امام و بندر ماهشهر

یک فروند کشتی تجاری هدف موشک  61:66در ساعت  6/88/8968بود، سحرگاهان مورخ 

 . شدمزبور قرار گرفت و به علت آسیب شدید متوقف 

ایران هم به تدریج ضمن اتخاذ تدابیری از جمله ایجاد اهداف کاذب و  دوم؛ هدر مرحل

 و نیز تغییر فرایند انتقال بندرعباسبندری شهید رجایی در شهر  هپایان سازیازی، آماده مج
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 و سپس« سیری»های شناور در جزیره به پایانه در خارک« آذرپاد»و « تی»های نفت از اسکله

یت یا برای همه امن خلیج فارس»، متقابال  شعار قرمز و دیگر پدافند غیرعامل هدر تنگ« الوان»

توسط  22/2/8969را سرداد و عملیات مقابله به مثل را از مورخ « کسدارد یا برای هیچ

درپیش  های ناشناسهای دشمن و حتی کشتیکشتیعلیه  ،هواپیماهای نیروی هوایی

فروردین  86در  عراق، شورای امنیت سازمان ملل گرفت. البته پس از حمالت شیمیایی

ژنو، نکوهش کرد؛  8322، دولت عراق را به خاطر نقض کنوانسیون «222بیانیۀ »طی  ،8969

به درخواست کشورهای حاشیه جنوبی یا شش  ،هاجنگ نفتکش گرفتن همچنین با شدت

شورای امنیت تشکیل جلسه داد و  86/9/8969کشور شورای همکاری خلیج فارس در مورخ 

با تصویب  و عربستان ها به مقصد کویتبرای حفظ امنیت مسیرهای دریایی کشتی

 ساختنفراهم  ، موجبرش آن توسط عراقذی، پبه اعتقاد برخی کرد.، تأکید «222هقطعنام»

جو جهانی علیه ایران و تحکیم روابط کشورهای جنوبی خلیج فارس و عراق شد؛ به طوری که 

سعودی با پوشش هواپیماهای رادار « 82اف»های براساس قطعنامه مزبور بالفاصله جنگنده

نهاجا را مورد هدف قرار دادند و « 1اف»یک فروند  86/9/8969در مورخ « آواکس»پرنده 

 . خلبانان آن سروان همایون حکمتی/ سیروس کریمی برای همیشه جاویداالثر شدند

های تجاری در این ترین حوادث حین اجرای طرح اژدر و اسکورت کاروانیکی دیگر از تلخ

 مقطع روی داد.

های تجاری و نفتی توسط کاروان اسکورتبه هنگام  ،26/2/8969در پگاهان مورخ 

« 81اف»یک فروند  ،«طرح اژدر»یا « 2-دستور رزمی اژدر»تحت عنوان « 81اف»هواپیماهای 

 ،آقاآلهاشم  2ترین خلبانان نیروی هوایی ایران به نام سرهنگاینهاجا به خلبانی یکی از حرفه

در یک 66:86پور به عنوان کابین عقب ساعت و سروان محمد رستم جانشین شهید بابایی

های دشمن توسط رادارهای زمینی عراق رهگیری و هدف موشک هوا به هوای جنگنده ،غفلت

اثر سقوط هواپیما، خلبان کابین  برقرار گرفت که  در حوالی سواحل بندر امام در خلیج فارس

ط سعقب با استفاده از چتر نجات با تنی مجروح موفق به خروج از هواپیما شد و ساعاتی بعد تو

یر ام. شدو نجات نداجا از دریا نجات پیدا کرد و خلبان کابین جلو جاویداالثر  تیم تجسس

محمد مسبوق که در نبردهای آن روز شرکت داشته، درباره نحوه غفلت و شهادت  2سرتیپ

 چنین گفته است: آقاشهید آل
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شویع.  ه آنع خ  ج یگزین یپرفاز کرد از شیراز اسااللش ع دلی اینج نب بش همراه سرفان تلب ن»

وا وفی  ش نخم س وادیویی برکراو کردیع ف موکفیم آنه کبل از وسیان بش منط ۀ ایم  یی، ب  

لش از شود. بال  صنزدیک می آنه صفحۀ واداو پیاا کردیع. چنا ث نیش بفا ها ی وا دیا  کش بش 

 «داویمش.»گف ع. جواب داد:  آنه طریق وادیو موکفیم هاض وا بش 

 نه آم یل ب  منط ۀ ایم  یی   صلش داش یع کش دیا  هواپیم ی مه جع تیلی بش  00 افد 

اهیع تومی»گفم: « هاض تیلی بش شم  نزدیک اسم.»نزدیک شاه اسم. دفب وه بش اف گف ع: 

  ی منظووش اس ف ده از موشک  راوخِی هوا بش هوای س یافایناو« م ش برسیع.ب  کوچیکش تا

-8” “AIM  :سکو  وادیویی وا وع یم کنیا.»بود. سپس ادامش داد 
ه
 چنا لحظش بفا کوهی« لطف 

از آخش، دو آسم ن چدم نع وا تیره کرد. تیلی توشح ل شا .  کر کرد  هواپیم ی هاض، 

خبریک گف ع. صاایی دوی  م نکرد . دفب وه خم س  آنه ( موود اص بم کراو گر م. بش آنه )خوسط 

وا صاا زد . جوابی دوی  م ندا. ا مر کن رل شک وی  آنه . چنا ب و اسع گر  ع. صاایی نی ما

گ ه این صحنش وا  راموش واداو بناو ام  ، ب  ومز، سرنگونی هواپیم ی تودی وا اعال  کرد. هیچ

ه ی نیلگون تلیج ه  شهیا همرز  تود برای همیدش دو دل آبآک  نیز هم ننا دهکنع. آلنمی

 1«ما ون شا..   وس

هز مج بندرعباس یارکگاه نهم شییک فروند هواپیمای فانتوم پا ،8969مرداد  21در روز 

 یت ویژه با هماهنگیبار طی یک مأموربرای نخستین ،کیهای ماورکبه چهار تیر از موش

ای ه، با شلیک دوتیر از موشکناوگان نداجا در بندرعباسدر ستاد « ساحل-ایدر» یفرمانده

کاری امل از پای درآورد! که به دلیل پنهانکوت کش بیگانه را در سکنفت یشتکفروند  کیخود، 

معروف شد. درنتیجه « بیر غیت»ها به اینگونه موشک کیشل از این، در عملیات، بعد

رواز و مراقبت پ یم به برپایی یک سامانه راداریتصم ،اثبات حوادث مشابه ها برایییآمریکا

 ب معلوم شود!یغ یرهاین تیف ایلکتتا  گرفتند یمتحده عرب شرفته در اماراتیپ

ها، بالگردهای سوپر ها با انواع جنگندهها به همین منظور گاهی شبعراقی ،در مقابل

با استفاده  ژمجهز به کابین میرا« 26فالکون»فرلون و حتی بعدها یک فروند هواپیمای تجاری 

 بردند.یورش می به اهدافی در خلیج فارس« اگزوسه»های از موشک

                                                           
  . 162: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939، احمد )مهرنیا - 8
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 ،8961ستم خرداد سال یدر نیمه شب ب« 1اف»به سقوط یک فروند  توانمی در این راستا

از پایگاه ششم شکاری به خلبانی سروان  ،83/6/8961و دیگری در نیمه شب مورخ 

 اشاره کرد. از پایگاه بوشهر و ستوانیکم مختار غفوری جهانبخش طاهری

 فت ورا پی گر  هاو جنگ نفتکش« سیاست مقابله به مثل» به ناچار،نیروی هوایی ایران هم 

در این زمینه خسارات جبران ناپذیری را به جا گذاشتند. که سازمان  ،تا پایان جنگ طرفین

 .8را به واکنش وا داشت ملل

، ارتش عراق بار دیگر 8969در روزهای پایانی سال « بدر»با آغاز عملیات  ؛به عنوان نمونه

که تا آن  هاکشو جنگ نفت شهرهاجنگ به همچون گذشته برای جبران نقاط ضعف خود، 

مورد حمله قرار گرفته بود، شدت بخشید و  کشتی مطابق آمار سازمان ملل 826زمان حدود 

 ای که مقامات سازمان ملل خواستار توقف آن شدند.بار دیگر دامنه آن باال گرفت به گونه

تی در صور  ها!و کشتی ! یا ادامه جنگ شهرهاعراق به ناچار اعالم کرد که یا پایان جنگرژیم 

، موافق است!. مقوله جنگ کندها را متوقف که ایران نیز حمله به مناطق مسکونی و کشتی

های آخر جنگ یکی از بیسار پیچیده و طوالنی است و شدت گرفتن آن در سال هانفتکش

، آنهاکه پرداختن به جزئیات  شودمحسوب میعوامل مهم در خاتمه یافتن جنگ هشت ساله 

ششم جنگ  از موضوع این نوشتار خارج است؛ با این وجود شرح کوتاهی از آن در مباحث سال

 .2شودارائه می« فاو»و پس از نبردهای 

 نبردهای هوایی آمارپ ـ دیگر وقایع سال چهارم و 

، مقوله هاهمزمان با جنگ نفتکشو  8969یکی از وقایع مهم دیگر در نیمه نخست سال 

متعلق « 26اف»با ربایش یک فروند فرندشیپ یا  22/9/8969هواپیماربایی بود که در مورخ 

، آغاز شد و پس از فرود در منامه؛ پایتخت درحال پرواز بود به مقصد بوشهر به نداجا که از تهران

در جنوب این کشور، فرود « اقصر»پرواز کرد و در فرودگاهی به نام  مجددا به سوی مصر ،بحرین

 رفت و....،  و فرانسه آمد و هشت سرنشین آن پیاده شدند و سپس به ایتالیا

ش آمد و ی، پایکارانهرویداد بسیار نادر و خیانت ،8969در روز هشتم مرداد در این راستا، 

 یبه همراه ستوانیکم خلبان داود صحت« پیشهعبدالرحمان قناعت»به نام سروان خلبانی 

                                                           
به پایگاه  8961در آذر « 81اف»، تعدادی از هواپیماهای رهگیر در شب به ابتکار شهید بابایی« 1اف»درپی سقوط دو فروند  -8

 گسترش یافتند. بوشهر
های نظری و مطالعات پروژه تحقیقاتی، مرکز پژوهش« هاجنگ نفتکش( »8939برای آگاهی بنگرید به: اسماعیلی، بهمن ) -2

 راهبردی نهاجا.
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« وایندردسای»حرارتی و « اسپارو»های راداری مسلح به موشک« 1اف»هنگامی که با یک فروند 

، ناگهان به بهانه تعقیب ندجنوب درحال انجام مأموریت گشت رزمی مسلحانه بود هدر منطق

و با اسکورت  ند،هواپیماهای دشمن از کنترل رادار بوشهر خارج و وارد فضای کشور عراق شد

 بیشه و به تعبیر خلبانانتع. قناندهواپیماهای جنگنده دشمن، در پایگاه ناصریه فرود آمد

پناهده شد و خلبان کابین عقب او حاضر به پناهندگی نشد و به اسارت « پیشهخیانت»نهاجا 

 . 8دشمن درآمد

عوامل سازمان  28/6/8969در نهایت پس از چندین مورد هواپیماربایی تجاری، در 

موقع  را داشتند، با واکنش به شیراز-رانمنافقین که قصد ربودن یک فروند ایرباس در مسیر ته

گارد پروازی سپاه پاسداران به دام افتادند و با فرود اجباری هواپیما در باند پروازی فرودگاه 

 شکاری، هواپیماربایان دستگیر شدند.  در مجاورت پایگاه هشتم اصفهان

پس از شهادت  ،و هدایت مستقیم او به ابتکار شهید بابایی ،(28/6/8969در این روز )

و استقرار افسران ناظر مقدم « 81اف»های با شرکت فعال جنگنده« طرح اژدر» آقاسرهنگ آل

 نگارنده به همراه ،تهدیدها به صورت بصری انجام شد. در این روز برای اعالم ،در مناطق تهدید

و...  پاکروان، شادروان سروان احمد نظیر شهید علیرضا بیطرف« 81اف»تنی چند از خلبانان 

-یپی.آر.س»های دشمن با استفاده از یک دستگاه رادیوئی در معابر ورودی احتمالی جنگنده

های شتیبودیم و با این ابتکار کلیه ک ناظر بر فرایند عملیات زیر نظر مستقیم شهید بابایی« 66

 دشمن سالم به مقاصد خود برسند.    رغم تهدیدهایها توانستند بهو نفتکش تجاری

 شود:پروازی در سال چهارم جنگ به این شرح ارائه می آمارخالصه  ،حال در پایان این مبحث

رزمی هواپیماهای  نوبت پرواز 31هزار و  86نهاجا در مجموع با  ،در طول سال چهارم

نوبت  62هفت هزار و تن مهمات به روی دشمن ریخت و شمار  229افکن، میزان بمب-شکاری

انی رسهای شناسایی الکترونیکی، سوختپشتیبانی خدمات رزمی در اجرای مأموریتپرواز 

 زنوبت پروا 863هزار و  29جایی نفرات و تجهیزات انجام داد و در کل با انجام هوایی و جابه

م جنگ   نوبت 263یک هزار و سال چهارم جنگ را بپایان رسانید که در مقایسه با سال سو 

خاطر افزایش قدرت کاهش داشت. این در حالی بود که در مقابل تعداد پروازهای عراق به

برابر ایران افزایش  1/8گیری از انواع هواپیماهای جدید فرانسوی و روسی به هوایی و بهره

                                                           
به عراق گریخت  3/6/62در مورخ « احمد مرادی»به خلبانی سرگرد « 81اف»دو سال بعد نیز متاسفانه یک فروند هواپیمای  -8

 که شرح آن خواهد آمد. 
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فروند بالگرد از نیروی هوایی عراق ساقط شدند و  28فروند هواپیما و  81 ،سال در این .یافت

، پنچ فروند «1اف» هشش فروند جنگند فروند از هواپیماهای شکاری خود شامل: 82ایران نیز 

، یک فروند بالگرد و یک «896سی»فروند هواپیمای همراه با یک « 81اف»و یک فروند « 2اف»

نفر خلبان شهید و سه نفر  82را از دست داد. در این سوانح « بونانزا»فروند هواپیمای سبک 

 . شدندنیز مفقوداالثر 

 «  بدر»پنجم جنگ و عملیات  ـ نبردهای هوایی سال 6

و افزایش بیشتر اختالف نظرهای فرماندهان ارتش « خیبر»در عملیات پس از ناکامی 

ها، برابر مصوبات ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اجرای عملیاتجمهوری اسالمی 

شورای عالی دفاع مقرر شد تا هر نیرو طرح عملیاتی خود را جداگانه اجرا کند. در این سال نیز 

عملیات از جمله ده عملیات پدافندی و پنج عملیات آفندی پراکنده همراه با عملیات  چندین

ایران صورت گرفت، لیکن هیچ یک به جمهوری اسالمی توسط نیروهای مسلح « بدر»بزرگ 

 ده است.  ارائه ش« بدر»ای از عملیات نتایج مطلوب نیانجامید که در ادامه خالصه

 «بدر»الف ـ عملیات 

، «خیبر» منظور جبران شکست عملیاتبه« بدر»عملیات بزرگ  ،در سال پنجم جنگ

و  یزیرهور با طرح هدر منطق و گسترش بیشتر تثبیت جزایر مجنونافزایش روحیۀ رزمندگان، 

نی ارتش تحت و پشتیبا ،8969 اسفند 26قالب اسالمی در تاریخ اجرا توسط سپاه پاسداران ان

سخیر باتوجه به ت و «خیبر»باهمان اهداف تعیین شده در عملیات « االنبیاخاتم»هدایت قرارگاه 

از آغ« خیبر»و وجود امکاناتی همچون پل شناور شهید بقایی و تجارب عملیات  جزایر مجنون

های دشمن و بازگشت نیروهای خودی به مواضع های اولیه به دلیل پاتکوجود پیشرفت و با شد

 .8پایان یافت ،8969اسفند  26در  ،قبلی

های سپاه باتوحه به تجارب تلخ یگانها و باوجود این که برخی از فرماندهان قرارگاه

د ولی درنهایت به امید الهی و مد ،به موفقیت این عملیات تردید جدی داشتند« خیبر»عملیات 

عملیات در دستور کار فرماندهان نیروهای مسلح قرار گرفت که الزم است  اجرای این ،غیبی

ابتدا به روند هوایی و چگونگی وضعیت آسمان  قبل از پرداختن به نتایج زمینی عملیات،

 نبوده است، به اختصار اشاره شود. بدر»ارتباط با عملیات بزرگ ها و مناطق کشور که بیجبهه

                                                           
 .12و ص  32: نشر مرز و بوم، جلد دوم، ص تهران« روند جنگ ایران و عراق( »8938، حسین، )اعالیی - 8
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های شناسایی و اطالعاتی دشمن از حضور پرتعداد نیروهای نظر به این که سامانه 

گا هور تا شلمچه ه، از منطقاستان خوزستانبسیجی برای اجرای یک عملیات بزرگ در  ه آ

، ارتش عراق به منظور توقف و یا حداقل «بدر»ات یاجرای عمل هلذا در آستان ند،شده بود

ای از تهاجمات کور و حمله به مناطق مسکونی ایجاد اختالل در فرایند اجرایی آن، دور تازه

زم ال  ،که موجب متشنج گردیدن فضای کشور شد. به همین دلیل کردرا آغاز  جنگ شهرها و

گاهی خوانندگان گرامی، اشاره  اجرای های به وضعیت نبردهای هوایی در آستاناست جهت آ

 .شود« بدر»عملیات زمینی 
 ( فضای قبل از عملیات7

با حمله عراق به یک کارخانه  شروع رسمی عملیات زمینی، جنگ شهرهایکه هفته قبل از 

آغاز و موجب  ،89/82/8969در مورخ  سازی شرکت نفت و یک پمپ بنزین در اهوازلوله

در  .نفر از کارگران شد که مقابله به مثل ایران را درپی داشت 96تن و مجروح شدن 88شهادت 

کند و هشت شهر ایران حمله می 96نیروی هوایی عراق تهدید کرد که به  ،82/82/8969روز 

نفر شد  66پرتاب کرد که موجب شهادت پنج تن و جراحت  فروند موشک به شهر مقاوم دزفول

 های مردم ویران گشت. و تعدادی از خانه

اتی شد که تلف شلیک پنج فروند موشک به طرف مسجد سلیمان ،در روز شانزدهم اسفند

تن شهید و صدها نفر 866اثر آن بیش از  برکه  شدپادگان ابوذر بمباران  ،نداشت. متعاقب آن

و  ، بستانآبادان، ، سوسنگرد. در روز هفدهم اسفند نیز شهرهای پیرانشهرشدندمجروح 

 .را به همراه داشتبمباران شدند که تلفات زیادی  دهلران

برای  شهر مقاوم دزفول ،81/82/8969مورخ  66:26، یعنی در ساعت بعددو روز 

شهر  ،بعد قییو دقان دشمن قرار گرفت ین به زمیزم کبار آماج چهار فروند موشچندمین

، رانشهری، پغربالنیگ یهدف قرار گرفت و متعاقب آن شهرها کآباد با پنج موشخرم

 ارتش عراق بمباران شدند. یماهایتوسط هواپ و آبادان سلیمان ، پسوه، مسجدذهابسرپل

م گرفتند تا نسبت به ین جنگ تصمیباتوجه به گستاخی دشمن، سرانجام مسئول

نش نشان دهند و به صورت کگناه واو بی یرنظامیشهرها و تلفات افراد غ یهابمباران

عراق را هدف بمباران قرار دهند و به دلیل سکوت محافل  یانه برخی از شهرهایجویتالف

در  یظامسات نیو تأس اماکنمانند  یاهداف ،رید. ناگزیرسیگر به نظر نمید یالی چارهالملبین

 یبه این صورت مجوز قانونو نش شدند یدرون شهرها که توجیه قانونی و شرعی داشت، گز
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. البته در این 8شدفراهم « بدر»ات یات راهبردی در آستانه آغاز عملین عملیانجام ا یبرا

بود که قبل از بمباران هرهدفی در مناطق شهری، ابتدا هشدارهای الزم به  شدهخصوص مقرر 

غیرنظامیان داده شود تا حداقل فرصت الزم جهت ترک مناطق موردنظر را داشته باشند، آنگاه 

 جویانه صورت پذیرد.عملیات تالفی

موصل،  یاقتصادی در شهرها - یبه این ترتیب پس از اخطارهای اولیه، اهداف نظام

رتش در ا هتعیین شدند و همزمان با اجرای آتش توپخان بغداد، بصره، ین، مندلی، خانقکو کر ک

شرقی، خلبانان نهاجا در غربی وعلیبرخی از شهرهای مرزی همچون بصره، خانقین، علی

، دو زیگاه تبریاز پا« 2اف» یمایده فروند هواپ آوردنبامداد روز هیجدهم اسفند با به پرواز در 

، اهداف خود را بمباران گاه دزفولیاز پا« 2اف»و چهار فروند  گاه همدانیاز پا« 1اف»فروند 

اصغر یسروان عل یگاه دزفول به خلبانیپا« 2اف» یماییک فروند هواپ ،اتیعملن یکردند. در ا

ارتش عراق قرار  ین به هوایمورد اصابت توپخانه زم ،81/82/8969در مورخ  یصالح اردستان

رون یشورمان با چتر به سالمت بکده در آسمان یب دیآس یمایر از هواپیناگز ،گرفت و خلبان

 . شدما منهدم ید؛ و هواپیپر

ران بمبا وانیو مر آباد، صالحآبادان یبه ترتیب ابتدا شهرها ،در بامداد روز نوزدهم اسفند

 مورد اصابت قرار گرفتندن ین به زمیهای زمکبا موش و نهاوند رامهرمز یشدند و سپس شهرها

به دلیل پوشش هوایی  ؛غرب ه؛ اما در منطقشدندوان بمباران یآبادان، مر یو در آخر شهرها

جنگنده نهاجا، خلبانان ارتش مناسب و رهگیری هواپیماهای دشمن توسط هواپیماهای 

و  ، دهلرانالمیاطراف ا یهاابانیخود را در ب یهابمب 82:96و  86:26، در ساعت عراق

در پشت  یونکمحله مس کی ،خته و گریختند. اما در عصر همان روزیفرو ر نیریقصرش

و  سریع یماهایتوسط هواپ رازیو ش زیتبر یو بعد شهرها م در شهر اصفهانیمارستان مریب

 ؛ و عراق تهدید کرد که حتی تهران2بمباران شدند ییپا هزار 62از ارتفاع « 22گیم»بلندپرواز 

 را با موشک خواهد زد. 
                                                           

از قول »ات مقابله به مثل چنین فرمودند: یبزرگان ارتش ج.ا.ایران نسبت به عمل یدر این خصوص حضرت امام)ره( در استفتا -8
ران اگر یا یاسالم ی؛ به این ترتیب ارتش جمهور«نداشته باشند. یارکان یرنظامید به غیید و بگویمن به خلبانان سالم برسان

توجیه  هکرد کیرا انتخاب م یشهر یک یدیچ تردیهیند، بک کات مقابله به مثل تیعراق با بهانه عمل یخواست به شهرهایم
در  دادند، همواره برابر کنوانسیون ژنویرا انجام م یا آموزشی یبانیار پشتکه درون شهرها ک ییهاداشته باشد، لذا پادگان ینظام

 ت و...ات قرار داشید فرماندهان و طراحان عملیبرابر د
شد و نیز به دلیل محدودیت در تعداد هزار پا محدود می 26های زمین به هوای نهاجا به کمتر از از نظر ارتفاع، برد موشک -2

توانست از تمام مناطق مسکونی دفاع کند، لذا خلبانان ، این نوع جنگنده نمی های فونیکسو موشک« 81اف»هواپیماهای 
خود قرار  یهاران را به تواتر هدف بمبیا یشهرها« بدر»ات یر از منطقه عملیغ یخاطر مناطق هعراقی گستاخانه و بدون دغدغ
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، دو فروند زیتبر ییگاه هوایاز پا« 2اف» یمایده فروند هواپ ،26/82/8969در بامداد روز 

 یسات نظامیمواضع و تأس یبرخ ،گاه دزفولیاز پا« 2اف»و دو فروند  گاه همدانیاز پا« 1اف»

ردند و در این کبمباران  و بصره ، موصل، رواندوز، بغدادکو کر ک یارتش عراق را در شهرها

نان بر آمده بود، به دلیل یب ایه در تعقکدشمن « 29میگ» یمایفروند هواپ کیها، مأموریت

ن یبه زم ،مانور به موقع هواپیمای ایرانی، خلبان کنترل هواپیمای مذکور را از دست داده

 شد.و در دم منهدم  ردکبرخورد 

ن آغاز ین به زمیزم کدو فروند موش کیه شهر بروجرد، با شلیباران دشمن علموشک ،متقابال  

آموزان جان باخته و یا مجروح شدند. دقایقی و تعدادی از دانش شدران ین شهر ویدر ا یاو مدرسه

 زیبعد از ظهر، شهر تبرن قرار گرفت و در ین به زمیزم کهدف چهار فروند موش بندر ماهشهر ،بعد

ن سرنوشت دچار یز به همیرمانشاه نکارتش عراق بمباران شد و شهر « 22-کیم»توسط خلبانان 

 .شدرار کوه تیز دوباره در هنگام غروب به همان شید و.بمباران تبریگرد
 ( شرح عملیات با رویکرد نبردهای هوایی2

رزمندگان درحال آماده شدن  ،در دقایق پایانی آن های فوق در روزی صورت پذیرفت کهیورش

موظف به « 81اف»های بودند و از آنجایی که جنگنده« بدر»برای اجرای تک زمینِی عملیات 

 یفضای عملیات منطقه همواره برا دلیل،ن یبه هم بودند،« بدر»ین پوشش آسمان منطقه تأم

پرتعداد  یروهایبمباران ن برایدشمن هواپیماهای دشمن ناامن بود. لذا  یماهایحضور هواپ

شدند و بر حسب وارد عمل می از جنوب منطقه و در آسمان آبادان ،«بدر» همستقر در منطق یرانیا

آبادان  یخود را رو یهااز آنان قرار دارند، بمب یادر چه فاصله« 81اف» یماهایه هواپکن یا

 دادند و...ر مییا با هدایت رادارهای عراق، ادامه مسیگریختند و رده و میکرها 

ممانعت از اجرای  یبرا سو،ها از یک یپران کها و موشن بمبارانیخالصه این که تمام ا

 کردمیپدافندی و قدرت هوایی ایران را درگیر دفاع شهری  هبود و دشمن سامان« بدر»ات یعمل

ز ا ممانعت به عمل آورند و در خوزستان از تمرکز قوای هوایی ایران در مناطق عملیاتی جنگ تا

را از دست بدهند و خواستار توقف  خود روحیهران یخواست مردم ادشمن می ،دیگر سوی

ت یل اهمیبه دل ،. در مقابلشودایجاد « بدر»ات یعمل یو یا حداقل اختالل در اجرا شوندجنگ 
                                                           

درحالی که  29/88/69مورخ  86.66کردند. مثال در ساعت اجتناب می« 81اف»های دادند؛ و از درگیری روبرو با جنگندهیم
شان رهسپار یا یرا به سو« 81اف»خلبانان  ستگاه رادار دزفولیورش برند، ای رمانشاهکخلبانان عراقی قصد داشتند تا به شهر 

درنگ نان را آگاه نمود و در یب« سکآوا» یماهایمستقر در هواپ ییات هوایو فرمانده عمل در بصره« دویار»گاه رادار ستیه اککرد 
رده و ک رمانشاه رهاکاطراف  یهاابانیخویش را در ب یهار بمبینند و ناگزک یریگنتیجه نتوانستند اهداف خود را با  دقت نشانه

 ختند.یگر
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 دفاع از یرا برا خود یتوان رزم یساز، نهاجا تمامسرنوشت اقدامبه عنوان یک « بدر»ات یعمل

 هواقع در خارج از منطق ین سبب، شهرهایار گیرد. به همکبایست بهآسمان آن منطقه می

ار یران را بسیا یشهرها ،رین تدبیهای بعدی بودند و ااز نظر پدافند هوایی در اولویت« بدر»

ل ک ییاز سوی ستاد پدافند هوا ییدفاع هوا هبندی در سامانتیرده بود. البته اولوکر یب پذیآس

شد. حال در چنین تعیین می یتر حسن روحانکبه ریاست د  االنبیاشور در قرارگاه خاتمک

ا یبا رمز « بدر»ات زمینی یعمل ،26/82/8969مورخ  29:96در ساعت  ،فضایی

« زیالُعز»ان یم یآغاز شد و نیروهای ایران ابتدا در محورها در اوج جنگ شهرها« الزهرافاطمه»

 شروع به پیشروی کردند.« القرنه»تا 

 نین به زمیزم کفروند موش کی ،در اولین ساعت شروع عملیات و در واپسین دقایق روز

به سوی شهر کرکوک پرتاب شد و به یکی  پاسداران به تالفی جنگ شهرهاسپاه « بی-اسکاد»

 .8سیمان این شهر اصابت کرد ههای بزرگ کارخاناز سالن

 ،)سه ساعت پس از شروع عملیات( 28/82/8969بامداد روز  62:96در ساعت 

. در پی آن 2کردندحمله و دو منطقه مسکونی را بمباران  عراق به تهران« ماخهای»هواپیماهای 

مأمور مراقبت مسلحانه در  ،«2اف» یمایدر بعد از ظهر همان روز، یک دسته دو فروند هواپ

 کی، یرانیجنگنده عراقی رو در رو شدند و یکی از خلبانان ا یمایبا دو فروند هواپ زیآسمان تبر

 نهاآا به یه گوک کرد کیشل یعراق یماهایبه طرف هواپ« ندریدویسا»اب یحرارت کتیر موش

باران شد  کموش شهر دزفول ،81:62ختند. در ساعت یدان نبرد گرید و آنان از مینرس یبیآس

گاه یآنتن رادار پا یعراقی به سو« 22سوخو»توسط « 21خ»رادار  ضد کر موشیو همزمان دو ت

ن برخورد یبا زم کخاطر اقدام به موقع کاربران، هردو موشه بهک شد کیدزفول شل یکموش

 د.یبه رادار نرس یبیردند و آسک

بامداد(  69:96)ساعت  8969اسفند  29روز پنجشنبه  هدر ساعات اولی ،رودارین گیدر هم

د فرون کیحرام شد و  دگان مردم بغدادیخواب بر د ،خ جنگ شهرهایدرتارن بار ینخست یبرا

شور عراق را لرزاند و طی کتخت یبغداد پا ،ن سپاه پاسدارانین به زمیهای زمکدیگر از موش

                                                           
رغم محدودیت در حمل شده بود و به نهاجا به تهران« 616-جامبوجت»افت و با هواپیماهای یشور لیبی درکاز  کن موشیا -8

 یرهاه شهیارتش عراق عل کیو موش ییاز توسعه حمالت هوا یریجلوگ یه براکاز سوی معراقذافی بود  یتعداد آنها، لطف بزرگ
 رسید!ران الزم به نظر مییا

: دفتر نشر معارف انقالب، چاپ تهران« 8969به سوی سرنوشت: کارنامه خاطرات سال ( »8916، اکبر )رفسنجانی هاشمی -2
 . 96پنجم، ص 



 223های سوم، چهارم و پنجم دفاع مقدس / بخش چهارم: نبردهای هوایی سال

 

در خیابان الرشید واقع در مرکز بغداد و در  «نیرافد» کبانای طبقه 89آن، ساختمان مرکزی 

 یماهایهواپ ،61:96. درپی آن در ساعت 8دیب جدی دییک کیلومتری وزارت دفاع آس

ردند؛ سپس در کرا بمباران  زی، سه نقطه از شهر تبرییپا هزار 66عراق از ارتفاع « 22میگ»

بمباران شد که در جریان آن سه باب منزل مسکونی  سه نقطه در شمال تهران ،62:96ساعت 

؛ این حمالت موجب شد تا اتباع 2نفر شهید و تعدادی نیز مجروح شدند پنجکامال  ویران و 

( ده  ست وسومین روز )روز بیخارجی مقیم ایران به فکر خروج از کشور بیفتند. متقابال  در هم

و دو فروند  گاه همدانیاز پا« 1اف»، دو فروند زیتبر ییگاه هوایاز پا« 2اف» یماهایهواپفروند 

 ردند. کعراق را بمباران  ی، شهرهاگاه دزفولیاز پا« 2اف»دیگر 

 
  4-4ر شماره یتصو

 ار افت و برای نخستین بیدر یبیکه از ل بی-ادکاس کیستیبال کموش کین شلیای از نخستصحنه

 پرتاب شد. به پاالیشگاه کرکوک و دومین بار به بانک رافدین بغداد
 

ف داد و خلبانان یتخف یات شهرزنیدر عمل یکاسفند، عراق اند  21در نبردهای هوایی روز 

ارتش « شمیابررمک» یکموش یهاگاهیبه پا« یئ1اف»با دو فروند جنگنده  بوشهر ییگاه هوایپا

 .9را منهدم کردند ورش بردند و آنی« البیشهرأس»عراق در 

                                                           
 .36: نشر مرز و بوم، جلد دوم، ص تهران« روند جنگ ایران و عراق( »8938، حسین، )عالیی  -8
 .26ص « 8969به سوی سرنوشت: کارنامه خاطرات سال »، رفسنجانی همان، هاشمی -2
را مورد  کره خار یهای اطراف جزشکو نفت بندر ماهشهر یو خروج یورود یتجار یهایشتک« شهیالبرأس»گاه از یاین دو پا -9

 دادند.اصابت قرار می
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ر شده بود و در برقرا« بدر»ات یعمل یمنطقه نبرد برا ییات دفاع هوایعمل ،در این مقطع

 یکموش یهاگاهیهمراه با پا« یئ1اف»ر یفروند جنگنده رهگ 83 ،اسفند( 21ن روز )یهم

صحنه نبرد را پوشش داده بودند و  یکآسمان و دفاع موش« بریخ»و « بدر»، «هجرت»، «کتبو »

 ره مجنونیدر جز« وحدت» یهاتیز در سایم.م ن 29و « م.م92-نکیاورل» ییتوپخانه ضدهوا

ن کیاورل یهاتوپ ،82:26در ساعت  ،فعال بودند. از اقبال خوش یکموش یهاگاهیو دیگر پا

ارتش عراق را « 29میگ»فروند به غرش در آمدند و یک یشمال ره مجنونیت وحدت در جزیسا

 ن منطقه سرنگون ساختند. یدر آسمان ا

ظاهر شده و در « کارا»عراق برفراز « 22میگ» ،82:96و 82:28با این وجود، در ساعات 

خته و گریختند. ین شهر فروریخود را در اطراف ا یها، بمب«81اف» یمایبا هواپ یریدرگ کی

روی  در آسمان غرب تهران« 81اف»و « 22میگ»یک درگیری دیگر بین  ،83:12در ساعت 

ه یعل« هاگ»تیر موشک  کینیز وارد عمل شد و « هاگ» یکت موشیسا ،انین میه دراک داد

 یر بازگشت خود شهرهایخت و در مسیگر یعراق یمایهواپ کهرد ک کیشل یعراق یمایهواپ

 .8ردکو زنجان را بمباران  نیقزو

و  «نجف»زمینی اسفند، قرارگاه  28از نظر اجرای عملیات زمینی، در نخستین دقایق روز 

تحت  هایسپاه پاسداران به ترتیب از راست و چپ منطقه عملیات همراه با یگان« نوح»دریایی 

د به « هور»ارتش در حد وسط این دو قرارگاه، در منطقۀ  امر قرارگاه کربالی برای ورود مجد 

ری العبوخاک عراق اجرای مأموریت کردند که متأسفانه به علت هوشیاری دشمن و موانع صعب

لیه او هکه بر سر راه رزمندگان قرار داده شده بود، نتایج ملموسی دربر نداشت. گرچه در مرحل

سپاه پاسداران به استعداد یک تیپ در جنوب منطقه عملیات با شکن عملیات، نیروهای خط

ند ساعت در عرض چ« القرنه»پشتیبانی توپخانه ارتش از رود دجله گذشتند و با تصرف روستای 

بود. چراکه هدف اصلی  سه پل شناور بر روی دجله نصب شد که زنگ خطری جدی برای بغداد

عبور از هور و تصرف ساحل شرقی دجله و بستن بزرگراه « خیبر»همانند عملیات « بدر»عملیات 

و  شدناین هدف میسر  بار دیگر ،تالش دشمن بر اثربصره بود. شهر و تهدید  بصره -العماره

                                                           
به صورت « 81اف»رزمش با هواپیمای نگارنده خود به اتفاق دیگر خلبانان هم 8961نوروز  هدر این مقطع و در آستان - 8

های کردند و خلبانان دشمن با آگاهی از محدویترسان، پاسداری میمرکزی کشور به اتفاق خلبانان سوختروزی از آسمان شبانه
کردند تا در فرایند رهگیری مناسب جهت شلیک این مسیر خود را طوری انتخاب می« فونیکس»فنی، کمی و کیفی موشک 

 موشک قرار نگیرند و...؟!  
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نظیر  ورانیو تک اسحاقو ابوالحسن آل نظیر مهدی باکری ؛فرماندهان بزرگی از سپاه پاسداران

 .8به شهادت رسیدند و حسن بهمنی رستگارکاظم نجفی

عراقی توانستند به  یهاجنگنده ،8969اسفند  22در بامداد روز  ،نبردهای هوایی بعددر 

گشت رزمی نهاجا برای  هنند و در حالی که جنگندکنفوذ  بدر یاتیآسمان منطقه عمل

با چهار  زیگاه تبریپا . متقابال  کردندرا بمباران « دیحم»هوایی رفته بود، پادگان  یریگسوخت

 کردندعراق را بمباران  یاهدافی در شهرها ،«1اف»با یک دسته پروازی  و همدان« 2اف»فروند 

وسط ت یستگاه رادار سوباشیابا هدایت  ،پایگاه سوم در هنگام بازگشت« 1اف»ه یک فروند ک

قرار گرفت و خلبانان آن « اسپارو» کگشت رزمی دیگر رهگیری و هدف موش« 1اف»فروند  کی

 دند.یبه شهادت رس یی/ستوانیکم عبدالصالح رضانژادسروان اصغر فتح یهابا نام

 یهااز ارتفاع باال مورد اصابت بمب و اصفهان زیشهرهای تبر ،88:12و  86:92در ساعات 

 یبمباران شد و در ادامه شهرها المیشهر ا ،ساعت بعد کیعراق قرار گرفتند و  یماهایهواپ

بمباران  «لریش» یکیآباد در نزدبه نام عباس یاهیو ناح رمانشاهکو  غربالنی، گ، بانهسنندج

، ردکیل میدفاع تحمیب یه دشمن به شهرهاک یین همه بمباران هواین وجود ایشدند. با ا

 هتوانست تعهدات خود را در منطقیجنوب نم ییات هوایس ستاد قرارگاه عملیرئ شهید بابایی

را از آسمان آن منطقه بردارد و به  یین مختصر قدرت دفاع هوایرد و ایده گیناد« بدر» یاتیعمل

بدون « بدر»ات یعمل ؛ن روز اعالم شدیه در همکن یتا ا ،شهرها اختصاص دهد ییدفاع هوا

 افته است.یان یج مطلوب پایسب نتاک

تلفات چندانی به ارتش عراق وارد نشد و تلفات خودی نسبت به دشمن  ،در این عملیات

آسیب دیدند یا منهدم شدند. ارتش  هوانیروز 281فروند بالگرد  81تعداد  ؛بیشتر بود. ازجمله

شدید  باران شیمیاییبمباران و گلوله ،22/82/8969عصر مورخ  86.66عراق از ساعت 

نفر  298دو هزار و نفر از رزمندگان شهید و  92 ،را آغاز کرد و تنها در هفته اول جزایر مجنون

 26و  83یمیایی پس از عملیات نیز استمرار داشت و در روزهای نیز مصدوم شدند. بمباران ش

« بدر» هعملیات گسترد ،. در نهایتشدندنفر مصدوم  681یک هزار و تعداد  ،8961فروردین 

ها و سرنوشت نتوانست به اهداف مهم خود دست یابد و منجر به تحول مهمی در وضعیت جبهه

و ملک حسین  رئیس جمهور مصر حسنی مبارک ،ایران در این عملیاتناکامی  . بانشدجنگ 

                                                           
و قطع ارتباط سپاه اول و سوم عراق همچون « بصره-العماره»تسخیر بزرگراه « خیبر»همچون « بدر»هدف نظامی از عملیات  -8

 بود. « القدسطریق»عملیات 
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به عراق رفتند و پس از دیدار باصدام، عراق اعالم کرد که  26/82/8969پادشاه اردن در تاریخ 

 . 8کندتمام آسمان ایران را برای پرواز هواپیماهای مسافربری ناامن می

 ای نفوذات به سمت داخل مرزهای خودی، تا اندازهیعمل هبه این ترتیب اگرچه آسمان منطق

 منطقه بارها بمباران شدند،خارج از  یآزادانه دشمن بود، اما شهرها یهار و مصون از بمبارانیناپذ

المللی یعنی سمت غربی منطقه هور تا ضمن این که امکان پوشش هوایی در ورای مرزهای بین

در داخل مرزهای کشور عراق برای نهاجا ناممکن بود. در صورتی که دشمن با العماره -جاده بصره

 ،ی انواع هواپیماهای میراژکارگیرببا  ،استفاده از توان هوایی و بمباران مناطق نبرد در داخل عراق

به همراه بالگردهای تهاجمی  6سیهواپیمای سبک توکانو و پیتی و ح 29میگ، 22سوخو

 )عج(رو ولی عص نیروهای تدارکاتی لشکر عاشورا اغلب با مهمات شیمیایی« ، گزل و آلوئت22میل»

را همراهی  آنهاها قایق و کرجی حامل نیروهای کمکی و مهمات و تدارکات سپاه پاسداران را که ده

 دجله توسط حمالت هواییرودخانه کرد، زیر آتش گرفتند و هر سه پل شناور نصب شده به روی می

گان د ، لیکن رزمنشدند، گرچه چندین فروند هواپبما و بالگرد عراق هم سرنگون شدندعراق نابود 

ایرانی در دام آتش مداوم دشمن قرار گرفتند و به علت فقدان نیروی زرهی، پشتیبانی لجستیکی و 

های تصرف شده در این عملیات را حفظ پوشش هوایی کافی، نیروهای خودی نتوانستند سرزمین

باقیمانده نیروهای ایرانی با تحمل تلفات سنگین مجبور به  ،اسفند 26کنند و به ناچار در 

با  ،کردندشدند. درحالی که رزمندگان ایرانی فقط به پیروزی فکر می« هورالهویزه»نشینی به عقب

جهت تقویت نیروها به یک پیروزی نسبی رسیدند. اما  وارد کردن دو لشکر سپاه به جزیره مجنون

لشکر یکم مکانیزه عراق با پشتیبانی نیروی هوایی خود راه را بر نیروهای ایرانی مسدود  ،بالفاصله

م فروردین   ؛نهاجا توانسته بود ،اتیپایان یافت. در خاتمه عمل عملیات بدر ،8961کردند و در سو 

نوبت  28پوشش هوایی و  نوبت پرواز 962 ،اتیاز آسمان منطقه عمل ییات دفاع هوایدر بخش عمل

شامل  ییهوا یترابر نوبت پرواز 162های خود انجام دهد و توسط جنگنده ییبمباران هوا پرواز

 هانجام دهد و سامان یرزم یبانیو ترابری بار، مسافر و مجروح به عنوان خدمات پشت یرسانسوخت

م.م و هواپیماهای 29ن و کیلاور  یمنطقه نبرد شامل: رزمندگان توپخانه ها ییراهوردی پدافند هوا

نان کار کو « هاگ» ین به هوایزم یکموش یهاگاهینان پاکار کو « 2اف»و « 1اف»، «81اف»

ارتش عراق را برفراز آسمان منطقه  یماهایرادار موفق شدند تا شش فروند از هواپ یهاستگاهیا

فروند انواع هواپیما و  21دو لشکر عراق به شدت آسیب دید و  ،شند. در این نبردکر یات به زیعمل

                                                           
 .36-31: نشر مرز و بوم، جلد دوم، صص تهران« روند جنگ ایران و عراق( »8938حسین ) ،عالیی -8
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 ر حال،به هفروند بالگرد را از دست داد و متاسفانه تلفات انسانی نیروهای خودی هم باال بود.  88

ا هیابد و منجر به تحول مهمی در وضعیت جبههاین عملیات هم نتوانست به اهداف مهم خود دست 

 اعتناییق همچون گذشته به دلیل بی، عرا. البته همزمان با عملیات بدر8شودو سرنوشت جنگ 

های کشور به منظور ها و زیرساختو حمله به نفتکش المللی، توسعه جنگ شهرهانهادهای بین

ی و برانگیختن مردم برعلیه حکومت 
 
ر قرار را در دستور کاکاهش توان اقتصادی و تخریب روحیه مل

 که ایران مجبور به مقابله به مثل شد. داد

لین بار از هواپیماهای  شهر تهرانعراق برای حمله به کالن ،در این سال « 22میگ»برای او 

 های دوربرد استفاده کرد.و موشک

 ارائه شده است. 1-2طی جدول شماره « بدر»های نهاجا در عملیات فعالیت آماردر پایان 
 

 انجام شده در عملیات بدر نوبت پروازهایرزمی و تعداد  آمار 4-8جدول شماره 

 ب ـ ادامه نبردهای هوایی در سال پنجم و سوانح نهاجا

 8969های نهاجا که در روزهای پایانی سال ای از آمار مأموریتابتدا به نمونه ،در این مبحث

با  ،به سماجا گزارش گردیده است 6/8/8961انجام شده و پس از تعطیالت نوروزی در مورخ 

 :شوداشاره میاندکی تغییرات به شرح زیر 

 یو نظام یسات شهریتأس ،81/82/8969مورخ  82:92و  82:86در ساعت  -8»

)مشخص( مورد  ییایبه مختصات جغراف یادر منطقه« یشرقیعل»و « یغربیعل» یشهرها

ر فشنگ یت 126ر بمب و یت 86 نهاجا قرار گرفت و« 2اف»ن کاففروند جنگنده بمب چهار کت

 د دشمن موردیبه علت پدافند شد یخود یمایفروند هواپ کی ،ورکات مذیمصرف شد. در عمل

 کبه تر  اقدام یخود که خلبان آن در خاکدشمن قرار گرفت  ین به هوایزم یهااصابت سالح

                                                           
: شرکت انتشارات سورۀ مهر، چاپ ، تهران«پنهان زیر باران: خاطرات سردار علی ناصری»(، 8916یاحسینی، سیدقاسم، ) -8

 .961و  268سوم، ص

 تیمأمور

پشتیبانی 

نزدیک 

 هوایی

گشت 

رزمی و 

 اسکرامبل

پشتیبانی 

ترابری 

 هوایی

سوختگیری 

 هوایی

عکاسی 

 شناسایی

تعداد هواپیماها 

و بالگرد 

سرنگون شده 

 عراق

مهمات و بار 

 جا شدهجابه

 تن 288 فروند   92 نوبت  29 نوبت  36 نوبت  121 نوبت  668 نوبت  26 نوبت پرواز
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نهاجا « 1فا»ن کافبمب یارکدو فروند جنگنده ش کن مورد تیشگاه خانقی. پاال کردما یهواپ

 ار رفت. که دشمن به یعل یپوند 266ر بمب یت82 و قرار گرفت

)پل « دانیم»شهر  یو نظام یسات شهریتأس ،83/82/8969مورخ  82:62در ساعت  -2

ده فروند جنگن کی ییهوا کخان به جلوال و انبار مهمات در شرق شهر( مورد تیدربند یارتباط

ه دشمن یر فشنگ علیت 991و  یپوند 266ر بمب یت ششنهاجا قرار گرفت، « 1اف»ن کافبمب

 کی یبیبه استعداد تقر ییروی. ناستفاده شد. انبار مهمات شرق شهر مورد اصابت واقع شد

 یو نظام یت شهرسایتأس 81:22در ساعت  .جنوب شهر مشاهده شد یلیماگردان در سه 

 یپوند 266ر بمب یت هشته کقرار گرفت « 2اف»دو فروند جنگنده  کتمورد « هالید»شهر 

شهر  یو پادگان نظام یسات بندریتأس 82:12 در ساعت. ار گرفته شدکه دشمن بهیعل

ر یت و هشت قرار گرفت ییهوا کمورد ت« 2اف» یهاتوسط دو فروند از جنگنده« سعدخیش»

بل اکار گرفته شد. دشمن اطراف هدف را که دشمن به یر فشنگ علیت 26و  یپوند 266بمب 

 ما وارد شد.یبه هواپ یابل صدماتکماها به یاز هواپ یکیرده و بر اثر اصابت ک یشک

مورد « هیعماد»شهر  یو نظام یسات شهریتأس ،26/82/8969مورخ  66:81در ساعت  -9

ه یر فشنگ علیت 626و  یپوند 266ر بمب یت هشته کقرار گرفت « 2اف»دو فروند جنگنده  کت

خسارت  هکد و قرمز مشاهده شد یآنتن بلند در وسط شهر به رنگ سف کیار برده شد، کدشمن به 

« 1اف»فروند  کی ییهوا کمورد ت شهر بغداد یو نظام یسات شهریتأس ،66:26د. در ساعت ید

در ساعت  .ار برده شدکه دشمن به یر فشنگ علیت 616و  یپوند 266ر بمب یت چهار ؛قرار گرفت

قرار « 1اف»فروند  کی کمورد ت« باالآقا»و « یفریک»شهر  یو نظام یسات شهریتأس ،61:12

 استفاده شد.ه دشمن یر فشنگ علیت 926و  یپوند 266ر بمب یت ششگرفت، 

« رواندوز»و « هیمانیسل» یشهرها ،29/82/8969مورخ  66:62و  66:66در ساعت  -1

ر فشنگ یت 36یک هزار و و  یپوند 266ر بمب یت 86قرار گرفت، « 2اف»فروند  چهار کمورد ت

 ار برده شدکه دشمن به یعل
 
جزو مناطق بمباران شده « هیمانیسل»سات شمال یتأس . ضمنا

فروند  کی کمورد ت« نیحورالع» یو نظام یسات شهریتأس ،66:12باشد. در ساعت یم

ه در کزه دشمن یانکم یروهایدر اجتماع ن یپوند 266ر بمب یت ششقرار گرفت، « 1اف»

اجتماع  ،89:82 خته شد. در ساعتیفرور ،افته بودندیشهر گسترش  یاطراف پادگان نظام

ر بمب یت هشتنهاجا قرار گرفت و « 2اف»دو فروند جنگنده  کدشمن مورد ت یزره یروهاین

شد.  وارددشمن  یروهایخسارت به ن درصد62د و یروها پرتاب گردیدر اجتماع ن یپوند 266
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به مختصات  یادر منطقه« هیعماد»شهر  یو نظام یسات شهریتأس ،89:96در ساعت 

 266ر بمب یت هشتقرار گرفت،  ییهوا کمورد ت« 2اف»)مشخص( توسط دو فروند جنگنده 

 یسات نظامیتأس ،81:82ار برده شد. در ساعت که دشمن به یر فشنگ علیت یک هزارو  یپوند

 چهار کدشمن مورد ت یروهایاجتماع ن یگرید اتیو در عمل شدمنهدم « قلعه صالح»شهر 

 هشتو ضد نفر،  کضدتان «BL-662»ر بمب یت چهاره کقرار گرفت « 2اف» یمایفروند هواپ

هر ده در شیمنطقه جن ،اتین عملیدر ا .ار برده شدکر فشنگ به یت 916و  یپوند 266ر بمب یت

 د.یمنهدم گرد حلبچه

مورد « فاوان»شهر  یو شهر یسات نظامیتأس ،21/82/8969مورخ  88:12در ساعت  -2

ه دشمن یر فشنگ علیت یک هزارو  یپوند 266ر بمب یت هشتقرار گرفت، « 2اف»دو فروند  کت

 یسات شهریمن، تأسباوجود پدافند شدید دش ،روز بعد 61:66ار برده شد. در ساعت کبه 

گسترش  ،82:21دیگر قرار گرفت. در ساعت « 2اف»دو فروند  کمورد ت« هالید»شهر  ینظام

سات شهر یتأس ،89:26واقع شد. در ساعت « 2اف»دو فروند  ییهوا کدشمن مورد ت یروهاین

فشنگ ر یت 696و یپوند 266ر بمب یت ششقرار گرفت، « 1اف»فروند  کی کمورد ت« بلدروز»

 افته بودند. دریگسترش  ایدایرهدشمن به صورت  یزره یروهایار رفت. نکه دشمن به یعل

 قرار گرفت. « 2اف»دو فروند  کمورد ت« اقره»شهر  یو نظام یسات شهریتأس ،81:66ساعت 

ه گزارش کبود  ،8969های پروازی نهاجا در سه روز پایانی سال ای از مأموریتن خالصهیا

در پایان این مبحث باتوجه به افزایش شدید به سماجا ارسال شده است.  ،6/8/8961در روز  آنها

اشاره شد،  آنهاکه به برخی از « بدر»تهاجم دشمن به مناطق مسکونی در حین اجرای عملیات 

 و مقاطع مختلف آن در سطور زیر ارائه شود.  جا دارد تا شرح کوتاهی در خصوص جنگ شهرها

 ـ جنگ شهرها4

 گیرینبرد، به همراه باز پسهایدرپی نیروهای ظفرمند ایرانی در جبهههای پیپیروزی

ای ها در نبردهصورت متوالی و امکان استمرار این موفقیتاکثر شهرها و مناطق اشغال شده به

به یکی از  رژیم بعث عراق برای رهایی از شکست قطعی، متمسک شد،آتی، باعث 

و باهدف قرار دادن اماکن مسکونی و غیر نظامی در  شودها در جنگ ترین شیوهناجوانمردانه

گونه دخالت رزمی در روند جنگ شهرهایی که دور از مناطق جنگی بودند و ساکنین آن هیچ

ها در و مانع موفقیت رزمندگان ایران در جبهههای گذشته نداشتند، سعی در تالفی شکست
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 .داشتنبردهای بعدی 

 شب هنگام و در زمان استراحت مردم صورتننگین و شرم هدر این شیو  
َ
 آور که عمدتا

و « بی-اسکاد»و « 6-فراگ»از نوع « زمینبهزمین»های کوتاه ُبرد وسیله موشکگرفت، بهمی

و  دفاعو نیز بمباران شهرهای بزرگ از ارتفاع باال، مردم بی« العباس»و « الحسین»برد متوسط 

. در این جا قبل از پرداختن به 8کشیدندخاک و خون میگناه را بهآزار و بیزنان وکودکان بی

 مبارانای از تفکر خلبانان نهاجا نسبت به بجهت آگاهی الزم است تا نمونه ،جنگ شهرها

از فرماندهان دوران نخست جنگ و از  مناطق غیرنظامی مطرح شود. امیر علی دهنادی

 گوید:هوا نبردی می هکسوتان حرفپیش

 مرا تحت تأثیر قرار داد، این بود کهآخرین خاطره»
 
ربه و با تج خلبانانیکی از  ام که شدیدا

قدیمی برای انهدام هدفی عازم مأموریت در منطقۀ عملیاتی دشمن شد. او که از ِعرق 

دوستی شدیدی نیز برخوردار بود، دقایقی بعد با ایستگاه رادار و برج کنترل خودی تماس میهن

گرفت و در پایگاه خود فرود آمد. تا اینجا همه خوشحال بودیم که او به سالمت از مأموریت 

 ؛یمکردها انجام شد. فکر میهایش را برگردانده بود! سئوال و جواببرگشته است. اما او بمب

ها اشکال داشته است. ولی پاسخ خلبان چنین بود: به احتمال قوی سامانه رهاسازی بمب

روی هدف رسیده بودم که دیدم زنی بچه به بغل از ساختمان مربوطه خارج شد! با این وصف »

 افراد غیرنظامی دیگری هم در آنجا حضور داشتنداحساس کردم 
 
ر دو ،زدن آن محل که احتماال

دشمن ما باشند! چرا که جنگ هم برای خود منطقی دارد و  آنهااز انسانیت است، حتی اگر 

این در حالی بود که نیروهای نظامی عراق از زمین و هوا شهرهای « باید اخالق آن رعایت شود

احترام این قهرمان )و دیگر یاران او(  ،دادند! از آن زمانمورد هدف قرار می دفاع ما را روزانهبی

در نزد من چندین برابر شد. او تمام خطرات پدافند هوایی و زمینی دشمن را به جان خریده و 

هایش را در جای دیگری بیهوده استفاده نکرده بود! تا باالی هدف رفته بود. حتی بمب

مسئوالن خودی او را مورد توبیخ قرار دهند. به نظر من این همان  طور احتمال داشت،همین

 «.2شود و قابل لمس استمردانگی است که در آحاد ملت ایران دیده می

رد با رویک ای از روند جنگ شهرهابا این پیش زمینه در ادامه تالش گردیده است تا خالصه

 هوایی ارائه شود.

                                                           
 882: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، صص تهران« آخرین ترفند( »8936محمد )، سیدعلیرفیعی - 8
  . 261: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939، احمد )مهرنیا -2
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  4-8صویر شماره ت

 از قهرمانان بالمنازع دفاع مقدس به هنگام عزیمت به مأموریت رزمی  ستوانیکم خلبان صمد باالزاده
 

باران مردم و بمباران یا موشک ارتش عراق در مقاطع مختلف، راهبرد جنگ شهرها
دفاع را درپیش گرفت. نیروی هوایی عراق با بمباران شهرها دو هدف اساسی را غیرنظامی بی

سامانه دفاع هواپایه و زمین پایه نهاجا را معطوف  ؛کرد: نخستبه صورت موازی تعقیب می
هد و دوم، از طریق ها بکاهای هوایی نهاجا از جبههتا از شدت پشتیبانی کندجنگ شهرها 

سالمی جمهوری اهای مردمی، تا با قطع پشتیبانیدهد فشار به ایران نارضایتی مردم را افزایش 
 د.  بس به نفع عراق شویرش شرایط آتشایران مجبور به پذ

 ههمزمان با روز جهانی قدس، رژیم بعثی نقاب از چهر  ،22/1/8968در این راستا در تاریخ 
که در راهپیمایی این را درحالی دار شهر همداندفاع و روزهنه مردم بیخود برداشت و وقیحا

 926نفر شهید و  32اثر آن  برروز شرکت داشتند، با بمباران هوایی به خاک و خون کشید که 
ه ریزی شدهای پراکنده شهرها، مراحل برنامهبارانمجروح شدند. غیر از بمباران یا موشک نفر

 :کردتوان به صورت زیر خالصه ترده شهرها توسط ارتش عراق را میجنگ گس
ل ممقطع  ،8961فروردین  81تا  8969اسفندماه  89از تاریخ  :مرحله او   1از تاریخ  :دو 

 ،8961خرداد  22تا  61خرداد 
م  83از تاریخ  :چهارممقطع ، 8962ماه دی 86لغایت  8961مرداد  26از تاریخ  :مقطع سو 

 ،8962اسفند  86تا  8962دی 
اسفند  1از تاریخ  :مقطع ششمو  8966شهریور  23مرداد تا  83از تاریخ  :مقطع پنجم

 .8966فرودین  98لغایت  8966
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ی در طول دفاع مقدس
 
تعداد حمالت هوایی و موشکی و توپخانه عراق به شهرهای  ،به طور کل
ای مورد حمله توپخانه 222یک هزار و ه است. از این تعداد مورد بود 663چهار هزار و ایران بالغ بر 

مورد حمله هوایی برابر  81سه هزار و  ،درصد 1.3مورد حمله موشکی با  299 ،درصد 28.3با 
 86ها بوده است که در جمع درصد مابقی توسط آتش بالگردها و خمپاره 86درصد و  69.2با 

 نفر م 33هزار و  23نفر شهید  661هزار و 
 

نفر مجروح و شهید به  169هزار و  66جروح و در کل
 اهواز ،، قم، اصفهاناصلی عراق از حمله به شهرهای بزرگ از قبیل تهران علتجا گذاشت. البته 

آوردن روحیه  پایین هدف آنها و و... ضعف ارتش این کشور در مقابل رزمندگان ایرانی در جبهه
ی مردم ایران و تضعیف اراده 

 
 86یک هزار و با  به ادامه جنگ بود. در این میان شهر آبادان آنهامل

بار به  986در صد، اهواز با  28.9ای به میزان  مورد دریافت حمله هوایی، موشکی و توپخانه
مورد به  32در صد و شهر تهران با دریافت  2.8مورد به میزان  218با  درصد، دزفول 6.6میزان 
با تقویت اند. البته شهر داشته 826ر بین درصد باالترین حمله هوایی و موشکی را د 1.8میزان 

سامانه دفاع هوایی ایران و عقیم ماندن حمله هواپیماهای عراقی به مناطق مسکونی، حمله با 
 در دستور کار ارتش عراق قرار گرفت.های سطح به سطح موشک

 اآنهتغییراتی در « بی-اسکاد»های عراق با دستکاری موشک ،ن دوران دشوار جنگیادر 

ها به سمت . اغلب این موشک8کیلومتر رسیده بود 366تا  آنهاای که برد ایجاد کرد به گونه

شد. این توانایی موشکی ارتش بعثی وضعیت و برخی از شهرهای مرکزی پرتاب می تهران

ایجاد کرد و موجب شد تا شهرهای مرکزی ایران در تیر رأس  جدیدی را در جنگ شهرها

فروند  11بال  ایران های موشکی عراق، متقا. در پاسخ حملهشوندهای دشمن واقع موشک

، فروند موشک با سوخت جامد ساخت خود را به سمت شهرهای بغداد 3و « بی-اسکاد»موشک 

 تاثیر در خاتمه دادن جنگ شهرها نبود.کرکوک، موصل و العماره پرتاب کرد که بی

گاه یاز پا« 1اف»ن کافیورش دو فروند جنگنده بمب ،دامات مقابله به مثل ایراناز دیگر اق

بود،  8961داد خر  81در  در شهر بغداد« یدالرش»المللی به فرودگاه بین همدان یارکسوم ش

 ود وه از شجاعان آن زمان بک یسرگرد خسرو غفار یبه خلبان یدو فروند ین دسته پروازیا

 266یک هزار و و  »12-ام.کا»ر بمب یت 82او با  2به عنوان شماره  یبرکادلخواه باقرسروان 

 یعنیم کیماره ش یمایهواپ زی، پدافند بغداد نبردندورش یبه بغداد  یمتریلیست میر گلوله بیت

                                                           
ار شده بود کساختمان آنها  یرو کیها، اند بودند که توسط عراقی یروس« یب-کاداس» کها در اصل همان موشاین موشک - 8

افته بود و یلومتر افزایش کی 366به « العباس»لومتر و کی 626به« نیالحس»با کم کردن سرجنگی و افزایش سوخت، برد موشک 
 شد.به سوی شهرهای بزرگ ایران شلیک می 8961از اواخر سال 
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لبان به همراه خ ،بود یدر دسته پروازیه لک یدر پرواز را سرنگون ساخت و سرگرد خسرو غفاریل

عراق درآمدند. سروان باقر به اسارت ارتش  یریم ابوالقاسم عبکین عقب خود ستوانیابک

گاه همدان بازگشت و سالم در فرودگاه فرود آمد. فرودگاه یپاشان به یهمپرواز ا یبرکادلخواه

 یرفو از ط یهدف نظام کی یشهر بغداد قرار داشت و بمباران آن از طرف کیار نزدییادشده بس

 آمد.می به حساب ات مقابله به مثل در مورد شهر تهرانیعمل

که شماره دوی این دسته پروازی بوده، درباره اجرای مأموریت چنین  سرهنگ علی اشکان

 گفته است:

است. شب قبل، از پست فرماندهی تماس گرفتند و خواستند به  8961هیجدهم خرداد »

آنجا بروم. سه پرواز فانتوم برای یک مأموریت مهم انتخاب شده بود که دو فروند اصلی و یک 

 اکبریدو سروان باقر دلخواه هخلبان شمار  ،در کابین عقبشد. من فروند رزرو محسوب می

انجام شد و برای استراحت برگشتیم منزل. صبح خیلی زود  یبودم. توجیه کلی و مسائل جانب

م و بار دیگر جزئیات توجیه شد. ساعت شش صبح طبق برنامه از زمین یبه پست فرماندهی آمد

بود. تا آنجا در سکوت رادیویی پرواز کردیم. خبری از  بلند شدیم. هدف پایگاه الرشیِد بغداد

برانگیز بود. وقتی به محدودۀ هدف در های دشمن نبود که کمی تعجبپدافند و موشک

و های سام! لیدر پرواز، سرگرد خسر نزدیکی بغداد رسیدیم، آسمان پر شد از گلوله و انواع موشک

غداد نزدیک ب آنانبود. هواپیمای  ده گردان ما و کابین عقب او، ابوالقاسم عبیریفرمان غفاری

که داشتند،  یامورد اصابت موشک قرار گرفت و از کنترل خارج شد. اما با تجربۀ کافی

ان به  موقع آن را ترک کنند. توانستند با استفاده از صندلی َپر 

از هواپیما بود، تا حدودی باعث  آنهاشنیدن صدای بوق رادیوی صندلی که حاکی از خروج 

م و هدف را بمباران کردیم. بالفاصله به سمت خاک یآرامش ما شد. هرچه بود ما ادامه داد

های های عراقی از پایگاهم و با سرعت به پرواز ادامه دادیم. در مسیر، جنگندهیخودی برگشت

یم. با تر پرواز کردپایین ،ل تا آنجا که ممکن بودیتعقیبمان کردند. به همین دلکوت و موصل 

ما را در دید راداری داشتند. اما به دلیل  آناندهنده، های هشدارتوجه به اطالعات سامانه

اقدام مؤثری بکنند. به یاری خداوند با بنزین خیلی کم یعنی حدود  ،توانستندارتفاع کم نمی

الم در پایگاه به زمین نشستیم. بعدها اطالعاِت رسیده حاکی از آن بود که دستور پوند، س 166

پروازی ما توسط ستون پنجم دشمن لو رفته بود و پدافند عراق با آمادگی کامل انتظار ما را 

 «کشیده استمی
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ات ین عملیا یایران درپجمهوری اسالمی ستاد مشترک ارتش  2826ه شماره یاطالع

 افت:ین انتشار یچن

چند  ییصبح امروز )جمعه( شهر سردشت مورد حمله هوا 88:66و  63:12در ساعات »

د و به یزمان شهینفر از هموطنان عز هشتجه یه در نتکقرار گرفت  یبعث یهامایفروند از هواپ

 یبعث یهامایهواپ یروز جار 86:66د. در ساعتیوارد گرد یخسارت یونکاز منازل مس یتعداد

در  هکردند ک المیاز توابع شهرستان ا« یشاهکو از ملکار »دشمن مبادرت به بمباران بخش 

و مغازه خسارت  یونکمنازل مس ید و مجروح و به تعدادیاز هموطنانمان شه یجه تعدادینت

دشمن  یمای)جمعه( توسط چند فروند هواپ یجارقه روزیدق 63:96د. در ساعتیوارد گرد

نفر و مجروح شدن چهار  کیه منجر به شهادت کار رها شد یشهر شهر یت بر روکرا یتعداد

ت چند فروند کقه دراثر پرتاب رایدق 86:86د و در ساعت یگرد ینظامرینفر از هموطنان غ

 د. یوارد گرد آبادان یونکبه مناطق مس یخسارات یمایهواپ

 کهدف دو فروند موش المیشنبه( شهر مقاوم ا)پنچقه شب گذشته یدق 28:66در ساعت 

ب یتخر یونکباب منزل مس 86جه تعدادیه در نتکقرار گرفت  ین مزدوران عراقین به زمیزم

ن یزم ک( مورد اصابت دو فروند موشقه شهر باختران )کرمانشاهیدق 26:92د و در ساعت یگرد

باب  82د و به یشه ینفر از اهال ششجه تعداد یه در نتکافر قرار گرفت کان ین صدامیبه زم

 یماهایهواپ یشب گذشته و روزجار یوارد آمد. در ط یمغازه خسارت یو تعداد یونکمنزل مس

ا ه بکردند کتجاوز  وانیو مر ، سنندج، قمک، ارانیقزو یشهرستانها ییم هوایدشمن به حر

بادرت به ن فرار مینهاجا مواجه و درح یماهایهواپ یکیتکآتش پدافند و اقدامات تا یاجرا

، خلبانان شجاع نهاجا در ادامه یحمالت مزدوران بعث یبه تالف ردند.ک یوار صوتیستن دکش

 یها)جمعه( موفق شدند هدف یقه روز جاریدق 86:82ش در ساعت یخو یمرزات برونیعمل

 ینیرده و ضربات سنگکعراق را بمباران « نهیرا»شهر  یو صنعت یسات اقتصادیو تأس ینظام

شهر  ییم هوایامروز )جمعه( حر 62:83را به دشمن زبون و درمانده وارد آوردند. در ساعت 

ت کمبادرت به پرتاب چند راسته و کش یمتجاوز دشمن بعث یمایتوسط چند فروند هواپ تهران

 «.به دنبال نداشت یه خوشبختانه تلفاتکردند ک

ایسه با رزمندگان ایرانی کند های ارتش عراق در مقنظر به این که در نبردهای زمینی واکنش

لذا از یکسو تمامی تالش راهبردی عراق در این جنگ صرف عقب راندن نیروهای ایرانی با  بود،

را از دست  خودسوی دیگر، هر زمان که نیروهای عراقی یارای مقاومت آتش مستقیم بود و از 
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 به شهرهای ،های سطح به سطحها و موشک، بمبهای شیمیاییگیری از سالحدادند، با بهرهمی

ها پی را به جای جبهه و به نوعی جنگ شهرها ندکرددفاع و تأسیسات اقتصادی ایران حمله میبی

مورد حمله موشکی به  299بار حمله هوایی و  81سه هزار و که در طول جنگ به طوری ندگرفتمی

مورد هم حمله شیمیایی کرد که موجب کشته شدن و زخمی شدن بیش  961شهرها انجام داد و 

 .8شد دفاع شهرها و افراد غیرنظامی کشورمانهزار نفر از مردم بی 66از 

 نبردهای هوایی پایانی سال پنجم جنگ و سوانح شاخص ـ 8

حال قبل از پرداختن به ادامه نبردهای هوایی و سوانح نهاجا، به وضعیت آمادگی انواع 

و به عنوان نمونه، « .ِاف9پی»، «896سی»هواپیماهای شکاری نهاجا به همراه هواپیماهای 

ند، کردروزی دفاع میهای هفتم و هشتم شکاری که در برابر دشمن به صورت شبانهیگاهپا

 اشاره شود.

 سال از جنگ 2/1با گذشت  ،8/8/8968نهاجا در روز  یماهایـ آمار هواپ

فروند و  2 یریفروند، تعم 68فروند، آماده  96فروند، دپو  866 یواگذار«: 1اف»جنگنده 

 فروند. 86منتظر قطعه 

فروند، و  6 یریفروند، تعم 21فروند، آماده  6فروند، دپو  862 یواگذار«: 2اف»جنگنده 

 فروند. 96منتظر قطعه 

 1 یریفروند، تعم 26فروند، آماده  6)صها(  یاشیفروند،  68 یواگذار«: 81اف»جنگنده 

 فروند. 96فروند و منتظر قطعه 

 یریفروند، تعم81فروند، آماده  86فروند، دپو 11 یواگذار«: 896سی»هواپیمای ترابری 

 فروند.88فروند و منتظر قطعه  2

فروند، آماده یک فروند و منتظر قطعه  2 یواگذار«: .ِاف9پی»هواپیمای تجسس دریایی 

 فروند. 1

فروند آماده  1فروند،  6امل کفروند، آماده  26واگذاری «: 81اف: »رازیش ییمنطقه هوا

 گیر.مشروط و بقیه زمین

فروند، آماده مشروط  88امل کفروند، آماده  28واگذاری «: 81اف:»یارکش گاه هشتمیپا

 گیر.فروند و بقیه زمین 1

                                                           
 : مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.تهران« ساله 1مقایسه توان رزمی ایران و عراق در جنگ ( »8936مسبوق، محمد ) -8
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فت توان های دهد که نهاجا به دلیل تحریمنگاهی به آمار ارائه شده نشان می
ُ
ظالمانه و ا

روزی فرماندهان، کارشناسان و متخصصین متعهد فنی و های شبانهرغم تالشرزمی خود، به

ی و غیره به طور متوسط ی، اداری، انتظامات، کنترل و داراآحاد کارکنان نهاجا اعم از آماددیگر 

درصد از شمار هواپیماهای واگذاری به صورت آماده کامل عملیاتی  26توانست از فقط می

 . کنداستفاده 

آفا که در سال چهارم جنگ در این سال عالوه بر شهادت سرهنگ هاشم آل ،به هر روی

آوری که در سال پنجم جنگ به شهادت رسید، یکی دیگر از خلبان نامرخ داد،  (26/2/8969)

 و دیگر همرزمانش های او به اتفاق شهید عباس دورانبود که رشادت سرگرد حسین خلعتبری

 «حسین ماوریک»های دشمن و دیگر اهداف دریایی، او را به و شکار ناوچه در عملیات مروارید

های دشمن به اتفاق برای مقابله با جنگنده ،8961بود. او در نخستین روز از بهار  کردهمشهور 

برخاست و در یک  از پایگاه سوم همدان« 1اف»با یک فروند  ستوانیکم عیسی محمدزاده

درگیری نابرابر با میرازهای پرتعداد دشمن، هواپیمایش مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد و 

 روح بزرگ او و همپروازش به سوی آسمان برای همیشه پرواز کردند! 

اصال  جا ندارد ما حتی یک خلبان یا »گفت: پس از شهادت این خلبان غیور  شهید بابایی

که  ارزدهواپیما از دست بدهیم. حتی اگر بتوانید چند هواپیمای دشمن را بزنید، به آن نمی

خودتان دچار سانحه شوید! زیرا برای ما در این شرایط نه امکان جایگزینی هواپیما وجود دارد، 

تی در ها با ناراحیکی از خلبان« هایی. پس باید خیلی مراقب باشید.باننه تربیت چنین خل

 گوید: مقابل ایشان می

مالت کردن ح برای خنثی»دهد: جواب می شهید بابایی« این یعنی ما نباید درگیر شویم!»

ر است بهت ،ا احتمال ریسک بودهای بهتر و برتر استفاده کنید. هر جدشمن باید از تاکتیک

 « صحنه را ترک و درگیری را به موقعیت مناسب موکول کنید.

یک فروند  هتوان به سانحمی 8961دوم سال پنجم جنگ در بهار  هاز دیگر وقایع مهم نیم

اشاره کرد که در این روز  1/8/8961در  شکاری شیراز جمعی پایگاه هفتم« 81اف» هجنگند

به هنگامی که  /سروان سیدحسن حسینی8جنگنده مزبور به خلبانی سرگرد عباس حزین

فرماندهی و کنترل،  همشغول رهگیری هواپیماهای متخاصم بود به دلیل اختالل در سامان

                                                           
فرمانده  8963بدیل نهاجا بود که در سال یکی از خلبانان، قهرمانان و فرماندهان برجسته و بی شادروان امیر عباس حزین - 8

قلبی شد و چندی بعد جان سپرد.  هبود که حین ورزش صبحگاهی در جمع کارکنان دچار عارض منطقه هوایی شهید بابایی
 « روانش شاد»
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قرار گرفت و ساقط شد و خلبان کابین عقب در دریا به دلیل شکستگی « هاگ»هدف موشک 

 آرنج و بازو به شهادت رسید. 

رضا یفروند فانتوم به خلبانی سروان عل کی ،26/9/8961مورخ  29:92در ساعت 

دیگر از « 1اف»یک فروند  83/6/8961و در شب مورخ  ییزدان سخایم بان کی/ستوانآذرفر

علومی به دالیل نام /ستوانیکم مختار غفوریپایگاه ششم به خلبانی سروان جهانبخش طاهری

د جمعی  المیا یکیترونکت شنود الیقابل ذکر بمباران ساوقایع از دیگر . 8سقوط کردن

بود که  های دشمنجنگنده چندمین بار توسطبرای  8961در بیستم خرداد سال « ف.ا.ش.ا»

 نهاجا شهید شدند.  هنفر از کارکنان کادر و وظیف 81اثر آن  بر

ضمن پوشش و پشتیبانی هوایی از نیروهای سطحی و دفاع از نقاط حیاتی  ،نهاجا در سال پنجم

 
 
 222شش هزار و پرواز انجام داد که  نوبت 366هزار و  26کشور تمام سعی خود را به کار گرفت و جمعا

 رسانی هوایی، شناسایی اطالعاتآن مأموریت پشتیبانی ترابری تاکتیکی شامل: سوخت نوبت

 ها بود.جایی تجهیزات، نفرات و مجروحین جنگ در اجرای مأموریتالکترونیکی و جابه

 پروازهای سال چهارم جنگ )
 

دو ( نوبت 863هزار و  29مقایسه پروازها در سال پنجم با کل

عراق با توجه به دریافت تجهیزات و  ،کاهش داشته است. در عوض تنوب 262هزار و 

بیشتر از  نوبت 622هزار و  88پرواز انجام داد که  نوبت 292هزار و  92هواپیماهای پیشرفته 

دو « 1اف»فروند  هفتفروند از انواع هواگردهای خود شامل:  89ایران بود. در این سال نهاجا 

با یک فروند بالگرد « 896سی»، و «.اف9پی»، یک فروند «81اف»، یک فروند «2اف»فروند 

فروند  81نفر از آنان نیز اسیر شدند.  پنجنفر از خلبانان نهاجا شهید و  82را از دست داد و  281

 رنگونیسشدند. از سوانح قابل اشاره باید به  سرنگون هم در عملیات بدر از بالگردهای هوانیروز

ن خلبان کابی ،که طی آن کرددر درگیری با دشمن در غرب کشور اشاره « فانتوم»یک فروند 

ک ( پس از تر ( شهید و خلبان کابین جلو )سروان پرویز دهقانمطلق عقب )ستوانیکم صابر

دست راست او قطع و به جمع  ،مداوای فراوان از هواپیما با تنی مجروح به زمین فرود آمد و پس

 های انجام شده طی سالای از عملیاتچکیده ،. جهت آگاهی2جانبازان دفاع مقدس پیوست

، در جدول گرفتهشمالی انجام  ه( که اغلب در جبه98/6/8969تا  8/6/8962پنجم جنگ )

 است.     شدهدرج  1-6شماره 

                                                           
شِ رو، های پیها و محدودیتمشکالت، کارشکنی همعاونت عملیاتی نهاجا علیرغم هم پس از وقوع این دو سانحه شهید بابایی - 8

 گرفت. 8961در آذر  به پایگاه ششم شکاری بوشهر« 81اف»آماده  همبادرت به گسترش تعدادی جنگند
 ها از دست داد.فروند بالگرد خود را در اجرای مأموریت 88فروند انواع هواپیماهای شکاری و  21در این مدت ارتش عراق نیز شمار  - 2
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 عملیاتنتایج  محل عملیات تاریخ شروع نام عملیات ردیف

8 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات آفندی 
 عاشورا

 منطقه میمک 22/6/69

کیلومتر مربع از خاک ایران  866
 به سومار آزاد شد و محور مندلی

تأمین شد و دو فروند هواپیما و دو 
فروند بالگرد دشمن در این عملیات 

 سرنگون شد

2 
از  هواییپشتیبانی 

عملیات پدافندی 
 162ارتفاع 

88/88/69 
منطقه عمومی 

 سومار

قندی و تأمین تصرف ارتفاعات کله
که از لحاظ دید و تیر  162ارتفاع 

 دشمن منطقه حساسی بود

9 
پشتیبانی هوایی از 
عملیات پدافندی 

 میمک
26/88/69 

منطقه مرزی 
 استان ایالم

و  962به منظور حفظ ارتفاعات 
 که ناموفق بود 922

1 
پشتیبانی هوایی از 
 عملیات آفندی بدر

26/82/69 
در منطقه هور 
 در جبهه جنوب

 بصره-تصرف سرپل جادۀ العماره
 که تشریح شد 

شش فروند هواپیما و سه فروند 
 بالگرد دشمن سرنگون شدند

2 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات  
 عمرانحاج

6 /1  /62 
در منطقه 

 عمرانحاج

 بردن این عملیات به منظور باال
 61روحیه رزمندگان توسط لشکر

 ارومیه به اجرا درآمد

6 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات آفندی 
 نصر

3/1/61 
-در منطقه میان

تنگ در حوالی 
 سومار

عملیات محدودی که به منظور 
انهدام دشمن در منطقه توسط تیپ 

 سراب نیروی زمینی انجام شد 16

6 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات آفندی 
 2ظفر 

89/1/61 
در منطقه 

عمومی شمال و 
 غرب پنجوین

ارتفاعات منطقۀ توتمان آزادسازی 
 گرگان انجام گرفت 96توسط لشکر

1 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات آفندی 
 شرهانی

26/1/61 
در منطقه 

در  شرهانی
 منطقۀ شمال

به منظور عقب راندن دشمن به 
 خود در منطقه شرهانی  مواضع

 حمزه صورت گرفت 28توسط لشکر

3 
پشتیبانی هوایی از 

 (8) قادرعملیات 
29/1/61 

منطقه عملیاتی 
 غربشمال

تصرف بخشی از خاک عراق به 
های منظور دستیابی به پایگاه

منطقه که سه فروند از هواپیماهای 
 دشمن سرنگون گردید
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86 
پشتیبانی هوایی از 

عملیات آفندی 
 چوارتا

6/6/61 
در منطقه 
عملیاتی 

 غربشمال

به دشمن و  با وارد کردن خسارت
ظر این تصرف اهداف مورد ن

 11عملیات تو.سط تیپ یک لشکر
 زاهدان انجام شد زرهی

88 
عملیات آفندی 

 (2قادر )
81/6/61 

منطقه عملیاتی 
 غربشمال

به منظور دستیابی به اهداف تعیین 
انجام شد ( 8)شده در عملیات قادر

و ارتفاعات مورد نظر تصرف گردید و 
طی آن تعداد شش فروند هواپیما و 

سه فروند بالگرد دشمن سرنگون 
 گردید

 4-3دول شماره ج
 ترین عملیات انجام شده در سال پنجم جنگمهم

 

های چهارم و پنجم جنگ نیز ایران نتوانست سرزمین همان گونه که مالحظه شد در سال

نیز تحقق « جنگ، جنگ، تا یک پیروزی»اک عراق اشغال کند و حتی شعار مناسبی را در خ

 و تردید در زمان به پایان رسیدن جنگ همچنان نمایان بود.  8عینی نیافت

های میانی و جنوب های نزاجا و جبههها در جبهۀ شمالی توسط یگانالبته اکثر عملیات

در خاک عراق و خارج کردن جنگ از  منظور ایجاد رخنهغرب کشور توسط سپاه پاسداران به

 گرفت.رکود، صورت می
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 بخش پنجم

 نبردهای هوایی در سال ششم، هفتم و هشتم دفاع مقدس

 

گیری جنگ و اوج« 1والفجر»های ششم در این بخش به نبردهای هوایی در سال

و « 2کربالی»در این سال و فرایند نبردهای هوایی در سال هفتم جنگ و عملیات  هاکشنفت

 شود. به اختصار اشاره می آنهانتایج و پیامدهای 

مهمترین اقدامات نیروی هوایی در شروع ششمین سال دفاع مقدس، ابتدا به بار نشستن 

ریزی شده بود که در ادامه به پایه 8968بود که در سال  نخستین ثمرات دانشکده خلبانی

ز یکی از بعد عملیاتی نی .شودالتحصیلی خلبانان شکاری نهاجا اشاره میرغنخستین مراسم فا

در  به اصفهان شکاری شیراز از پایگاه هفتم« 81اف»از تصمیمات مهم گسترش هواپیماهای 

 پیشرفته به ابتکار شهید هبه منظور ایجاد یکپارچگی در نگهداری این جنگند ،8961 آبان

به « 81اف»فروند هواپیمای کامال  آماده  چهار ،بود و متعاقب آن در آذرماه همان سال بابایی

به منظور پوشش هوایی از تأسیسات حیاتی کشور در جنوب از  پایگاه ششم شکاری بوشهر

 های نفتکش گسترش یافتند و باز به ابتکار و مسئولیتو نیز اسکورت کشتی جمله جزیره خارک

دقیقه در شیراز و  12تا  96از « 81اف»سامانه هواپیمای تندخیز یا اسکرامبل  ،شهید بابایی

زنی خسته کاهش یافت؛ ضمن این که پروازهای گشت دقیقه در بوشهر 82تا  2اصفهان به 

« 616و  666بوئینگ»رسان گیری هوایی هواپیماهای سوختکننده که با استفاده از سوخت

جرا ا اغلب از یک ساعت قبل از طلوع آفتاب تا یک ساعت بعداز غروب آفتاب که بر فراز خارک

 نقش بسیار« جویی در قوااصل صرفه»این تدابیر عالوه بر رعایت  .متوقف گردید شد،می

 که در این کردهای پایانی جنگ در استمرار صدور نفت ایران ایفا ای در سالحیاتی و ارزنده

عنوان شده است. از دیگر ابتکارهای شهید  هامراتب به اختصار در جنگ نفتکش خصوص

ر پشتیبانی به منظو ابتدا در جنوب و سپس در پایگاه امیدیه« رعد»تشکیل قرارگاه هوایی  بابایی
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های دوران پایانی دفاع و دیگر عملیات« 1والفجر»زمینی ازجمله عملیات های از عملیات

های ششم تا آخر جنگ به اختصار ارائه ها و نبردهای سالمقدس بود که در سطور زیر عملیات

 شده است.  

 موسوم به عملیات هوایی شفق« 5والفجر»ـ عملیات 7

های انجام شده پس از درپی عملیاتهای پی، کم فروغی و یا ناکامیهاالفتحدرپی عدم

و...، عملیات  بدر ،والفجرها، خیبر، محرم، مسلم، از قبیل عملیات رمضان آزادسازی خرمشهر

کاری در زمستان سال بندی و رعایت کامل مخفیبا رعایت دقیق اصل حیطه« 1والفجر»بزرگ 

 شود:تشریح میآغاز گردید که فرایند این عملیات با رویکرد نبردهای هوایی  8961

کاری و فریب نیروهای عراقی و با رسد کردن با پنهان ،8961رزمندگان ایرانی در دیماه 

نیروها و همچنین با عکسبرداری و شناسایی هوایی  هعملکرد نیروی هوایی عراق و ترابری شبان

عملیات توسط نیروی هوایی آگاه شدند. در  هدقیق از توانمندی و غافگیری دشمن در منطق

در چارچوب طرح « 1افآر.»شناسایی  این خصوص به درخواست قرارگاه رعد چندین پرواز

رغم تالش گسترده به« 81اف»ا پوشش هوایی خلبانان انجام شد و خلبانان شناسایی ب« ناصر»

 8سه مورد عکسبرداری سراسری و دقیق از کل منطقه مورد نظر انجام دهند ؛دشمن توانستند

 که هرسه مورد حاکی از غافلگیری و فریب دشمن بود.  

نهاجا به « 1اف»و « 2اف»های افکنبمب به ابتکار معاونت عملیاتی نهاجا جنگنده ،عالوهبه

های ها قبل از شروع رسمی عملیات زمینی با عملیاتاز ماه ،صورت مأموریت پرواز جمع مرکب

 کردند به طوری که در یکیبمباران می تا مهران نیروهای عراقی را از بصره هایذایی و فریب، عقب

شکاری به لیدری سرگرد  پایگاه چهارم« 2اف»های مرکب متشکل از یک فروند از این مآموریت

به خلبانی سروان احمد « 1اف»و شماره دو دسته هواپیمای  خلبان حبیب بقایی

از پایگاه ششم شکاری به مواضع نیروهای دشمن در  /ستوانیکم محمدعلی کیانیفالحی

اقتصادی دیگر یورش بردند که پس از بمباران هدف به -شمالغرب بصره و یک تأسیسات نظامی

و  سرنگون شد« 6سام»های هنگام بازگشت از مأموریت، هواپیمای شماره دو توسط موشک

به اسارت  6/6/61( در مورخ /ستوانیکم محمدعلی کیانیخلبانان آن )سروان احمد فالحی

                                                           
در قالب طرح ناصر شرکت کرد « 1افآر.»اسکورت هواپیمای شناسایی  در چند نوبت در مأموریت» 81اف»نگارنده خود با هواپیمای  - 8

کرد تا آمیز، خلبان شناسایی باتوجه به هوشیاری و تهدیدهای شدید دشمن که تالش گسترده میهای موفقیتمآموریتکه در یکی از 
 را عکسبرداری کرده است!  تا دهانه فاو عکسبرداری صورت نپیذیرد، بدون آگاهی از منطقه نبرد اعالم کرد که از مرز شلمچه
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دیگر نیز در مورخ « 2اف». یک فروند متحمل شدنددشمن درآمدند و پنج سال رنج اسارت را 

 خلبان آن شهید شد.   خوشدر خاک دشمن مورد هدف قرار گرفت و سروان دالل ،3/88/61

تا  منطقه تحت پوشش نهاجا از غرب دهلران ،: در این عملیاتمنطقه و اهداف عملیات

پایگاه هوایی کوت در داخل خاک عراق و از آنجا به پایگاه هوایی ناصریه و تا شهر مرزی صفوان 

رهای و از آنجا تا اسکله
ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
 تا دهلرا و طالئیه و کوشک و ادامه آن تا اروندرود اال

 
ن و مجددا

گرفت و در راستای اهداف ارتش و سپاه، یک سری اهداف تاکتیکی دیگر نیز در را در بر می

 های هوایی برای نهاجا متصور بود که شامل:عملیات

رو سکوهای  القصرپایگاه دریایی ام –الف 
ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
و سکوهای پرتاب موشک سطح به  اال

 البیشه.دریای کرم ابریشم در راس

 انهدام پایگاه هوایی ناصریه و حمله هوایی به نیروهای زمینی دشمن در غرب اروندرود –ب 

 از روی عکس
 
و یا قرارگاه عمل کننده هدف  شدهای هوایی تعیین میکه محل هدف دقیقا

 .کردم میمورد نظر خود را اعال

پایگاه هوایی  EQ-2و « 8اف» نیروی هوایی عراق با هواپیماهای میراژ ،در این عملیات

 و پایگاه هوایی کوت و فرودگاهی در نزدیکی شهر العماره، پایگاه هوایی شعیبیه در بصره

شده بودند. هواپیماهای  مجهز 28میگو  22و سوخو 29میگناصریه با هواپیماهای 

 شدند.روانه می نیز از پایگاه حبانیه به سمت بوشهر و خارک« 22میگ»

 الف ـ محورها و تدابیر عملیات هوایی

 کردابالغ  ییهوا یرویبه ن 86/1/61ـ2پ هشمار  هنام یمسلح ط یروهایل نک یفرمانده

ه کانجام دهد  یها در پنج محور تخصصیرا بر اساس هماهنگ ییات هوایعمل یزیره طرحک

 ر بودند:ین محورها به شرح زیا

به درخواست سپاه پاسداران  یبانیرا در قالب آتش پشت ییهوا یهاات بمبارانیالف. عمل

 روز.  96یبرای مدت پانزده ال

 هدشمن تا فرایند لجستیک را به سمت منطق هو عقب یها، خطوط مواصالتجاده . بمبارانب

 .سازدات ناامن یعمل

م.م و  92نکیم.م و اورل 29ییضدهوا یهاشامل توپ ییحات پدافند هوایج. تسل

 . ارسال دارد اتیرا به منطقه عمل« هاگ» یهاکموش
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 ییهوا یو برتر انجام شودو فانتوم « 81اف»ر یرهگ یارکهوایی با هواپیماهای شد. پوشش 

 .کندسب کرا  یامنطقه

 ینیات زمیش از آغاز عملیات پیعمل هاز منطق یکیتکتا ییهوا یهاسکهـ. تهیه ع

 «. 1والفجر»

مختلف  یهان به فرودگاهیع مجروحیزات وتخلیه سریرزمنده و تجه یروهایو. انتقال ن

 داد.ید انجام میشور از راه هوا را باک
 :ییات هوایر عملیتداب

بنا بر « 1افآر.» ییفانتوم شناسا یمایدر ارتفاع باال توسط هواپ ییهوا یسبردارکع (8)

بود، پس از بررسی و « ربالکو  ، فجرنصر» یهااز قرارگاهیدرخواست قرارگاه رعد، که مورد ن

« 2افآر.» یمایدو فروند هواپ ،گرفت. به عالوهصورت می تصویب توسط شهید بابایی

 .نندکه یارتفاع پست را ته ییهوا یهاسکمستقر شدند تا ع هیدیز در امین ییشناسا

به همراه دفاع  ییهوا یهات توأمان مراقبتیقت انجام مأموریه در حقک ییپوشش هوا (2)

در  یریبا احتساب سوختگ« 81اف»فروند  هشتتوسط  ،ات بودیعمل هبرفراز منطق ییهوا

نار ک)دو فروند در منطقه، دو فروند در  یچهار فروند یآسمان و به صورت دو گروه پرواز

 شد.ید انجام میرسان( مداوم و بدون توقف باسوخت یمایهواپ

ه معروف است از روز )ر( ب ییهوا کینزد یبانیه به پشتک یبانیآتش پشت یپروازها (9)

معروف « 2اف»ن کاففروند جنگنده بمب 96شامل  ؛فروند 91زان یمدت سه روز و هر روز به م

 یگاههایب از پایمعروف به فانتوم به ترت« 1اف»ن کاففروند جنگنده بمب هشتگر و یبه تا

 یم در جنگ و انجام پروازهایمستق تکشر  یبرا یه بتازگک هیدیو پنجم در ام چهارم دزفول

ن یل شده بود و همچنیکگاه تشیز در همان پایرده بود و قرارگاه رعد نک یبمباران اعالم آمادگ

ارتش  ینیزم یروهایه نیورش خود را علیآمدند و یبه پرواز در م در بوشهر یارکگاه ششم شیپا

تعداد پروازها  ،ینیزم یهات در جبههیج با بدست آمدن موفقیبه تدرردند و کیعراق آغاز م

 81پروازها به  ینیات زمیروز پس از آغاز عمل 3 یعنی( 3مثال در روز )ر+ یبرا .شدیاسته مک

اهش کفروند  82گذشته به  ینیات زمیست روز از عملیب یعنی( 26د و در روز )ر+یرسیفروند م

 جنگ تداوم داشته باشد. هندیآ یهاجا بران یرد تا توان رزمکیدا میپ

 نهاجا  یکیامور عمده معاونت لجست (1)

روز )از  12مدت  یبا شمارش تعداد پرانه برا یزان و انواع مهمات مصرفیالف. برآورد م

 (. 8961تا دهم اسفند  ید 22
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 یرسانسوخت یبرا« 616و  666نگیبوئ» یماهایهواپ نوبت پروازب. محاسبه تعداد 

 «.1اف»و « 81اف» یماهایدر هوا به هواپ

 یبرا« ONLINE»ن یا یال نگ و هاتیچی، سوئیسازی ارتباطات تلفنپ. آماده

 ات. یر در عملیدرگ یهاگانی

 مهرآباد همنطق یتوسط فرمانده ،«AB-281»و « کشنو »ت. اعزام چهار فروند بالگرد 

جهت  گاه دزفولی( به پایا، هستهیروبکی، مییایمی)ش« ش.م.هـ»زات یهمراه با تجه

 و تجسس و نجات.  یرزم یبانیات خدمات پشتیعمل

به  زیگاه تبریبه اتفاق خلبانان آن از پا« 2اف»مای یفروند هواپ هشتث. گسترش 

 فروند 82؛ و گسترش تعداد گاه بوشهریبه پا گاه بندرعباسیپااز  «1اف»و فروند ؛ و ددزفول

 .8یبانیات آتش پشتیگاه در جهت شرکت در عملیگاه دزفول به پایاز پا« 2اف»

 با رویکرد نبردهای هوایی  عملیاتب ـ شرح 

آخرین بار گردان شناسایی یک پرواز  ،یک روز قبل از شروع عملیات ،بهمن 83در روز 

های این پرواز مشخص شد را انجام داد. در عکس برداری از ارتفاع باال بر فراز منطقه فاوعکس

موسوم به « HY-2»ا یساحل به در یکت موشیسا یکیکه تنها لشکر هفتم ارتش عراق در نزد

ور داشته نار حضکدر اروند  ربالکدر برابر قرارگاه القصر بندر ام کینزد« قشله»در « شمیرم ابرک»

 م، اقداتوجهی دارند. ضمن این که دشمن در این روزعراق از منطقه فاصله قابلو بقیه قوای 

که خوشبختانه به دلیل ابری  کرداز مناطق عملیاتی « 22میگ»به عکسبرداری با هواپیمای 

چنان های خودی در منطقه پی بیرد. اطالعات بدست آمده، آنبودن هوا نتوانست به یگان

مله ای درنگ در آغاز حاالنبیا داد که لحظهنفسی به فرماندهان سپاه در قرارگاه خاتم اعتماد به

های ج و ارزیابی این عکسبر اساس نتای ،8961بهمن  26به دشمن را جایز ندانستند و بامداد 

قرارگاه سپاه  ،. درپی آن2جزیره فاو به تصرف ایران درآمدهوایی نهاجا، فرمان حمله صادر و شبه

اه گیتوسط پا ،و قرارگاه لشکر هفتم ارتش عراق در غرب اروند رود سوم ارتش عراق در بصره

                                                           
 ین به هوایزم کل موشیر و تبدییه تغک« لیاباب»را به نام  یاقرار بود پروژه ییفاکقات و جهاد خود یمعاونت تحقدر این مقطع  -8

جویی در استتفاده از موشک به منظور صرفه« 81اف»بر روی جنگنده  ییمصارف هوا یبرخ یهوا به هوا برا کبه موش هاگ
 ش نماید.یآزما« فونیکس»
: انتشارات ایران سبز به سفارش معارف جنگ شهید صیاد، ، تهران«نیروی هوایی در دفاع مقدس»(، 8913) رضا نمکیعلی -2

 966ص 
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 یبرا یت مناسبیبمباران شدند تا وضع« یئ1اف»فانتوم  یمایفروند هواپ 82با  یارکششم ش

 نداشته باشند.  یرانیا یروهایبا ن ییارویرو

انجام  ،29/88/8961، تا 83/86/8961 یگاه در روزهاین پایا یهان بمبارانیمهمتر

 یمهمات جنگ پوند 332هزار و  836با استفاده از  ییبمباران هوا نوبت 91و در مجموع  گرفت

گشت رزمی از  نوبت پرواز 826عالوه م صورت پذیرفت. بهم26 یهاها و گلولهشامل انواع بمب

 .گرفتفانتوم انجام « یئ1اف» یمایبا هواپ بوشهر یارکگاه ششم شیق پایطر

 ،«یئ2اف» یمایبا دو فروند هواپ ،29/88/8961نیز در روز  یارکگاه چهارم شیخلبانان پا

سروان قاسم  ،اتین عملیدر ا کهردند کبمباران  دشمن را در غرب اروندرود یسطح یروهاین

در روز  ما منهدم شد. این پایگاهیبه اسارت درآمد و هواپ« یئ2اف» یمایهواپ خلبانورزدار 

 که کردتاخت و قرارگاه لشکر دشمن را بمباران  فروند به شمال فاو چهارنیز با  ،21/88/8961

در شمال فاو مورد اصابت  سروان ابوالفضل اسدزاده یبه خلبان« 2اف» یمایفروند دیگر هواپ یک

 د.ید گردیسانحه داد و خلبان شه آبادان یما در حوالیو هواپ شددشمن واقع  یهاگلوله

رزمش درباره شــهادت هم دوســت و یار ســروان اســدزاده ســرهنگ خلبان ســلیمان هادیان

از خاطرات تلخ دوران خدمت من شهادت دوست و همکار عزیزم، ابوالفضل »گوید: چنین می

ـــدزاده بردم و  به امیدیه او را با بونانزا از پایگاه دزفول ،8961 بهمن 22بود که خود من روز  اس

ـــتباه « 1والفجر»دو روز بعـد در عملیـات  ـــمن بود، در یک اش در حـالی کـه عـازم بمبـاران دش

عملیاتی از سـوی ضـد هوایی خودی مورد اصابت قرار گرفت. هواپیمایش در هوا منفجر شد و 

 «.8خودش به سوی مالئک پر کشید

 ربالکرا دوباره به درخواست قرارگاه  فاو ، شمال«یئ2اف» نوبتشش  در ،26/88/8961در روز 

یک فروند هواپیمای  ،8/82/8961و این درخواست ادامه داشت تا این که در روز  کردبمباران 

 و خلبان شهید شد. سرنگونعملیات  هدر منطق الله بزرگیولیدیگر به خلبانی « 2اف»

 ،های پشتیبانی آتش برای بررسی متوقف شد و پس تجزیه و تحلیلمأموریت ،پس از سوانح فوق

 با تاکتیک
 
یک فروند  ،1/82/8961های نو از سر گرفته شد به طوری که پس از آن در روز مجددا

خلبان به  های دشمن قرار گرفت وهدف موشک دیگر به خلبانی منصور محمدی آزاد« ئی2اف»

برابر درخواست  غرب اروندرود ،89/82/8961الوصف در روزهای بعد تا روز شهادت رسید. مع

 شد.بمباران می به لیدری شهید اردستانی« 2اف»های رزمندگان سپاه، توسط جنگنده

                                                           
  . 261: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939، احمد )مهرنیا -8
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  8-7ر شماره یتصو

 معلوم است ییهوا یهااز بمباران یدود ناش هیه ساکیدر حال ها در فاوعراقی یاز سنگرها ییعکس هوا
 

چهار فروند  با در دزفول یارکچهارم ش ییگاه هوایز خلبانان پایماه نبهمن 22در روز 

د و ور شدنحمله و جنوب بصره به قرارگاه لشکر مستقر در شمال فاو« یئ2اف»گر یتا یمایهواپ

 را جشن گرفتند.« 1والفجر»ن یآغاز نبرد سهمگ

به « یئ1اف»فانتوم  یمایز با سه فروند هواپین در بندر بوشهر یارکگاه ششم شیخلبانان پا

 یاز سو یور شدند و قبل از هر اقدامحمله« شمیرم ابرک» یکگاه موشیپا یعنیقلب دشمن 

 دند.یوبکگاه را در هم ین پایدشمن ا

 هکدشمن  یمایبا هفت فروند هواپ« وثرک» هاگ یکت موشیسا ،بهمن 29روز  66:16 در

 رد،ک کیشل آنهابه طرف  کر شد و سه فروند موشیدرگ ،ت آمده بودندین سایبه قصد بمباران ا

 دیوثر را مجروح ساخت و شاکت یسا یسه نفر از اعضا یمهاجم عراق یماهایهواپ یهابمباما 

 مهاجم سرنگون شده باشد. یمایفروند هواپ کی یرین درگیدر ا

 ،ییو هوا ینیزم ین روز نبردهایسرانجام پس از چند ،ماهبهمن 22و  21در روزهای 

ن سپاه یمستقر بود )هم ه در بصرهکسپاه سوم ارتش عراق  هفرماند« دیماهر عبدالرش»سرلشکر 

 رده و بدستکو مناطق اطراف آن سقوط « فاو»ه شهر کرد کاعالم  ،را تصرف کرده بود( خرمشهر

ه یعل ییات بمباران هوایعمل ،88:66درآمده است. با این وجود در ساعت  یرانیا یروهاین

ر یاس آنهافروند  کیه کانجام گرفت « 1اف»فاو به خورعبداله توسط دو فروند  هدر دهان یهدف

 د و سرنگون شد.یدشمن گرد ییضد هوا یهاگلوله
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، و «2اف»فروند  هشتفروند و  ششبا  ؛چهارم و پنجم به ترتیب یهاگاهیپا ،در این دو روز

 یغربو ساحل فاو هدشمن را در منطق یها و ادوات زرهکتان ،فروند فانتوم کیبا  گاه بوشهریپا

 ند.کدا یاروند بمباران کردند تا سر پل بدست آمده در فاو بتواند توسعه پ

 یمایشش فروند هواپ ربالکگاه پنجم بر اساس درخواست قرارگاه یپا ،بهمن 26در روز 

گاه با چهار ین پایز همیماه نبهمن 23فرستاد و روز « 1والفجر»نبرد  هخود را به منطق« 2اف»

پرآشوب ادامه داد و  همنطقن یدشمن را در ا یروهاین ییات بمباران هوایعمل« ئی2اف»فروند 

ان انجام یه پادگان جلدیه دشمن علک یبمباران یز در راستاین زیدر تبر یارکدوم ش ییگاه هوایپا

ر گینفر سرباز د هشتجوانمرد و مجروح شدن  کیسرباز و  کیه منجر به شهادت کداده بود 

 کی ،د و نوزده نفر مجروح شده بودندینفر شه 86ه کن بمباران روستای َرَبط یشده بود و همچن

 د. یشکنار شهر رواندوز را به آتش کآن در  یسات نظامیپادگان و تأس

ات یدرپی، دست به عملهای پیدشمن برای رهایی از شکست ،ماهبهمن 26در روز 

 یبرا اآنهه کمبنی بر این  ؛عراق اعالم شد ینظام یات توسط سخنگوین عملی، ازد ییایمیش

ارتش عراق  یسرفرمانده 86:22و در ساعت  شوندمیمتوسل  ایحربه هر به فاو یریگباز پس

 ییایمیزات جنگ شیها و تجهکه از ماسک کردو فاو اعالم  بصره هدر منطق یباندهید یهابه برج

 یهاانگی یرا به سو ییایمیش یهاها و گلولهاثرات بمبن است باد کرا ممینند، زکاستفاده 

 هعراقی را در منطق یروهاین ،یارکگاه ششم شیپا یهان ساعت جنگندهیبراند. در هم یعراق

ل تمام شده بود و سرپ ارک« نوح»و « ربالک» یهااز نظر قرارگاه ،ردند. در این مقطعکفاو بمباران 

پس از  ماه کیه ابالغ شده بود تا ک یتیطبق مأموربایست میدر فاو بدست آمده بود. اما نهاجا 

 د.باش ییات بمباران هوایعمل یاجراآماده  ،گفته شده یهابنابر درخواست قرارگاه ،اتیعمل

گاه پنجم یفروند، پابا شش  یارکگاه چهارم شیپا ،ماهبهمن 96تا  26 ین جهت در روزهایاز ا

باران ات بمیعمل ،با دو فروند بوشهر یارکگاه ششم شیفروند و پا 82قرارگاه رعد با  یعنی یارکش

م شد. در حالی که رزمندگان مواضع خود را تثبیت یو سرانجام دشمن تسل را ادامه دادند ییهوا

ها و شناورهای حمله به زیرساختگیری آن ناامید شد و شمن از بازپسد، کرده بودند

 غیرنظامی را درپیش گرفت.

 پ ـ نتایج عملیات با رویکرد نبردهای هوایی

رده بود، پس از پایان عملیات که تعهد کطور از بعد نبردهای هوایی، قرارگاه رعد همان

زده فروند مواضع دشمن را در هم یبا س ،8961 م، سوم، چهارم اسفندکی یروزها زمینی، در
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لشکر سوم  ییتعهدات خود را در قبال بمباران هوا ،گریفروند د 21ان اسفندماه با ید و تا پایوبک

 ارتش عراق ادامه داد. هز یانکاده میو لشکر هفتم پ یزره

ات و کزات و تدار یروها و تجهین یو ترابر یرزم یبانیخدمات پشت یه پروازهاکیدر حال

 ،اتیان عملیدر پا ییهوا یکیتکتا یسبردارکنبرد و ع هاز منطق یاتیاطالعات عمل یآورجمع

پرواز  نوبت 116یک هزار و پرواز بمباران و پشتیبانی آتش و نوبت  266 از جمله  نوبت 111

 229هزار و  81 ،ترابری نوبت پرواز 386دو هزار و گشت رزمی مسلحانه انجام شد و در خالل 

جا شدند و پوند بار جابه 666هزار و  666یک میلیون و نفر مأمور و  18یک هزار و ح و نفر مجرو 

ن یدر ا .ها قرار دادندار جنگندهیپوند سوخت در اخت 166هزار و  169ها هم سوخترسان

 یمیلیون پوند مهمات جنگ 88به  کیشد و نزد کیشل« هاگ» کفروند موش 16 ،اتیعمل

 خته شد.یبر سر دشمن فرو ر ییهوا

از  دیگری از شهید اردستانی هخاطر  ،در پایان این مبحث جا دارد تا جهت غنای مطلب

 .شودقهرمانان بزرگ این عملیات نقل 

عنوان « ییخداچرخش»ای تحت عنوان های خود خاطرهاین شهید واالمقام در یادداشت

 و چنین نوشته است: کرده

   چه و یبود . وفز سو   یپرفاز شممئول دس  ییا ب ب ی، از طرض شه«9فالفجر»   یدو عمل

 ملش شاه بودنا.  هکردنا ف آم دیم  م  فمم م ه دیپ یرفه یه  جلو نیبود. عراک   ف یآزاد س ز

 نا:د ن گف یسپ ه( و  ع. ا ینیزم یرفی) رم ناه فکم ن یع صفوی  ، نزد برادو و یدو هم ن ا

آن وفز، پس از  ع.یدهیا، انج   میهرچش شم  بخواهگف ع: ا؟ یا، بکنیخوانیشم  چک و م

ن بلنا یدس ش بود  کش از زم یم یهواپن یمدخص شان هاض، ب  گرفهع پرفاز کرد . من آتر

و  نا، یم ه  کش میا. هر کاا  از هواپیب ویبود، از هر طرض، گلولش م یاشا . فمع آشف ش

م  وا یا . آن هواپیوا د یتود یم ه یاز هواپ یکیگد نا. من س وط یاه، برمیصامش د

ر منحرض شاه بود، یکش از مم یکرد. ن گه ن آخش گر م ف دو   لیم میهاا« سرفان اسازاده»

 ا!یدو د  بش شه د  وس ن توود ف اسازادهیب  سر بش زم

کرد. ی ع میم ن بش تاا خ ویا یداد، فلیبرگد ن وا دو دلع واه م شط ن فسوسین تبره ، شیب  ا

ت ک عراق،  یلوم ریک 10 د از اوفنا ود شا . ن گه ن دو عمق یز یلی  ل، ب  سرعم تبش هر 

ا. یمبم  چیم  کناه شا ف بش سر ب ل هواپیهواپ یا. ب ک مرکزیع چنگ کدیم یبش هواپ یموشک

 شیآ ن   لم شرفع بش توانانیان ایاخف ق ا   ده ب شا. ب  د یان   دثشیکنع خ  اآلن چنی کر نم
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تود  یه )ف   ر  زهرا( کمک تواس ع. بمب)ع( میکرد  ف از اهل ب« 8ز سووه ی سین/فجفلن  ا»

 . 1م  از کن رل ت وج شاه بودی  نش؟ هواپیرفن بپر  ین  کر بود  کش بیوا وه  کرد . دو ا

ا  م  دو کن رل من اسم. پرناهیزد  کش ن گه ن  س کرد  هواپین ا ک و دسم ف پ  میدو هم

گ ه دو ین، بش سمم پ ییدوجش کرد ف م وجش شا  ب  سرعم کع ف دو اوخف ع پ  190 یچرتد

 ا ف برگدم؟!یع چرتیم  سریا ، چطوو هواپیب بود! تود  هع نفهمیع عجی رکم هم ع. برا

م  یواپر هی ده شا ، زیپ یفک  ( ندم ع.ب نا )امیایش یک موخوو، س لع ف آوا  وفیبش هر   ل، ب  

ج د شاه ف موخوو یا –م یر هواپیز –ع م ری افد ن یا  سوواتیوا نگ ه کرد . )م فجب شا !( د

 یبین س لع برگد ن وا من، جز ب  امااد غیمنها  شاه اسم. ا یسمم چپ هع بش طوو کل

 .0بر وف ع گذاشم ی دیر زیر نکرد . آن   دثش، خأثیخفم

دشمن شکست سختی را متحمل « 1والفجر»عملیات در  ضربات و تلفات وارده به دشمن:

، ندمواضعی داشت پیاده لشکر هفتم از سپاه یکم ارتش عراق که در برابر اروندرود 26شد. تیپ

پیاده مکانیزه، تیپ یکم  21زرهی،  86، 661های شامل تیپ ؛تیپ 89 به سرعت نابود شدند.

زرهی چند تیپ ناشناس دیگر  86از لشکر 32پیاده و تیپ  28از لشکر 129و  جمهوری گارد

گردان  22منطقه عملیات را ترک کردند.  ،به میدان آمدند و هریک با خساراتی در حد انهدام

 هایاز گردان« صالح الدین»در این عملیات منهدم شدند که از جمله آنان گردان شناسایی 

زرهی )همان لشکری  9بود و در آغاز جنگ تحت امر لشکر معروف و دست نخورده ارتش عراق

هزار کشته و زخمی، دو هزار و  86دشمن را به تصرف درآورده بود( قرار داشت.  که خرمشهر

دستگاه تانک و نفربر،  666نفر اسیر همراه با تعدادی از افسران ارشد داد. عالوه بر آن،  266

توپ  قبضه 26انداز، خمپاره قبضه 966ی، یحراصتوپعراده 826دستگاه انواع خودرو،  266

 تجهیزات نظامی دشمن منهدم شد.وسایل و تجهیزات مخابراتی و ضد هوایی و مقادیر زیادی

                                                           
گوید: در توجیه قبل از پرواز او پرواز کرده چنین می که در آن روز در بال شهید اردستانی دکتر احمد مهرنیا 2امیر سرتیپ -8

ور از اروند و عب عنوان داشت که مأموریت پروازی بسیار آسانی در پیش داریم و به همین انگیزه پس از بلند شدن از پایگاه امیدیه
و من رها شد که در اقر اصابت موشک بخشی از  دستانیو کارخانه نمک، بر روی هدف دو تیر موشک روالند به سوی شهید ار 

مهمات او رها و موتور راست هواپیمایش آتش گرفت )تعدادی ترکش نیز به هواپیمای من اصابت کرد که صدمات جزئی بود(. لذا 
ه بر کردم دیدم که عالوازگشت که هواپیمای او را مشایعت میبا خونسردی به او گفتم که موتور راست را خاموش کن و برگرد؟ درب

ت باتوجه به ایمان، مهارت بسیار باال و قدر های او نیز رها نشده است!! که به نظرم غیر از شهید اردستانیموتور راست یکی از بمب
 فرود آورد.   ند آن هواپیما را کنترل و در پایگاه امیدیهفیزیکی زیادش، بعید بود که خلبان دیگری بتوا

: نشر اجا، تهران« طفی اردستانینامه و خاطرات شهید مصاعجوبه قرن: زندگی( »8916، علی محمد و دیگران )گودرزی - 2
 .11ص



 216بخش پنجم: نبردهای هوایی در سال ششم، هفتم و هشتم دفاع مقدس / 

 

 ،«قشله»شود، انهدام سایت موشکی کرم ابریشم در آنچه مربوط به حمالت هوایی می 

، همچنین تعدادی تانک و ادوات زرهی بود. و فاو انهدام شناورهای ارتش عراق در بنادر بصره

افکن نیروی هوایی ارتش عراق جنگنده بمب فروند 66اما شاهکار این عملیات، انهدام حدود 

و هواپیماهای « 1-کوثر»و « 9-کوثر» های موشکی زمین به هوای هاگبود که توسط سایت

 . شدنددر راستای حفظ برتری هوایی منطقه عملیات سرنگون « 81اف»

و سروان خلبان بزرگی که  والفضل اسدزادهاز شهدای این عملیات غیر از سروان خلبان اب

به درجه رفیع شهادت « 2اف»با هواپیمای شکاری  61بهمن و اول اسفند  21های در تاریخ

یاد کرد که در روز چهارم اسفندماه حین  توان از سرگرد خلبان منصور محمدی آزادرسیدند؛ می

مورد هدف پدافند دشمن  در حاشیه اروندرود« 2اف»با هواپیمای  بمباران فاو یتمأموراجرای 

 قرار گرفت. 

  
  8-2تصویر شماره 

 5والفجراز شهدای بزرگ عملیات  آزاد یسرگرد خلبان منصور محمد
 

از قهرمانان  این خلبان دالور نیز در دم به درجه رفیع شهادت رسید. شهید محمدی آزاد

« 1جروالف»های خطیری را از نخستین روز جنگ تا عملیات مأموریت ،بزرگی بود که تا آن تاریخ

های پروازهای رزمی با موفقیت در با شجاعت بسیار و روحیه عالی در جایگاه لیدر دسته

انجام داده بود و شهادت ایشان ضایعه بزرگی برای نهاجا  و امیدیه ، تبریزهای، دزفولپایگاه

سرهنگ  ،شایان ذکر است که همراه با اجرای عملیات در روز اول اسفند شد.می محسوب

« 26اف»نفر دیگر با هواپیمای  28به اتفاق  و سروان خلبان حسینی خلبان عبدالرزاق درویش
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مورد تعقیب و اصابت موشک یک فروند  موسوم به فرندشیپ مسافربری در حوالی اهواز

دشمن قرار گرفتند و همگی سرنشینان به درجه رفیع شهادت رسیدند. « 29میگ»هواپیمای 

در سپاه )ره( نماینده حضرت امام االسالم محالتیهایی چون حجتبین شهدا شخصیتدر 

مدیر ماتریل معاونت لجستیکی نهاجا و سرهنگ  پاسداران، سرهنگ فنی محمدرضا کشواد

 های هوایی حضور داشتند. فرمانده وقت مرکز آموزش خلبان محمود خضرایی

نوبت  111یک هزار و روز نبرد مستمر و اجرای  62، پس از «1والفجر»عملیات درخشان 

خاتمه پذیرفت.  گیری فاوساز بازپهای عراق، سرانجام با ناامیدی دشمن جنگنده پرواز

شود و سپاه مهماتی به اندازه ترین عملیات دوران دفاع مقدس محسوب میطوالنی 1والفجر

بینی کرده بود، لذا برای تأمین مهمات کافی، یک محموله پنج هزار تنی حداکثر دو ماه پیش

نی عملیات به ایران رسید. وزارت که در روزهای پایا شد انواع مهمات توپخانه از چین خریداری

هزار تن مهمات بخرد نیز یک وهفتم مجبور شد به صورت اضطراری از سوریهسپاه در روز پنجاه

سابق وارد کشور شد. در پایان  نهاجا از طریق آسمان شوروی« 616-ب»که با هواپیماهای 

  مربع حدود سی کیلومتر ،عملیات
 
کیلومتر نیز از خاک  666از خاک کشور آزاد شد و تقریبا

ایران افتاد و ارتباط عراق به جمهوری اسالمی عراق در منطقه فاو به دست نیروهای مسلح 

« ام القصر»کیلومتری بندر راهبردی  26های آزاد قطع شد و رزمندگان اسالم در طورکلی با آب

از  جنگ و پایان دادن آن همردان کشور برای حل مسئلبا این پیروزی بزرگ، دولت شدند.مستقر 

راه سیاسی، قدرت عمل بیشتری کسب کردند. این پیروزی موجب افزایش نشاط روحی 

 های رمضان به بعد( گردید. های متوالی در عملیاترزمندگان اسالم )پس از شکست

 ترین خلبان گردان شناسایی و نبردهای مهرانبزرگ شهادتت ـ  

دون یشناسایی وارد شد. سرهنگ فر 88گردانترین ضربه به بزرگ ،8962خرداد  26در روز 

حین مأموریت شناسایی با هواپیمای  ،ذوالفقاری به همراه ستوانیکم محمدرضا نوروزی

های هوا به کمورد اصابت موش العظیمواقع در منطقه هور بر فراز جزایر مجنون« 1افآر.»

 و به شهادت رسیدند.  ندهوای دشمن قرار گرفت
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  8-6تصویر شماره 

 و ستوانیکم رضا نوروزی  اریقسرهنگ فریدون ذوالف

 از شهدای بزرگ نبردهای هوایی سال ششم جنگ
 

ریزی عملیاتی در منطقه جنوب، نیروی هوایی با استقرار جهت انجام طرح ،از چند روز قبل

ام به انج اقدامهای مختلف، به مدت حدود ده روز و در نوبت هواپیمای فانتوم در پایگاه امیدیه

اسکورت  برای« 81اف»برداری از مواضع دشمن کرد. با وجود هواپیمای عکس به منظورپرواز 

ز های چند فروندی به پروای نزدیک به منطقه و در دستههافانتوم، هواپیماهای عراقی از پایگاه

شدند. باالخره دریکی از همین پروازها و در یک حالت می «1افآر.»درآمده و مانع از حضور 

های هوا به استثنایی، هواپیمای شناسایی فانتوم را از چند جهت محاصره کردند و با موشک

، آن را هدف قرار دادند که منجر به شهادت شده از سمت هواپیماهای میراژهوای شلیک

که بین . پیکر این شهیدان چند روز بعد درحالی8و سروان نوروزی گردید سرهنگ ذوالفقاری

ایت هد الله فرسیابیخطوط خودی و دشمن افتاده بود، به وسیله گروه جستجو که آن را فرج

 . 2شدمنتقل  کرد، کشف و به تهرانمی

اق متناوب ارتش عر های های نسبی دشمن و در راستای مقابله با یورشباتوجه به موفقیت

                                                           
ه او کگوید: در زمانی والفقاری میذمغز متفکر گردان شناسایی درباره سرتیپ خلبان شهید  خلبان ناصر رضوانی 2سرتیپ -8

 میما را یه هواپکبفرستم  ییگفت، او را جایات گردان بودم، همیشه به من میفرمانده و من هم افسر عمل
 
قدر ینزنند؛ یعنی اقطعا

 متعلق به او بود. جالب ن آمار پرواز بغدادیشتریب یین خلبانان گردان شناساینان داشت. در بیاش اطمیبه خود و فن پرواز
 یدافندهان پیترنیاز سنگ یکیه آن زمان کد یالرش ییگاه هوایپا یاز رو یبردارسکع یش به بغداد برایه در پروازهاکنجاست یا

داد با علم، هوش و استع یرد. او خلبانکاش اصابت نز هم به جنگندهیگلوله ناچ یک یجهان را داشت، چندین بار رد شد ول ییهوا
ها خلبان یبعث یاشراف پیداکرده بود. ... او برا« 1افآر.» یمایهواپ یهاتیها و قابلتیبود و بر تمام محدود ییباال  یپرواز

ه با توجه به درجه و سمتی که کب بود. ذوالفقاری در زمان شهادت دارای درجه سرهنگی بود یشده و در واقع تحت تعقشناخته
های خطیر بود شه داوطلب مأموریتیدر معاونت عملیات داشت، الزامی برای پرواز و انجام مأموریت برون مرزی نداشت ولی هم

 اهش جاوید باد.روحش شاد و ر « و....
 .216-226: مرکز انتشارات راهیردی نهاجا، صص تهران« چشمان عقاب( »8936شیرمحمد، محسن ) -2
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 «8کربالی»عملیات )ره( به فرمان و توصیه حضرت امام« مهران»گیری شهر سو به منظور بازپ

 . 8طراحی و اجرا شد 3/1/8962به منظور آزادسازی این شهر 

، پشتیبانی هوایی از عملیات را خودهای ذاتی عالوه بر انجام مأموریت ،نهاجا در این دوره

نیز متکفل شد و با پوشش هوایی منطقه نبرد از روز دهم تیرماه به درخواست نیروهای سطحی 

 :کردبه بمباران و انهدام مواضع دشمن به شرح زیر  اقدام

ـــتان  ،8962 در روز دهم تیر ـــهرس ـــکربا تالش فراوان « مهران»جنگ در ش ، یزره 86لش

امام  28های گردان ســـپاه از تیپ 92ارتش و نیز  18لشـــکراده و یپ 66لشـــکراز  ییهاگردان

ـــا،  ـــن و  82رض ـــد و جنگندهگرفته میذوالفقار پی 91امـام حس درپی برای های عراقی پیش

ـــان را فرو ریختـه و میآمـدنـد و بمـبهـای اثرگـذار خودی میبمبـاران یگـان گریختند. هـایش

ـــوجنگنـده ـــکاری برمیهـای فـانتوم نیز برای مقابله با آنان از پایگاه س ـــتند و درپیم ش  خاس

 ور دشمن بودند.های تکجنگنده

« یئ2اف»با دو فروند هواپیمای  86:26ساعت در  ،خلبانان جنگنده پایگاه چهارم شکاری

اینچی خود  پنجتیر راکت  هشتهدف « مهران»های ارتش عراق را در غرب شهرستان یگان

-با دو فروند دیگر و دو تیر بمب یکهزار پوندی )ام.کا 81:26کردند و بازگشتند و دوباره ساعت 

ها متری به همان یگان( و یکهزار گلوله بیست میلی886-پوندی )ام 126( و چهار تیر بمب 19

با همان اندازه « 2اف»هربار با دو فروند جنگنده  81:66و  86:12یورش بردند و ساعت 

های به درخواست یگان« مهران»های ارتش عراق را در کنار شهر یگان ،مهماتی که یاد شد

از دست دشمن « مهران»بمباران کردند و سرانجام خبر رسید که شهر  یزره 86رکزمینی از لش

 . شدبیرون آمد و پس از یک ماه و نیم که در دست ارتش عراق بود، آزاد 

 بار دیگر« مهران»نار شهرستان کهای به دست آمده در درپی تأمین هدف ،روز یازدهم

های ارتش عراق را با دو فروند یگان ،بامداد 61:66خلبانان پایگاه چهارم شکاری ساعت 

متری پوندی و یکهزار گلوله بیست میلی 266و شش تیر بمب « یئ2اف»افکن جنگنده بمب

 61:96درهم کوبیدند، چیزی نگذشت که دو فروند دیگر ساعت « مهران»در غرب شهرستان 

های خود را بر همان هدف بمب 61:12به پرواز در آمدند و ساعت از باند پروازی همان پایگاه 

تر بود و با شلیک موشک شیارتر و آمادهوفروافکندند، اگرچه این بار پدافندهوایی دشمن ه

                                                           
 .222و ص  281ص ، 832: نشر مرز و بوم، جلد دوم، ص تهران« روند جنگ ایران و عراق( »8938حسین )، عالیی -8
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« میعلعباس»خلبان آن به نام  واپیماهای ایرانی را سرنگون ساخت وضدهوایی یک فروند از ه

 . شدخود را از هواپیما بیرون انداخت و با چتر نجات فرود آمد، اما به دست ارتش عراق اسیر 

آزاد شده بود، اما روز یازدهم روز بدی برای نیروی هوایی بود، با  اگرچه شهر مرزی مهران

لبرز از دست رفت و ای که از دست داده بود )یک فروند فانتوم در شمال اآن دو فروند جنگنده

 شد، او دریر مید اسیه نباک ی( و خلبانی که اسیر شده بود. خلبان8خلبانان آن شهید شدند

دار توپ یبا بالگردها یرانیجستجو نجات ا یهاه گروهکرده بود ک کش را تر یمایهواپ ییجا

توانستند او را نجات دهند. یسرشان م یباال « 1اف» یهاو با جنگنده هوانیروز 281و  کبری

افسران و سربازان ارتش عراق آمدند و او را بردند و هنگامی تیم تجسس و نجات  آنهاولی با تعلل 

گر یه و دیاول یهاکمکق نجات، جعبه ی، قایه لباس ضدجکدند ین خلبان رسیگاه ایبه جا

ده مان یاز نداشت، برجاین آنهان و در دست دشمن به یزم یگر روین خلبان دیه اک ییزهایچ

 2بودند و خلبان را برده بودند...!

 «8اف»هزار پایی توسط  40در ارتفاع  28میگث ـ شکار دومین 

بود که یک فروند هواپیمای  8962 شب مورخ سیزدهم تیر هپس از نیمدقایقی 

ه ک شود، ایستگاه رادار تبریز وارد آسمان آذربایجان خواست از مرز ترکیهمی« 616بوئینگ»

آسمان و مرز میان ایران و عراق و ترکیه را زیر دید خود داشت، با دیدن شماری جنگنده ارتش 

عراق روی صفحه رادار به هواپیمای بوئینگ دستور داد تا در آسمان ترکیه گردش کند تا زمانی 

. بال بگسترد که آسمان ارومیه و آذربایجان غربی امن شود، آنگاه برای پرواز به سوی تهران

سرانجام از تهران دستور رسید که به پایگاهی که از آنجا برخاسته، بازگردد این هواپیمای 

افزارهای ارزشمندی را برای ایران گمان با خود جنگپیکر یک هواپیمای باربری بود و بیپهن

ناگهان خبر رسید که هواپیما دوباره به پرواز درآمده و در  61:96ساعت ،بار زده بود. به هر روی

 حال حرکت به مرز ایران است، تا بار ارزشمند خود را به تهران برساند. 
                                                           

در مأموریت پرواز با دستگاه در شمال استان البرز کنونی،  و سروان فتاحی یک فروند جنگنده فانتوم به خلبانی سروان صدیق -8
کار  پرآن بیرون بپرند، صندلی پرآنکرانه دریای خزر، موتورهایش دچار نارسایی فنی شد، خلبانان خواسته بودند که با صندلی

ان در این رویداد جان خویش را از ها فرود آمدند و هردو خلبروی ماسه« کالچای»به نام  یینکرد!؟ ناگزیر در کرانه دریای خزر جا
 دست دادند.

داشت، نگارنده در دیدار خصوصی با این فرمانده  از پایگاه بوشهر پس از اسارت این خلبان دالور در بازدیدی که شهید بابایی -2
های برون مرزی بود که این شهید واالمقام با آگاهی از دوستی صمیمی که در مأموریت ییبزرگ نگران پرواز رزمی شهید بابا

های داشتم، چنین اظهار داشت: حضور من در مأموریت و دیگر برادر خلبانش ستوانیکم رضا علمی اینجانب با آزاده سروان علمی
 بررسی کرده بودم، رزمی برای آگاهی از نحوه واگذاری مأموریت

 
ها بسیار ضروری است و چنانچه منطقه عملیاتی را شخصا

 گشت!شد و یا حداقل او اسیر میبایست هواپیمای سروان علمی توسط دشمن ساقط مینمی
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برای اسکورت و رویارویی احتمالی  صبح پایگاه هوایی تبریز هخلبانان آماد 62:62ساعت 
یر عراق در آلرت حاضر شدند و پس توجیهات پروازی دقایقی بعد با دو های رهگبا جنگنده

به صورت اسکرامبل به پرواز درآمدند. در این اثنا هواپیمای « ئی2اف»فروند جنگنده 
در شمال دریاچه ارومیه بود که فرماندهان ارتش عراق در  روی شهرستان خوی 616بوئینگ

برای « 22میگ»ایستگاه رادار رواندوز چنین یافتند که از جنگنده بلندپرواز و فراصوت پرتوان 
این منظور به را برای « 22میگ»زدن هواپیمای بوئینگ بهره گیرند، بنابراین جنگنده رهگیر 

را یارای  تبریز« 2اف»پرواز درآوردند تا در ارتفاع بسیار باال به سوی بوئینگ برود که هواپیماهای 
 ر شدن با آن نباشد. یرسیدن به آن ارتفاع و درگ

 
  8-4تصویر شماره 

 یمایهواپ یبه سو کیاز شل نژادمحمد زارع یبه خلبان «یئ8اف»ن مسلسل یه دوربک یسکع

 ه گرفته است یاچه ارومیو برفراز در ییپا 2200ارتش عراق در برد « 28میگ»
 

در مقابل به خلبان بوئینگ ایرانی گفته  ،توسط رادار تبریز« 22میگ»پس از کشف پرواز 
شد که ارتفاع خود را کاهش دهد تا از دید رادار رواندوز و رهگیری توسط دشمن به دور ماند و 

ایرانی به منظور انجام مأموریت پایش یا اسکورت، « 2اف»او نیز چنین کرد. اما خلبانان 
را گرفت و به هواپیمای  آنهاهزار پایی رساندند و این شد که رادار رواندوز  96ارتفاعشان به باالی 

هزارپایی در نزدیکی شمال دریاچه ارومیه به سوی هدف روانه  16خود که در ارتفاع « 22میگ»
در حال  کو کر ک ییگاه هوایفرود در پا یز برایر کاهش ارتفاع و بازگشت داد و خلبان نبود، دستو

های ایرانی رسید. سروان ه به تیررس موشک جنگندهککاستن از ارتفاع خود و مراجعت بود 
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و دسته د هبه عنوان شمار  که در این پرواز توسط ستوانیکم خلبان مجید شعبانی نژادمحمد زارع
ای حدود یک کیلومتر برای حمایت از لیدر خود قرار داشت، شد و در فاصلهپروازی همراهی می

های کند، ولی شوربختانه موشکمی« AIM-3»یا « سایدویندر»مبادرت به شلیک موشک 
به  اماقدتر کرده و خود را نزدیک هفاصل نژادشوند. الجرم سروان زارعدالیلی رها نمیحرارتی به 

نماید و از آنجایی خلبان متری به سوی جنگنده متخاصم میمیلی 26بستن رگبارهای توپ
سر  ر عراق را از پشتکیپغول یوال یغافلگیری شکاری هقادر به دیدن او نبود، لذا با « 22میگ»

 ارآمد سازد. کمورد هدف داد و توانست او را نا
ن آ« پدفاکس»یا « هوندفاکس»ب رساند( جنگنده یاو را زخمی کرد )به او آس یبه راست

به جنگ و گریز بپردازد، « 2اف»جنگنده  یمایچابکی را در ارتفاع میانی ندارد تا بتواند با هواپ
تواند موتورهای بسیار توانمند خود را باز کند و بگریزد که خلبان عراقی در صدد بود تنها می

این یک  ،افتاد. به هر روی« 2اف»های و بگریزد که به دام جنگنده را انجام دهدهمین کار 
ایران و عراق خلبان آن از هواپیما بیرون پریده و  پیروزی بزرگ بود، زیرا خبر رسید که در مرز

 های این درگیری هواییهواپیما دیگر توان پرواز تا رسیدن به فرودگاه را نداشته است. عکس
 هعراق روی صفح« 22میگ»ای که جنگنده گذشته نشان داده شده است. از لحظه هدر صفح

های دیگری از پایگاه هوایی کرکوک به پرواز درآمدند و در آسمان ناپدید شد. جنگنده رادار تبریز
نگنده شد که این جکردند که چنین انگاشته می، مرز میان ایران، ترکیه و عراق پرواز میترکیه

ر عراق متوات هه و عراق فرو افتاده و پروازهای جستجوگرانیکران، تر یا کآسیب دیده در مرز مشتر 
یا « پ.ک.ک»برفراز منطقه از این روی بوده باشد که خلبان آن به دست طرفداران حزب 

د شانس خود را به چنگ آوردنلبان خوشهای جستجو و نجات ختیم .کارگران ُکرد ترکیه نیافتد
 و تندرست از معرکه رهانیدند. 

 نبردهای هوایی سال ششم آمارج ـ وقایع و 

هواپیماربایی و گریختن یک فروند جت فالکون و یک فروند  دورانیکی از وقایع تلخ در این 
، از طریق منافقین و دیگر عوامل به عراق بود. چراکه رژیم عراق پس از شکست در فاو« 81اف»

آوری اطالعات دست به عملیات هواپیماربایی بزند کرد تا ضمن جمعخود در ایران تالش می
تا بتواند به مردم ایران و منطقه القا نماید که نوعی نارضایتی و مخالفت با جنگ در ایران وجود 

 مرکز ُبنشهر نظامی این کشور در  دارد. بر این اساس سازمان استخبارات عراق از طریق وابسته
و با همکاری برخی از عوامل مزدور دیگر، موفق شدند ابتدا خلبان یک هواپیمای  غربی آلمان

 نهاجا را وسوسه کرده و به دام اندازند.« 81اف»فالکون شرکت آسمان و سپس یک خلبان 
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یک فروند هواپیمای فالکون آموزشی شرکت  ،28/2/8962یخ نخست: در تار ،با این اقدام 

پس از برخاستن از فرودگاه رشت با پرواز  محمدیاکبر هواپیمایی آسمان با هدایت خلبان علی

ل به در فرودگاه موص های ترکیهدر ارتفاع پست با استفاده از عوارض طبیعی و از طریق بلندی

 366غ مبل ،رفت و به همسر خود پیوست و به پاداش این خیانت به بغداد سپس ،زمین نشست

به  26/86/8962غربی رفت و سرانجام در  هزار دالر دریافت کرد. او پس از چندی به آلمان

 دست دو ناشناس به قتل رسید. 

فروند هواپیماهای مسافربری تجاری و نظامی ایران ربوده و به عراق قبل از این نیز چهار 

 .8ندبرده شده بود

و انتقال یک فروند  پیشهدوم: در اقدام دیگر دو سال پس از خیانت سروان رحمان قناعت

به ناصریه عراق، « سایدوایندر»و « اسپارو» به هوایهای هوا جا مسلح به موشکنها« 1اف»

احمد »به خلبانی سرگرد « فونیکس»مجهز به موشک « 81اف»متاسفانه یک فروند هواپیمای 

 ،برخاسته بود که به منظور یک مأموریت گشت رزمی از اصفهان 3/6/8962مورخ در « مرادی

ندهی فرما هبه سوی عراق گریخت و به دالیلی )عدم هماهنگی سرویس اطالعاتی دشمن با سامان

های نظامی دشمن، هواپیمایش به وسیله موشک و کنترل هوایی( به هنگام فرود در یکی از پایگاه

دی البانان با چتر بیرون پریدند و مر و خ سرنگون شدهواپیما  .به هوا مورد هدف قرار گرفتهوا 

! کابین عقب او سروان منتظرش بودند، پناهده شد ر بغداداش دمعدوم در حالی که خانواده

ابین ک ،سال اسارت را کشید و به آزادگان پیوست. در این هواپیماربایی چهاررنج  حسن نجفی

قصد شوخی کردن دارد، ولی وقتی متوجه راستی خیانت « مرادی»کند که عقب ابتدا فکر می

دهد شود، مراتب ربایش جنگنده را از طریق رادیو به مرکز فرماندهی پایگاه اصفهان اطالع میمی

دستور ترک هواپیما و استفاده از  پورصادق( حبیب اله 2نگ )سرتیپکه بالفاصله شادروان سره

دستور  ندتواه دلیل سرعت مافوق صوت نمیکند که خلبان کابین عقب بپران را صادر میصندلی

رد. گیصادره را اجرا کند، ولی به لطف الهی هواپیما به هنگام فرود توسط دشمن هدف قرار می

فته بود ر  برای یک سفر تفریحی به آلمان خودکارانه سرگرد مرادی نیز دو هفته قبل از عمل خیانت

بدون خانواده به کشور  ،که در آنجا به دام سرویس دشمن افتاده بود و حتی دو روز زودتر از موعد

بازگشته بود. فرار سرگرد مرادی عالوه بر ایجاد ظن در میان خلبانان، با اطالعاتی که این عنصر 

                                                           
: نشر تهران« روند جنگ ایران و عراق( »8938، حسین )و عالیی 122ص « شهروند آسمان( »8931)دهقان نیری، فاطمه  -8

 .222مرز و بوم، جلد دوم، ص
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من قرار انان دشو نیروی انسانی در اختیار خلب تجهیزات ،درباره تاکتیکخائن سخاوتمندانه 

و موشک جادویی آن « 81اف» هشد تا خلبانان عراقی هراس کمتری از جنگند موجب، 8داد

ای خود هداشته باشند و با آگاهی، اطمینان خاطر و گستاخی بیشتری مأموریت« فونیکس»

های شد تا آنان جرأت حمله به زیرساخت باعثرا در عمق خاک ایران انجام دهند و به نوعی 

. این خلبان خائن نیز پس از چندی به کشور را پیدا کننداقتصادی ایران در عمق خاک ایران 

سوئیس رفت و در مقابل دیدگان همسر و دو فرزندش در شهر ژنو به دست افرادناشناس به 

  قتل رسید.

تن بمب و دیگر  269پرواز رزمی،  نوبت 223ده هزار و انجام  نهاجا با ،در سال ششم جنگ

پرواز هم با انواع هواپیمای  نوبت 836شش هزار و مهمات جنگی بر روی دشمن ریخت و شمار 

 نوبت 626هزار و  86های واگذاری انجام داد و در مجموع شمار ترابری تاکتیکی در مأموریت

 26در مقایسه با سال پنجم جنگ که اگرچه این تعداد پرواز  در این سال به ثبت رسانید. پرواز را

ولی از نظر تحرکات و  ،دهدکاهش نشان می نوبت 818چهار هزار و بود،  نوبت 366هزار و 

های رزمی و هماهنگی خوبی که در منطقه نبرد از طریق قرارگاه هوایی رعد به ابتکار فعالیت

ایجاد  یوو دیگر یاران  شهید اردستانی هالعاده ارزندو درخشش فوق ، شهید ستاریشهید بابایی

فروند  81نهاجا  ،در این سال ،وضعیت مطلوبی از خود به نمایش گذاشت. با این حال ،شده بود

و دو « 2اف»فروند  3، «1افآر.»، یک فروند «1اف»فروند  ششاز هواپیماهای شکاری شامل: 

، یک فروند 2«616بوئینگ»سنگین  همراه با یک فروند هواپیمای ترابری ،«81اف»فروند 

  ،«281-آ.بی»ترابری )فرند شیب( و یک فروند بالگرد « 26اف»هواپیمای 
 
فروند از  28جمعا

 نفر خلبان شهید و دو نفرهم اسیر شدند. 82 ،هواپیماهای خود را از دست داد

 

                                                           
نموده یهایی که از شمال مراجعت، ماو که از نظر اخالقی فردی خشک مغز، جسور و غرورهای کاذب بود. در یکی از مسافرت -8

خورد که این مسئله بر درنده خویی او اثر منفی به خاطر همراه داشتن برنج غیر مجاز با مأموران کمیته درگیر و کتک مفصلی می
گذاشته بود. البته در این مقطع به دالیلی مرخصی خارج از کشور برای خلبانان شکاری در ارتش مجاز شده بود و رفتن به مرخصی 

 شد!  یژه کشورهای اروپایی یک امتیاز محسوب میخارج از کشور به و
این هواپیما برای انتقال نیروهای داوطلب به ارومیه اعزام گشته بود؛ الزم به توضیح است که جهت تحرک هوایی بیشتر،  -2

 نالمبیهای بزرگ از فتحتوسط کارکنان فنی پیاده و این هواپیماها در عملیات 616-های تعدادی از هواپیمای جامبوجتصندلی
، نفر( از شهرهای بزرگ همچون تهران 8166برابر ظرفیت )حدود  1نیروهای داوطلب اعم از سرباز و بسیجی را گاه تا  تا مرصاد
 هیا امیدی ، اهواز، ارومیه و... شبانه )چون روز در معرض تهدید هوایی دشمن بود( سوار و در دزفول، مشهد، شیراز، تبریزاصفهان

توانستند در برابر نیروهای دشمن یشان بودند، فردا میهاکردند و نیروهای احتیاطی که روز قبل در کنار خانوادهپیاده می
 آرایی نمایند.صف
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  8-8تصویر شماره 

 رات سنگینیتعم یانیمراحل پا، در «4اف»ده یدبیک فروند جنگنده آسی

متخصص و  هط سامانتوس ،ار آسیب کلی در جنگ شدنددچ بسیاری از این نوع هواپیماها که 

 ، بازسازی و آماده شدند.متعهد فنی تعمیر
 

پایگاه « 2اف»توان به سقوط دو فروند هواپیمای می ،از سوانح شاخص دیگر سال ششم

یاد کرد که خلبانان هردو هواپیما موفق  ،29/2/8962اربیل عراق در مورخ  هدر منطق تبریز

سروان یوسف  ؛خلبان لیدر اماحه دیده را ترک کنند ان هواپیمای سانپر شدند با صندلی

به دست کردهای  سروان عباس رمضانی ؛به اسارت دشمن درآمد و خلبان شماره دو سمندریان

نقالب اسالمی پس طرفدار ایران از چنگ دشمن گریخت و از طریق نیروهای سپاه پاسداران ا

 ز تحویل داده شد.ی مجروح به پایگاه تبریاز چند روز با تن

/ به خلبانی سروان ارسالن خادمی« 81اف»یک فروند هواپیمای  ،البته در این مقطع

فرماندهی و کنترل توسط پدافند خودی بر  هبازهم به دلیل فقد سامان سروان منصور خانپور

  !؟شدندساقط و خلبانان موفق به ترک هواپیما « گناوه ربند»در نزدیکی « گوره»روی 

 اگرچه با انجام یک عملیات ،باید یادآور شد که در ششمین سال جنگ ،در پایان این مبحث

 جمهوری اسالمیعملیات پراکنده آفندی و پدافندی به ظاهر موازنه نظامی به نفع  18بزرگ و 

با همه دستاوردهای « 1والفجر»یات ایران تغییر کرد؛ ولی از نظر تأثیرگذاری اجرای عمل

ت المللی چندان به ایران رویکرد مثبصحنه بین ،نمایی دشمناش در منطقه، با مظلومبرجسته

 و حمله به مردم عراق با گستاخی و شدت بیشتر، جنگ شهرها شدنشان نداد و این امر باعث 

 دفاع را همچنان پیگیری کند.بی
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  ها و نبردهای هوایی سال هفتم جنگـ عملیات2

 ،«1والفجر»ایران با توجه به پیروزی در عملیات بزرگ جمهوری اسالمی نیروهای رزمنده 

. از این کنند تصرف را های بیشتری از خاک عراقسعی کردند، سرزمین 8962یز سال یدر پا

و  8و برای رسیدن به این هدف، عملیات فتح  کردندفعال  8962را در سال  قرارگاه رمضان ،رو

عراق به رهبری مسعود بارزانی  را در داخل خاک عراق با کمک حزب دمکرات کردستان 9و  2

های به ترتیب در تاریخ ،راق اعالم آمادگی کرده بودو علیه حکومت ع داشت که تمایل به غرب

 کیلومتری خاک عراق زیر نظر قرارگاه رمضان 966تا عمق  ،8962آبان  23مهر، چهارم و  83

ق و های برهای موشک زمین به هوا، تأسیسات نظامی، نیروگاهانجام دادند و بخشی از پایگاه

 آسیب رساندند. لیکن به دالیل به آنها یاکرده و  در منطقه منهدم عراق را نفت هایپاالیشگاه

برای « 1کربالی»جنوب معطوف گشت و عملیات بزرگ  هباردیگر نظرشان به منطق ،راهبردی

الیل به د « سازسرنوشت». از آنجایی که این عملیات شدریزی طرح های بصرهرسیدن به دروازه

به  در همان لحظات اولیه (فارلینمسئله مک) آمریکا-ایران هسیاسی و افشای مذاکرات مخفیان

تا  ودش. لذا الزم است ابتدا اشاره کوتاهی به این مقوله شددلیل لو رفتن با شکست مواجه 

-اسیتسلیحاتی و سی -خوانندگان و پژوهشگران دیدگاه روشنی نسبت به جنگ از بعد نظامی

   امنیتی داشته باشند.

 «ایران کنترا» فارلینمک ماجرایـ الف 

ات که تلف نانیی در لبآمریکاهای )جهادی( به یک پادگان تفنگداران درپی حمالت گروه

ار به حمایت از رژیم عراق پرداخت؛ با یک تغییر رویکرد آشک آمریکاانسانی بسیاری داشت، 

رونالد ریگان  ،(8962)آذر 8319و سپس در دسامبر  شدپذیرای وزیر خارجه عراق در واشنگتن 

 سازیه منظور عادیب« دیوید مک»را به عنوان نماینده خود به همراه « دونالد رامسفلد»آقای 

 . کرد روابط و نزدیکی بیشتر با عراق، راهی بغداد

به بعد، به هنگام تالش مأموران خریدها و  8962های در خالل سال ،ایبا چنین سابقه

 یافزار، فردهای فروش جنگایران از طریق واسطهجمهوری اسالمی نیازهای تسلیحاتی 

 مطرح یهودی کی)البته خود را به عنوان « فریمنوچهر قربان»نام  االصل بهیرانیو ا یهودی

علوم شود. بعدها میران باز میش به این زمان پایند و از همکیارتباط برقرار م آنانرده بود( با کن

 کاآمری یس اطالعاتی)موساد( به سرو لیئاسرا یس اطالعاتین شخص از طرف سرویشود ایم

با توجه  فریمجاب به تماس با دفتر لندن شده است. قربان ،تیانجام مأمور یو برا یا( معرفی)س
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 یهاافراد منتسب به جناح یج با برخیتدربه ،ده بودیه دک ییهاو آموزش یاسیبه شم س

برای جلب نظر ایران در  آمریکا. در این راستا دولت 8ندکیز ارتباط برقرار میکشور ن یاسیس

م صدام ینه تنها از دادن اطالعات نظامی و عملیاتی ایران به رژ ،«1والفجر»جریان عملیات 

 . شدنیز  فاو هخودداری کرد، بلکه به نوعی موجب غفلت ارتش عراق از منطق

( 8961 ، اواخر بهمنات تصرف فاویعمل هشود )در آستانین اساس، قرار گذاشته میبر ا

طور مؤثر در به« تاو»و « هاگ» یهاکار گذاشته شود. موشیران در اختیاز ایمورد ن یهامحموله

ق ما و انهدام تانک به ارتش عراین خسارت از نظر سقوط هواپیشد و بزرگترار گرفته کجنگ به 

توانست زمینۀ اهداف سیاسی را فراهم آورد. اما حوادث ناخواستۀ میگردید. این موفقیت وارد 

، مقامات «1والفجر»هرحال، با پیروزی در عملیات بعدی امکان چنین کاری را فراهم نیاورد. به

ئتی به ی؛ و بدون اطالع و هماهنگی قبلی با ایران، ه2ندنه را مساعد دیدییی زمآمریکادخیل 

( همراه با یک 8316مه  22) 8962 خرداد 1با گذرنامۀ ایرلندی در  نیفارلکاست میر

ن ایراجمهوری اسالمی های عالی فرستند و خواستار مالقات با مقامهواپیمای حامل سالح می

استقالل افرادی در سطح شوند که با برخورد سرد ایران مواجه و با انتقال آنان به هتل می

ت چند نفر کرات با شر کو مذا 9پذیرند؛( و...، آنان را مینمایندگی مجلس )دکتر حسن روحانی

یا همان وردی نژاد )بعدها رئیس خبرگزاری ایرنا( احمد وحیدی )بعدها « فریدون»از جمله: 

معاون وقت وزارت امور  -هادی نجف آبادیو دکتر  -مسئول وقت اطالعات سپاه -وزیر دفاع(

شود، اما یان گذاشته میدر م )ره(ینیخمها( با امامگروگان ی)آزاد آنان ی( آغاز و تقاضا-خارجه

ئت نند. در نتیجه هیکیموافقت نم ین تعاملیشان به دلیل عدم صداقت طرف مقابل با چنیا

                                                           
ها و فر، بولتنیبا قربان یان دوستی( بود که در جریالله منتظرتی)برادر داماد آ یهاشم یدمهدین افراد سیاز ا یکی - 8

 داده است.ین فرد قرار میار ایرا در اخت یمنتظر یت آقایشور به بک یاجرائ یهااز دستگاه یارسال همانمحر یهاگزارش
فروخته بود. نخستین  98/2/8961درصد گرانتر در مورخ  96با قیمت « تاو»قبال  از طریق واسطه تعدادی موشک  البته امریکا -2

است و قدرت « سوپر هاگ»تحویل گردید که ادعا شده بود از نوع  در فرودگاه مهرآباد 1/3/8961در « هاگ»محموله موشک 
های قدیمی هستند ها نشان داد، همان موشکرا دارد که آزمایش«( 22میگ»هزارپا )برای هدف قرار دادن  62انهدام اهداف تا 

روز نه تجهیزاتی ارسال شود و نه  19یرفت و با سوء ظن به قضایا نگریست. در نتیجه، این امر موجب شد تا و ایران آنها را نپذ
 امریکا بارگیری شده گروگانی آزاد گردد و حتی بعدها معلوم شد که آنها از انبارهای اسرائیل

 
« فاو» در جریان عملیات است! نهایتا

ای قبضه 266، موشک تاو به ایران بدهد. درنتیجه یک محموله حاضر شد با هماهنگی به جای موشک هاگ 26/88/8961در 
ها اقدام کند که چنین نشد! به فرودگاه بندرعباس رسید و قرار شد که ایران برای آزادی گروگان 1/82/8961موشک تاو در 

 (   199و  186، 289-211، صص آقای رفسنجانی 61سال )بنگرید به: خاطرات 
برای داشتن آزادی عمل(، سرهنگ دوم  3/3/61)به ظاهر مستعفی در  رئیس سابق شورای امنیت ملی آمریکا« فارلینمک»آقای  -9
« میلر»کارشناس امور ایران، یک کارشناس سیا )معرفی نشده( و شخصی به نام « جرج کیو»عضو شورا، « هوارد تیچر»، «اولیور نورث»

  بوده است. نخست وزیر اسرائیل« پرزشیمون»مشاور مورد اعتماد « امیرام نیر»که بعدا معلوم شد یک افسر اسرائیلی به نام 



 233بخش پنجم: نبردهای هوایی در سال ششم، هفتم و هشتم دفاع مقدس / 

 

 یقربان ،گردد. با این رسوایییی ناکام بازمیآمریکا
 
فر به نوعی از روند مذاکرات حذف و ظاهرا

درصد باالتر از قیمت بازار بوده( از  96التفاوت قیمت اقالم که برای گرفتن مطالبات خود )مابه

 الله منتظری منعکس و در اوایل آبانماهمراتب را به بیت آیت یهاشم یدمهدیطریق ارتباط با س

های شیوع انحرافی پس از درج خبر و نگرانی شود.ینامه در نماز جمعه پخش مبه صورت شب

از طرف یادگار امام به « فارلینمک»پیشنهاد افشای علنی جریان  86/1/8923آن، در مورخ 

آبان )روز اشغال سفارت  89نماز جمعه مورخ  هشود. او هم در خطبداده می آقای رفسنجانی

 «فارلینمک»رساند. از طرف دیگر مراتب سفر پرده به اطالع مردم می( موضوع را بیآمریکا

راع»لبنانی  هنامبه هفته« آقای حسن صبری»توسط 
 

، به صورت 82/1/8962در مورخ  «الش

  افشا شد.عمومی 

ر بمب خبری د کیران، ماجرا ناگهان به صورت یدر ا یمقام رسم کیبه این ترتیب با اظهارات 

اخل ایران ها به دییآمریکاه توسط ک یشود. شاید بتوان گفت بمبیمنفجر م آمریکاژه یوجهان و به

 مریکاآدر دولت  یاسیس یبازگشت و موضوع به بحران آنهابه خود های آن ترکشپرتاب شده بود، 

ی موجب افزایش شدید فشارها به ایران شد و از دیگرسو، ی. نتیجه این اقدامات از سوشدل یتبد

 .های الزم را برای جلوگیری از پیروزی قاطع نظامی ایران و شکست صدام میسر نمودزمینه

 ب ـ نبردهای هوایی سال هفتم

ی جه شد و اقداماتبا مشکالت بیشتری از نظر تجهیزاتی موا ،هفتمسال نیروی هوایی در 

های گذشته انجام داد که در ادامه داشتن خود همچون سالی و سرپانگهیدر جهت خوداتکا

موشک زمین به هوای  کردنو سوار  به طرح سجیل ،ضمن اشاره به اهم نبردها و حوادث هوایی

 شود.توسط جهادخودکفایی نهاجا نیز اشاره می« هاگ»

بود، که جهت  حمله خلبانان عراقی به فرودگاه شیراز ،8962 کی از روزهای تلخ در اواخر مهری

 شود.آگاهی خوانندگان گرامی از روند جنگ به برخی از نبردهای هوایی این روزها اشاره می

ده ید در مسیر شیراز« راژیم»با سه فروند  29/6/8962مورخ  86:96ساعت  ،خلبانان عراقی

راژهای عراقی یبه پرواز درآمدند. م گاه بوشهریاز پا« 1اف»و « 81اف»درنگ دو فروند یشدند و ب

ر یوهاکشرق س یلیا در چند مایدر یرو
ْ
لَبک

َ
یهو  ا م 

ُ
 دن بهیرس یشرق در راستا یرو به سو اال

ن یا یبه سو« 81اف»شدند و هواپیمای  ییراز شناسایو ش ازرونک، مانند بندر گناوه ییشهرها

« انکرپ» 86:26ند. در ساعت کدا یرا در رادار خود پ آنها، اگرچه نتوانست شدها رهسپار هدف

 ود.شمیار یراز آتش به اختیش ییند و پدافند هوایبیرا م آنهاخود  یلیما 62راز در برد یگاه شیپا
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برای  آنهاورش بردند، اگرچه ی« کخار » ز از ارتفاع باال بهین« 22میگ»دو فروند  ،گرید یاز سو

 ند.راژها آمده بودیار مکان یاز پا ییهوا یسبردارکع یا برایما و  ییب سامانه راداری و شناسایفر

 ور داد و بازگشت و دو فروند دیگر فرودگاهتک راژها سوخت کافی به دو فروند میراژیفروند از م کی

« 666بوئینگ»رسان سوخت یمایدو فروند هواپ ،اثر آن بره کردند کرا بمباران  رازیش یرنظامیغ

« هما» ییمایت هواپکشر  696نگیفروند بوئ کید. یرس یمکان یگر زیفروند د کیو به  شدند منهدم

 یانان جیرد، اگرچه زکها برخورد بمب یهاشکبا تر  ،مسافران خود بود کردنه در حال پیاده کنیز 

ل یدو اتومب راز ویفرودگاه ش یرسانل سوختیاثر این بمباران دو دستگاه اتومب برد. ینرس یسکبه 

ما همراه یان هواپکمار و معلول، چهار دستگاه پلیدستگاه حمل ب کیل حمل بار، یاتومب کیشارژر، 

و برج  یون دولتیرفتند و به ساختمان پاو بینشن از یاستس کبوس و فولینیدستگاه م کیبا 

شدند و  یتن زخم 96د و ید. شش تن از هموطنان شهیب رسیمراقبت و سالن انتظار فرودگاه آس

مان ارتش عراق ز یهاجنگنده ،ن به هوایتوپخانه پدافند زم یاز سو ینش آنکزه نبودن وایبه انگ

ار و بدنه ویخلبانان در و د یهامسلسل یر اندازینند و با تک افتند تا دوبار بر فراز فرودگاه گذری

 ردند. کماها را به رگبار بستند و سوراخ سوراخ یهواپ

آمدند  رازیمتحد به ش ارشناسان سازمان مللکاز  ی( گروه26/6/8962روز ) ،چهار روز بعد

از محل  ییهاسکردند و عکراز فراهم یارتش عراق بر فرودگاه ش ییاز بمباران هوا یو گزارش

 کیه در آتش سوخته بود و ک« 696نگیبوئ»و همان  یمسافربر یماهاینارهواپکبرخورد بمب 

گر ید ییپرواز به جا یه براکما یمار درون هواپیب کیما و یدار هواپهمانیم کی، ینشانمأمور آتش

 دند. راز روبرو شیمارستان شیداد در بین رویا یهاید و با زخمشته شده بودنکبرنامه شده بود، 

از « یئ1اف»فروند جنگنده فانتوم  کیخلبانان  ،8962 مهر 21روز  66:26در ساعت 

ورش بردند و آنجا را بمباران یعراق  کدر خا یپادگان نظام کیبه  همدان یارکگاه سوم شیپا

ده شد و در یانفجار بمب شن یآباد صدادر شهرستان خرم 86:11ردند. متقابال  در ساعت ک

 کره خار یدر جز« 22میگ»جنگنده فراصوت و بلند پرواز  یاز سو ییبمباران هوا 82:6ساعت 

ه ک« رشادت»رخش  ینفت یوکس ،هان بمبارانی. همزمان با اهمراه نداشت یانیه زکداد  یرو

تش به آ کموشفروند  کی کیبا شل ،بود ره الوانیجنوب جز یلومتریک 36در  ینفت یوکس کی

 د.ینرس یانیه زکبمباران شد  رازیش یمیارخانه پتروشک 82:92ده شد و ساعت یشک

 یلیاه در چند مایانفجار همراه با دود س یصدا ،مهرماه 26روز  88:22در ساعت 

فروند جنگنده  کیو  شدنیز قرمز  رازیدرنگ آسمان شیگزارش شد و ب غرب گچسارانجنوب
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. 8دشمن به پرواز در آمد یهانکافبا جنگنده بمب ییارویرو یراز برایش ییگاه هوایاز پا« 2اف»

ر خطر قرمز شد. ساعت یز با نواختن آژین کآسمان شهرستان ارا ،82:62دقایقی بعد در ساعت 

برخورد  یداده شد و صدا بندر بوشهر یبه سو« 22گیم»خبر از پرواز جنگنده بلند پرواز  82:86

ان داد و ساعت کن شهر را تیده شد و ایشن ا در بوشهریدر یهاآب ما بهین هواپیا یهابمب

 آمد.  به آسمان بوشهر ییس هواکگرفتن ع یبرا« 22میگ»فروند جنگنده  کی 86:66

 یدر گزارش ییهوا یرویفرمانده ن« شعباند یحم» ؛سپهبد خلبان ،21/6/8962در روز 

رده است. به درستی در کرا بمباران  کره خار یبار جز 818عراق  ییهوا یروینون نکه تا کد یگویم

ه ک یاداده هنوز بهره کره خار یبمباران جز یبرا ینینه سنگیچه هزعراق ه کافت یتوان درینجا میا

 ود.امده بیبه دست ن ،ش باشدکنفت یهایشتک یریسامانه بارگان رفتن ینشان دهنده از م

 «74اف»بر جنگنده « هاگ»و نصب موشک « سجیل»پ ـ پروژه 

در راستای رهنامه یا  سو،از یک  ،های آغازین دفاع مقدسدر همان سال )ره(حضرت امام

اگر این جنگ بیست سال هم طول »ایران فرموده بودند که: جمهوری اسالمی دکترین دفاعی 

در دوران انقالب اسالمی بر روی خوداتکایی و  ،دیگر سویله از معظم«. ایمبکشد، ما ایستاده

ه این امر بودند تا جایی ک کردهتأکید  بارهاقطع وابستگی به بیگانگان به ویژه در ابعاد نظامی 

 است. و.... شدهالهی ایشان هم درج -ه سیاسینامحتی در وصیت

 هایدر راستای رهنامه یا دکترین ترسیم شده در دفاع مقدس، باعطف توجه به تحریم

ای هایران، تعداد موشکجمهوری اسالمی ظالمانه نظامی استکبار جهانی علیه نظام نوپای 

های ششم دفاع مقدس رو به کاهش بود و نهاجا از سال« 81اف» هجنگند عملیاتی فونیکس

( به بعد، با مشکالتی ازجمله کمبود قابل توجه این نوع مهمات که موشک سازمانی 8961)مهر

آمد، مواجه بود و تآمین آن هم از بازارهای آزاد به حساب می« 81اف»و اصلی هواپیمای رهگیر 

بایست یک حرکت یق واسطه غیرممکن بود. لذا براساس رهنامه یا دکترین جنگ میو از طر

. پذیرفتصورت می« 81اف»موشکی مناسب برای هواپیمای  ساختنانقالبی برای جایگزین 

های آغازین جنگ در نیروی هوایی توسط های نوآورانه از سالحرکت ،البته از نظر سابقه

های تعمیر نگهداری و ساخت جهاد خودکفایی در نهاجا و کارکنان غیور فنی در زمینهمعاونت 

 قطعات بحرانی صورت گرفته بود. 

                                                           
جهت پوشش هوایی و آموزش به  از پایگاه دزفول« 2اف»، تعدادی هواپیمای به اصفهان« 81اف»پس از انتقال هواپیماهای  -8

 منتقل شدند. شیراز
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براساس منویات حضرت  8921در این خصوص همان گونه که قبال  اشاره شد، از سال 

از  کیای نماینده امام راحل در ارتش ، معاونت جهاد خودکفایی به سرپرستی یمنهااله خآیت

طی که بود و با ارتبا شدهتشکیل  همافران متعهد، متخصص و انقالبی به نام عطاءالله بازرگان

ز های خوبی در این زمینه اهای کشور برقرار گردیده بود، پیشرفتبا دیگر صنایع و دانشگاه

جمله ساخت لنت ترمز، الستیک و برخی دیگر از قطعات بحرانی و مورد نیاز هواپیماهای نهاجا 

از آن برخوردار  آمریکاجا و نیروی دریایی که فقط نها« 81اف»ازجمله جنگنده بسیار پیشرفته 

 . به دست آمده بودبودند، 

، «1اف»و قبال  « 81اف»های های هوابه هواِی مورد نیاز جنگندهبه منظور تامین موشک

کردن موشک توان به سوار بود که از آن جمله می شدهآغاز  8961های خوبی از سال حرکت

تحت عنوان « 1اف»بر روی هواپیمای « استاندارد»نیروی دریایی موسوم به  سطح به هوای

پروژه موسوم به « 81اف»بر روی هواپیمای « هاگ»و موشک زمین به هوای « ابابیل» هپروژ

ها در انبارهای ارتش به اندازه اشاره کرد. شایان ذکر است که تعداد این نوع موشک« سجیل»

 .شدنیاز جنگ بود و از این حیث کمبودی احساس نمی

 

 
 8-3تصویر شماره 

 کدر حضور رهبر معظم انقالب درباره موش عطاالله بازرگان 2پیسمت راست سرت ؛دوران سازندگی

له به سرلشکر باقری فرماندهی توسط معظم 7685بار در سال او برای نخستین) دهدیح میتوض« قاصد»

 یروزآبادیر دکتر فک، سرلشیشهید ستار .(وقت نهاجا برای تشکیل جهادخودکفایی نیرو معرفی شده بود

 شوند.یده میز در صحنه دیل ن.م و آقای محمدی گلپایگانی نکس ستاد یرئ
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نفر از متخصصین اسلحه، الکترونیک،  89کارگروهی مرکب از  8961در این راستا در سال 

؛ 8شدو... در معاونت خودکفایی نهاجا تشکیل « 81اف»موشک، خلبانان کابین جلو و عقب 

در اختیار گروه گذاشته « 81اف»معیوب و یک فروند هواپیمای « هاگ»تیر موشک در ابتدا پنج 

ی گرفته پ های تعمیرات سنگین یا شلتر پایگاه یکم مهرآبادو فرایند انجام کار در یکی از آشیانه

ابتدا به  ،روزیروز تالش شبانه 16شود. این موشک با زحمات و تنگناهای بسیاری با می

و نخستین آزمون پروازی آن توسط خلبانان گروه  شدسوار « 81اف»صورت مکانیکی بر روی 

( در پایگاه یکم تحت نظر مستقیم و سرگرد محمد عقبایی مازندرانی)سرگرد فریدون علی

فرماندهی نهاجا صورت پذیرفت که در سطور زیر به بخشی از خاطرات سرهنگ  سرهنگ صدیق

ک بار ی بیش از این،شود: در این خصوص اشاره می مازندرانیفریدون علی ازنشستهخلبان ب

از طرف نیروی هوایی به دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر واگذار شده بود و « سجیل»طرح 

به هیچ وجه این کار قابل انجام نیست. چراکه این موشک زیر  :به دالیل فنی گفته بودند آنان

« الزیر ب»هایی که دارد، باید تواند سوار بشود و به علت پهن بودن بالکنمی« 81اف« »بدنه»

 نیاز به نوعی وفق
 
داپتور»دهنده یا هواپیما سوار شود. برای این کار هم حتما

َ
 «ربالزی»در مقر « ا

ه خاطر آید و بیا پایلون است که با وجود اداپتور مورد نظر، موشک به پایین می« رگ»موسوم به 

ه های موشک بچهو ترکیدن الستیک، بال کمی ارتفاع از زمین، ممکن است هنگام نشستن

 زمین گیر کند و موجب سوانح غیرمنتظره شود. 

طی دو مرحله  ،اتخاذ تمهیدات الزمبرای رفع این مشکل، با طراحِی سازوکار مناسب و 

های قدرت مانور هواپیما با این موشک ها برطرف و محدودیتآزمایش پروازی موفق، نگرانی

 نیز سنجیده و محاسبه شد. 

رهایی موشک از زیر هواپیما و روشن شدن راکت موتور آن از  ، مکانیزممشکل بعدی

 ها به صورت مرحله بهزمایشگاهی، تستکه به دلیل نداشتن امکانات آ ای ایمن بودفاصله

 همرحله در پرواز صورت پذیرفت و پس از گذشت سه ماه و رفع اغلب موانع، نخستین پرواز مرحل

                                                           
همافر  به عنوان رئیس جهادخودکفایی، ( عطاءالله بازرگان2اعضای اصلی تیم عبارت بودند از: سرکار سرهمافر )امیر سرتیپ -8

(، همافر احمد اکبری )الکترونیک(، همافر کرداوغلی، همافر راد، همافر عباسی )موشک فونیکسخداوردیان )اسلحه(، همافر 
داد و آقایان مهندس گیلی و دکتر مانی اختر و فردی به نام استاد غالم که امور فلزکاری را انجام میبقایی، مرحوم همافر نیک

یگر از پرست و تعدادی دناصر معصوم/ سروان بودند و یک نیز تیم فرعی یا پشتیبان متشکل از سرهنگ خلبان شهرام رستمی
 تعیین شده بود.  « هاگ»و موشک « 81اف»متخصصین گردان نگهداری 
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آزمون داغ )گرم( موشک با هدف جدا شدن ایمن آن از زیر بال هواپیما توسط اینجانب و سروان 

 قب( به این شرح انجام شد. )کابین ع محمد عقبایی

رسان از ، یک فروند تانکر سوخت«1اف»ابتدا دو فروند هواپیمای  ،در این مرحله از پرواز

شدند. یک فروند هواپیمای جت و یک فروند هواپیمای دامی)هدف( نیز از سمنان بلند  مهرآباد

فرماندهی نهاجا در آن استقرار  فالکون نیز در برنامه گنجانده شده بود که سرهنگ صدیق

کند و یک با فاصله جانبی دو هزار پایی پرواز « 81اف»بایست در کنار داشت. این هواپیما می

سری دوربین پیشرفته در آن کار گذاشته شده بود تا از لحظه ی شلیک، فیلم و عکس تهیه 

های مربوطه در آرشیو معاونت جهاد خودکفایی و یا عقیدتی سیاسی کند. )قطعا باید فیلم

 نهاجا موجود باشد(. 

مسلح به دو تیر موشک، « 81اف»پروازی با هواپیمای  پس از بلند شدن و رسیدن در منطقه

را شلیک کردیم. موشک به سالمت از هواپیما جدا « هاگ»برابر دستورالعمل نخستین موشک 

همان جا دستور دادند که دومین موشک را هم  شد و به طرف هدف پرواز کرد که جناب صدیق

یا هواپیمای بدون سرنشین بود « وی.ِاس.تی.تی»شلیک کنیم. )هدف دامی یا مجازی نوعی 

ه البت (شد.خریداری شده بود و در پرواز هم از طریق زمین کنترل می« هاگ»که برای آزمایش 

اصابت به هدف بود که پس از مشاهده سنجش شلیک موشک اول فقط برای اطمینان و نه 

روشن شدن اولیه راکت موتور موشک و حرکت نسبی آن به سمت هدف، دستور شلیک دومین 

موشک صادر شد و موشک دوم هم به سمت هدف هدایت شد و اشک شوق از چشمانمان 

 به هدف دامی اصابت نکرد.
 
 بیرون زد. اگرچه موشک دقیقا

 از همان باال و آمیز آن، بالفاصله جناب صدیقز انجام موفقیتخالصه کالم این که پس ا

 داخل هواپیمای فالکون مراتب را به مسئولین باالتر اطالع دادند و آقای هاشمی رفسنجانی

در اولین خطبه نماز جمعه، موضوع را اعالم و علنی کردند. به این ترتیب  ،نیز براساس آن

پایی و در فاصله حدود  هزار 81های بعدی را ما برای شلیک به سمت هدف در ارتفاع آزمایش

 )هدف( انجام دادیم و موشک به هدف اصابت کرد و... « وی.ِاس.تی.تی»بیست و پنج مایلی 

جهت استقاده کاربردی، دو فروند هواپیمای  هید باباییبه دستور ش ،های بعددر ماه

جهت هدف قرار دادن  به پایگاه بوشهر« سجیل»آماده مسلح به دو تیر موشک « 81اف»

نبرد گسترش داده شدند و در منطقه نبرد نیز  ههای متخاصم و آزمون عملی در صحنجنگنده

های های متخاصم شلیک شد و در مرحله بعدی دستورالعملچند تیر موشک به سوی جنگنده
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( گامربوطه تهیه و دیگر خلبانان نیز مجاب به پرواز با چنین آرایشی )مسلح بودن با موشک ه

 )سرگرد« 81اف»توسط خلبانان  در عملیات مرصاد« هاگ»و آخرین موشک   8.شدند

 شلیک شد. « 23میگ»علیه یک فروند  /شادروان کازرونیعادلی

 یاطی امریه 8962 اقدامات نهایی، سرانجام در آذرو درپی انجام  موارد گفته شدهبا توجه به 

 .2شودبه فرماندهی لوج )آمادو پشتیبانی( داده می« هاگ»تیر موشک  82دستور واگذاری 

 4و نبردهای هوایی در کربالی ت ـ شدیدترین بمباران دزفول 

و دزفول در پنجم آذر  ، شهرهای اندیمشکحمله به پایگاه دزفول ،از وقایع مهم این مقطع

دقیقه ادامه داشت و پایگاه شهدای زیادی تقدیم میهن کرد.  22بود که حدود  8962سال 

( را با پایگاه خودش )کوت خوشبختانه یک خلبان دشمن هم که گم شده و پایگاه هوایی دزفول

های اشتباه گرفته بود، بعد از چند دور گردش و نداشتن امکان نشستن، به علت شلیک توپ

 د و هواپیما را بااش نخورد، سوخت تمام کر ضد هوایی، در حالی که یک گلوله هم به هواپیمای

ان ترک کرد! و اسیر شد.  صندلی پر 

که به عنوان بزرگترین عملیات « 1کربالی»ریزی و اجرای عملیات طرح خاتمه هدر آستان

-نبردهای هوایی پراکنده به ویژه بمباران مراکز اقتصادی ،شدسال هفتم جنگ تلقی می

های ( توسط جنگنده8962)سوم دیماه « 1کربالی»صنعتی ایران به تواتر تا آغاز عملیات 

ای و یا شناوره نفتی خارک هتا پایان کردگرفت و نیز دشمن همچنان تالش میعراق صورت می

از حرکت دسته جمعی  آنهاحامل نفت را بمباران کند و شرکت نفت هم برای پوشش هوایی 

رش های گستتا جنگنده کردزمانی حدود دو تا سه روز تدبیر و استفاده می هشناورها در فاصل

مهاجم  هایبتوانند با پروازهای تندخیز )اسکرامبل( با جنگنده در پایگاه بوشهر« 81اف»یافته 

های پراکنده و انحرافی انجام شده به دنبال عملیات ،دشمن مقابله کنند. در چنین شرایطی

م دیدر جبهه ها قبل به منظور که از ماه« 1کربالی»، عملیات 8962ماه های شمالی، در سو 
                                                           

در میادین نبرد بارها مورد استفاده  تکمیل شد و در زمان فرماندهی شهید ستاری این پروژه در زمان فرماندهی سرهنگ صدیق -8
 ارسنبرد در خلیج ف هدر منطق جواد طالبیقرار گرفت، اگرچه نتیجه مطلوبی در عمل نداشت. نگارنده خود به اتفاق سروان بن

اقدام به شلیک یک تیر از این نوع موشک در برد تعیین شده به طرف جنگنده متخاصم کردیم که موشک  28/1/8966در مورخ 
شد؛ به دلیل به هدف اصابت نکرد! اما به دلیل سوخت و برد زیاد موجب ایجاد رعب و وحشت در خلبان هواپیمای دشمن می

روان / سیک تیر موشک توسط سرگرد جعفر بهادران به دستور شهید ستاریشک و تردید در کارائی این موشک پس از جنگ، 
 پرست در میدان تیر سمنان به سوی هدف شلیک شد که نتجه مثبت بود.معصوم

ر یت 82ه کرا در این نامه داده بود  ینهاجا دستور یکمعاون لجست کنیار در آمده بودند. اکها درست از در این مقطع آزمون -2
نند و پروژه کار کها کموش ی( بدهد تا آنها روییفاکنده معاون جهادخود ی)نما ییهوا یکلجست یرا فرمانده« کهاو » کموش

 نبرد برسانند.  هکاربردی در صحن هبه مرحل« لیسج»
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در منطقه ابوالخصیب، توسط سپاه طراحی شده بود، به اجرا  های شهر بصرهدروازه رسیدن به

درآمد که در مرحله اولیه به دلیل آگاهی و هوشیاری دشمن از زمان و مکان عملیات با تحمل 

ها برای ییآمریکا ،«1کربالی»در فرایند طراحی و اجرای عملیات . شدتلفات شدید، متوقف 

خود را بدون  یاماهواره یهاسک، نه تنها عجلب نظر تازه و جبران کوتاهی در عملیات فاو

ار رژیم صدام گذاشتند، بلکه اطالعات دقیقی از مکان و زمان دقیق یدستکاری و به روز در اخت

 را به روسای عراق دادند.  8962شروع این عملیات بزرگ ایران در سال 

، پس بردنددر غفلت به سر می فارلینکه از عواقب وخیم افشای سفر مک یرانیمسئوالن ا

ه کز یش لو رفته است. اما ارتش عراق نیات از پیعمل هشوند، برناممی ات متوجهیاز شروع عمل

ن کرممیگر پس گرفتن آن غینند، دکش نفوذ کرانی بتوانند در خایدانست اگر رزمندگان ایم

ات به دفاع آگاهانه از خود پرداخت و در بدو عملیات با تمام قوا یاست؛ لذا در همان آغاز عمل

 و تلفا دست به مقاومت زد
 
 رد. سپاه وارد ک هسنگینی به نیروهای بسیجی و رزمند ت نسبتا

گاه یاز پا« 2اف»فروند جنگنده  کی( 8962دی  1روز بعد ) 88:91، در ساعت با این وجود

ا ر  «یوندپ دو هزاربمب » کیرواز در آمد و پبه  ،ر امر فرمانده قرارگاه رعد بودیه زک یارکنجم شپ

 کیز ین 82:22ند و بازگشت. ساعت کفرو اف« فاو»د نبر  یهادانیارتش عراق در م یهاگانیبر 

ن را در یشیپ یهاهمان هدف «یوندپ هزاربمب »گر با دو ین دکاففروند جنگنده بمب

 یبانیشتپ یقرارگاه رعد برا یات از سوین عملیرد و بازگشت. اکبمباران « فاو»نبرد  یهادانیم

 سپاه پاسداران بود.« 1کربالی»ات یاز عمل

تر )دوهزار پوندی( توسط هزار پوندی و سنگینهای یکاما با توجه به استفاده بمب

که توسط متخصصین داخلی ساخته شده بود و ابتکار آزمایش و پرتاب آن « 2اف»هواپیمای 

ه است، صورت پذیرفت در پایگاه امیدیه بار توسط شهید اردستانینخستیندر این مقطع برای 

خوب است تا درباره مهمات مشابه غربی آن و تنگناهایی که نهاجا از نظر لجستیک و مهمات 

 مواجه بود، برای یادآوری و یا آگاهی خوانندگان گرامی توضیحاتی کوتاه ارائه شود.

ه ک یو پل یخلبانان جنگنده ارتش عراق به تنگ فن 82:12ساعت  ،ماهیدر روز پانزدهم د

 شیپ یردند، اگرچه ساعتکو آنجا را بمباران  بردندورش ی ساخته شده ارونک یدر انجا رو

به پرواز درآمده بودند  هیدیام یارکگاه پنجم شیه از پاک« یئ2اف»دو فروند جنگنده  ،(88:26)

« 1یربالک» یهاشد از هدفیه گفته مکرا  ییفرمانده قرارگاه رعد جا یدستورها یدر راستا

 یهاگانی رانیو پل بابا را زده بود و ارتش ا یفنخانه تنگردند. ارتش عراق تلمبهکبوده بمباران 
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 ،بامداد 63:66ساعت  ،ن روزیرده بود. در اکرا بمباران « بیابوالخض»افته در یو گسترش  یرزم

برهم  ار دشمن وکاز  یریجلوگ یرا برا یبرخاست و هدف هیدیام یارکگاه پنجم شیاز پا یخلبان

قرار بود آغاز « 2یربالک»ات یه عملکییارتش عراق در جا یهاگانی یزدن آرامش خط پدافند

شد ید آغاز مین روز بایدر هم« 2یربالک»ات ی. عملهدف قرار داد« یزون» یهاتکبا را شود،

ا گو  یرفسنجان یهاشم یات از آقایفرمانده عمل یینبود و برادر محسن رضا یا آمادگیام 

 گر تمدید شود.یروز د هکرد کدرخواست 

 «8کربالی» ـ فرایند نبردهای هوایی در عملیات6

گیرند تا ، مسئوالن وقت جنگ تصمیم می«1کربالی»پس از ناکامی و توقف عملیات 

نند. ک بالفاصله به دلیل حضور عمده قوای نظامی و غفلت دشمن، عملیات جدیدی را طراحی

به اجرا گذاشته شد.  2کربالیات یرا به بار آورد و دوهفته بعد، عمل یمطلوب هجیم نتین تصمیا

ها به دلیل سرعت تصمیم گیری و زمان کوتاه میان تصمیم تا اجرا )ده روز( نتوانستند ییآمریکا

 مال  اک یرو، ارتش بعثنیبگذارند. ازام عراق یات را در اختیار رژین عملیاطالعات مربوط به ا

همزمان  ،درپی آنظهور رساندند.  هصحخود را به من یبرتر یرانیر شد و رزمندگان ایغافلگ

و اقتصادی ایران  حمالت هوایی عراق باقدرت و جسارت بیشتری علیه مراکز مسکونی

 که مراتب در مباحث مربوطه عنوان شده است.شد گیری میپی

 گردد:با رویکرد نبردهای هوایی به اختصار تشریح می« 2کربالی»عملیات بزرگ در ادامه 

 به منظور رسیدن به دروازه« 2کربالی»عملیات 
 
با  از منطقه شلمچه های بندر بصرهمجددا

ا زهرا ی»با رمز  ،8962 دی 83بامداد روز  62:66ساعت  در پشتیبانی نهاجا و هوانیروز

 . 8شدآغاز « اللهسالم

گردان بسیجی که بیشترشان آموزش کمی دیده بودند، شرکت  266حدود  ،در این عملیات

جاد کرده ای و بصره کردند و در برابر سپاه سوم و هفتم ارتش عراق که پنج خط دفاعی بین شلمچه

کیلومتر به نام کانال  2/8و عرض  12دشمن حائلی به طول  ،بودند، ایستادند. در این منطقه

ع ها موضماهی آب انداخته بود و پنج تیپ گارد ریاست جمهوری به عنوان ذخیره در پشت جبهه

 گذرد:رح زیر از نظر میگرفته بودند. که فرایند نبردهای هوایی عملیات یادشده به اختصار به ش

                                                           
اب تکخود در  یهاادداشتیفرمانده جنگ در  رفسنجانی یات نوشته یا گزارشی منتشر نشده، تنها آقایاز ساعت آغاز عمل -8
الع داد: پکدارم یب یسنجق یقه بامداد آقایساعت دو و پانزده دق»نوشته است: « اوج دفاع» آغاز شده و چهار واحد  یشرویرد و اط 

 «.اندستهکها را شدالشهداء خطیو س ، عاشوراثارالله، فجر
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(، نوبت 81-82تعیین شده )روزانه  هباتوجه به سهمی ،از نظر پشتیبانی نزدیک هوایی

)پنجم  هیدیام ییگاه هوایه از پاک« 2اف»فروند  کی 83/88/8962مورخ  63:66درساعت 

وم لشکر س یهاگانیه قرارگاه رعد درآنجا برپا شده بود، از زمین برخاست و ک یی( جایارکش

د. بر ر ک کیدشمن شل یهاگانیبه  ییتات نوزدهکرد و چهارپاد راکارتش عراق را بمباران  یزره

ن بار دوفروند از همان یا بار دیگر و 86:86ساعت  ،«رعد»اساس مدارک و گزارشات قرارگاه 

ر یهار تچ یگریو د یر بمب دوهزار پوندیدوت آنهااز  یکیلشکرسوم زدند و  یهاگانیگاه به یپا

بود، « 2یربالک»ات یعمل یها در راستان بمبارانیا روی دشمن رها کردند. 8یهزار پوندکیبمب 

ر دتر بمباران کردند. پایینا یباالتر  یمکگر همان آماج را یز دو فروند دین 86:26ساعت 

 یپوند 8666ر بمب یورش بردند و چهار تیدشمن  یبه نیروها« 2اف»دو فروند  88:26ساعت

ندند. و در کارتش عراق فرو اف یسوم زره لشکربر سپاه هفتم و  یپوند 2666ر بمب یو دو ت

تکرار شد و در ساعت « 2اف»های این عملیات توسط جنگنده 81:96و 82:29ساعات 

و  یزره یهاگانی بهت را کرا ییتاسه النچر نوزده کیگر، هرید« 2اف»دوفروند  ،86:96

  ردند.ک کیزه دشمن شلیانکم

را برفراز « 81اف»ر یحداقل شش فروند جنگنده رهگ ،در همین روز ییهوا یرویعالوه نبه

ه آوردبه پرواز در« نوح»و « شلمچه»، «هینیحس»تا « هیطالئ»و « کوشک»از  یخود یهاقرارگاه

ه که شرح همان گون نیز یبانیرده باشد. آتش پشتکصحنه نبرد را فراهم  ههواپای بود تا پدافند

 نوبتهر  . درشه در راه بودیهم« 2اف» یمایهواپ نوبت 81تا  82، روزانه با توان داده شدآن 

ات بر آماج دو هزارم کدست  )شهید سرلشکر بابایی ییه سرهنگ عباس باباک یپوند مهم 

رده بود، فرو کهماهنگ  کمعاونت عملیاتی نهاجا( فرمانده قرارگاه رعد با قرارگاه مشتر 

ل یجمع آور»و « یرزمیبانیپشتخدمات»انداختند و همزمان یم العات و هشدار او  هم « هیاط 

ها شتهکار بود و از نظر ترابری هوایی، بسیاری از کدر « کمشتر »ات یعمل کی در واقعبه راه بود، 

هم  کیشدند و لجستیها برده مگر شهرستانیو د ما به تهرانیبا هواپ یتندها بهییا زخمو 

 آوردند.یار آورده بودند و مک یپا

                                                           
های یکهزار پوندی، دو هزار پوندی و باالتر از جمله مهماتی بود که توسط متخصصین داخلی ساخته و بر روی جنگنده بمب -8
 شد.ته میکار گرفهای اولیه در مناطق نبرد بهاغلب پس آزمون نظیر شهید اردستانی گردید و به ابتکار و شجاعت کمنصب می« 2اف»
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از ترفند یا تاکتیک بمباران  ،«1والفجر»در این نبردها با توجه به تجارب موفق در عملیات 

ونه به گنیا شد و خلبانان نهاجا به ابتکار شهید اردستانیاستفاده می« کمانی»یا  8«الفت»

و « 1اف»تعداد معدودی جنگنده  به ابتکار شهید بابایی ،عالوهبردند. بهیورش میدشمن 

ص و شخ که مراحل آزمایشی بمباران آن قبال  توسط شادروان امیر سرتیپ دانشپور« 81اف»

از  و برخی دیگر« 2کربالی»به ثبت رسیده بود، نیز شانس حضور در عملیات  شهید بابایی

 های پایانی جنگ را پیدا کردند.های سالعملیات

 به اتفاق شهید اردستانی ییشهید بابا 26/86/8962روز  63:96در ساعت  ،یبه هر رو

( اف2اف) یمایفروند هواپ کیهای گذشته، با ( همچون عملیاتیاردستان ی)سرگرد مصطف

از  ها راتکرا« الفت»ردند و با تاکتیک کهای زونی پرواز تکرا ییتادو النچر نوزده به مجهز

داشتند و زمان  یر مانندیها خود سوخت خمتکدند، چراکه راکر یپرتاب م یدورتر هفاصل

 یآمدند. به هر روپیمودند و آرام بر روی هدف فرود مییرا نسبت به بمب در آسمان م یبیشتر

اجرا، اغلب در شروع  هجهت ارزیابی و نظارت دقیق و حصول اطمینان از نحو ییسرهنگ بابا

نشست و از کم و کیف می« اف2اف» یماین عقب هواپیابکها، ابتدا خود در عملیات

 شد.ها در عمل آگاه میریزیطرح

                                                           
شود که خلبان به جای ( به نوعی پرتاب بمب به صورت کمانی اطالق میLOFT BOMBING« )الفت»وه یبمباران به ش -8

البته  نماید.مشخصی مبادرت به پرتاب بمب می هدهد و در نقطدرجه به.هواپیما می 96شیرجه حالت اوجگیری با زاویه بیش از 
ای که باشد به گونهمی« الفت» یهادبلیو.آر.سی.اس( به منظور بمباران»وتر موسوم به یامپک یامجهز به گونه« 1اف» هجنگند

ارساز باشد را شمارش و کبمب پرتاب شده  یه روک ییهاداده هو هم «جی»ما و فشار یسرعت باد، درجه حرارت، سرعت هواپ
 محاسبه کند و مسافتی راکه بمب می یمانکبرآورد نموده تا مسیر 

 
ه آماج خود د و بیمایبپ یست طی کند، به درستیبارا دقیقا

فاقد « 2اف»منطقه خطر بگریزد. اما مه بمب را بفشارد و از کد د یای باه در چه لحظهکدهد یبرسد، حتی به خلبان هشدار م
 یکستال  یکدر محل تعیین شده،  ه به خلبان این اطالعات ارزشمند را بدهد. لذا به ابتکار شهید اردستانیکاست  یدستگاه

 های سطح باالیبود و بقیه مراحل بمباران با مهارت یریگاوج یدقیق و بسیار خوبی برا ن نشانهیزدند و این آتش میزم یرو
های دشمن در خطوط به منظور انهدام یگان 8961در بهمن « 1والفجر»ت. این تاکتیک از عملیات گرفانجام می« 2اف»خلبانان 

به علیت نزدیکی نیروهای خودی و « 2کربالی»ش قرار گرفت و در عملیات و یاران مقدم، مورد توجه و استفاده شهید اردستانی
 دشمن در خطوط مقدم به اوج خود رسید.
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  8-1تصویر شماره 

 افزایشوجود  درکنارهم قرار گرفتند و با دو یاری که از عملیات خیبر و اردستانی شهید بابایی

با ابتکارات نو ضربات « 8کربالی»و « 5والفجر»های های نهاجا، در نبردهای هوایی عملیاتمحدویت

 مهلکی به دشمن وارد ساختند.
 

ستور ، د«الفت»به دلیل مشاهده عدم کارایی پرتاپ راکت به روش کمانی یا  ،در این مأموریت

های بعدی بگنجانند. ار پروازکرا در  یو دوهزار پوند یهزار پوندکی یهاداده شد تا دوباره بمب

از  یکیرسوم در کلش یهاگانی به« 2اف»دو فروند جنگنده  86:26درپی این دستور، ساعت 

هزار کیر بمب یو چهار ت یپوند دو هزارر بمب یورش بردند و دوتی« 2یربالک»نبرد  یهادانیم

 یهاگانی ،گرین پروازها با دو فروند دیهم ،88:86ساعت  بار دیگرندند. کافبر دشمن فرو یپوند

 .دندیوبکدر هم  یپوندهزار کیر بمب یو چهار ت یهزار پوندر بمب دویدشمن را با دوت

تا تنومه، از این روز  دشمن نیز در مقابل برای کاستن از فشار خطوط جبهه از شلمچه

، در ی. به هر رو8را در پیش گرفت با شدت بیشتری جنگ شهرها ،( به بعد26/86/8962)

مستقر در پایگاه « 2اف»های جنگنده« 2کربالی»ها از نخستین روز عملیات ادامه مأموریت

 یهزار و دوهزار پوندکیهای های دو فروندی با بمببه صورت تک فروندی و یا دسته امیدیه

کردند که نمونه دیگری بیش بمباران می را کم و« 2کربالی»ارتش عراق در منطقه  یهاگانی

بر اساس سهمیه تعیین شده  29/86/8962قرارگاه رعد در مورخ  ییهوا یهااز بمباران

 شود:( به این شرح ارائه مینوبت 81تا  82)روزانه 

                                                           
در چند نوبت  26/86/62و پرواز در ارتفاع بسیار باال، در تاریکی شب مورخ « ماخیها»با تاکتیک « 22میگ» یهاجنگنده -8
شهرهای  29:96را بمباران کردند و سپس در ساعت  و چهارراه کاشانی در اصفهان ی، طالقانی، فروغابان رباط، شیخ بهایییخ
ن ین به زمیزم کرا با موش« بروجرد»و« نهاوند»های شهرستان 82:26ردند. همچنین در ساعت کرا بمباران « اشانک»و « کارا»

« یب-ادکاس» کرا با موش« کمشیاند»و  ن زمان شهرستان دزفولیشدند، در هم یتن زخم 62د و یتن شه 29 نشانه گرفتند و
 نیز بمباران شد. « رامهرمز»زدند و شهر 
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هزار کیو چهار تیر  یبمب دوهزار پوندتیر با دو « 2اف»دو فروند ، 63:12 و61:12در ساعات 

ر یو دوت یر بمب دوهزار پوندیت کیبا « 2اف»فروند  کی ،89:66 و86:16؛ و در ساعات یپوند

و در  یهزار پوندکیر بمب یبا چهار ت« 2اف»فروند  کی 82:26؛ درساعت یهزار پوندکیبمب 

ر بمب یو چهار ت یر بمب دوهزار پوندیبا دوت« 2اف»به ترتیب دو فروند  82:22و  81:26ساعات 

دو تن از خلبانان  ،63:66مواضع دشمن را درهم کوبیدند. همچنین در ساعت  یهزار پوندکی

« اف2اف» یمایفروند هواپ کیبا « هیدیام» ییگاه هوایده در قرارگاه رعد، پایددانیجنگاور و م

ارتش عراق  یهاگانین عقب یابکدر  یی/سرهنگ عباس بابایاردستان یبه خلبانی سرگرد مصطف

، «یئ2اف»گر با دو فروند یدو خلبان شجاع د ،86:66در ساعت . ردند و بازگشتندکرا بمباران 

 دند.یوبکدرخواست فرمانده قرارگاه سپاه پاسداران درهم را بنا به  یآماج

هید ه به ابتکار شکن بود ین روز چنینه درگذشته، درایشیپیو ب یدنیار دیداد بسیاز رو

راه ردند و به همک یریبارگ یهزار پوندکی بمب سه تیر را به« 81اف» یمایفروند هواپ کی ؛بابایی

بار  یپوند دو هزارر بمب یت کیو  یهزارپوندکیر بمب یهم دوته آنک« یئ2اف»فروند  کی

 ینیارتش عراق را در گستره زم یهاگانی ،88:82با هم به پرواز درآمدند و ساعت  ،گرفته بود

 یبرا« 81اف» یمایردند و بازگشتند. در این نبردها هواپکبمباران « 2یربالک»ات یعمل

پ یسرت ،ماین هواپی؛ خلبانان ا8بمباران آماده شده بود یپروازها ین بار براین و یا دومینخست

 یدر کابین عقب برا یما و شهید اردستانیت هواپیهدا ین جلو برایابکدر  یشهرام رستم

 یتانرا اردسیکردند، زپرواز « الفت»وه یبه منظور بمباران به ش یامیر رستم یینظارت و راهنما

بارها « 2یربالک»تا « 1والفجر»از  ؛های پیشیناتیار را در عملکنیا« 2اف» یماهایبا هواپ

ز از هزار افسوس که هرگ کامل داشت. شوربختانه و ییتیک آشنارده بود و به این تاککتجربه 

 ز باشد.یخ بماند و شورانگیگرفته نشد تا امروز درتار یسکرزمی نو ع هدین پدیا

گاه یه از پاک« 2اف»خلبانان قرارگاه رعد در چندین نوبت با دو فروند جنگنده  ،ید 22در 

ارتش عراق  یهاگانیبه  66:82و  66:86ساعت  ،به پرواز درآمده بودند یارکش پنجم

 ردند و بازگشتند.کرا بمباران  آنهاتاختند و « 2یربالک»درگستره نبرد 

برفراز  86:26ساعت در « 81اف» یمایفروند هواپ کی یار اندوهبار، سرنگونیداد بسیاما رو

بود. « 2کربالی»همزمان با عملیات « اسنپ آپ»های تکراری با همان تاکتیک« ایذه» همنطق

                                                           
 کنیهوا به هوا بود، ا یهاکردن موشکحمل و پرتاب « 81اف»مای یهمان گونه که قبال  اشاره گردید، مأموریت اصلی هواپ -8

 یار سترگکه کبازساخته بودند  ییبمباران هوا یپروازها یز برایما آمده بودند و آنرا نین هواپیا یانان حرفهکار کاز  یران گروهیدر ا
 .انجام گرفته بود و شهید بابایی توسط شادروان امیر دانشپور های ابتدایی آن در میدان تیر اصفهانرده بودند، آزمایشک
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ن عقب و خلبان کابی« یبهرام قانع»ما به نام سرگرد ی، خلبان کابین جلوی هواپدر این سانحه

ا ردند، اگرچه بکما پرتاب یرون از هواپیخود را به ب« داوطلب غالمرضا اصل»آن به نام سروان 

ن یعقب بود، درا که از خلبانان جوان و حاذق کابین« داوطلباصل»اندوه فراوان سروان 

، افتیخود را باز یمارستان تندرستیشد، و درب یزخم ی؛ اما بهرام قانعداد جان باختیرو

، مرگس حتی کچ ین بازپس داد. هیآفرجانجان به  8911سرنوشت هرچه بود، اوهم سال 

 ست.یجاودانه ن

ون همچ« هیدیام» ییگاه هوایافته در پایخلبانان گسترش  ،در روزهای واپسین عملیات

بمباران »را با همان تاکتیک « 2کربالی»های دشمن در منطقه عملیاتی یگان بارهاگذشته، 

برای  ییهوا یرویات نیمعاون عمل ،8962 ید 26؛ به طوری که روز بمباران کردند« کمانی

بار  16 نونکه خلبانان نهاجا تاکبا روزنامه اطالعات اعالم داشت  یینخستین بار طی گفتگو

. 8اندردهکرده و برخی از مواضع آنان را منهدم کارتش عراق پرواز  یبمباران برفراز سنگرها یبرا

فرماندهان عملیات همچون گذشته نیاز به اطالعات جدیدی  پس از چندین روز نبرد سنگین،

سین تا در واب ندنیازمند عکس هوایی بود های دشمن داشتند واز وضعیت و آرایش نظامی یگان

 . شودطور کامل بررسی روزها، منطقه نبرد به

های زمین به هوا و وجود به استحکامات پدافندی قوی و استقرار انواع موشک با توجه

ار ، پرواز هواپیمای شناسایی بسیهای نزدیک بصرهچندین فروند شکاری آماده دشمن در پایگاه

یت های عراقی با موفقشد ولی به دلیل حضور شکاریدشوار بود. چند بار پرواز شناسایی انجام 

یات معاون وقت عمل ؛ای با حضور شهید باباییشد، لذا جلسهحلی پیدا میاه نبود. باید راههمر 

 )قرارگاه هوایی رعد( نیروی هوایی و سایر خلبانان متصدی این نوع پروازها در پایگاه امیدیه

ه گوید کدر این مورد می های مختلفی انجام شد. سرتیپ دوم خلبان جاویدنیابرگزار و بحث

های دشمن برای های خودی و تهدیدها و قابلیتضمن تأکید بر محدودیت شهید بابایی

، راژهای میفروندی جنگنده ششدر قالب پروازهای  یجلوگیری و مقابله با عملیات شناسای

 مشکل شد! تنها راه
 

حل این بود که به هر طریق ممکن، شش خواستار ارائه طریق برای حل

را از زمین بلند کنیم تا هواپیمای شناسایی در سی دقیقه، زمانی که تا بلند شدن  اژفروند میر 

 های الزم را تهیه کند. افتاد، وارد عمل شود و عکسهواپیمای بعدی وقفه می

                                                           
 81612شماره  26/86/62شنبه روزنامه اطالعات  -8
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که در پایگاه  «81اف»، هواپیماهای این تاکتیک مورد پذیرش قرار گرفت بر اساس آن

گسترش یافته بودند، طی پروازهای خود به سمت مرز عراق ضمن سرگرم کردن  امیدیه

جهت ورود به منطقه « 1افآر.»های دشمن، فرصت زمانی مناسب را برای هواپیمای شکاری

کردند. در روز اول بهمن، ابتدا دو فروند هواپیمای میبرداری ایجاد و انجام مأموریت عکس

های عراقی را وادار به برخاستن به سمت عراق پرواز و در سه نوبت متوالی، شکاری« 81اف»

کردند. در این فاصله زمانی، فرصتی کوتاه برای فانتوم شناسایی پیش آمد تا  از پایگاه بصره

مأموریت انجام و هواپیمای  ،برداری خود را انجام دهد. با این تاکتیکیات عکسعمل

 در پایگاه امیدیه« 81اف»های گران بهایی را تهیه و به همراه هواپیماهای عکس« 1افآر.»

 به زمین نشستند. 

دشمن را تا حدی  رزمندگان ایرانی توانستند ،مشقات اگرچه در شروع عملیاتبااین همه 

ا دشمن با پاتک امان های بیغافلگیر کرده و سرپلی را در جنوب کانال ماهی به دست آورند. ام 

تا به نیروهای خودی در غرب کانال ماهی فشار بیاورد و خطوط تدارکاتی را  کردو سریع تالش 

در زمین و هوا در گرفت و بخش مهمی از نیروها و تجهیزات گارد  قطع کند. جنگ سختی

 ریاست جمهوری منهدم شد و رزمندگان ایران توانستند با مشقات و تحمل تلفات جاده شلمچه

ا نیروی هوایی عراق با بمباران شیمی ر د ییارا باز نگه دارند و خطوط مقدم را تثبیت کنند. ام 

 نتیجهدر نصر سپاه را روی جاده تدارکاتی شلمچه عقب بزند.  2منطقه توانست پیشروی لشکر

تنها بخشی از زمین منطقه شلمچه  ،به جای تصرف بصره ،«2کربالی»نقطه پایان بر عملیات 

 بود که آزاد شد. « بوارین»از جمله جزیره 

 نوبت در این زمان توان نیروی هوایی عراق به طور متوسط روزانه  ،هواییاز بعد نبردهای 

بالگرد در روز بود که هزینه گزافی را  نوبت پرواز 816پرواز توسط هواپیماهای جنگنده و  966

فروند هواپیمای دشمن توسط  سهیا  دوها در برداشت به نحوی که روزانه حداقل برای عراقی

. عراق با این حجم پرواز توانست خطوط تدارکاتی نیروها 8شدندنیروی هوایی ایران سرنگون می

 ،8962بهمن  6در « 2کربالی»با پایان یافتن عملیات  سازد.را پراکنده  آنهارا سد و محل تجمع 

ود که ب م شدن فاصله بین نیروهای رزمنده و بندر بصرهک ،تنها نتیجه این عملیات برای ایران

ای ه؛ چرا که در برد توپخانه میان برد و موشکشودباعث شد دومین شهر بزرگ عراق تخلیه 

جمهوری ارتش  ،دی 29کاتیوشا نیروهای ایرانی قرار گرفت. این درحالی بود که همزمان در 

                                                           
 . 891ص  8911پاییز  –فصلنامه نگین ایران سال هشتم شماره سی ام « 2عملیات کربالی»سعادتی حسین،  -8
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 شهر با پشتیبانی نهاجاگیری شهر مرزی نفترا برای بازپس« 6کربالی»عملیات  ،ایراناسالمی 

به آن منطقه اعزام  داد. درنتیجه عراق مجبور شد بخشی از نیروهای خود را از شلمچهانجام می

. همزمان با روزهای شدجنوب  هکند و همین امر تا حدود زیادی باعث کاهش فشار در جبه

نهاجا در شمال « 2اف»ابتدا یک فروند هواپیمای  ،«2کربالی»یات پایانی نبردهای هوایی عمل

« 29میگ» ههدف موشک جنگند 89/88/8962مرزی در مورخ عراق در یک مأموریت برن

یکی از معلم خلبانان قدیمی و معاونت  قرار گرفت و خلبان آن سرهنگ محمدجعفر وارسته

 به اسارت دشمن درآمد. عملیاتی پایگاه دوم شکاری تبریز

 در حالیک فروند هواپیمای جت فالکون نهاجا در حالی که  ،چند رور بعد از این سانحه

 «اسکای گارد»های ضدهوایی راداری بود، به اشتباه با آتش توپ فرود در فرودگاه امیدیه

و سرگرد  سرنگون شد و خلبانان آن )سرهنگ محمود یارپرور 81/88/8962خودی در مورخ 

شهادت رسیدند. یکی از سرنشینان این هواپیما از به  ( با دیگر سرنشیناناسداله فرهمند

)برادر سردار سیدیحیی  فرماندهان مهندسی رزمی سپاه پاسداران به نام محسن رحیم صفوی

 ( بود که او نیز شهید شد!رحیم صفوی

رئیس ستاد نهاجا،  و درپی گریختن سرهنگ عباس عابدین 2کربالیپس از عملیات 

پدافند( و تصویب شورای  ه)فرماند به پیشنهاد دکتر حسن روحانی سرهنگ منصور ستاری

 .شدبه فرماندهی نهاجا منصوب  86/88/62عالی دفاع در مورخ 

 
  8-5تصویر شماره 

 ( 4/9/7632سومین فرمانده نهاجا ) سمت راست: سرهنگ خلبان هوشنگ صدیق

 (70/77/7638چهارمین فرمانده نهاجا در جنگ ) سمت چپ: سرتیپ منصور ستاری 
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ها با اتخاذ تاکتیک پدافند هوایی متحرک و زمانی، نهاجا برغم همه کاستی هدر این دور 

دابیر و یارانش و ت نظیر شهید اردستانیهای بیبا رشادت ،هماهنگی دقیق با نیروهای سطحی

ا به ر  خود، تمام توان رزمی به همراه بزرگان هوانیروز و شهید بابایی شایسته شهید ستاری

 . 8نظیری را در نبردهای هوایی دفاع مقدس به نمایش گذاشتندمیدان آوردند و عملکرد بی

ها بود که توانست تا حدودی قدرت پرحجم آتش هواپیماهای ها و تغییر تاکتیکهمین تالش

د و به لطف الهی و نفروند هواپیما و بالگرد عراق را سرنگون ساز  26دشمن را سد کنند و بیش از 

های خودی )غیر از تمهیدات خوب به عمل آمده، در طول این عملیات هیچ یک از جنگنده

 گشت رزمی بر فراز شهر ایذه( در منطقه عملیات سرنگون نشدند.« 81اف»هواپیمای 

تشریح های رزمی و خدمات رزمی انجام شده در هفتمین سال جنگ حال فهرست مأموریت

 شود:می

، بمباران نیروهای سطحی نوبت 936سه هزار و پروازهای اسکرامبل و پوشش هوایی تعداد 

 62های( دشمن راهبردی )مراکز حیاتی و زیرساخت های بمباران، مأموریتنوبت 926دشمن 

، پشتیبانی خدمات رزمی و نوبت 866، پروازهای شناسایی و عکسبرداری هوایی نوبت

هشت هزار نهاجا  ،8966و در مجموع در سال  نوبت 286زار و چهار هرسانی )ترابری( سوخت

های که نسبت به سال انجام داده استهای رزمی و خدمات رزمی اعم از مأموریت نوبت 193و 

هد. این دقبل بجز اولین سال دفاع مقدس به ویژه از نظر پشتیبانی آتش، افزایش نشان می

 و های آن سال با حضور شهید اردستانیافزایش بیشتر به دلیل حضور فعال نهاجا در عملیات

 بوده است. « رعد»فرمانده قرارگاه هوایی  یارانش با هدایت خوب شهید بابایی

های جنوبی و عملیات پراکنده در جبهه 66خالصه این که در خالل سال هفتم جنگ، 

ی پشتیبانی هوای آنهاهایی که نهاجا از ریزی و به اجرا در آمد که مهمترین عملیاتشمالی طرح

 است.  شدهدرج  2-8، در جدول شماره کرده

                                                           
توسط سامانه  برفراز شهر اصفهان 22میگ« ماخهای»های درخشان این دوره، شکار سومین فروند هواپیمای یکی از عملیات -8

سپاه پاسداران که توسط سروان حسین صفری ابهری هدایت و فرماندهی « روسی 2سام»چینی معادل  ”HQ-2“موشکی 
شود درگیر می« 2سام»موشکی  هرهگیری و با سامان« 22میگ»دو فروند جنگنده  22/88/8962شد، بوده است. در مورخ می

ن شود. خلبان عراقی با مشاهده شلیک نخستیب میکه توسط یکی از آتشبارها دو تیر موشک مزبور به سوی جنگنده دشمن پرتا
یب دهد و به این ترتنماید و در نتیجه به میزان زیادی ارتفاع خود را از دست میای و ناشیانه میموشک، اقدام به مانوری غیرحرفه

 یصبح»کم یه نام ستواندر برد مؤثر موشکی سامانه یادشده قرار گرفته و با شلیک دومین موشک هواپیما سرنگون و خلبان آن ب
از پایگاه هوایی ناصریه که من   2و  1تنها در عملیات کربالی »اظهار داشت: آید. این اسیر عراقی به اسارت در می« یاحمد عل

« 22میگ»فروند هواپیما سرنگون شدند و تا این زمان دفاع هوایی ایران چهار فروند هواپیمای  82از آنجا به پرواز در آمده  بودم، 
  «. را سرنگون ساخته است
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 های سال هفتم جنگدیگر عملیات:  8-7جدول شماره 

 

 

ف
دی

ر
 

 تاریخ شروع نام عملیات
محل یا منطقه 

 عملیات
 نتایج عملیات

8 

پشتیبانی 

هوایی از 

عملیات 

 6کربالی

29/86/8962 

در جبهه شمالی 

در شرق 

 شهرنفت

که  2کربالیبه منظور پشتیبانی از عملیات 

 16اهداف موردنظر تأمین نگردید و 

کیلومترمربع از خاک ایران آزاد گردید در این 

فروند هواپیما و دو فروند بالگرد  89عملیات 

 شدند.عراقی سرنگون 

2 

پشتیبانی 

هوایی از 

عملیات 

 6کربالی

89/82/8962 

در منطقه 

عمومی 

در  عمرانحاج

 جبهه شمالی

انجام شد که  2283به منظور آزادسازی ارتفاع 

 آمدمی از مناطق حساس منطقه به حساب

9 

پشتیبانی 

هوایی از 

عملیات 

 1کربالی

81/8/8966 

در منطقه 

غرب  شلمچه

 بصره

، ا ین بار هم هدف برای رسیدن به بصره

موردنظر تأمین نگردید و دو فروند هواپیما و دو 

 شدند.فروند بالگرد دشمن سرنگون 

1 

پشتیبانی 

هوایی از 

عملیات 

 86کربالی

22/8/8966 

در جبهه 

غرب در شمال

 جنوب سردشت

کیلومتر از خاک عراق و ارتفاعات نزدیک  226

به شهر ماووت عراق آزاد و یک فروند بالگرد 

 شد.عراق سرنگون 

2 

پشتیبانی 

هوایی از 

عملیات 

 2آفندی نصر

89/9/8966 
در جبهه میانی و 

 منطقه میمک

به منظور دستیابی به ارتفاعات منطقه که بخش 

تصرف ایران در  عظم آن در عملیات خوارزم بها

آمده بود اهداف از پیش تعیین شده تحقق 

یافت و دیده بانی دشمن در منطقه خنثی 

 گردید

6 

پشتیبانی 

هوایی از 

عملیات 

پدافندی 

 شورشیرین

86/9/8966 

در منطقه 

، عمومی مهران

و  آبادصالح

 شورشیرین

نیروهای ایرانی اجازه ندادند دشمن به اهداف 

 جدیدی در منطقه دست یابد
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ایران و تشدید حمله جمهوری اسالمی گیری جنگ اقتصادی عراق علیه ـ اوج4

 « هانفتکش»به

کشورهای  های و حمایت همه جانبهای فرامنطقهنیروی هوایی عراق با کمک قدرت

در دو سال پایانی دفاع مقدس، در سومین مرحله، یک جنگ  ساحلی جنوبی خلیج فارس

عتی کشورمان را سازماندهی و اجرا صن-های اقتصادیجانبه علیه زیر ساختگسترده و همه

ی آن گیردر این مبحث به روند شکل .نمود که تأثیرقابل توجهی بر سرنوشت جنگ داشت

 . 8شودپرداخته می

و کنترل نیروهای عراقی در « فاو»عراق در  هو شکست غیرمنتظر « 1والفجر»پس از عملیات 

، دشمن مرحله جدیدی از جنگ اقتصادی را همراه با خلیج فارس هو دهان« القصرام»بندر 

درپیش گرفت و برای از بین بردن منابع اقتصادی ایران در  بار دیگرو شهرها  جنگ شیمیایی

یری های سوختگجنگ، شعاع عملیاتی یا برد عملیاتی هواپیماهای خود را با استفاده از سامانه

لیزری، افزایش داد و برای قطع  ههای هدایت شونددر هوا، همراه با قدرت و دقت آتش بمب

ی و ها و تأسیسات نفتد و در این راستا حمله به پایانهریزی کر کامل صادرات نفت ایران برنامه

 .خشیدشدت ب را مراکز تولید، پاالیش و انتقال انرژی به ویژه حمله به شناورهای حامل نفت خام

 ها شد.کشگیری جنگ اقتصادی و حمله به نفتاین عامل موجب اوج

(، پس از یک 8962تابستان یز و یدوم سال ششم جنگ )پا هعراق در نیم ،در این راستا

فت شدید و سیر نزولی قیمت نفت، بار دیگر حمله به زیرساختتوقف سه ماهه، به
ُ
های رغم ا

 از سربا انهدام چندین مرکز نفتی  21/9/62های ج.ا.ایران را در صنعتی و نفتکش -اقتصادی
                                                           

، فصلنامه مطالعات جنگ عراق و ایران: پژوهشنامه «نگاهی سیستمی به بر تأثیر اقتصاد بر پایان جنگ»فام، محمود یزدان -8
 . 899، ص 8931دفاع مقدس، شماره چهاردهم، تابستان 

6 

پشتیبانی از 

عملیات 

پدافندی 

 میمک

2/2/8966 
در منطقه 

 عمومی میمک

سراب انجام داد  16همه تالش های که تیپ  با

را  دشمن موفق شد بخشی از ارتفاعات میمک

 اشغال نماید

1 

پشتیبانی 

از  هوایی

عملیات 

 6آفندی نصر

86/2/8966 
در منطقه 

 عمومی میمک

و  666،612به منظور باز پس گیری تپه های 

های شهدا که از کله قندی و بخشی از تپه

 دست دشمن خارج شد
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قدرت  تحلیل رفتنگرفت و خسارات زیادی به منابع نفتی کشور وارد کرد. ایران نیز به دلیل 

در خست، برای عملیات مقابله به مثل، تهاجمی و دفاعی هواپیماهای نهاجا، الجرم ن

با موشک زمین به زمین تأسیسات نفتی کرکوک را هدف گرفت و سپس  2/1/8962

به دو کشتی نفتی حمله کردند. ایران  1/1/8962های نهاجا نیز به صورت محدود در جنگنده

رات صدور نفت خود و مصون ماندن از گزند دشمن )به دلیل ضعف پدافند به منظور کاهش خسا

در  به اطراف جزیره الرک ، مراکز صدور نفت را از جزیره سیری1/1/8962هوایی(، از مورخ 

 در قالب شش کشتی عظیم نفتکش منتقل کرد. بندرعباسجنوب 

 
  8-9تصویر شماره 

  ”EQ-8“ یعراق راژیم یهاجنگنده ییرسانی هواسوخت
 

که برای بارگیری « آچیلس»هزار تنی  263به نفتکش قبرسی  22/1/8962عراق در مورخ 

 شدنزدیک می به پایانه آذرپاد در خارک

، 26/2/8962و  86/2/8962در مورخ  ،روز بعد حمله کرد. چند« اگزوسه»با موشک 

، آبادو چند ناحیه صنعتی از جمله نیروگاه اسالم هواپیماهای عراقی به پاالیشگاه اصفهان

 به طور جداگانه یورش بردند.  و گناوه جزیره خارک

واکنش به دشمن، بالفاصله در روز بعد، دومین موشک خود ایران نیز در جمهوری اسالمی 

عراق برای نخستین  ،28/2/8962ساعاتی بعد در  .شلیک کرد« الدوره»را به طرف پاالیشگاه 

ده از با استفا ،کیلومتر به اولین پایگاه مقدم عراق فاصله داشت 366که « جزیره سیری»بار به 

 لیزری حمله کرد! هشوندهای هدایتهوایی و بمب رسانمیراژهای سوخت

http://www.uupload.ir/
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های نهاجا به دلیل عبور ، به جنگنده8962 ، در نخستین روز مهرشروع سال هفتم جنگ با

، اجازه داده شد تا از مرزهای هوایی کویت بگذرند و مجتمع هواپیماهای عراقی از فضای کویت

 را بمباران کنند. عراق در جنوب بصره« رمیله»

 بر کهحمله کردند  ، هواپیماهای دشمن به پایانه نفتی خارک8962 در هفته نخست مهر

. شدندبارگیری آسیب جدی دیده و برای مدت کوتاهی از مدار خارج  هاثر آن هر چهار اسکل

 
 
، تاسیسات تاسیسات پمپاژ اهواز 8(، واحد و آغاجاری پاالیشگاه گاز بیدبلند )بهبهان ،متعاقبا

« هرشزرین»و مجتمع صنایع دفاعی  ، پاالیشگاه شیرازتپهنفتی مارون، کارخانجات هفت

مورد حمله هواپیماهای دشمن قرار گرفتند و به تالفی آن نهاجا پاالیشگاه جدید  اصفهان

 کرکوک را مورد حمله قرار داد. 

 های متوالی به پل قطور در غرب شهرستان خوییورش ،از دیگر اقدامات غیرقانونی عراق

بود که موجب  26/82/8966و  6/82/8966، 21/86/8962، 2/9/8962های خیدر تار

 . شدتلفات و خسارتی 

، پس از هاهای فراوان در جنگ نفتکشدر سال هفتم جنگ، عراق با وجود تالش

، به منظور ناامیدی ملت و رزمندگان ایرانی برای ادامه جنگ، انهدام 6و  2کربالیهای عملیات

یشتری به این شرح، پی گرفت. هدف کلی با شدت ب های اقتصادی کشورمان با دوزیرساخت

ها از مجاری ایران در جبههجمهوری اسالمی با دریافت اطالعات از وضعیت نیروهای  نخست؛

، مانع ورود مستمر ایران به داخل آمریکاالعاتی ایالت متحده های اطگوناگون از جمله ماهواره

 شد. ق به خصوص از جنوب به سمت بصرهخاک عرا

گیری گسترده توان نظامی ارتش خود در زمین و هوا درصدد بازپس ؛ عراق با ارتقاءمدو  

وند دست یافت که ر  آنهای از دست رفته بود که متاسفانه در مدتی کمتر از یکسال به سرزمین

 شود. آن در ادامه به اختصار ارائه می

حمالت پایانی جنگ، نیروی هوایی عراق با افزایش قدرت هوایی خود روز به روز به  در سال

گیری حمله به شناورهای نفتی با اوج ،داد. در همین زمانعلیه منابع اقتصادی ایران ادامه می

ت در خواس به منظور مصونیت در این آبراه از اتحاد جماهیر شوروی ، کشور کویتدر خلیج فارس

. با قبول این در خواست و برخورد یک فروند از کندهای این کشور را اسکورت کمک کرد تا شناور

(، مسئله منتفی شد و فردای آن روز در 26/2/8966ناوهای جنگی روسی با مین دریایی )در 

عراقی مجهر به « 26-فالکون»یک فروند هواپیمای  26/2/8966مورخ  ،28:66حوالی ساعت 
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حمله « اگزوسه»با دو تیر موشک  شرق بحرینمایلی شمال 12در » ناو استارک»به  ،بین میراژکا

نفر مجروح و پنج نفر هم به داخل آب پرتاب شدند  88یی کشته، آمریکاملوان  96کرد که بر اثر آن 

 و ناو استارک آسیب دید و به سواحل بحرین انتقال یافت. 

 

 
  8-70ر شماره یتصو

راداری به شکل کابین جنگنده  هامل و سامانک، مجهز به دماغه «80ونکفال» یماید از هواپیصدام در حال بازد

 ویژه در تاریکی شب ب هادر جنگ نفتکش« اگزوسه» کموش کیشل شده جهت یسازنهیبه« 7اف» راژیم
 

عراق این حمله را اشتباه خلبان در شناسایی یک ناو ایرانی ذکر کرد و به مدت یک ماه 

این حادثه نشان داد که تالش  طرفی، از .8ساختها را متوقف کشپروازهای خود علیه نفت

 آنهاد و )پیون عراق برای درگیر ساختن دول غربی و سایر نیروهای دریایی حاضر در خلیج فارس

هم نتوانست بر حمایتی که از « استارک»باهم( به حدی جامع و عمیق بود که حتی انهدام ناو 

های های مالی و وامکمک مددای وارد سازد و عراق به تدارک دیده شده بود، خدشه آنهاسوی 

 همیلیارد دالری )و قرار گرفتن در آستان 26بدون محدویت خارجی و با وجود بدهی باالی 

. به 2دداورشکستگی اقتصادی( از نظر نظامی بی هیچ مشکلی به جنگ علیه ایران ادامه می

                                                           
عراقی به کار برده شدند و قدرت بالمنازع خود را  های نهاجا به عنوان هواپیماهای رهگیر در مقابل هر نوع هواپیمایکتتام -8

ن ید. و انکر یه پذیتوج ییهوا یرا در نبردها یعراق یماهایز هواپیبود تا گر یافکبارها به نمایش در آوردند. حضور آنها در منطقه 
ن یهم یداد. برایاهش مکآنها را به شدت  یکب دقت شلین امر ضریکردند و ایم یکاقدام به شل یه حداقل در فاصله دورترک

ران از فاصله دور این ناو جنگی را به اشتباه یا ییهوا یروین یها، جنگندهییاز حمالت هوا یناش یترس پرواز یکه آنها در کبود 
 دادند. مورد حمله قرار 

 31 ،ص8916-حسین، چاپ اول: انتشارات دانشگاه امام نجله خندق، تهران هترجم« جنگ عراق( »2661جان ) کبکان، -2

http://www.uupload.ir/
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و تصویب کنگره، این مأموریت با برافراشته کردن پرچم  آمریکااز  ت کویتبنا به دعو ،دنبال آن

 های کویتی پی گرفته شد.روی کشتی آمریکا

نهاجا به خلبانی سروان ابوالمجد « 1اف»یک فروند هواپیمای  ،21/1/8966در روز 

شعار برای مقابله با تهدیدات دشمن در ساعت ده صبح از  /سروان علیرضا فتوحیاحمدی

ارتباط این  ،دقیقه پرواز 82پایگاه ششم شکاری برخاست و در اختیار رادار قرار گرفت. پس از 

. پس دکر سقوط  ز مرموزی در خلیج فارسطر  هواپیما با افسر کنترل شکاری قطع و هواپیما به

عقب به نام شهید علیرضا  پیکر پاک خلبان کابین ،از انجام عملیات تجسس و نجات

اثر برخورد هواپیما به آب، صندلی پرانش عمل کرده بود، از آب گرفته شد و  برار که شعفتوحی

ابق س کابین جلو همچنان جاویداالثر باقی ماند! علیهذا ناکامی اتحاد جماهیر شورویخلبان 

برای پایان دادن به جنگ به  در این مقطع موجب شد تا اعضای شورای امنیت سازمان ملل

در چارچوب فصل هفتم  ،8966 تیر 23را در مورخ  231قطعنامهصورت جدی وارد شور شوند و 

ران به یحقوق ا یبار تاحدودنیاول ین قطعنامه برای. در ا8منشور ملل، تهیه و تصویب نمایند

های بزرگ بر این بود تا با دادن امتیاز مختصری به ایران، ت شناخته شده بود. قصد قدرتیرسم

جمهوری دولت  -رفتندکه تا این زمان از آن طفره می -ازجمله دادن وعدۀ شناسائی متجاوز

بار ایران را راضی به پایان دادن به جنگ هفت ساله نمایند. دولت وقت هم برای اولیناسالمی 

 ،و به صورت مشروط پذیرش آنرا به تعویق انداخت. در پی آن نکردرا به صراحت رد  قطعنامه

طر صورت بدون خ آمریکاهای نفتکش کویتی با پرچم فرایند اسکورت نخستین کاروان کشتی

ناوگان پنجم  یهایشتکرا معلق گذاشت و  231ران پذیرش قطعنامهیاگرفت. در این میان، 

 ،عازم خلیج فارس شدند. در این خصوص متحده به همین بهانه با عبور از تنگه هرمزاالت یا

گرد در با بال آنها»گزارش داد: « ِاس.یب.یس» یونیزیه تلوکبرداران شبلمیتر به نقل از فیرو

و  «جستونیبر» یهاشکبر نفت آمریکاردند و شاهد پرچم کها پرواز شکنفت یکینزد

خارج از مدخل  ،«رهیفج»بندر یلیماستیش حدود بکن دو نفتیاند. ابوده« نسیپرگاز»

ن خاطر یبه هم« هستند. آنها یدر حوال آمریکا یجنگ یشتکاند و چهار پهلو گرفته فارس جیخل

                                                           
های پیشین به اتفاق آرا آن ساعت، مجلس عراق همچون قطعنامه 21به دو کشور برای اجرا ابالغ شد که پس از  231قطعنامه -8

ت. البته شور اسرا تصویب و تأکید کرد که پذیرش این قطعنامه از جانب ایران از عوامل ضروری برای رعایت متقابل تعهدات این ک
را رد  های قبلی آنها و قطعنامهدولت جمهوری اسالمی ایران با توجه به بندهای مثبتی که در این قطعنامه بود، برخالف بیانیه

 نکرد! 
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 ه( بر فراز تنگه هرمز در پرواز هستند و همآمریکا« )81اف» یمایفروند هواپ 81تا  82روزانه 

 د.هستن کیناوگان پنجم و هفتم آماده شل یناوها ههم یبه هوا ا دریاین به هوا یزم یهاسامانه

ناوگان ضربتی  8966تا در نیمه دوم مرداد  شدخالصه این که مجموع عوامل فوق موجب 

فروند انواع ناو جنگی در منطقه افزایش پیدا کند. اما در همین  21به  آمریکانیروی دریایی 

 26در دریای عمان در « تگزاکو»یی آمریکاشرایط خطیر، نفتکش دیگری متعلق به شرکت 

با مین سرگردان دیگری برخورد کرد و عراق هم حمالت هوایی و موشکی خود را  ،8966مرداد 

شار بر ایران برای پذیرش به منظور ف لیج فارسهای ایرانی در خعلیه شهرها و کشتی

 . 8افزایش داد 231قطعنامه

تی و ح بیشتر توسط هواپیماهای میراژ های اگزوسهی عراق با دریافت موشکنیروی هوای

که تصویرهایی از آن در مبحث مربوطه ارائه شد، با شدت  جت فالکون مجهز به کابین میراژ

بیشتری تاکتیک خود را در پیش گرفت و هواپیماهای عراقی با استفاده از سواحل جنوبی 

، موفق ماراتاو  قطر ،، بحرینو پوشش راداری کشورهای عربستان کشورهای خلیج فارس

 .2منهدم کنند 8966را در آبان  در نزدیکی جزیره سیری« شوشایران»ش کشدند نفت

در مورخ  عراقی در حمله به جزایر فارسی یک فروند جنگنده میراژ ،قبل از این

 کند و پسها نجات پیدا میییآمریکاسرنگون شده بود که خلبان آن توسط ( 6/6/8966)

شود و به این ترتیب حضور ناوهای بیگانه رهسپار عراق می دریافت هدایایی از طریق عربستان

در سال پایانی جنگ  و استفاده از فضا و حمایت راداری کشورهای حاشیه جنوی خلیج فارس

 الوان»در پایانه نفتی « الوند و سنندج»های آنان را چنان جسور و گستاخ کرد که حتی نفتکش

کیلومتر فاصله داشت، مورد  8266 آنهاترین پایگاه را در جنوب بندرعباس که تا نزدیک« و الرک

لیزری قرار دادند که شرح آن در مباحث  ههای هدایت شونداصابت این نوع موشک و حتی بمب

پایانی جنگ از بیان یکی از خلبانان شرکت کننده، مطرح شده است. متقابال  به تالفی این 

 ،آمریکا شناورهای متعلق به ،های تندروی سپاه پاسدارنها، هواپیماهای نهاجا و قایقحمله

را در خلیج فارس مورد حمله قرار داده و به سرعت از منطقه خارج  ، عربستان و انگلستانکویت

به اوج خود رسید به طوری که در  هاشدند و بدین سان روند حمالت متقابل جنگ نفتکشمی

                                                           
تجاری و نفتکش در خلیج فروند کشتی  886، تا آن تاریخ شمار و آمریکا های کویتی از سوی شورویقبل از اسکورت نفتکش -8

فروند را ایران هدف قرار داده بودند( پس از دخالت  21فروند آن را هواپیماهای عراقی و  69مورد اصابت قرار گرفته بود ) فارس
 فروند رسید!   816ها این تعداد حتی افزایش یافت و در مدت یک سال به مستقیم ابرقدرت

 991-919: نشر مرز و بوم، جلد دوم، صص تهران« روند جنگ ایران و عراق( »8938، حسین )عالیی -2
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تان متعلق به انگلس« جنتیل برنر»های تندرو به کشتی پس از حمله قایق ،8966شهریور  96

ی یی، بالفاصله در روز بعد یک فروند ناو لجستیکآمریکاو همچنین سرنگونی یک فروند بالگرد 

و  قرار گرفت آمریکارد حمله کافی برخوردار نبود، مو که از تحرک« اجرایران »نام کشورمان به

و به بیش از ده فروند کشتی دیگر نیز حمله شد که عملیات مقابله به مثل هم از طرف  شدغرق 

 ایران صورت گرفت. 
 در خلیج فارس« 74اف» هشرح یکی از خاطرات پروازی جنگند

 ( به اتفاق ستواندوم علیرضا جراححسین خلیلی)سروان  نگارنده ،21/1/8966در مورخ 

با صدای اسکرامبل  82:96، امیر بازنشسته کنونی( در ساعت التصیل دانشکده خلبانی)فارغ

از زمین برخاستیم و بالفاصله با یک حمله گسترده دشمن مواجه شدیم.  «81اف»با هواپیمای 

فرانسوی رادار بوشهر را از « مارتل»های رادارزن ها با موشکلحظاتی پس از بلند شدن، عراقی

به عنوان مأموریت اصلی اقدام و از بمباران خارک  کار انداختند و ما برای حراست از خارک

تی و حتی برخی تأسیسات نف ، لیکن دشمن در آن روز تلخ به نیروگاه بوشهردیمکر جلوگیری 

به منطقه آمد و مجوز ضمنی درگیری  شهید اردستانی ،همزمان یورش برد. بعد از این واقعه تلخ

 صادر کرد. « دلفین»با هواپیمای دشمن را خارج از منطقه تعیین شده 

رای انهدام این نیروگاه بکار آبان ب 21و  26های زیادی از جمله در روزهای عراق تالش

ار کهآرمه بر اعماق گنبدهای بتون درخصوص مهماتی که نیروی هوایی عراق برای نفوذ دبست. 

باید توضیح داد که برابر اعتراف خلبانان و افسران عراقی که در این عملیات  ،گرفته شده بود

ایی های اسپانیها از طریق منابع رژیم صهیونیستی و از طریق واسطهنقش داشتند، این بمب

متر در  ششو قدرت نفوذی بیش از  بودند تیار ارتش عراق قرار داده شدهبه سهولت در اخ

ایجاد  و شدهجر ها منفر استحکامات بر روی دستگاهو پس از عبور د را داشتندآرمه بتونسطوح 

  .کردندتخریب اساسی می

های هوایی دیگری با هواپیماهای عراقی به اتفاق خلبانان جوان در دفاع از درگیری

انجام دادم که همگی مانع دسترسی دشمن و خسارات به  تأسیسات نفتی در خلیج فارس

های در دو پرواز با موشک ،8966بهمن  26های کشورمان شد. تا این که در روز زیرساخت

سوره توبه( به  91-12حرارتی به لطف الهی و الهام از آیات نورانی قران کریم )آیات  سایدوایندر

ت، دو یک ساع هتوانستیم در دو مأموریت جداگانه به فاصل مصطفی قیاسیاتفاق ستواندوم 

و در همین روز به دو فروند دیگر نیز دو تیر موشک راداری  سرنگوندشمن را  فروند میراژ

 . سرنگون شد آنهایک فروند از « ف.ا.ش.ا»شلیک کنیم که به گزارش « اسپارو»
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  8-77تصویر شماره 

 7633بهمن  20پس از نبردهای هوایی  و سروان حسین خلیلی ستواندوم مصطفی قیاسی
 

دشمن به صورت گسترده در محافل داخلی و  خبر سرنگونی سه فروند میراژ ،در آن روز

 های عراقیجهانی بازتاب داشت به طوری که ارتش بعثی اعالم کرد که دو فروند از جنگنده

های عراق را سرنگون کرده اند و ایران تنها یک فروند از جنگندهحین درگیری به هم خورده

یاری الهی توأم بود، چنان طراحان به دنبال این عملیات که سراسر با فضل و  ،است. به هر روی

جرأت  ،اسفند همان سال 23تا  آنهاو گردانندگان نیروی هوایی عراق را مات و متحیر کرد که 

پیدا نکردند. در این روز  طراحی و حمله به تأسیسات اقتصادی کشورمان را در خلیج فارس

( به اتفاق یکی دیگر از دالورمردان خلیلی( نیز نگارنده )سروان حسین 23/82/66تاریخی )

انستند تو نسبنهاجا به نام ستواندوم مهیار امینی التحصیالن دانشکده خلبانیجوان و فارغ

ای که در پگاهان روز ملی شدن نفت علیه شناورهای ایرانی تدارک دیده شده بود و در حمله

دن حمله کنند؛ بالفاصله پس از بلند ش خلبانان عراقی قصد داشتند حتی به تأسیسات خارک

 . شد سرنگونهای دشمن از جنگنده دیگر یک فروند «اسپارو»با شلیک دو تیر موشک 

دریایی  با نیروی آمریکانیروی هوایی عراق تا رویارویی مستقیم ناوگان  ،اثر این ضربات بر

، جرأت و مجال حمله به شناورها و 8966فروردین  23ایران در جمهوری اسالمی ارتش 

لیاتی و طراحان عم دا نکرد. از آن تاریخ به بعد نیزرا پی تأسیسات نفتی ایران در خلیج فارس



 922بخش پنجم: نبردهای هوایی در سال ششم، هفتم و هشتم دفاع مقدس / 

 

خلبانان عراقی ترجیح دادند تا بیشتر از سواحل امن کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 

های خود برای انجام مأموریت بوشهر« 81اف»های و خارج از حوزه استحفاظی جنگنده

 د.ناقدام کن

در  لندن، به طور کلی« لویدز»، طبق اخبار شرکت کشتیرانی هادر فرایند جنگ نفتکش

 861، شمار 8316فروند کشتی آسیب دیدند که تنها در سال  266بیش از  ،ماه جنگ 32طی 

 .ندفروند مورد حمله قرار گرفت

 8966و  8962های درآمدهای نفتی ایران در سال ،اثر مشکالت اقتصادی ایجاد شده بر 

دالر  86به  8961دالر در زمستان  21قیمت نفت از  ،به شدت کاهش یافت. در طی این مدت

 . اینکاهش یافتو به کمتر از هفت دالر در هر بشکه در تابستان همین سال  8962در بهار 

ی به زیرساختدور نفت و آسیبدرحالی بود که مشکالت ص اثر جنگ  برهای کشور های جد 

اقتصادی نیز میزان صدور نفت ایران را بسیار محدود کرده بود و این وضعیت رو به وخامت 

( معتقد بودند 8962ای که اغلب مسئوالن اقتصادی کشور )حتی در سال به گونه، گراییدمی

 م را همزمان با جنگ ندارد! رسانی به مردکه درآمدهای کشور توان خدمت

)از همافران پیشتاز انقالب اسالمی در نهاجا( که در آن زمان  دکتر محمود علیزاده طباطبایی

ما سالی هفت میلیارد دالر درآمد ارزی »گفته است: ای در سازمان برنامه و بودجه بود، در مصاحبه

داشتیم....، سه میلیارد دالر آن تحت نظر شورای عالی دفاع به جنگ و سه میلیارد دالر به کاالهای 

    .«کردیمماند که با آن باید کشور را اداره مییافت. یک میلیارد دالر میاساسی اختصاص می

میلیارد  3/2به  8962میلیارد دالر در سال  2/26خالصه این که درآمد نفت ایران از 

بست رسیدن . ضمن این که با به بن8رسید 8966میلیارد در سال  3و  8962دالر در سال 

کردند که امکان ایران نیز این احساس را میجمهوری اسالمی مسئوالن ارتش ها، عملیات

افزارها و تجهیزات مناسب و نیز عدم امکان جنگ نبوداجرای عملیات آفندی بزرگ به دلیل 

های وسیع موجود جذب نیروی مورد نیاز داوطلب بسیجی عمال  وجود ندارد و محدودیت

وفق در برابر ارتش عراق را با ابهام های عملیاتی معمال  اجرای طرح ،در ارتش و کشور

 هجنگ تا احقاق حقوق حق هچنان ادامدالیل اعتقادی هم ،. با این وجودساخته بودمواجه 

رسید که در آن هنگام کشور نتوانسته بود به ایران را تحت تأثیر قرار داد و چنین به نظر می

                                                           
، فصلنامه مطالعات جنگ عراق و ایران: پژوهشنامه «نگاهی سیستمی به بر تأثیر اقتصاد بر پایان جنگ»فام، محمود یزدان -8

 . 896-893، صص 8931دفاع مقدس، شماره چهاردهم، تابستان 
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 استمرار و یا هد برای نحونظری بین مسئولین مختلف در مورد راهبرد واحیک همدلی و هم

  !8خاتمه جنگ برسد

 شهادت شهید بابایی چگونگیو « 1نصر»، «3نصر»های ـ عملیات8

ه ک دوم شکاری تبریز از پایگاه« 2اف» یماهایخلبانان هواپ ،8966 در روز شنبه دهم مرداد

گردان  کیبه استعداد « 6نصر»شان به منظور تأمین پشتیبانی آتش برای عملیات یماهایبا هواپ

به تناوب در شش نوبت مواضع دشمن را بمباران  ،افته بودندیگسترش  یارکگاه سوم شیدر پا

 کمیم یهایبه بلند یدرپینوبت، پگاه نیز در دو یفانتوم آن پا یماهایکردند و خلبانان هواپ

رزمندگان  ،ردند و در پی آنکنیروهای ارتش عراق را در آنجا بمباران  یهاگانیورش بردند و از ی

 یاتیدر منطقه عمل« )ع(نیالله الحسعبدا ابای»با رمز مقدس  را« 6نصر»ات یاجرای عمل نزاجا

نند. کر ارتش بعث وارد کیرا بر پ یکردند و توانستند ضربات مهلکدر تاریکی شب آغاز  کمیم

 با انتشار این خبر چنین نوشت: 81296مرداد شماره  88روزنامه اطالعات روز  ،درپی آن

 بش منظوومردان نزاج  دالفو ؛اسمیکدوو   کغرب  ی خیاه از منط ش عملیگزاوش وس»

وا دو منط ش « 6نصر»   یشب گذش ش عمل ،  رک ن یلوث فجود صاامدوو از کغرب  یم زکپ 

ش یلکمو ق شانا بر  یاز اوخش بفث ییه گ نیان یوبکش ب  دوهع کردنا کآغ ز  کمیم ی خیعمل

ر ننا. بکع کف  م س منط ش مم  ر شاه ف موامع بش دسم آماه وا مم ح واهبردیاوخف ع   

)مفرفض  600خوانم نا اوخف ع  کمیم ی خیوزمناگ ن اسال  دو منط ش عمل ،ن گزاوشیاس س ا

 از مزدفوان یریثکم وس نان خفااد ک مل تود دوآفونا ف ممن بش هال کبش شهااء( وا بش خصرض 

ع یک دشاه خحیننا ف موامع تود وا دو اوخف ع   کز ن بود ینفرا  دشمن وا ن م ناهیب ک ،یبفث

وخبش بش ین ا مر ع لینفر از ا راد دشمن از جملش چنا 100 ،«6نصر»   یدو عملبخدنا. 

 «اس و  دوآمانا.

ن کافجنگنده بمب یماهایبا هواپ یارکگاه سوم شیه از پاک ییپروازها ؛حال مشخص شد

نبرد  یبرا یبانیفراهم آوردن آتش پشت یدر راستا همگی ،شدیانجام م« 2اف»و « 1اف»

 بود.« 6نصر»

 و« 1اف»، در دو نوبت توسط کمیم یهاینیز بمباران بلند ،8966ازدهم مرداد یاز بامداد 

 توسط پایگاه سوم به این ترتیب نبردهای هوایی ،از سر گرفته شد« 2اف»چهار نوبت توسط 
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ین ( روز برائت از مشرکحجه در عربستانذی -ششمشکاری در این ایام که مصادف با )یکشنبه 

به شروع مناسک حج بود که در این مراسم کشتار بیرحمانه حاجیان شرکت  مانده روز دوو 

. در پگاهان روز بعد نیز دو فروند صورت گرفتها یکننده به ویژه حجاج ایرانی توسط سعود

 یهایدر دو نوبت به صورت تک فروندی از پایگاه سوم شکاری به بلند« 1اف» یمایهواپ

ن دو پرواز درهم کوبیدند. در یکی از یارتش عراق را با ا یهاگانیورش بردند و ی کمیم

شدند  ییهاییور دچار نارساتک« 1اف» یماهایخلبانان یکی از هواپ ،های یادشدهمأموریت

رآمد د و به اسارت دشمن دیرون پریدر منطقه نبرد ب ن عقب به نام خسرو ادیبییابکه خلبان ک

به  همدان ییگاه هوایو در پا به پرواز ادامه داد( ن جلو )سروان جعفر عزیزییابکو خلبان 

ای دو فروند جنگنده ارتش عراق منطقه ،همین روز 86:96سالمت فرود آمد. البته در ساعت 

 ردند.کبمباران  المیا کیو نزد« آبادصالح» یلومتریک 82را در 

براساس گزارش سرویس  81296روزنامه اطالعات طی شماره  ،(82/2/8966)در این روز 

روز ید سازمان ملل»به این صورت عنوان نمود:  را8شهرستان سردشت ییایمیسیاسی، بمباران ش

س مربوط به زنان و کصفحه ع 26اسناد شامل  یسر کیران یمرداد( بنا به درخواست ا 88)

 یاامهتر در نیرو یرد. به گزارش خبرگزارکسردشت را منتشر  ییایمیان مجروح بمباران شکود ک

افت، یران در سازمان ملل انتشار ینده اینما یخراسان یید رجایسع یها از سوسکن عیه همراه اک

 ییاحمالت هو یقربان دو هزارش از یان بیآنان منتشر شده از م یهاسکه عک یسانک ؛گفته شد

 « اند.ه شهر سردشت انتخاب شدهیر ماه( علیل تیعراق در اواخر ماه ژوئن )اوا

از فرماندهان پایگاه سوم،  و امیر باهری به گفته امیر پردیس ،مرداد 89در روز سه شنبه 

 جرایابرای اطالع از نحوه بیرون پریدن خلبان کابین عقب و نظارت بر حسن  شهید بابایی

در حالی که نگران حال همسر و همرزمانش نظیر شهید  به پایگاه سوم آمده بود، عملیات

و از آنجا عازم پایگاه دوم  در مکه بود ، شادروان امیر دادپیشیرازیصیادو شهید  اردستانی

 ،مرداد 81. در روز چهارشنبه شدهای نبردهای روزهای آتی ریزیبرای طرح شکاری تبریز

بررسی  ایبر وارد پایگاه دوم شکاری تبریز شد و  ،مثل همیشه و بدون اطالع رسمی شهید بابایی

های شمالی با تعدادی از فرماندهان، خلبانان و ( در جبهه6نبردهای آتی )عملیات نصر

و  ردکگفتگو  و دیدار محمد نادریو علی دوستان خود از جمله سرهنگ خلبان حسن بختیاری

                                                           
 یشتار جمعککه منجر به  ، به دستور صدام بمباران شیمیایی8966رماه و پانزده مرداد یشهرستان سردشت در روزهای  هفتم ت -8

 گناه سردشت شد.از اهالی بی
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مصادف با عید سعید قربان با یک فروند  ،مرداد 82در ظهر روز پنجشنبه  مانند همیشه،

پایگاه تبریز  رزمش سرهنگ علی محمد نادری ازدو کابینه به اتفاق هم« اف2اف»جنگنده 

اپیما هو ،برخاستند و پس انجام مأموریت شناسایی مسلح و حین بازگشت در حوالی سردشت

ها گیرد و برحسب اتفاق یکی از گلولهم.م ضد هوایی قرار می 29گلوله تیر مورد اصابت یک 

ما یشود و با اصابت به کابین عقب، خلبان درون هواپکاناپی را شکافته و وارد کابین عقب می

 رسد! حین پرواز در دم به شهادت می

 و در حالی که نشودکه ترجیح داده بود در کربالی ایران بماند و عازم حج  شهید بابایی

دیگر روح بلندش در این  ،کشیدندهمسر و یاران و دوستان او در کنار خانه خدا انتظارش را می

ین نهایت عروج کرد و خلبان کابجسم خاکی نگنجید و برای همیشه به سوی ملکوت اعلی تا بی

 هواپیمای آسیب با خاموش شدن صدای تیمسار بابایی یمحمد نادریجلو سرهنگ خلبان عل

 هم مرداد. در روز جمعه شانزدبا درگیر شدن با باریر تور به زمین نشانیدو  دیده را در پایگاه تبریز

خبر شهادت نخستین تیمسار  خطیب نماز جمعه تهران موسوی اردبیلی آیت الله ،8966

)امیر( و سرتیپ خلبان بعد از انقالب اسالمی را اعالن کرد و به این ترتیب حزن، ماتم و اندوه 

 سراسر ارتش و نهاجا را در بر گرفت.

در روزنامه اطالعات به  ییشهادت تیمسار بابا چگونگی ،8966در روز شنبه هفدهم مرداد 

 این شرح منشر شد:

ات یعمل کیان یدر جر ،شنبه پانزدهم مردادماهظهر روز پنج ییر باباکمسار سرلشیت»

ت به یو تسل کیضمن عرض تبر )ص(ایاالنبقرارگاه خاتم ید. فرماندهیمتهورانه به شهادت رس

لله را ا، امت حزبیید عباس بابایر شهکمسار سرلشیاسالم تد یمناسبت شهادت سردار رش

 «او دعوت کرد. یل از مقام واال یتشییع و تجل یه براک یاژهیت در مراسم وکشر  یبرا

ر ای دالله خامنهنظیر نهاجا را با فرمایشات حضرت آیتشهادت این امیر بی موضوعحال 

 بریم:آن روز تاریخی به پایان می

این شهیا عزیزم ن انم نی مومن ف م  ی ف سرب زی ع شق ف  ااک و بود ف دو طول این چنا »

تود  مم یل همیدش بر همین تصوصی   پ  برج  بود. اف هیچگ ه بش ،شن ت عس لی کش اف وا می

  ای بود کش بکرد ف همواوه مم یل س زم ن ف ان الب ف اسال  وا ما نظر داشم.  رم ناه کر نمی

گیر مخ ب ف سخزیردس  ن بمی و  رفخن ف صمیمی بود، ام  دو م  بل اعم ل با ف زشم تیلی بی
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  ف و تومی یک ان البی   ی ی ف ص دق بود ف من بش   ل اف  مر  ،بود. این شهیا عزیز

 «ا .کنع کش دو این میاان عظیع ف پر  م سش از اف ع ب م ناها م س می
 

 
  8-72تصویر شماره 

سرتیپی به همراه جمع دیگری از  هبه درج دیداری تاریخی به هنگام ارتقای شهید بابایی

 7633اردیبهشت ای در الله خامنهیتآفرماندهان ارتش در جوار حضرت 

 .دشاین شهید واالمقام نخستین افسر خلبانی بود که در نهاجا مفتخر به درجه تیمساری )امیری(  
 

یکی از خلبانان انقالبی دیگر نهاجا به نام سرگرد علی اصغر  ،پس از شهادت شهید بابایی

در مسیر  ،کردپرواز می بهنیا در حالی که برای انهدام هدفی همراه با سروان احمد مهرنیا

و او در مورخ  شدهواپیمایش مورد اصابت پدافند دشمن واقع  ،بازگشت و پس از انهدام هدف

در خصوص شهادت این خلبان رشید که از  به شهادت رسید. امیر مهرنیا ،82/6/8966

 پنجشنبه»گوید: به رسته خلبانی آمده بود، می ،8921شهربانی بود و در سال  خوب افسران

و شهید بهنیا به عنوان  بود ینیحس یتعطیل و مصادف با تاسوعا روزِ  ،8966ور یدوازدهم شهر

اران را بمب صنعتی العماره نظامی ـ شهرک لیدر و من شماره دو داوطلبانه مأموریت داشتیم که

هواپیمای لیدر دسته سقوط کرد و او  ،حین اجرای مأموریت و نزدیک هدف ،کنیم. شوربختانه

 «.8به شهادت رسید

                                                           
  . 868: انتشارات سوره مهر، جلد دوم، چاپ اول، ص ، تهران«های نبردهای هواییستاره» (8939، احمد )مهرنیا -8
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به هنگام « ئی2اف» سقوط یک فروند هواپیمای ،این سالیکی دیگر از سوانح نهاجا در 

ر د غالمرضا پیرزاده سروانخاک دشمن بود، این هواپیما به خلبانی  برون مرزی درمأموریت 

 آن و خلبان شد سرنگونشمال عراق توسط دشمن رهگیری و  هدر منطق 21/1/8966مورخ 

  .تحمل کردبه اسارت دشمن درآمد و رنج سه سال اسیری را 

 های سال هشتم جنگو عملیات ـ تشدید جنگ شمیایی، جنگ اقتصادی3

، رزمندگان 8962در دیماه « 2کربالی»و  8961در بهمن « 1والفجر»درپی عملیات پرفروغ 

ادن و د فارلیناز ارتش عراق )بعد از افشای ماجرای مک آمریکاهای آشکار رغم حمایتبهایرانی 

رسیدند، با تهدید بندر بصره،  ها به عراق( به نزدیک بصرهای از طریق ماهوارهاطالعات لحظه

المللی به نفع کشور عراق متمایل شد و خطر پیروزی ایران در جنگ، توازن سیاست بین

ت های ایران ممانعاز ادامه پیروزی این کشورمتحدان عراق را بر آن داشت تا با حمایت بیشتر از 

 به عمل آورند.

ل و امید کشانیدن عمده قوای عراقی ، توجه به جبهه شما8966در این مقطع، از بهار سال 

ایران قرار گرفت و سپاه جمهوری اسالمی به شمال، مد نظر فرماندهان نیروهای مسلح 

را از « 86والفجر»های دیگری ازجمله عملیات عملیات« رمضان»پاسداران با تشکیل قرارگاه 

 . اینکردطراحی  خان با هدف تصرف شهر سلیمانیهدر منطقه سد دربندی ،8966 اواخر دی

فروردین  2الله آغاز و تا با رمز یا رسول ،8966اسفند  29بامداد  62:66عملیات در ساعت 

ادامه داشت و فرایند آن به نوعی برای عراق غافلگیرانه بود و منطقه وسیعی به وسعت  ،8966

روستا تصرف شدند. نهاجا نیز در مراحل مختلف  66شهر و بالغ بر  کیلومتر مربع شامل سه هزار

ل بسیار فعا خودی، رزمندگاناز پشتیبانی  و عملیات، در زمینه بمباران مواضع ارتش عراق

های نیروی هوایی بر فراز عمل کرد. به طوری که بالفاصله پس از دستور فرماندهی، جنگنده

 نخست بمباران کردند. هعملیات ظاهر شدند و اهداف مورد نظر را در مرحلآسمان منطقه 

نوبت مواضع و  82در  ،عصر 81:82صبح تا  61:22در مرحله دوم، خلبانان نهاجا از ساعت 

بمباران کردند؛ در مرحله سوم  86محل تجمع نیروهای عراقی را در منطقه عملیاتی والفجر

و باز کردن  شت حلبچهبا هدف محاصره د 8966اسفند  22از غروب  ،ساعت 11عملیات پس از 

نفر  226پنج هزار و بالغ بر  ،( آغاز شد. تا پایان مرحله سوم16وسود )نگین ایران س ن-محور بیاره

بمباران مواضع دشمن در طول یک روز  ،هارماز دشمن و ضد انقالب اسیر شدند؛ و در مرحله چ



 998بخش پنجم: نبردهای هوایی در سال ششم، هفتم و هشتم دفاع مقدس / 

 

گرفت و در برخی موارد عملیاتی به طور پی در پی و با درخواست فرماندهی عملیات انجام می

 مواضع  سرهنگ مصطفی اردستانی ،مهم و حساس
 
فرمانده عملیات نیروی هوایی ارتش شخصا

 یدالله ایزدی( – 86رد. )طبق گزارش عملیات والفجرکیدشمن را بمباران م

 با استعداد  ،در این عملیات
 
درصد  26تیپ که حدود  3لشکر و  86سپاه پاسداران مجموعا

عملیات  .عمل کرد االئمه و فتح، ثامنظرفیت سازمانی نیرو داشتند در قالب سه قرارگاه، قدس

و مناطق اطراف  خان و شهر حلبچهمزبور در نوع خود از نظر نظامی موفق بود و سد دربندی

اف که از دیگر اهد آن به تصرف نیروهای ایران در آمدند. اگرچه منجر به تصرف شهر سلیمانیه

گیری مناطق پیش گفته، با عراق به علت عدم موفقیت در باز پس .نشد ،این عملیات بود

ران با تهاجم ای ،و قوای محلی و بخشی از نیروهای سپاه یکم های شیمیاییاستفاده از سالح

مقابله کرد و در واکنش به استقبال مردم کرد از رزمندگان ایرانی، شهر هفتاد هزار نفری حلبچه 

)روز سوم عملیات( به شدت و به صورت  ،8966اسفند  22آنرا در تاریخ و روستاهای 

بیش از ده هزار تن شهید و مجروح شدند و درنتیجه  که کردای بمباران شیمیایی سابقهبی

 نشینی شدند. نیروهای ایران مجبور به عقب

یک فروند  ،8966نشینی رزمندگان ایرانی در مورخ چهارم فروردین عقب به هنگام

نهاجا مورد هدف پدافند هوایی دشمن واقع شد و آسیب جدی دید و خلبانان « 1اف»هواپیمای 

 )معاونت لجستیکی وقت نهاجا( و سرهنگ رضا پردیس این هواپیما سرهنگ ایرج عصاره

هواپیمای آسیب دیده را به داخل کشور هدایت کردند و  ،(پایگاه سوم شکاری وقت فرمانده)

شدند و  کنترل مجبور به ترک هواپیما در حوالی شهر مرزی مریوان نداشتنبه دلیل  اما

 خوشبختانه با چتر سالم فرود آمدند.

 و روند محکومیت عراق اوجگیری جنگ شیمیایی الف ـ

در عملیات خوارزم که برای  ،8923 دی 29بار در عراق در جنگ برای اولین ،از نظر سابقه

شد، انجام می از توابع شهرستان ایالم« خزرنی»در حوالی  بازپس گیری ارتفاعات میمک

 حدود استفاده کرد.به صورت م« کلرو پیکرین»آور مخفیانه از گاز تهوع

، در منطقه شمال 8962که در تیرماه  2بار دوم، به هنگام عملیات والفجرارتش عراق برای 

و ارتفاعات حساس  عمرانحاجغرب کشور به منظور پیشروی در خاک عراق و تصرف پادگان 

گیری مناطق از دست رفته اقدام به پرتاب منطقه به اجرا درآمد، پس از نا امید شدن در باز پس
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از طریق هوا کرد که در جریان آن تعداد قابل توجهی از رزمندگان ایرانی  های شیمیاییبمب

 مصدوم شدند. 

 را بازپس های فراوان نتوانست جزایر مجنون، عراق با وجود تالشدر جریان عملیات خیبر

روی  یافزار شیمیایاز جنگ گسترده گیرد. این بار به صورت علنی و به طور وسیع به استفاده

 سابقه بود. ( بی8381-8381) آورد که این اقدام بعد از جنگ جهانی اول

 آنهاباشد و پرتاب بدنام جنگی می و های غیرمجازسالح هدر زمر  افزار شیمیاییجنگ

بادقت، بسیار مشکل است و پس از پرتاب، تأثیرگذاری آن منوط به تغییرات غیرقابل کنترل آب 

 باشد.و هوایی محلی )رطوبت کم، جهت وزش باد و...( می

المللی به ایران تیمی از بازرسان بین ،(8969)نوروز  8311در پی شکایت ایران در مارس 

مورد تأیید قرار دادند و صدام به ظاهر مدتی از سوی عراق را  آمدند و نقض مصوبات سازمان ملل

این عمل ضدبشری را  ،استفاده از آن را به صورت آشکار متوقف ساخت، ولی در نبردهای بعدی

ام شهرت صد ،ها. البته در خالل این سالتداوم بخشیدهای بعد تری در سالبه صورت گسترده

از منظر خارجی به صورت رفتار تهدیدآمیز دشمنان وی،  افزارهای شیمیاییبه استفاده از جنگ

. در سال پایانی جنگ، پس از سردشت، شدنمایان  در ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه

در ابعاد  8966اسفند  26و روستاهای اطراف آن را در مورخ  هواپیماهای عراقی شهر حلبچه

پروا بمباران شیمیایی کردند که حتی هواپیمای ساقط شده عراقی که مسلح به وسیعی چنان بی

از زیر آوارها بیرون  8912در سال  آمریکاهای شیمیایی بود، پس از اشغال عراق توسط بمب

 !8گرفتهای گروهی در معرض دید جهانیان قرار انهو از طریق رس یده شدکش

 معروف ،پسردایی صدام علی حسن المجید هدر این عملیات ننگین که هدایت آن بر عهد

د و در دم جان باختن گناه حلبچهبود، دست کم پنج هزار نفر از اهالی بی« علی شیمیایی»به 

  .2شدندتعداد کثیری نیز مصدوم 

 ب ـ وضعیت نیروها و نبردهای ایران و عراق در سال پایانی جنگ

راهبرد نظامی خود را در جنگ براساس دو  ،دولت عراق از شروع سال هفتم تا پایان جنگ

 گام مهم قرار داد.

                                                           
 : مرکز انتشارات راهبردی نهاجا تهران« آخرین ترفند( »8916محمد )، علیبرای آگاهی بیشتر بنگرید به: رفیعی -8
، صص 8916-: انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ اولنجله خندق، تهران هترجم« جنگ عراق( »2661کبکان، جان ) - 2

32-32 
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 سالی یکهای بزرگ ایران جلوگیری از موفقیت و پیروزی عملیاتـ 8
 
 شد.بار اجرا می که معموال

کسب آمادگی الزم برای خارج شدن از مرحله تدافعی به مرحله تهاجمی در زمان ـ 2

برای رسیدن به این دو گام نیازمند  بالطبع،گیری مناطق از دست داده. موردنظر و باز پس

رزم ارتش بعث در  از این رو کیفیت و سازمان ،تقویت تجهیزات و افزایش توان رزمی خود بود

 اشاره کرد. آنهاتوان به اختصار به برخی از ها افزایش یافت که میهمه زمینه

( کاهش سن 2تیپ؛ ) 86تا  86تیپ به  شش( افزایش استعداد گارد ریاست جمهوری از 8)

جذب نیروی انسانی عراق  ،سال. به این طریق 86سال به  83افراد ورود به خدمت وظیفه از 

در سال  لشکر 22به  ،8962در سال  لشکر 96به طوری که نیروی زمینی از  ،شدبرابر  سه

ها و رویکردهای جدید، ها: با توانمندی( تحول در آموزش همه یگان9افزایش یافت. ) ،8966

های نفتی و انهدام خانههای عراقی به شناورهای نفتکش و تلمبهتهاجم جنگنده

ی زیرساخت ت بیشتری ادامه یافت و به دلیل آسیب رسانی جد  های صنعتی کشورمان با شد 

ای و شناورهای عظیم نفتکش، صدور نفت ایران با مشکالت عدیده های نفتی خارکبه پایانه

  .شدمواجه 

مشکالتی اساسی برای آحاد افراد جامعه که بزرگترین پشتیبان  ،با کاهش صدور نفت  

جنگ و نیروهای مسلح بودند، ایجاد شد. در حالی که نیروی هوایی عراق حمله به اهداف در 

حمله کرد و دو  شیراز مهر به پایگاه هفتم 29به طور مثال در  ،دادمی عمق خاک ایران را ادامه

رسان را در رمپ پرواز مورد اصابت قرار داد و به دنبال سوخت« 666بوئینگ»فروند هواپیمای 

عد و در روز ب و اندیمشک پور( بین مسجد سلیمانعباساسیسات برق آبی سد دز )شهید آن ت

مله واقع مورد ح و بهبهان سکوی نفتی رشادت و سلمان و ایستگاه پمپاژ نفت نزدیک گچساران

حمالت در راستای برنامه این »حمید شعبان فرمانده نیروی هوایی عراق اعالم کرد: ، شدند

هماهنگ برای توقف صادرات نفت و کاهش توان رزمی ایران است، تا زمانی که ایران بر سر میز 

به « واییبرتری ه»تغییر وضعیت  ،به این ترتیب«. مذاکره با عراق ننشیند، تشدید خواهد شد

اهای گشت رزمی ها و هواپیمسود دشمن از یک سو و دریافت اطالعات دقیق از وضعیت جبهه

از  که تا قبل از آن به آژانس اطالعات دفاعی در بغداد آمریکاایران از طریق ارتباطات مستقیم 

گرفت، این قابلیت را به دشمن داد تا با قدرت بیشتری روی یا اردن صورت می طریق عربستان

یگر و د آمریکابه لحاظ پشتیبانی آشکار  یراق در چنین شرایط. عشوداهداف مورد نظر ظاهر 

« 8اف» گیری از میراژهایبا بهره پیمانانش از این کشور عالوه بر کاربرد تسلیحات شیمیاییهم



 / نبردهای هوایی ایران 991

مانند  ؛گیری هوایی بود، حمله به اهدافی در عمق خاک ایرانکه قادر به سوخت EQ-2مدل 

تی و در نهایت پایانه نف ، مجتمع پتروشیمی ماهشهر، تهران، تبریزپاالیشگاه نفت اصفهان

حتی چندین فروند کشتی نفتکش را حتی در کنار  شدرا در پیش گرفت و موفق « الرک»

شهر در به« نکا»های نفتی مورد اصابت قرار دهد و حتی در آخرین عملیات نیروگاه برق اسکله

های خود ها، عراق بیش از ده فروند از جنگندهرا نیز هدف قرار داد؛ اگرچه در اجرای این حمله

 را از دست داد. 

ایران در سال هفتم جنگ با ساختن جمهوری اسالمی ، متقابال  با افزایش قدرت هوایی عراق

از خود ایستادگی « 2–ِاچ.وای»های ضدکشتی کرم ابریشم چینی موسوم به مواضع متعدد موشک

. لیکن با مورد اصابت شد نشان داد که موجب واکنش عراق و حمله به شناورها در خلیج فارس

به جای ناو ایرانی، توسط یک فروند « یو.اس.اس.استارک»یی آمریکاناو قرار گرفتن اشتباهی 

و درنتیجه دفاتر اطالعاتی ایاالت متحده به  8تر شدعراقی، شرایط منطقه پیچیده هواپیمای میراژ

تری برای تبادل اطالعات با نیروی هوایی صورت آشکار حضور دائمی پیدا کردند و روابط تنگ

ود، ش آمریکاعراق برقرار ساختند تا مانع از حمالت هوایی عراق علیه شناورهای کشورهای دوست 

 ساختند و بدینهای نهاجا آگاه میاز موقعیت دقیق جنگنده ضمن این که خلبانان عراقی را هم

را به طور  آنانطریق جان تعداد زیادی از خلبانان عراقی را نجات دادند و اعتماد به نفس 

ر در منطقه، این کشور به نوعی خود را درگی آمریکا. با دخالت ناوگان دریایی گیری باال بردندچشم

" این کشور از SR-68و " "U2-Rکرد و هواپیماهای شناسایی "ایران جمهوری اسالمی جنگ با 

و قشم و دیگر نقاط ساحلی خلیج فارس  مواضع موشک کرم ابریشم ایران مستقر در فاو

قرار دادن ناوهای کویتی به ایران هشدار داد و برای واکنش  هدفبرداری کردند و در مورد عکس

مود مستقر ن سریع در مقابل اقدامات ایران در خلیج فارس نیروهای گروه ضربت خود را در بحرین

 نماید که شرح آن ارائه شد.  231قطعنامهتا ایران وادار به پذیرش 

 ،عآمیز به پایان رسید. در این مقطسال هفتم جنگ نیز با یک وضعیت ابهام ،با چنین روندی

اق با عر  ،توان رزمی نهاجا نسبت به نیروی هوایی عراق کاهش چشمگیری پیدا کرد و در مقابل

                                                           
را  28احمد سالم، نام مستعار خلبان عراقی بود که برای حفظ هویت وی انتخاب شد وی تجربه پرواز با هواپیماهای هانتر و میگ -8

عملیات ضد کشتی شرکت کرده بود در این حمله به گفته وی ناو آمریکایی را با ناو ایرانی اشتباه گرفته و دو موشک به  82داشت و در 
 96بعدی با اصابت به عرشه ناو منفجر که منجر به کشته شدن بیش از  سوی آن شلیک کرده که اولین موشک عمل نکرده و اگزوسه

هی موجبات گمرا شود. هرچند نداجا ادعا کرد با استفاده از تکنیک جنگ الکترونیکنفر دیگر می 88ملوان آمریکایی و مجروح شدن 
 و آمریکایی را فراهم کرده است. عراق و شلیک به نا هواپیمای میراژ
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و ادامه « 23میگ»و حتی « 21، سوخو22میگ، میراژ»جایگزینی هواپیماهایی همچون انواع 

های رزمی و بیش از همه توان های خلبانان شکاری به منظور افزایش مهارتمستمر آموزش

ای های هوایی راهبردی، توان رزمی خود را چنان افزایش داده بود به گونهریزی عملیاتطرح

فروند از انواع هواپیماهای جنگی )دو برابر نهاجا( و  222بیش از  ،که در سال هشتم جنگ

 خلبان شکاری در اختیار داشت.  666

 های تهاجمی دشمن ـ نبردهای هوایی در سلسله عملیات1

و فارغ شدن « 86والفجر»های سبک در منطقه عملیات ارتش عراق پس از یک هفته پاتک

طالعات ا دریافت اکه شرح آن گذشت، ب حلبچه از طریق بمباران شیمیایی سلیمانیهاز منطقه 

به  و در اختیار این کشور گذاشت، زمان را مناسب برای بازپس گیری فاو آمریکاای که ماهواره

ها دانست و با ابتکار سپهبد خلبان عدنان خیرالله )برادر دست گرفتن ابتکار عمل در جبهه

 ،گر نیروی هوایی عراق( با نمایش تحرک هوایی به سمت شمالهمسر صدام وزیر دفاع و هدایت

جایی نیروهای خود به چنین وانمود کرد که فریب فرماندهان ایرانی را خورده و درحال جابه

سلیمانیه، زمینه برای اتمام جنگ در فوریه  هنشینی ایران از منطقت شمال است. باعقبسم

ها برای آن تالش کرده ای که سال( فراهم شد و به ظاهر عراق به نتیجه8966)اسفند 8311

هری، ترده اقتصادی و شهای گسبر اثر بمبارانبود، رسید. تلفات انسانی و خسارات مالی ایران 

ایران را به طرز وحشتناکی تحلیل برد و با افزایش تصاعدی حمالت هوایی و موشکی توان دولت 

 . 8شبه جزیره فاو را از تصرف ایران خارج کرد و... ،ایبا برخورداری از اطالعات ماهواره

 هایای و ترفند انتقال نیروها و عمده قوا به جبههعراق با دریافت اطالعات دقیق ماهواره

در عملیات موسوم به  ،)نخستین روز ماه رمضان( 8966فروردین  21خ شمالی، در تاری

و  های شیمیاییساعت با استفاده از کاربرد سالح 96توانست در مدت « المبارکرمضان»

تیپ زرهی  88تیپ پیاده و  11پرواز رزمی و با سازماندهی،  نوبت 986های متوالی با بمباران

آتش پشتیبانی  هزار نفر را با 16لشکر، نیرویی به استعداد  2 چهار تا پنجب و مکانیزه در قال

پای کار  گردان توپخانه برای حمله به شبه جزیره فاو 92تانک و نفربر و  دستگاه 126هزار و 

خطوط پدافندی  ،بود(. در واقع آورد )این حمله بزرگترین حمله عراق بعد از سقوط خرمشهر

سی کیلومتری ایران در فاو که تنها با استفاده از حداکثر چهار هزار نیروی سپاه پاسداران 

                                                           
 33ص ،8916-: انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ اولنجله خندق، تهران هترجم« جنگ عراق»(2661کبکان، جان ) -8
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از دست نیروهای را منطقه فاو  ،در هم ریخت و ارتش عراق در عصر روز بعد ،شدداری مینگه

 به  ،8966تا بهار  8961. از بیست بهمن کردایران با کمترین تلفات خارج 
 
 21مدت مجموعا

 ماه منطقه فاو در اختیار ایران بود. 

از پایگاه ششم شکاری و « 1اف»های جنگنده ،«فاو»نشینی از منطقه در فرایند عقب

به درخواست نیروهای خودی موظف به انجام عملیات پشتیبانی آتش شدند  از امیدیه« 2اف»

ه فرمانده وقت پایگاه ششم شکاری لیدری دست ها شهید علیرضا یاسینیکه در عملیات فانتوم

از پایگاه « 2اف»یک فروند جنگنده  ،. در این نبردهابر عهده داشتور را هواپیماهای تک

پشتیبانی از رزمندگان  به منظور 96/8/8966در مورخ  به خلبانی سزگرد محسن باقر امیدیه

مورد  ،فاو بودند، بلند شد که پس از انهدام هدف هنشینی از شبه جزیر ایرانی که درحال عقب

مجبور به ترک هواپیما شد و  اصابت پدافند هوایی دشمن واقع شد و خلبان در نزدیکی آبادان

  با چتر سالم فرود آمد.

( 8966فروردین  23های وسیع توأم بود )که با بمباران همزمان با حمله ارتش عراق به فاو

های با مین« رابرتز بیساموئل»در در واکنش به برخورد ناو جنگی  آمریکاناوهای جنگی 

با یک  در خلیج فارس 2«نصر»و  8«سلمان»های سرگردان، متقابال  دو سکوی نفتی ایران به نام

سه ساعت بعد، دیگر ناوهای و  کردندناو منهدم توسط یک رزم آنهاپیش اخطار به کارکنان 

در منطقه شمالی خلیج فارس و « جوشن»، به ناوچه در اطراف جزیره سیری کاآمریجنگی 

خسارت زیادی دید و دو  نداجا یورش بردند که ناوشکن سبالن و سبالن های سهندناوشکن

 شناور دیگر غرق شدند. 

به خلبانی سرگرد داریوش  پایگاه هوایی بندرعباس« 1اف»یک فروند جنگنده  ،این روزدر 

حین مأموریت گشت رزمی مورد اصابت موشکی  دوم علی اسماعیلیان/ستواننگارخاک

که  ارنگولی خلبان حاذق این هواپیما سرگرد داریوش خاک ،یی قرار گرفتآمریکاهای جنگنده

 شد، توانست با مانور به موقع از اصابت مستقیمنظیر نهاجا تلقی میاز خلبانان بسیار ماهر و کم

های موشک هواپیمای اثر برخورد ترکش بر با این وجود،هواپیما جلوگیری کند.  موشک به

  فرود آمد. بندرعباسبا آسیب فراوان در پایگاه « 1اف»

                                                           
هزار  926متشکل از هفت سکوی نفتی به هم پیوسته است و روزانه  کیلومتری جزیره الوان 813سکوی نفتی سلمان در  - 8

 برای نخستین بار توسط هواپیماهای عراق هدف قرار گرفت. 8962شد که در پاییز بشکه نفت از آن استخراج می
لین بار در طول جنگ مورد حمله قرار می - 2  شد.استخراج می هزار بشکه نفت از آن 86گرفت و روزانه سکوی نفتی نصر برای او 
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ی و یآمریکاهای کشتین اهای تندروی سپاه پاسدار ، قایقآمریکادر واکنش به تهاجمات 

 با حمایت پشتیبانی لجستیکی ،مورد حمله قرار دادند. در نهایت انگلیسی را در خلیج فارس

ر نهم د آمریکاروبی خلیج فارس، اروپایی در مینو حمایت کشورهای  و کویت کشور عربستان

 کشیبه ناوهای جنگی خود دستور داد، در صورت حمله ایرانیان به هر نفت ،8966اردیبهشت 

 دخالت کنند. 
 
 تحت هر شرایطی مستقیما

در جبهه شمالی، سپاه پاسداران عملیات  گیری راهبرد نظامی جدیدبه منظور پی

به اجرا در آورد و  ،26/2/8966در تاریخ  را برای رسیدن مجدد به سلیمانیه« 6-المقدسبیت»

چند ارتفاع مهم میان دو استان اربیل و سلیمانیه و همچنین شهر دوکان عراق در این عملیات به 

جبران شکست روحی حمله تا حدودی موجب ایران در آمد و جمهوری اسالمی کنترل نیروهای 

ا باشد عراق به فاو با  ،8966 حش دشمن، در تاریخ چهارم خردادتوجه به برتری نظامی فا . ام 

بود، « 2کربالی»که از تصرفات ایران در عملیات  تهاجم سپاه سوم عراق به منطقه شلمچه

لبانان خ ،. در این عملیاتکردنشینی نیروهای ایرانی را با تحمل تلفات سنگین وادار به عقب

در  های پشتیبانی رزمینهاجا به پشتیبانی از رزمندگان اسالم پرداختند و در یکی از مأموریت

عملیات زمینی عراق، یک فروند جنگنده  هابتدا در آستان ،«2کربالی»شلمچه و منطقه عملیاتی 

در نبردهای هوایی در جنوب در مورخ  میکائیل نعمتیاننهاجا به خلبانی سروان « 2اف»

مجبور به ترک  مورد اصابت پدافند هوایی دشمن واقع و خلبان در حوالی آبادان 9/9/8966

 ،(6/9/8966سه روز بعد ) ،هواپیما شد و به سالمت فرود آمد. همچنین در جریان این نبردها

ل اآسمانی شد و هواپیمای او در کان محمدیبه نام سرگرد بیژن بیک« 2اف»یکی دیگر از خلبانان 

که در  بود« 2اف» هآخرین جنگند شد. این هواپیما،و برای همیشه جاویداالثر  کردماهی سقوط 

محمدی آخرین معلم خلبان ع مقدس سقوط کرد و شهید بیژن بیکنبردهای هوایی دفا

 نبردهای هوایی دفاع مقدس به شهادت رسید. بود که در صحنه« 2اف»هواپیمای 

موجب پرداختن به بحث چگونگی  ،تداوم حمالت ارتش عراق به مواضع نیروهای ایرانی

 قوا»ها شد که نتیجه آن منجر به تشکیل مدیریت جنگ در جبهه
 

ه منظور ب« ستاد فرماندهی کل

خ در تاری )ره(جمهور و تصویب امامهماهنگی بیشتر بین ارتش و سپاه، به پیشنهاد رئیس

لین رئیس این ستاد تعیینو نخست شد. 82/9/8966  و آقای هاشمی وزیر وقت به عنوان او 

 قوا که از چهار روز قبل هم به ریاست مجلس برگزیده  رفسنجانی
 

به عنوان جانشین فرمانده کل

 انتخاب شدند. ،86/9/8966در تاریخ  ،شده بود
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 قدفاع از سوی عراهای مداوم و شلیک موشک به شهرهای بیاین در حالی بود که بمباران

 افزایش یافته بود. خبرهای به تاسیسات نفتی ایران در خلیج فارس آمریکاو تهاجم نظامی 

شد، درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته بود ها دریافت نمیهم از جبهه ایامیدوار کننده

افزار تحریم تسلیحاتی مانع از تامین جنگ ،و دولت در تنگنای شدید مالی قرار داشت. از طرفی

بتکار عمل از ارتش عراق، د شده بود. لذا به منظور گرفتن او مهمات مورد نیاز برای مناطق نبر 

و پنج  در محور شلمچه ،22/9/8966را در تاریخ « 6-المقدسبیت»سپاه پاسداران عملیات 

ضلعی به مرحله اجرا گذاشت که با آمادگی سپاه سوم عراق در مقابل خود روبرو شدند و سپاه 

ه با ای کبه علت کمبود امکانات نتوانست به اهداف موردنظر دست یابد و در نهایت در جلسه

 قوا در حضور امام)ره( برای رسیدن به تصمیم 
 

حضور رئیس جمهور و جانشین فرماندهی کل

ت حضر ،ی درباره جنگ، پذیرش صلح و یا بسیج عمومی برای ادامه جنگ تشکیل شدنهای

امام راه کار دوم مبنی بر بسیج نیروها و پای کار آوردن کلیه منابع و امکانات کشور برای جنگ 

 های دشمن خاتمه دهد. را پذیرفتند که این تصمیم هم نتوانست به روند پیروزی

  طالعات شناسایی جنگ الکترونیکـ عملیات ترابری هوایی و ا5

ح های نیروهای مسلندر قالب پشتیبانی از یگا ،های ترابری نیروی هواییاساسا مأموریت

  جایی نفرات، ادوات،)هوایی، دریایی، زمینی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و...( به جابه

شود، بلکه نظامی کشور محدود نمی -سیهای عالی سیامهمات جنگی و ترابری شخصیت

رسانی هوایی، اطالعات شناسایی و شناسایی دریایی، تجسس و نجات های سوختمأموریت

ها قبل از جنگ تحمیلی تا های ناوگان ترابری نهاجا بوده است که از ماهو... از دیگر مأموریت

المللی بان بینهای صلحهیئتبس جهت استقرار پذیرش قطعنامه و برقراری آتش از ها بعدماه

در  ،های یادشدهتوسط ناوگان ترابری نهاجا به صورت مطلوب صورت پذیرفته است. مأموریت

اطالعات شناسایی و »رسانی هوایی، شامل ترابری و سوخت« ترابری هوایی»دو بخش 

ود که شبه صورت جداگانه ارائه می« تجسس و نجات»و  ، جنگ الکترونیک«شناسایی دریایی

آن  هدر این بخش به مأموریت اطالعات شناسایی، تجسس و نجات و جنگ الکترونیک که دامن

 شود. ترابری نهاجا است، پرداخته می هتر از سامانبسیار وسیع
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عالوه بر حمل بار و مسافر و نقل و انتقال مجروح،  ،ی ترابری تاکتیکیهاهواپیما -8

دادند مهمات، آذوقه، تدارکات و نفرات برای نیروهای رزمنده دو مأموریت مهم دیگر انجام می

 در طول جنگ تحمیلی یک تالش شبانه روزی می
 
 طلبید. که واقعا

ر قالب ترابری هایی که عنوان شد، پروازهای خفاش بود. این پروازها دیکی از مأموریت

های مخصوص که داخل آن سامانه« 896سی»شد و یک فروند هواپیمای تاکتیکی انجام می

و  به هنگام شرایط بحرانی ،شنود بسیار حساس تعبیه شده و مجاز به حمل هیچ سالحی نبود

غربی کشور به انجام پروازهای مداوم در خطوط مرزی غرب و جنوب اقدامبه ضرورت تشخیص، 

های شنود خود، کلیه امکانات را چه در رابطه با تحرکات نظامی و چه سامانهو به وسیله  کردمی

. یکی از کارهای مهم این هواپیمای شنود کرددر رابطه با تحرکات نیروی هوایی گزارش می

های مناطق نبرد واپیماهای دشمن به سمت ایران و یا جبهه)خفاش( اطالع دادن پروازهای ه

ن که هواپیما روشقدر حساس و کامل بود که به محض اینهای شنود این هواپیما آنسامانه بود.

نود هواپیمای ش ،گرفت که اجازه بلند شدن بگیردکرد و با برج مراقبت خودشان تماس میمی

ای و از آن طریق به مبادی گزارش و یا مرکز کنترل منطقهفهمید و به رادارها، مراکز کنترل می

و یا تندخیز « گشت رزمی»هم به هواپیماهای شکاری  آنهاداد و اتخاذ تصمیم اطالع می

کردند و به این وسیله را صادر می آنهادستور پرواز، رهگیری، درگیری یا انهدام « اسکرامبل»

 .گریختشد و میانجام مأموریت خود منصرف می هواپیمای متخاصم یا سرنگون و یا حداقل از

 به صورت خاین مأموریت
 
ال خیلی فعال در طول اموش و بسیار مظلومانه و در عین حها واقعا

 پذیرفت.هشت سال دفاع مقدس صورت می

هواپیمای  آنهاو در غیاب « ونیاور»موسوم به « .ِاف9پی»هواپیماهای تجسسی دریایی  -2

های همواره یکی از افسران متخصص نداجا را در مأموریت ،در طول دفاع مقدس« 896سی»

در  ها راو آمار دقیق شناور بردند و آخرین تهدیدهای دریاییگشت دریایی با خود به پرواز می

اه را آگ نداجا در بندرعباس« ساحل-ایدر» یو ستاد فرمانده یگردآور ج فارسیو خل تنگه هرمز

ها قبل از شروع جنگ تحمیلی ها و پروازهای شناسایی دریایی از ماهساختند. این مأموریتمی

ا بدیل ایفها پس از جنگ استمرار داشت. از این حیث سامانه ترابری نهاجا نقشی بیتا ماه

 کارکنانی
 
ها را ها با تمام وجود این پرندهها و تحریمرغم همه محدودیتکه به کرده است و قطعا

  ، سهم بزرگی در این جهاد بزرگ داشته و دارند.کردندآماده می
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 886از نظر تحرک هوایی، ناوگان انواع هواپیماهای ترابری نهاجا در طول جنگ با انجام 

هزار  128میلیون و  986ترابری در پشتیبانی از نیروهای سطحی مقدار  نوبت پرواز 116هزار و 

نفر مامور یا رزمنده،  886هزار و  288دو میلیون و پوند بار و تجهیزات همراه با شمار  866و 

د باتوجه به تنگناهای موجود در طول ر . این رکو8جا نموده استمجروح، اسیر و شهید را جابه

 لب توجه و قابل تحسین است. سال جنگ، بسیار جا هشت

 شود.تحوالت و آخرین نبردهای جنگ به شرح زیر پی گرفته می هدنبال ،حال با این پیش زمینه

 خاتمه جنگ هو نحو 895قطعنامهـ فرایند پذیرش 9

م تیر به تاسیسات نفتی و  حمالت هوایی سنگیندور جدید  ،8966 ارتش عراق در دو 

 1های ایران را درپیش گرفت که نمونه آن حمله هوایی به نیروگاه برق نکا در بهشهر )نیروگاه

ترین و بزرگترین ارتش عراق کامل ،بامداد 69: 96( بود و در همان روز در ساعت 8966تیر

ای بر  یهئو طال عملیات خود را پس از تغییر راهبرد، پدافندی به آفندی در منطقه کوشک

آغاز کرد و به سهولت توانست این جزایر را با کمک آتش پر حجم  گیری جزایر مجنونبازپس

 برن به تصرف درآورد. و عملیات هلی توپخانه و بمباران شیمیایی

به  ،استعداد پنج لشکر از سپاه چهارمنیرویی به دشمن  ،درپیهای پیبه دنبال پیروزی

 پادگان 28/1/8966یورش برد )« المبینفتح»در منطقه عملیاتی  28مواضع لشکر
 
( و مجددا

کیلومتر مربع به  266هزار و دو ای به وسعت را در منطقه و شهر و جاده دهلران خوشعین

ه
 
هم با کمک  تصرف در آورد و تعداد زیادی از نیروهای ایرانی را به اسارت گرفت. در محور فک

 نشینی شد. حمله کرد و این لشکر هم مجبور به عقب 66لشکرمنافقین به مواضع 

عکسبرداری هوایی، کمبود تجهیزات و تحلیل موج سریع حمالت دشمن همراه با نتایج 

ها از طریق حل منطقی پیش روی فرماندهان را، کنترل جبههرفتن نیروها و...، تنها راه

 ریزی شده به مواضعی در داخل مرزهای کشور سوق داد.نشینی برنامهعقب

ایران  نیروهای ،8966 تیر 96زهای شناسایی، در تاریخ بر اساس اطالعات حاصل از پروا

نشینی کردند و به این به صورت اختیاری عقب عمرانو حاج« 86والفجر»از منطقه عملیاتی 

 شش هزارتمام مناطق تصرف شده از خاک عراق ظرف مدت شش سال که بالغ بر  ،ترتیب

از دست رفت و فرماندهان به این نتیجه رسیدند که با برتری  کیلومتر مربع بود در عرض سه ماه

                                                           
 888: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، ص  تهران« مقایسه توان رزمی نهاجا در طول جنگ( »8936مسبوق، محمد، ) -8
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نظامی عراق و از دست رفتن روحیه جنگی نفرات به علت کمبود تجهیزات و ضعف مالی دولت 

در پشتیبانی از جنگ، راه حل نظامی مشکل جنگ را حل نمی کند و باید از راه سیاسی به آن 

ر مام راحل د، ایشان را متقاعد کردند و ا)ره(حضور امامای با در جلسه ،پایان داد و با این تصمیم

  ،8966 تیر 26روز دوشنبه 
 
ا بر لزوم آمادگی  231قطعنامهناچارا را بعد از یک سال پذیرفتند؛ ام 

 .داشتندهای دشمن تأکید بسیار نیروها در مقابل شرارت
 شهادت آخرین خلبانان نهاجا در دفاع مقدس 

یر های اخایران از روی ضعف و به دلیل شکستجمهوری اسالمی که عراق با تصور این دولت

ها و شرایط بد اقتصادی تن به پذیرش قطعنامه داده است، با گستاخی حمالت در جبهه

غاز آ خود علیه مراکز صنعتی ازجمله پتروشیمی ماهشهر های را با هواپیماهای جنگندگسترده

 21/1/8966نیز در واکنش به حمالت عراق، در مورخ  بانان پایگاه هوایی همدانکرد. خل

 بمباران کردند که حین انجام این مندلی هنقاطی از تأسیسات اقتصادی این کشور را در منطق

و  سرنگون شد« 6سام»موشکی  هفانتوم نهاجا توسط سامان هیک فروند جنگند ،هامأموریت

به عنوان آخرین شهدای خلبان نهاجا  و سروان مهدی ذوقی خلبانان آن سرگرد عباس اکبری

. سرهنگ خلبان شدنددفاع مقدس به فیض شهادت نائل  هدر نبردهای هوایی هشت سال

مزبور پرواز « 1اف»مای در بال هواپی که به اتفاق سرتیپ سیروس باهری شهریمجتبی 

به امید این که نبردهای هوایی خاتمه یافته  21/1/8966صبح روز »گوید: ند، میکردمی

رغم پذیرش قطعنامه از نیدم که عراق بهبه عملیات و گردان پروازی مراجعه کردم و ش ،است

 ردهکسوی ایران به بسیاری از تأسیسات صنعتی ازجمله مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمله 

جویانه به یکی از تأسیسات عراق در کرکوک صورت پذیرد تا یک حمله تالفی شداست و مقرر 

 /سروان شهرکیلیدر و امیر باهری /سروان ذوقیاکبری سرگرد ،که برای این مأموریت

)اینجانب( به عنوان شماره دو داوطلب شده و برای انجام آن برگزیده شدیم و توجیهات قبل از 

یک تیر موشک سام چنان به  ،هاپرواز را انجام دادیم. پس از رسیدن روی هدف و رهایی بمب

هواپیمای شماره یک اصابت کرد که همان لحظه هواپیما در آسمان منفجر شد و خلبانان آن 

رویداد برای ما غیر قابل باور بود. لذا مدت کوتاهی در محل  ینشهادت رسیدند. ا در دم به

سانحه برای جستجوی خلبانان پرواز کردیم و با کم شدن بنزین با تأسف زیاد به پایگاه همدان 

 «   روحشان شاد و راه سرخشان همیشه پر رهرو باد« »باز گشتیم
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  2-89تصاویر شماره 

و سروان  ( سرگرد عباس اکبری3/4/31« )8اف»با هواپیمای  محمدیبیک ژنبیاز راست: سرگرد 

 ( آخرین خلبانان شهید در نبردهای هوایی دفاع مقدس25/4/31)« 4اف»با هواپیمای  مهدی ذوقی
 

 ،پرانن جنگ بود که قبال  دوبار با صندلییکی از خلبانان شجاع و قهرما ریشهید عباس اکب

که در درحالی 29/86/8923اول در مورخ  ههواپیمای آسیب دیده را ترک کرده بود. مرتب

 غربالنیدر شمال گ« یدروارهیعباس تو»به خلبانی سروان « 1اف»کابین عقب یک فروند 

 یروهاین« 9سهند» یحرارت یهاکدادند، مورد اصابت موشمأموریت گشت رزمی انجام می

 ود؛ دنیه رهانکما آتش گرفت و خلبانان با چتر نجات خود را از مهلیقرار گرفتند و هواپ یخود

حین انجام یک مأموریت آموزشی به عنوان معلم در کابین عقب  ،8968بار دوم در اواخر آذر 

با مشکل الکتریکی مواجه شدند و مجبور به فرود اضطراری شدند که پس  ستوانیکم مقربیان

از نشستن به علت از کار افتادن ترمز هواپیما از باند خارج و به کانال مجاور منحرف شد که 

ها ترغم محدودیبه پروازی کنار رفت و شهید اکبریاز رده  هردو هواپیما را ترک کردند و مقربیان

با عالقه به رده پروازی برگشت و نام خود را به عنوان آخرین خلبان شهید در دفاع مقدس برای 

و  قطعه تهیه کردند از تهران اتفاق افتاد که به ناچار دوم در شیراز هسانح. کردهمیشه ثبت 

ها مدتی سخت تالش کردند و زحمت کشیدند تا توانستند آن هواپیما را به عزیزان و تکنسین

 .      8رده پروازی بازگردانند

در منطقه جنوب از دو محور  ،98/1/8966سه روز بعد از پذیرش قطعنامه در تاریخ عراق، 

ستانه محاصره قرار داد و را در آ حمله مجدد  کرد و خرمشهر به خاک ایران و شلمچه کوشک

                                                           
ری، فاطمه، ) -8 : انتشارات دفاع مقدس، تهران« شهروند آسمان: خاطرات سرتیپ دوم خلبان محمود انصاری( »8931دهقان نی 
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 به پادگان حمید رسانید و در جبهه شمالی هم چندین روستا از توابع اسالم
 
 ادآبخود را مجددا

هایی را که در آغاز قرار داد و دو برابر سرزمین را مورد حمله بمباران شیمیایی غربو گیالن

( گرفتن امتیاز بیشتر از ایران 8اشغال کرد. ) بار دیگرجنگ به تصرف درآورده بود، با دوهدف 

نیروهای بیشتر جهت توازن در میزان اسرا به هنگام مبادله  کردن( اسیر 2با پذیرش قطعنامه؛ )

 به نفع خود. در این دوره از حمالت توانست بیش از ده هزار نفر از نیروهای ایرانی را اسیر کند. 

پاسخ نماند و پس از بروز مظلومیت نیروهای مسلح در مقابل واکنش مردم بی ،هااین یورش

ها سرازیر شدند و حماسه ردیگر داوطلبانه به سوی جبههایران در جنگ، نیروهای مردم با

تکلیف دشمن را روشن ساختند و با حمله پر قدرت به مواضع  ،آفریدند و با عملیات سرنوشت

نشینی و انصراف از تسخیر بار دیگر وادار به عقب دشمن را یک ،دشمن در جبهه جنوب

 کردند.  خرمشهر

به عنوان  .های نهاجا با تمام توان به مقابله با دشمن پرداختندندهجنگ ،در این مقطع

به قرارگاه  با لیدری شهید اردستانی« 2اف»افکنتهاجم یک دسته پروازی شکاری بمب ،نمونه

طاهر »تا ژنرال  شدو بمباران دقیق مقر فرماندهی آن موجب  نیروهای دشمن در شلمچه

)برادر سرلشکر ماهر عبدالرشد( و تنی چند از فرماندهان عراقی کشته شوند و « عبدالرشید

در منطقه « 81اف»همزمان نیز خلبانان  8.شودمنصرف  ارتش عراق از تصرف مجدد خرمشهر

موفق شدند یک فروند  ،ضمن برهم زدن آرایش جنگی هواپیماهای مهاجم دشمن فارسخلیج 

 .   سرنگون سازندفرانسوی را  های میراژاز جنگنده

  الف ـ عملیات مرصاد

ه بود، در هم ریخت نیروهای خودیخطوط دفاعی  که توسط ایران 231قطعنامهبعد از پذیرش 

غرب و ، گیالنتوانست تا شرق سومارو  کرد عراق در جبهه غربی به کشورمان حمله ارتش

 8/2/8966ب نیروهای ما بپردازد. لکن با طرح یک پوشش تبلیغاتی در به تعاق ذهابسرپل

نشینی خواهد کرد. ارتش بعث عراق در نظر ساعت به مرزهای خود عقب 11که ظرف  کرداعالم 

. لذا کلیه نیروهای ایران در جبهه کندداشت در جبهه جنوب به خرمشهرحمله و آنجا را اشغال 

حضرت ابوالفضل )ع( به عنوان احتیاط در  26لشکرو فقط یک گردان از  شدندجنوب مستقر 

ویژه  6 لشکربه  ،. در این وضعیت نیروی زمینیباقی ماندنداتاق قسمت شمال شرقی گردنه پ

                                                           
و یکی از سپاهیان حاضر در صحنه  های دفاع مقدس استان خوزستانطبق اظهارات سردار علیپور رئیس حفظ آثار و ارزش -8

 .36تیرماه  26با نگارنده در  8966در سال  نبرد شلمچه
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سپاه دستور داده شد که دو گردان به سمت پاتاق حرکت دهد تا بتواند جلوی دشمن را در کرند 

 83سد نماید که این عمل نیز به علت سرعت زیاد منافقین مقدور نشد. منافقین توانستند ساعت 

لحظه به لحظه توسط دو قرارگاه  ،آباد برسند. اقدامات انجام شده اسالمبه  2:96به کرند و ساعت 

نجف اشرف از سمت باختران و نجف اشرف ازسمت سه راهی اسالم آباد با سازمان رزمی انجام 

 :ودشبه شرح زیر به اختصار بیان می گیری و انجام  عملیات مرصادکه فرایند شکل گرفت

 قین،فارتش عراق پس از یک جلسه با حضور صدام با سران منا ،231قطعنامهدر پی پذیرش 

تحت « فروغ جاویدان»نیروهای منافقین را طی عملیات  ،8966روز سوم مرداد  81:96در ساعت

سراسیمه راهی مرزهای غربی کشور کرد. آنان با  خودپوشش هواپیماها و آتش سنگین توپخانه 

ذهاب از داخل عراق به خاک ایران حمله محور سر پل استعداد پنج هزار نفر و تجهیزات جنگی از

ین ا را به تصرف در آوردند و در ارتفاعات آبادکردند و با عبور از گردنه پاتاق دو ساعت بعد اسالم

منافقین در حال عبور از تنگه چهار زبر به سمت  ،در روز چهارم مردادماه. شهر مستقر شدند

 ی هوا نیروز و کمینبودند که زیر بمباران هواپیماهای نیروی هوایی و آتش بالگردها کرمانشاه

ا ب ،نام گرفت الله سپاه پاسداران قرار گرفتند. این عملیات که مرصادروح 68نیروهای لشکر

از با اینکه مسئولیتی در ارتش نداشت، آغ شیرازیصیادهدایت و کنترل سرهنگ )سپهبد شهید( 

قوای منافقین امکان عبور از تنگه چهار زبر را پیدا نکردند  ،8966شد و در نهایت در پنجم مرداد 

 کشته، زخمی یا متواری شدند. درپی پیشروی منافقین و عبور 
 
 از کرند به سمت آنهاو اکثرا

مت س ، قرارگاه نجف اشرف درآباد، به دستور جانشین فرماندهی کل قوا آقای رفسنجانیاسالم

 و قرارگاه رعد در پایگاه هوایی همدان دخترپل-آباددر جاده اسالم باختران، قرارگاه مقدم نزاجا

 .شدواگذار  آنهامقابله با منافقین، نیروهایی در چند مرحله به  برایو  شدندبرقرار 

بایست دم روز چهارم مرداد میحمالت هوایی علیه مهاجمین از سپیده ،برابر هماهنگی

صورت پذیرد، ولی چون امکان تشخیص دقیق نیروهای خودی و منافقین برای خلبانان نیروی 

ا ر دستور پرواز هواپیماهای شناسایی فانتوم  هوایی میسر نبود، قرارگاه رعد به پایگاه یکم تهران

های هوایی را هواپیماهای مورد نظر، منطقه عملیات را شناسایی و نتیجه عکس و کردصادر 

دستور بمباران منطقه عملیات را به  ،. قرارگاه رعدداشتندبالفاصله به قرارگاه رعد ارسال 

 های کبریو تهران و همچنین بالگرد ، دزفولهای همدانافکن پایگاههواپیماهای شکاری بمب

د. اما شای انجام و این عملیات توسط خلبانان به صورت گسترده کردصادر  کرمانشاه هوانیروز

از آنجایی که ارتش عراق قول همکاری و پشتیبانی هوایی را به منافقین داده بود، حدود ساعت 
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پایگاه هوایی نوژه همدان و هوانیروز  ،هواپیماهای ارتش بعث عراق ،مردادماهروز چهارم  63:96

همچنین در دو نوبت  کردندای از نوع تأخیری ای بمباران خوشهکرمانشاه را در سطح گسترده

های ضد رادار مورد که دید منطقه عملیات را به عهده داشت، با موشک را همدان رادار سوباشی

نفر از بهترین نفرات کنترل شکاری پدافند  83 ،هدف قرار دادند. در حمله به رادار سوباشی

 حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند.  ،«سرگرد شهید دستنبو»هوایی به فرماندهی 

ند ، اما چشدت ناجوانمردانه ارتش عراق باعث تأخیر در بمباران و انهدام منافقین این حمال

ها را دیدگیبا مشقت فراوان آسیب ساعتی بیشتر طول نکشید که نیروی هوایی و هوانیروز

مرتفع و اعالم آمادگی کردند و عملیات هوایی خود را شروع نمودند. همین عملیات نیروی 

که منافقین تعداد زیادی از تجهیزات و نفرات خود را از دست بدهند و چون  شدهوایی باعث 

 م به فرار گرفتند. از طرفهای منافقین به هم ریخته بود، الجرم تصمیها و گردانسازمان تیپ

ه با روحی ،نیروهای سطحی خودی که از پشتیبای هوایی خوبی برخوردار شده بودند ،دیگر

بهتری به انهدام و تعقیب منافقین پرداخته و در صورت نیاز طبق هماهنگی قرارگاه نجف اشرف 

ی را عملیات پشتیبان هواپیماهای نیروی هوایی و بالگردهای هوانیروز کرمانشاه ،با قرارگاه رعد

 دادند.انجام می

که ستون خودروهای منافقین با پرچم ایران در حال حرکت با توجه به این ،در برخورد اول

ینی نشکردند که آنان نیروهای خودی درحال عقببودند، خلبانان عمل کننده ابتدا تصور می

که از طریق حضور در یک فروند  شیرازیصیادباشند. لیکن هدایت عالی سپهبد شهید می

پذیرفت، خیلی زود موجب رفع ابهام شد و با رسیدن نبرد صورت می هدر صحن بالگرد هوانیروز

ارتش به اصطالح آزادیبخش منافقین قلع و قمع شدند. اگرچه یک  ،نیروهای بسیج مردمی

ورت به ص و محمد میالن سقوط کرد و خلبانان آن سروان سیدداود فرهادی فروند بالگرد کبری

نهاجا نیز به خلبانی جانشین « 1اف»آسایی نجات پیدا کردند و یک فروند جنگنده معجزه

 هدر آستان خواه/سروان محمود اقبالآذرفرماندهی وقت نهاجا، امیر سرتیپ اصغر سفیدموی

در یک مأموریت مسلحانه شناسایی بر فراز نیروهای منافقین در مورخ  عملیات نصر

های پدافندی دشمن واقع شد و خلبانان آن موفق به ترک مورد هدف سامانه 2/2/8966

 هواپیمای آسیب دیده شدند و سالم فرود آمدند.

« 81اف»هواپیمای  ،های عراقابله با جنگندهبه منظور پوشش هوایی منطقه نبرد و مق

جهت گشت رزمی مسلحانه با سوختگیری از  از اصفهان« هاگ»مسلح به دو تیر موشک 
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یک نبرد هوایی بین  ،به پا خاستند و برای اولین بار« 666بوئینگ»رسان هواپیماهای سوخت

)شادروان( با  /سروان امیر کازرونیخودی به خلبانی سرگرد اسداله عادلی« 81اف»جنگنده 

 دشمن تحت هدایت رادار سوباشی« 23میگ»و جدید  هدو فروند جنگنده بسیار پیشرفت

و متقابال   کنندمی به شلیک یک تیر موشک هاگ اقدام خودی دهد و خلبانانرخ می همدان

نماید. پرتاب می« 81اف»یک تیر موشک هوا به هوا به سوی « 23میگ»یکی از هواپیماهای 

در خاک « 23میگ»هواپیمای خودی آسیب جزئی دید ولی یکی هواپیمای متخاصم  ،درنتیجه

نهاجا در کنار دیگر « 616 ب»پیکر هواپیماهای غول ،در این مقطع عراق سقوط کرد.

ب تا لبه انتقال نیروهای داوط اقدامهای بزرگ همچون دیگر عملیات« 896سی»هواپیماهای 

هزار نفر از رزمندگان  82نفر در هر پرواز کردند و در مدت کوتاهی در حدود  266یک هزار و 

بسیجی را به میادین نبرد ترابری نمودند. خالصه این که جنگ ایران و عراق بعد از ناکامی ارتش 

د به ایران و با شکست منافقین در عملیات مرصاد ز د ادر جبهه شمال بع بعث در حمله مجد 

 سازمان ملل ،رسید و در فضای سیاسی پایانهشت سال به 
 

یک  ، دولت عراقبا تالش دبیر کل

آتش بس را پذیرفت و  21/2/8966از سوی ایران، در تاریخ  231قطعنامهماه پس از پذیرش 

 پایان یافت. ،23/2/8966بدین ترتیب جنگ بین دو کشور عمال  در 

  895قطعنامهو پیامدهای آن در پذیرش  آمریکامداخله مستقیم ب ـ 

، حمالت هوایی و موشکی شدهمان گونه که در مباحث پیشین اشاره  ،سال هفتم جنگدر 
 ،و کاهش صدور نفت ایران ها در خلیج فارسعراق به مراکز اقتصادی ایران و حمله به نفتکش

 ،ایران هم به تالفیجمهوری اسالمی دالر تشدید شد و  86آمدن قیمت آن تا زیر  پایینهمراه با 
داد. این امر باعث کاهش اغلب پاسخ حمالت عراق را می با شلیک موشک به سمت بغداد

حمله  آنهاکرد که مهمترین حمالت موشکی عراق شد، ولی هر از چند گاهی ادامه پیدا می
و حمله هوایی به نیروگاه اتمی و رادار  6/1/8966در تاریخ  هوایی به مجتمع پتروشیمی شیراز

شهید »و سد « دز»وم این حمالت هوایی به نیروگاه سد بود، تدا 26/1/8966بوشهر در 
( بود که موجب افزایش 1/3/8966)مورخ  در نهاوند« آران»و پست سی کیلو واتی « عباسپور

ها هم در خلیج فارس بیشتر از . عالوه بر این، تهاجم به نفتکششدها در کشور خاموشی
ن های نفتی ایران از فروردیها و پایانهعراقی حمله به نفتکش گذشته شد و هواپیماهای میراژ

 راهمف آنهاکه آسمان امنی را برای  آمریکابا توجه به حضور وسیع ناوگان دریایی  ،8966سال 
کرد، با شدت بیشتر استمرار یافت، به طوری که میانگین حمالت هوایی این کشور به می
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های آخر جنگ به طور متوسط در هر شش روز به یک کشتی رسید. به هر ها در ماهکشتی
 در خلیج فا آمریکاجنگ، نیروی دریایی ایاالت متحده سال هشتم  هترتیب در آستان

 
رس رسما

، دو فروند 96/6/8966وارد جنگ شد. به این صورت که در تاریخ ایران جمهوری اسالمی با 
به پرواز درآمدند و کشتی لجستیکی « چارت»کالس « فریگیت»یی از عرشه آمریکابالگرد 

، مورد شرق بحرینوابسته به نداجا را در فاصله صد کیلومتری شمال« ایران اجر»هشتصد تنی 
. ندشدحمله قرار دادند که پنج نفر از ملوانان آن به شهادت رسیدند و دو نفر هم مفقوداالثر 

و پنج روز بعد  8آن توقیف کرد هنفر از کارکنان و خدم 26در نهایت این کشتی را همراه با  آمریکا
. کردخلیج فارس منفجر و غرق در آبهای  9/6/8966را در تاریخ  به عنوان هشدار به ایران، آن

ه در خلیج فارس را ب« جنتل»کش انگلیسی نفت ،به تالفی آن ،های تندرودر همین روز قایق
به سه فروند قایق تندرو  آمریکا، دو فروند بالگرد آپاچی 86/6/8966رگبار بستند. در مورخ 

یی اآمریککردند که یک فروند بالگرد حمله  دریایی سپاه پاسداران در اطراف جزیره فارسی
ال به دنب .پرتاب برادران سپاه قرار گرفت و سرنگون شددوش 2هدف یک فروند موشک استینگر

 پنج فروند بالگرد  ،این رویداد
 
د های سپاه حمله کردند و تعدادی را شهییی به قایقآمریکامجددا

کش و کشتی تحت حمایت این روند نفتدو ف ،ایران هم در واکنشجمهوری اسالمی  کردند.
 اماادامه داشت  آمریکا. این رو در رویی ایران و 9کشور را با موشک کرم ابریشم هدف قرار داد

داری نشان دادند و برخورد دیگری پیش خویشتن 8966فروردین  تا 8966آبان  86دو طرف از 
 نیامد. 

 
، آشکارا با ایران در خلیج آمریکات متحده ایاال  ،8966فروردین  96و  23در  مجددا

سکوهای نفتی غیرنظامی ایران ازجمله: نوروز، ابوذر به فارس وارد جنگ شد و ناوهای نداجا و 
در جنگ، نیروی هوایی عراق حمله  آمریکاو... در خلیج فارس حمله کرد. به این ترتیب با ورود 

ی های عراقی به تاسیسات نفتداد و جنگندهامه میخاطر بیشتری اد اطمینانها را با به کشتی
یورش بردند و فروش نفت را برای ایران با مشکل جدی و بحران روبرو  و الرک جزایر سیری

ها که تنبه طوری ،ادامه داشت هوایی و موشکی به تهران حمالتکه اغلب ساختند. ضمن این

                                                           
در همان روز  بالفاصله بعد از این اقدام طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا -8

 ریزی بوده است.ادعا کرد که کشتی ایران اجر در حال مین
ه ه بود. تا علیبود که از طرف این کشور در اختیار مجاهدین افغان قرار گرفت این موشک دوش پرتاب سبک ساخت امریکا  -2

از  8966فروردین  86ارتش روس در جریان اشغال افغانستان استفاده کنند. سپاه پاسداران شش قبضه از این موشکها را در 
 مجاهدین افغان خریداری کرد و آنها را به کار گرفت.

روی ان  که پرچم امریکا تمتعلق به کوی« سیتیاویلسی»و نفتکش  29/6/8966در تاریخ « سانگاری»کش امریکایی نفت -9
تأسیسات نفتی دو سکوی نفتی  مورد حمله قرار گرفتند و سه روز بعد به تالفی آنها، امریکا 21/6/8966نصب بود در تاریخ 

 را منهدم کرد. ایران در خلیج فارس« رشادت و رسالت»
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هم مورد  فروند موشک به تهران پرتاب شد و شهر مقدس قم 82، شمار 88/82/8966در تاریخ 
هدف حمالت موشکی قرار گرفت. با تکرار حمالت موشکی عراق به تهران، عمال  حمله به 

 یکبغداد شل های دو کشور بار دیگر آغاز شد و ایران روزانه سه فروند موشک به سمتپایتخت
نظامی و تنگناهای اساسی  پیچیدهبه اوج خود رسید. در چنین وضعیت  کرد و جنگ شهرهامی

یبانی های خود با پشتگیری سرزمیناقتصادی، یورش سنگین نیروی زمینی عراق برای بازپس
، مریکاآها افزایش یافت و با توجه به دریافت اطالعات دقیق نظامی از سنگین هوایی در جبهه

را از تصرف نیروهای ایرانی خارج نماید  توانست شبه جزیره فاو های شیمیاییعراق با بمباران
برای مقابله با تهاجمات عراق در غرب « 81اف»های و... . در ادامه به هنگامی که جنگنده

« وینسنس»یی آمریکاگسترش یافته بودند؛ ناو  خلیج فارس در پایگاه نهم شکاری بندرعباس
نهاجا، هواپیمای مسافربری ایرباس شرکت هواپیمایی « 81اف»به بهانه سرنگونی هواپیمای 

مسافر با شلیک  236با  8966تیر  82های خلیج فارس در ایران را در آبجمهوری اسالمی 
اخطار جنگ به ایران داد و با تحت فشار قرار  آمریکاموشکی سرنگون کرد و به نوعی دولت 

میلیارد  ششمیلیارد دالر به کمتر از  82گرفتن ایران از نظر کمبود بودجه، که درآمد نفتی آن از 
هواپیماهای نهاجا، به نوعی دشمن  پروازهای رزمیدالر کاهش یافته بود و همچنین کاهش 

، اگرچه روند کسب برتری هوایی عراق از ها بدست آوردرا در جبهه« برتری هوایی»توانست 
بود. چنین روندی عمال  این امکان را میسر ساخت که از بهار سال  شدهسال سوم جنگ آغاز 

آخر جنگ، ارتش عراق پیروز میدان نبرد در زمین، هوا و حتی دریا با استفاده از قدرت هوایی 
م دول غربی در برابر جنایات رژیپشتیبانی فراوان از صدام و سکوت  بدین ترتیب،خود باشد! 

ایران چنان گسترده و عمیق بود که وی پس جمهوری اسالمی عراق در جنگ علیه نظام نوپای 
نگار غربی به نام  از جنگ در یک اقدام گستاخانه با دستگیری، محاکمه و اعدام یک روزنامه

ز وی انتقاد کرده بود، موجبات های غیرمجاکه از برنامه« آبِزرِور»گزارشگر مجله « فرزال َبُزفت»
مخالفت تمام جهان از جمله اعتراض مارگارت تاچر و ریگان را فراهم ساخت. او با یک تغییر 

های ها و بدهیعمده در سیاست خارجی خود بر نارضایتی دول غربی افزود و برای تأمین هزینه
 حمله کرد. کویت ، به(8963، تابستان 8336دو سال بعد )اوت  ،خود در جنگ با ایران

این جنگ به  زیانکرد که ( هرگز تصور نمی8316به هنگام حمله به ایران )سپتامبر  ،صدام
تگی به و وابس را به نیکی دریافت و با حمایت مراتب بیشتر از سود آن باشد، اما دو سال بعد آن
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و بعد از جنگ انتظار داشت که این  شدمشکالتش بیشتر  کشورهای جنوبی خلیج فارس
 «االبصاریعتبروا یا اولفا»که چنین نشد!  8کشورها تا ابد قدرشناس او باشند!

 های هوایی در سال پایانی دفاع مقدسمأموریت آمارپ ـ نتایج و 

پرواز با هواپیمای شکاری  نوبت 899هزار و  88در آخرین سال دفاع مقدس نیروی هوایی با 

شش هزار و و  فرو ریخت ها روی اهداف مورد نظرتن بمب در جبهه 226 ،افکنبمبو شکاری

ها واگذاری در عملیات هاییتمأمورپرواز هم با انواع هواپیمای ترابری در اجرای  نوبت 316

  و انجام داد
 
دو  شمار ،پرواز کرد که در مقایسه با سال هفتم جنگ نوبت 883هزار و  81 جمعا

های قبل که در حال سال حذفبر این افزایش دهد، افزایش را نشان می نوبت 169هزار و 

های هوایی برون مرزی آفندی از طرف عراق در این سال افزایش عملیات دلیلبه  ،کاهش بود

است. چراکه نهاجا تالش بیشتری جهت مقابله با این روند و نیز در پشتیبانی نیروهای سطحی 

ها اعزام شده بودند. به جبهه یه نیروهای داوطلب کمترک داشتدر سال پایانی جنگ 

هزار  99 ،نیروهای سطحی نیاز به پشتیبانی بیشتری داشتند. عراق هم در این سال ،درنتیجه

فروند از انواع  26برابر پروازهای ایران بود و طی آن  8.3پرواز انجام داد که  نوبت 321و 

ار سانحه شدند. نهاجا نیز در ن کشور دچلگردهای ایفروند بالگرد از با 82هواپیمای شکاری و 

« 2اف»و چهار فروند  «1اف»فروند از انواع هواپیماهای شکاری شامل: پنج فروند  3این سال، 

گلیسی انرا همراه با شش نفر خلبان شهید و یک نفر مفقوداالثر، از دست داد. به نوشته مجله 

توازن نظامی )میلیتاری باالنس( توان رزمی ارتش عراق در سال آخر جنگ، بیش از سه برابر 

 به علت تحریم
 
های نظامی ایران و طوالنی شدن جنگ توان نیروهای مسلح ایران بود که صرفا

 .2و پشتیبانی استکبار جهانی و اغلب کشورهای منطقه از کشور عراق پیش آمده بود

با راهبرد تهاجمی خود توانست نیروهای ایران را به  ارتش عراق ،ر جنگدر سال آخ

 ، افزایش قدرت و توانهااین پیروزی .مستقر شود نشینی وادار کند و در شلمچهعقب

وان وت و موازنه قدرت مسجل ساخت را تسلیحاتی و تغییر راهبرد این کشور از دفاع به حمله

ن های قاطع نیروهای عراق در ایرارزمی بیش از پیش به نفع نیروهای عراقی تغییر کرد. پیروزی

مقدمه تهاجم بعدی عراق در همین ماه در محور  ،8966درمنطقه شلمچه در ابتدای خرداد 

                                                           
 868،ص8916-: انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ اولنجله خندق، تهران هترجم« جنگ عراق»(2661)جانکبکان،  - 8
دستگاه نفربر در برابر سه هزار  626دستگاه تانک در برابر چهار هزار تانک عراق،   16در این سال، ایران دارای یک هزار و  -2

کرد و ارتش عراق می یتمأمورفروند هواپیمای عراق اجرای  699افکن در مقابل شکاری بمبفروند هواپیمای  296نفربر عراق و 
 لشکر برآورد شده است. 23لشکر برخوردار بود. که در برخی منابع حتی تا  22از استعدادی معادل 
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ت هشت روز شد.  یریگبازپسو  در اطراف سلیمانیه« ماووت» ارتفاعات این منطقه در ظرف مد 

با  ،8966های باقی مانده در دست نیروهای ایرانی در چهارم تیر آخرین سرزمین ،در نهایت

در جبهه جنوب  در جزایر مجنون های شیمیاییبمباران شدید هوایی و استفاده از بمب

  گیری شد.بازپس

هایی از پیشرفت را در اصول تاکتیک به نمایش گذاشت و به جلوه ،عراق در این عملیات

در نهایت با برتری هوایی نسبت به ایران  کرد و یتمأموردر عملیات آفندی اجرای  مؤثرای گونه

دریغ استکبار جهانی و کشورهای بلوک غرب و شرق، در عوض تحریم های بیبه لطف حمایت

گیری نماید و بعد از هشت های از دست داده خود را در طول جنگ بازپسایران، توانست زمین

را در آورد. در طول دوران به اج بس راآتش ،23/2/8966سال جنِگ بدون نتیجه، در تاریخ 

 و شدندکمتر از نیمی از انواع هواپیماهای نهاجا دچار سانحه جنگی و عملیاتی  ،دفاع مقدس

در روزهای  ،. درنتیجهشدندنفر نیز اسیر  21نفر خلبان در نبردهای هوایی شهید و  861شمار 

ت که از این تعداد فروند هواپیمای شکاری در اختیار داش 216پایانی جنگ، نهاجا بالغ بر 

 آماده عملیاتی کامل بودند.  آنهادرصد از  26کمتر از 

   ـ سخن پایانی 70

آسای عراق و تبدیل آن به یک جنگ مردمی و فرسایشی، برق جنگپس از شکست راهبرد 

رف های مورد تصفرصتی برای اجرای سلسله عملیات پیروز و آزادسازی بخش زیادی از سرزمین

های سوم دفاع مقدس با طوالنی شدن جنگ . اما از سالشدم جنگ میسر دشمن در سال دو

نیروی هوایی به علت از دست دادن یک سوم از ناوگان توان رزمی های ظالمانه، و فشار تحریم

و همچنین شهید، اسیر، مفقوداالثر و یا جانباز  آنهاهواپیماهای عملیاتی و عدم جایگزینی 

به دلیل اجرایی نمودن این  ،به شدت کاهش یافت. به عالوه شدن بسیاری از خلبانان حاذق،

« ایمسال هم طول بکشد، ما ایستاده 26اگر این جنگ »رهنامه امام راحل مبنی بر این که 

برای زمان  خودو حفظ نسبی توان رزمی « جویی در قوااصل صرفه»مجبور به رعایت  ناگزیر

ی و فرانسو طوالنی بود. در مقابل، ارتش عراق با تجهیز چند نوبتی به انواع هواپیمای میراژ

وان جنگ، ت روسی تا پایان نین انواع هواپیماهای میگ و سوخوجاری و همچیسوپراتاندارد است

 ایش داد.را در برابر نیروی هوایی ایران افز  رزمی نیروی هوایی خود
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ن با هما ،نیروی هوایی شجاع و ماهر و خلبانان و متخصص باتجربهکارکنان  ،با این وجود

لیه و هم وقت اجازه ندادند تا نیروی هوایی عراق برتری ها و تنگناها، هیچکاستی هتجهیزات او 

ا در سال پایانی جنگجمهوری اسالمی هوایی خود را به  با توجه به  ،ایران تحمیل کند. ام 

 بیشتر نیروی هوایی انجام پروازهایافزایش تصاعدی و چند برابری شمار هواپیماهای عراقی و 

هواپیماهای نهاجا، ارتش عراق توانست از اوایل سال  پروازهایاین کشور نسبت به تعداد 

نیروی  کمکهای چهارم جنگ به بعد را به های از دست داده در سال، تمامی سرزمین8966

از سوی  شورای امنیت سازمان ملل 231قطعنامه. در نهایت با پذیرش گیرد بازپس خود واییه

د بس داتن به آتش« مرصاد»، عراق پس از شکست منافقین در عملیات 8966 تیر 26ایران در 

 ساله پایان پذیرفت.  هشتجنگ ویرانگر و 

عراق، حدود یک میلیون نفر از دو و  ایران هروز  116دو هزار و که جنگ خالصه کالم این

میلیارد  626جای گذاشت و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از  برکشور کشته و زخمی 

ای مالی همیلیارد دالر برای عراق هزینه در بر داشت، عالوه بر کمک 268دالر برای ایران و 

 میلیارد دالر بدهی هم به بار آورد.  66به این کشور،  سعودی و کویت بالعوض عربستان

رغم عراق با توجه به این واقعیت که رژیم بعثی در طول جنگ تحمیلی به ،سرانجام

یک از اهداف سیاسی و سرزمینی پشتیبانی و تجهیز از سوی شرق و غرب، نتوانست به هیچ

حد مت المللی، از جمله شورای امنیت سازمان مللای که نهادهای بینبه گونه شودخود نائل 

م کردند، اما سرانجابدون پذیرش متجاوز، تأکید می -بسآتش هفاع مقدس بر گزیندر دوران د

دی مجبور شدند که به استناد گزارش دبیر کل، این رژیم را به عنوان یخورش8966 آذر 81در 

ایران جمهوری اسالمی ، اگرچه فرایند پرداخت خسارت به کنندمعرفی  مسئول آغاز جنگ

 توان جنگ تحمیلیو ایران دیناری از این بابت دریافت نکرد! با این وجود، می نشدمشخص 

عراق علیه ایران را یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران دانست. زیرا شواهد تاریخی نشان 

های نیروهای ی نادرشاه، زمینه برای شکستهای پیروزمندانهداده است که بعد از جنگ

شاید به جرأت بتوان بر این نکته  .المللی فراهم شدای و بینمنطقه هاینظامی ایران در جنگ

بار به این روند خاتمه داد. ایران پس از دو قرن برای نخستینجمهوری اسالمی که  کردتأکید 

در  )ره(امحضرت ام هرزمندگان ایرانی و رجال سیاسی انقالبی ایران توانستند به رهبری حکیمان

قه از منط کشورهایو  المللیبازیگران بین هجانبی بر حمایت همهای که مبتنجنگی منطقه
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های ها و آرمانرژیم حاکم بر عراق بود، استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی را با رعایت ارزش

   اسالمی حفظ کنند. -ایرانی
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266 ,268 ,262 ,218 ,212 ,216 ,

213 ,236 ,238 ,231 ,232 ,961 ,

926 ,922 ,926 ,921 ,923 ,992 ,

991 ,992 ,916 ,912 ,911 ,916 ,

911 ,929 ,921 ,922 ,926 

, 816, 868, اکبر، سروان خلبان: توانگریان

286 

 912, عباس، سروان خلباندرواری: تویه

, 36, 31, 38, 11, 12, 16, 61, زرهی 2تیپ

821 

 816, 866هوابرد,  22تیپ

 221, ذوالفقار 21تیپ

 221, پیاده 11تیپ

 ث

 866, 86, هوشنگ، سرهنگثابتی: 

 ج

, 982, الله، سرتیپ خلبانفضلجاویدنیا: 

926 

ی اردبیلی:   ,غفور، سرگرد خلبان، شهیدجد 

868 

 929, علیرضا، ستواندوم خلبان: جراح

, 216, 212, 219, 212, 218 ,جزایر مجنون

213 ,221 ,266 ,268 ,262 ,211 ,

992 ,916 ,926 

 916, 922جزیره فارسی, 

 811, سروان خلبان: جعفربای



 962نمایه / 

 

, 836, 836, 863, 812, 818, 816, جفیر

831 ,266 

 861, اله،ستوانیکم خلبانفتحآبادی: جالل

 866, 812, 816, جاللیه

 812, سرهنگ: جمشیدی

, 261, 812, 11, 96الکترونیک, جنگ 

991 ,991 

 992, 2جنگ جهانی اول, 

 3جنگ جهانی دوم, 

, 222, 216, 216, 262, 9, جنگ شهرها

222 ,221 ,269 ,262 ,266 ,266 ,

261 ,268 ,236 ,986 ,911 ,929 

 998, 986, 211جنگ شیمیایی, 

, 211, 216, 262, 2, هاکشجنگ نفت

226 ,222 ,266 ,983 ,926 ,922 ,

922 

 862, محمد، پاسدار، شهیدآرا: جهان

 68, علیمراد، ستوانیکم: لوجهانشا

, 826, محمد، ستوانیکم خلبان: جوانمردی

836 ,838 

, هادی، ستوانیکم خلبان، شهیدجـورکی: 

36 

 چ

, 811, 819, 883, دکتر، شهیدچمران: 

861 

, 812, 811, 32, 32, 36, 16, 61, چنانه

816 ,839 

 818, اصغر، سرباز، شهیدچهرازی: 

 818چوالنیه, 

 ح

 68, پرویز، ستوانیکم خلبان: حاتمیان

 916, 998, 986, 261, 291عمران, حاج

, 869, 66, 1, بخش، سرتیپنیک: حبیبی

921 

 68, محمد، ستوانیکم: حجتی

 262, 69, عباس، سرتیپ خلبان: حزین

 13, ستوان خلبانپور: حسین

 ,ستوانیکم، شهیدالله، کرامتزادگان: حسین

883 

 216, سروان خلبان، شهید: حسینی

 ,سیدحسن، سروان خلبان، شهید حسینی:

69 ,262 

 9, ناصر، سرتیپ حسینی:

 816, یداله، ستوانیکم خلبان حسینی:

 869, 861, 862حفار, 

, اصغر، سروان خلبانعلی: مدد میالنیحق

212 

 992, 992, 998, 996, 262حلبچه, 

 813, 12, حمیدیه

 882, 26, خالد، ستوانیکم، شهید: حیدری

 222, سرشاد، ستوانیکم خلبان حیدری:

 881, اکبر، شهیدسیدعلیحیدری: 

 813, کیومرث، ستوانیکم خلبان: حیدریان



 / نبردهای هوایی ایران 966

 خ

 ,اسماعیل، ستوانیکم، شهیدخادم همدانی: 

883 

 236, ارسالن، سروان خلبانخادمی: 

, 211, 296, 266, 821, 826, 69, خارک

226 ,223 ,266 ,263 ,966 ,968 ,

962 ,981 ,983 ,929 ,921 ,999 

 996, داریوش، سرگرد خلباننگار: خاک

 9الله, ای: سید علی؛ آیتخامنه

 236, منصور، سروان خلبانخانپور: 

 992, 211, 286, 891, 82خاورمیانه, 

 821خرم آباد, 

, 16, 63, 61, 66, 16, 91, 28, 2خرمشهر, 

36 ,36 ,31 ,33 ,866 ,886 ,888 ,

889 ,826 ,821 ,822 ,818 ,862 ,

832 ,266 ,268 ,262 ,261 ,262 ,

261 ,286 ,296 ,216 ,261 ,219 ,

216 ,992 ,912 ,919 

 286, ستوانیکم خلبان: خسروشاهی

 886, خلبان، شهید: خسروی

, محمود، سرهنگ خلبان، شهید: خضرایی

826 ,826 ,866 ,216 ,211 

 269, 831, خلبانفریدون، سروان خطیبی: 

 868, حسین، ستوانیکمخلجی: 

 ,حسین، سرگرد خلبان، شهید: خلعتبری

863 ,886 ,262 

, 61, 62, 92, 22, 28, 81, 82خلیج فارس, 

69 ,36 ,826 ,826 ,821 ,823 ,892 ,

899 ,891 ,892 ,896 ,896 ,862 ,

298 ,296, 216, 211 ,213 ,226 ,

228 ,962 ,986 ,983 ,926 ,928 ,

922 ,929 ,921 ,991 ,996 ,996 ,

991 ,993 ,919 ,916 ,916 ,911 

, 1, 8, خلبان 2حسین، سرتیپ: خلیلی

219 ,929 ,921 

 69خور موسی, 

, 66, 66, 63, 61, 66, 23, 96خوزستان, 

66 ,63 ,16 ,18 ,16 ,33 ,866 ,861 ,

862 ,826 ,822 ,829 ,821 ,822 ,

893 ,816 ,812 ,868 ,861 ,862 ,

811 ,839 ,831 ,836 ,836 ,266 ,

226 ,216 ,222 ,226 ,919 

 39, یونس، سرگرد خلبان، شهیدبین: خوش

 26, حجت الله، ستوانیکمقدم: خوش

 983, 232, خوی

 861, داریوش، سرگردخیرخواه: 

 د

, 862, 862, مهدی، سرهنگ خلبان: دادپی

866 ,926 

, 866, 819, 888, 868, 16, دارخوین

861 ,863 ,861 ,861 ,832 ,836 

 26, دافوس



 966نمایه / 

 

, 963, 66, 21, محمد، سرگرد: دانشپور

988 

, 266, 221, 229, 88, دانشکده خلبانی

929 ,921 

 ,، سرهنگ خلبان، شهیددرویش: عبدالرزاق

216 

, 21, 22, 13, 16, 18, 16, 91, 21دزفول, 

61 ,66 ,63 ,68 ,62 ,66 ,61 ,63 ,16 ,

12 ,19 ,11 ,16 ,16 ,11 ,13 ,38 ,32 ,

39 ,31 ,32 ,866 ,861 ,882 ,883 ,

826 ,829 ,821 ,822 ,816 ,818 ,

812 ,819 ,811 ,816 ,811 ,866 ,

863 ,868 ,862 ,862 ,863 ,811 ,

812 ,816 ,816 ,811 ,813 ,838 ,

839 ,836 ,831 ,266 ,269 ,223 ,

291 ,291 ,218 ,212 ,222 ,226 ,

226 ,221 ,223 ,261 ,216 ,218 ,

212 ,219 ,216 ,232 ,968 ,962 ,

986 ,911 

 813, 812, 32, 36, 16, 16, عباسدشت

 263, سروان خلبان، شهید: خوشدالل

 ,ابراهیم، ستوانیکم خلبان، شهید: حامددل

62 ,296 ,291 

, حسین، سروان خلبان، شهید دل حامد:

62 ,296 ,291 

, 261, باقر، سروان خلبان: اکبریدلخواه

263 

 822, 822, دمشق

 39, 32, 21, اله، سرگردنصرتدهخوارقانی: 

 269, پرویز، سروان خلبان: دهقان

 818, 883دهالویه, 

, 11, 12, 19, 18, 16, 63, 16, 91دهلران, 

13 ,32 ,883 ,813 ,832 ,266 ,222 ,

226 ,263 ,916 

, 229, 862, 26, علی، سرهنگدهنادی: 

266 

, خلبان، شهید 2عباس، سرهنگدوران: 

863 ,886 ,896 ,286 ,281 ,283 ,

226 ,262 ,922 

 862, 1, 6تپه, دوشان

 826, اکبر، ستوانیکمفر: دیانت

 ذ

 261, حسین، سروان: ذوالفقاری

, 862, 868, 866, سرگرد خلبان ذوالفقاری:

811 ,213 

 861ذوالفقاریه, 

, 918, مهدی، سروان خلبان، شهیدذوقی: 

912 

 ر

 11, 19, 12, 18, 16, 63, 66رادار دهلران, 

 986, 226, رامهرمز

 861, محمد،شهید: رجایی

 926, سعید: رجایی خراسانی



 / نبردهای هوایی ایران 961

, 212, 218, محسن، پاسداررحیم صفوی: 

981 

 866, سیاوش، سرهنگرحیمی: 

, 298, 866, شهرام، سرتیپ خلبان: رستمی

969 ,988 

, خلبان، شهید 2علی اکبر، ستوانرشیدی: 

29 

; 69, ستوانیکم خلبان، شهید: رضایی

, 812, 818, سیدمحمد، سرباز، شهید

268 ,966 

, 866, 882, ناصر، سرتیپ خلبان: رضوانی

868 ,213 ,929 

 ,محمد، ستوانیکم خلبانعلی سید: رفیعی

298 ,266 ,992 ,921 

; 811, احمد، سروان، شهید: رمضانی

 236, عباس، سروان خلبان

 886, 863, خلبان، شهید: رونجب

 811, یحیی، کارمند، شهید: رهنما

, 833, منوچهر، سرگرد خلبان، اسیرروادگر: 

269 ,261 

 981, 231, 221, حسن، دکتر: روحانی

 816, 829, 31, 66, رود بهمنشیر

 811, 812کور, رود کرخه

 892, کاظم، ستوانیکم خلبان، شهیدروستا: 

 6, 6, روسیه

 812, ستوان خلبانکورش، : روندی

 16, محمود، ستوان خلبانرئیسی: 

 ز

 239, 232, محمد، سروان خلبان: نژادزارع

, 29, محمد، سروان، جاویداالثر: نعمتیزارع

21 ,13 

 212, اکبر، پاسدار، شهید: زجاجی

 818, حسین، سرباز، شهیددست: زرین

 16, هوشنگ، سرتیپ خلبان: خانیزکی

 268, خلباناکبر، سرتیپ زمانی: 

 16, امیر، ستوان خلبانزنجانی: 

 811, ، شهید9محمد، سرهمافر: زندی

 866, مجتبی، سرگرد خلبانزنگنه: 

 66القوس, زین

 212, 92, نصرالله، خلبانزینعلی: 

 66کش, زینل

 س

 861, 882, 61, سابله

 886, کیان، سروان خلبان: ساجدی

, 966, 222, 226, 286, 28سازمان ملل, 

928 ,926 ,992 ,916 ,916 ,928 

 6سازمان هواپیمایی نظامی ایران, 

 811, ، شهید2عبدالحسین، استوار: ساعی

 922, 219, سپاه پاسدارن

 86, مهدی، سرتیپ خلبان: پورسپه

, 13, چنگیز، سروان خلبان،شهید: سپهر

36 ,38 



 963نمایه / 

 

, 886, 96, منصور، سرلشکر،شهید: ستاری

212 ,211 ,232 ,962 ,962 ,981 ,

982 ,921 

 269, یزدان، ستوانیکم، شهیدسخایی: 

 919, 222, ذهابسرپل

, 891, 896, رضا، سرهنگ خلبان: سعیدی

866 ,216 

, 216, اصغر، سرهنگ خلبان: آذرسفیدموی

912 

 211, 21, سقز

سید شهاب الدین،  طباطبایی:سلطانی

 39, سرگرد خلبان، شهید

خلبان،  2محمد، سرهنگعلیسلیمانی: 

 296, شهید

, 261, 863, 861, 886, 96, 23سلیمانیه, 

996 ,998 ,992 ,996 ,913 

 922, 811, سرلشکر: سلیمی

 96, سماجا

 236, یوسف، سروان خلبانسمندریان: 

 922, 266, 268, 266, 21, 91, سنندج

, 268, 266, 16, ایستگاه رادارسوباشی: 

912 ,916 

, 822, 829, 822, 828, 826, 92, سوریه

826 ,826 ,211 

, 816, 881, 886, 39, 16, 63, سوسنگرد

818 ,812 ,863 ,861 ,866 ,866 ,

863 ,818 ,831 ,222 

, 261, 291, 226, 222, 889, 861سومار, 

919 

, 996, 922, 981, 226, جزیرهسیری: 

916 

 ش

 868, 863, 861, 888شادگان, 

 92, سرلشکر: شاکر

 9, حسن، سرتیپ خلبان: صفیشاه

 883, ، سرباز، شهیدعلیرجبشاهگدی: 

 818, وحید، سرباز، شهیدشاهی: 

 261, شرهانی

 ,، ستوانیکم خلبان: سیدابراهیمشریفی

896 ,892 ,899 

 239, مجید، ستوانیکم خلبان: شعبانی

 61شعیبیه, 

 862, سرهنگ: شفیعی

, 868, 31, 36, 16, 61, 66, 22شلمچه, 

889 ,821 ,836 ,833 ,218 ,222 ,

261 ,966 ,961 ,986 ,989 ,981 ,

986 ,996 ,991 ,912 ,919 ,913 

 29, سرگرد، شهیدبیگی: شمس

 91شهرکرد, 

 918, 861, سروان خلبانشهرکی: 

 918, مجتبی، سرهنگ خلبانشهری: 

, 831, منصور، ستوانیکم خلبانشورچه: 

269 

 986, شورشیرین



 / نبردهای هوایی ایران 966

, 28, 92, 98, 96, 26, 22, 82, 1, شوروی

66 ,32 ,821 ,896 ,211 ,983 ,928 ,

922 

, 866, 821, 32, 32, 36, 13, 63, شوش

816 ,811 ,813 ,293 

 922, 3, ابراهیم، استوارشوشتری: 

, 896, 866, 21, 29, 18, 16, 3شیراز, 

816 ,816 ,866 ,296 ,298 ,228 ,

229 ,226 ,268 ,262 ,266 ,232 ,

233 ,966 ,968 ,983 ,999 ,912 ,

916 

, 36, 69, خلبان منوچهر، سروان: شیرآقایی

926 

 69, سروان خلبانشیرچی: 

, 213, 216, 212, 262, 36, 9, شیمیایی

226 ,268 ,262 ,268 ,218 ,211 ,

989 ,926 ,998 ,992 ,999 ,992 ,

916 ,919 ,911 ,926 

 ص

, 866, حبیب، سرهنگ خلبانپور: صادق

231 

 ,ر، سروان خلباناصغ: علیصالح اردستانی

226 

 926 ,986, 226, 291 ,66 ,آبادصالح

 882, 26, محمد، سروان،شهید: صالحی

 222, داود، ستوانیکم خلبان: صحتی

, 882, هوشنگ، سرهنگ خلبانصدیق: 

861 ,866 ,221 ,293 ,238 ,969 ,

961 ,962 ,981 

 816, سعید، ستوانیکم خلبانصدیقیان: 

 سپهبد،،علی، سرهنگ: صیادشیرازی

, 812, 19, 12, 69, 12, 9, 2, 6, شهید

811 ,866 ,812 ,832 ,836 ,296 ,

219 ,926 ,911 ,912 ,929 ,921 

 ط

 866, فریدون، سرهنگ خلباندوست: طالب

, حسن، سرگرد خلبان، شهید: مهرطالب

266 ,269 

 812, سیدجعفر، خلبان: طالبیان

, جهانبخش، سروان خلبان، شهید: طاهری

 212, سرهنگ خلبان; 269, 222

 822, صادق: طباطبائی

 22, طرح ابوذر

 22طرح البرز, 

 826, 826, 22طرح ذوالفقار, 

 63, 62, 11طرح قادسیه, 

, 63, 61, 62, 29, 22, 21طرح نبرد البرز, 

66 ,66 

, 263, 219, 218, 266, 818, 816, طالئیه

961 ,916 

 ظ

, محمد، استوار، شهید: ظهوریان عشقانی

811 



 968نمایه / 

 

, 828, 32, قاسمعلی، سرتیپظهیرنژاد: 

866 ,868 ,812 ,262 

 ع

 981, 216, 866, عباس، سرهنگعابدین: 

, علی، سرگرد خلبان، شهیدغالم: پورعادل

212 

, 962, 228, ، سرگرد خلبان: اسداللهعادلی

916 

 813, بیژن، سروان خلبان: عالیدایی

 16, خسرو، سروانعباسیان: 

, غالمحسین، ستوان، شهیدعبدالشاهی: 

869 

, 212, یکم خلبانابوالقاسم، ستوان: عبیری

216 ,263 

 836, محمد، سروان خلبان: چیعتیقه

, 999, 926, 922, 226, 62, 16, عربستان

996 ,928 

 ,اکبر، کارمند، شهیدآبادی: عربیان حسین

818 

 818, سعید، سرباز، شهیدعرفان: 

 886, نصراله، سروان خلبان: عرفانی

 68, غالمحسین، ستوانیکم، شهید: عروجی

 926, جعفر، سروان خلبان: عزیزی

 813, اسماعیل، سرگرد خلبان: عسگری

 62, خدابخش، سروان: پورعشقی

 998, 216, ایرج، سرهنگ خلبانعصاره: 

 961, 969, محمد، سرگرد خلبان: عقبایی

 212, 212, سرهنگ خلبان: عقیلی

 811, حسین، شهید: الهدیعلم

 238, رضا، ستوانیکم خلبان: علمی

 238, خلبان، اسیرعباس،  علمی:

 866, سرهنگ خلبانپور: علی

, 861, مجید، ستوانیکم خلبانعلیدادی: 

862 ,866 ,861 

 922, محمود، دکتر: علیزاده طباطبایی

 969, فریدون، سرگرد خلبان: مازندرانیعلی

 826, قربان، سروانمراد: علی

 228, 16, 22, ماشاالله، سرهنگعمرانی: 

 821, 826عملیات اشکان, 

 68, 23, 22, 21, 29, 22عملیات انتقام, 

, 223, 222, 261, 269, 2, عملیات بدر

222 ,221 ,222 ,226 ,226 ,221 ,

266 ,268 ,262 ,269 ,262 ,269 ,

261 ,261 

, 266, 836, 839, المقدسعملیات بیت

262 ,266 

, 893, 36, 9شبح -المقدس عملیات بیت

811 ,839 ,836 ,833 ,262 ,269 ,

261 ,266 ,996 ,991 

 866, 812, عملیات توکل

, 893, 822, 8شبح -االئمه عملیات ثامن

866 ,866 ,869 ,812 

, 826, 893, 2عملیات حمله به الولید, 

828 ,826 ,261 ,926 



 / نبردهای هوایی ایران 962

, 261, 836, 831, 866, 2, عملیات خیبر

222 ,223 ,296 ,293 ,216 ,218 ,

212 ,219 ,211 ,212 ,216 ,216 ,

213 ,221 ,266, 268 ,261 ,986 ,

992 

, 266, 262, 2, 1شبح -عملیات رمضان 

266 ,261 ,286 ,222 ,216 ,219 ,

261 

 821, 826عملیات شهید صفری, 

, 862, 893, 2شبح -القدس عملیات طریق

861 ,863 ,816 ,818 ,812 ,819 ,

268 

 286, 893, 2, عملیات عبور از خط سرخ

, 811, 819, 893, 32المبین, عملیات فتح

816 ,832 ,839 ,831 ,232 ,916 

 262, 261, عملیات قادر

, 966, 962, 236, 9, 1عملیات کربالی

966 

, 291, 299, 221, 9, 2عملیات کربالی

266 ,966 ,961 ,963 ,986 ,988 ,

982 ,989 ,981 ,986 ,983 ,996 ,

996 ,921 

, 221, 222, 2, 8شهاب -عملیات محرم 

223 ,296 ,298 ,291 ,261 

, 911, 919, 962, 232, عملیات مرصاد

916 ,928 

, 826, 826, 822, 68, 2, عملیات مروارید

823 ,896 ,892 ,896 ,896 ,216 ,

262 ,926 

, 226, 2, 6شبح -عملیات مسلم ابن عقیل 

221 ,291 

 221, 222, عقیلبنعملیات مسلم

, 819, 812, 818, 893, 61, عملیات نصر

811 ,812 ,816 ,816 ,811, 813 ,

912 

 926, 986, 6عملیات نصر

 926, 6عملیات نصر

 261عملیات هوایی شفق, 

 916, 992, 998, 996, 86عملیات والفجر

, 261, 266, 299, 9, 1عملیات والفجر

216 ,212 ,219 ,211 ,212 ,216 ,

216 ,211 ,236 ,236 ,231 ,963 ,

986 ,988 ,986 ,996 

 66, 22, 8362عهدنامه 

, 32, 36, 11, 16, 12, 19, 16, خوشعین

811 ,221 

, 221, 816, 11, 11, 16, 61, خوشعین

916 

 883, اله، سروان، شهیدولیعیوضی: 

 غ

 212, حسن، پاسدار، شهید: غازی

, 821, 829, پ خلبانیخسرو، سرت: غفاری

836 ,838 ,216 ,261 ,263 



 969نمایه / 

 

, 222, مختار، ستوانیکم خلبانغفوری: 

269 

, 83, خلبانمحمد، سرهنگ غالمحسینی: 

922 

 212, بهروز، پاسدار، شهید: غالمی

 ف

, 222, 866, 868, 866, 823, 61, 11, فاو

261 ,218 ,212 ,219 ,211 ,212 ,

216 ,211 ,239 ,231 ,966 ,986 ,

991 ,992 ,996 ,996 ,911 

 238, سروان خلبان، شهید: فتاحی

 268, 69, سروان خلبان، شهید: نژادفتح

 928, سروان خلبانعلیرضا، فتوحی: 

 261, ابراهیم، سروان خلبان، شهید: فخار

 222, 92, 96, 21, 26, 3, 6, 6, فرانسه

 866, مرتضی، سرگرد خلبانفرزانه: 

, 16, 83, الله، سرتیپ خلبانفرج: فرسیابی

888 ,866 ,868 ,293 ,213 

, 86فرماندهی اطالعات و شناسایی فاشا, 

223 ,926 

 912, خلبان سیدداود، سروانفرهادی: 

, اسدالله، سرگرد خلبان، شهید: فرهمند

981 

 29, بیژن، سروان خلبان، شهیدفعلی: 

, 832, 839, 811, 862, 12, 16, 63فکه, 

266 ,223 ,291 ,291 ,218 ,916 

, 82, جواد، سرهنگ خلبان، شهید: فکوری

92 ,26 ,61 ,16 ,828 ,812 ,816 ,

821 ,821 ,866 ,868 ,861 ,862 ,

868 ,862 ,869 ,862 ,228 ,922 

 261, احمد، سروانفالحی: 

, 828, 862, 22, اله، سرتیپولی فالحی:

866 ,861 ,862 

 818, 863, 866آباد, فولی

 816, فیاضیه

 ق

 818, محمدرضا، سرباز، شهیدقاسمی: 

 22, عبدالعلی، سرهنگقاسمیان: 

 982, بهرام، سرگرد خلبان: قانعی

, 218, 216, 866 ,96, االنبیاقرارگاه خاتم

212 ,211 ,221 

 996, 236قرارگاه رمضان, 

, 266, 836, 839, 811, 812, قرارگاه فتح

998 

, 216, 266, 839, 811, 88قرارگاه فجر, 

966 

, 266, 836, 839, 811, 816, قرارگاه قدس

998 

, 811, 816, 812, 811, 862, قرارگاه کربال

832 ,839 ,832 ,836 ,266 ,261 ,

296 ,218 ,219 ,211 ,266 ,216 ,

218 ,212 ,211 



 / نبردهای هوایی ایران 961

, 226, 816, 889, 32, قرارگاه مقدم نزاجا

911 

, 219, 212, 218, 216, 296, قرارگاه نجف

211 ,266 

, 836, 836, 839, 811, 812, قرارگاه نصر

831 ,266 ,216 

 961, 211, 266قرارگاه نوح, 

, 266, 218, 818, 868, 812, 893, قزوین

266 

 226, 226, 66, 91, قصرشیرین

 922, 229قطر, 

 22, 911قطعنامه

, 991, 922, 928, 11, 9, 231قطعنامه

916 ,918 ,919 ,911 ,916 ,928 

 922, 3, 1, مرغیقلعه

 926, 916, 266, 261, قم

, عبدالرحمان، سروان خلبان: پیشهقناعت

222 ,231 

محمدحسین، سرگرد خلبان، : قهستانی

 813, 61, شهید

, 929, مصطفی، ستواندوم خلبان: قیاسی

921 

 862, 862, 22, محمود، سرهنگقیدیان: 

 ک

 6های هواپیماسازی, کارخانه

, 888, 868, 866, 33, 31, 36, کارون

822 ,812 ,819 ,862 ,866 ,861 ,

863 ,862 ,869 ,861 ,866 ,812 ,

831 ,832 ,836 ,831 ,966 ,929 

 233, کازرون

 916, 962, ان خلبانامیر، سرو کازرونی: 

 868, محمد، ستوانیکم خلبانکاشف: 

 222, ناصر، سرگرد خلبان: کاظمی

 ,منصور، ستوانیکم خلبان، اسیر: کاظمیان

286 ,281 ,283 

, محمدابراهیم، سرهنگ خلبانکاکاوند: 

866 

اب  36, 13, احمد، سروان خلبان: ُکت 

, 16, 16, 12, 11, 12, 61, 66, رودکرخه: 

11 ,38 ,32, 39 ,31 ,32 ,888 ,882 ,

822 ,821 ,812 ,818 

 236, 861, 62, 22, 3کردستان, 

 93کرکوک, 

 62, رضا، خلبان، شهیدمحمدکرم: 

, 863, 861, 21, 18, 91, 3کرمانشاه, 

889 ,811 ,226 ,226 ,268 ,266 ,

911 ,912 

 211, ، سرهنگ، شهیدکشواد: محمدرضا

 818, ، شهید2اصغر، استوارکفیل: 

 862, یوسف، سرهنگ، شهیدکالهدوز: 

 821, 61, سروان، شهید: کماسی

, اردشیر، سرباز، شهیدکمالی دهکردی: 

818 

 69, 68, 22, 22, 2, 33-کمان



 962نمایه / 

 

, 26, 83, محمود، سرتیپ خلبان: کنگرلو

812 ,861 ,811 

 869کهریزک, 

 291, 221, 226, 222, ریگکهنه

 ,عبدالرضا، ستوانیکم خلبان، شهید: کوپال

813 

, 22نجات قیام ایران بزرگ,  -کودتای نقاب 

61 ,62 ,861 

, 263, 266, 833, 816, 883, 16, کوشک

961 ,916 ,912 

 211, کوهدشت

, 996, 922, 928, 983, 226, 861کویت, 

916 ,911 ,928 

, 212, محمدعلی، ستوانیکم خلبان: کیانی

261 

 89, 666سیکی

 22, وحید، سرتیپکیمیاگر: 

 862, سهراب، سرهنگکیوانی: 

 گ

 999, 966, گچساران

, اسماعیل، سروان خلبان، شهیدگراوند: 

296 

 86ِاس, گردان آر.تی.

, 39, 86, 86شناسایی تاکتیکی,  88گردان

826 ,211 

 16پیاده,  811گردان

 826, 36, 862گردان

 68, شکاری 28گردان

, 226, 29پایگاه شکاری همدان,  98گردان

212 

 226, 39 شکاری, 18گردان

 266, 269, 833, 896شکاری,  68گردان

 868, نگهداری 68گردان

 31, 891گروه رزمی

 31, 96گروه رزمی

 898, 128گروه رزمی

 826, 128گروه رزمی

 883, محمد، سرباز، شهیدعلیگنجی: 

, 216, 891, 13, ستوانیکم خلبانگودرزی: 

926 

 919, 912, 268, 222, 91غرب, گیالن

 ل

 916, 991, 922, 981, جزیرهالرک: 

 996, 922, 966, 226, جزیرهالوان: 

 236, 286, 261لبنان, 

 966, 262, لشکر عاشورا

 262, لشکر ولی عصر

, 819, 812, 818, زرهی قزوین 86لشکر

868 ,866 ,866 ,861 ,818 ,836 ,

831 ,236 

, 221, 831, 36, 39, 32حمزه,  28لشکر

261 ,216 ,916 

, 868, 863, 861, 866, 16پیاده,  66لشکر

862 ,869 ,861 ,236 ,916 



 / نبردهای هوایی ایران 966

, 889, 863, 66زرهی کرمانشاه,  18لشکر

226 ,221 ,236 

 262, زرهی سیستان و بلوچستان 11لشکر

, 826, 31, 11, 16, 63زرهی,  32لشکر

812 ,866 ,861 ,818 

 حسین، ستوانیکم خلبان، سرلشکر: لشگری

 21, 29, شهید

 218, 868, سیروس، سرهنگلطفی: 

 883, خلیل، سرباز، شهیدلوزی: 

 م

, 863, 861, 819, 888, 36, 61, مارد

862 ,836 

, 868, 36, 36, 61, 66, 62, 91ماهشهر, 

821 ,826 ,821 ,823 ,896 ,861 ,

868 ,862 ,861 ,866 ,836 ,213 ,

226 ,223 ,991 ,918 

 811, ایرج، سروان خلبان، شهید: محبی

 818, علی، سرباز، شهیدزاده: محسن

, 896, منوچهر، سرگرد، شهید: محققی

816 ,813 

 211, االسالم، شهیدحجتمحالتی: 

 ,عیسی، ستوانیکم خلبان، شهید: محمدزاده

262 

 222, محمود، سرگرد: محمدی

 

 231, اکبر، خلبانعلی: محمدی

 م

, منصور، سرگرد خلبان، شهید: محمدی آزاد

212 ,216 

 231 ,229, احمد، سرگرد خلبانمرادی: 

, 862, 861, ارسالن، سرگرد خلبان مرادی:

866 ,866 ,861 

 886, مراغه

 869, جعفر، سروان خلبان، شهیدمردانی: 

های هوایی شهید خضرایی, مرکز آموزش

881 

 998, 266, 226, مریوان

 866, قاسم، سرگرد خلبانمساعد: 

 866, 88, مستشاران آمریکایی

 862, مهرداد، سرگرد خلبانمستشاری: 

 999, 222, 863, مسجد سلیمان

 818, محمدرضا، کارمند، شهیدمشمایی: 

 232, 16, 29, 3, 1, مشهد

 1, 2داود، سرتیپ: مشیری

 811, ستوانیکم خلبان مشیری:

 268, 222, 861, 21, 18, 16, 92مصر, 

 269, صابر، ستوانیکم خلبان، شهید: مطلق

 861, بهزاد، سرهنگ خلبان: معزی

 811, استواریکم، شهیدداود، : معنوی

 212, اکبر، سرگرد خلبان: نژادمعنوی

, 861, محمدحسین،سرهنگپور: معینی

293 



 966نمایه / 

 

, حسن، سروان خلبان، شهیدمفتخری: 

892 

 912, ستوانیکم خلبانمقربیان: 

, 233, 231, 236, ایران کنترا -فارلین مک

966 ,996 

 818, محمدتقی، سرباز، شهیدمالمحمدی: 

اصغر، ستوانیکم خلبان، علی: صفتمالئک

 811, شهید

 918, 261, 226, 226, 222, 861مندلی, 

 211, مهاباد

 828, محمد، سرهنگ: مهام

, 16, 21, 83, 81, 86, 86, 81, 1, مهرآباد

18 ,19 ,12 ,16 ,11 ,26 ,22 ,29 ,61 ,

63 ,63 ,16 ,39 ,861 ,862 ,888 ,

826 ,816 ,818 ,811 ,822 ,862 ,

866 ,869 ,811 ,263 ,226 ,298 ,

293 ,216 ,218 ,231 ,969 ,961 

 886 ,ابوالفضل، ستوانیکم خلبانمهراسبی: 

, 868, 861, 16, 66, 29, 28, شهرمهران, 

291 ,216 ,261 ,211 ,236 ,238 ,

986 

, 16, 28, احمد، سرتیپ خلبان: مهرنیا

816 ,828 ,838 ,261 ,222 ,229 ,

216 ,228 ,266 ,212 ,216 ,923 ,

926 

, 882, سیداسماعیل، سرگرد خلبان: موسوی

212 ,212 

 13, االسالمحجتموسوی جزایری: 

 218, سرهنگدل: موسوی قوی

 221, 832, 32, 19, 16, موسیان

, 266, 836, 813, 811موشک اسپارو, 

262 ,226 ,221 ,229 ,268 ,231 ,

929 ,921 

, 266, 223, 221, 21, بی-موشک اسکاد

261 ,986 

, 981, 228, 213, 211, موشک اگزوسه

926 ,922 ,991 

, 869, 862, 868, 823, 23, 2موشک سام

861 ,869 ,811 ,832 ,261 ,281 ,

982 

 281, 23, 9موشک سام

, 863, 32, 38, 36, 13, 23, 6موشک سام

818 ,868 ,811 ,812 ,816 ,839 ,

831 ,281 ,222 ,261 ,918 

 ,229 ,228, 262 ,31 ,موشک سایدوایندر

221, 239, 231 ,929 

, 862, 891, 892, 31, 29موشک فونیکس, 

866 ,866 ,861 ,863 ,816 ,812 ,

816 ,811 ,813 ,262 ,228 ,298 ,

299 ,291 ,226 ,266 ,218 ,231 ,

232 ,968 ,969 

, 892, 826, 826, 863, موشک ماوریک

899 ,891 ,816 ,228 ,262 



 / نبردهای هوایی ایران 961

, 223, 836, 813, 818, 866, موشک هاگ

291 ,212, 266 ,262 ,269 ,263 ,

218 ,219 ,212 ,216 ,231 ,233 ,

968 ,962 ,969 ,961 ,962 ,912 ,

916 

 826, داود، سروانمیرزا: 

 883, سیدرضا، ستوانیکم، شهیدمیرغفاری: 

 912, محمد، سروان خلبانمیالن: 

 998, 926, 986, 261, 291, میمک

 ن

 926, محمد، سرهنگ خلبانعلی: نادری

حمید، سروان خلبان، شهید, نیا: نادری

291 ,293 

 36, سرگرد خلبان: پورناصحی

 812, منصور، سرگرد خلبانناصری: 

 23, ناصریه

 62, منصور، ستوانیکم، شهید: ناظریان

 862, موسی، سرهنگ، شهیدنامجو: 

 69, ناو سیمرغ

, 899, 892, 898, 896, 823ناوچه پیکان, 

891 ,892 

 69ناوچه تیران, 

 996سبالن, ناوشکن  

 996سهند,  ناوشکن

 231, حسن، سروان خلبان: نجفی

 299, عبدالحمید، سروان خلبان نجفی:

 268, کاظم، پاسدار، شهیدرستگار: نجفی

 6, سرهنگ خلباننخجوان: 

 9, عزیز، سرتیپ خلبان: نصیرزاده

 861, رضا، سروان خلبانآبادی: نظام

 996, میکائیل، سروان خلبان: نعمتیان

 11, 16, ستوان خلبان: نقدی

, 12, 26, 1, علیرضا، سرتیپ خلبان: نمکی

21 ,66 ,812 ,862 ,866 ,862 ,831 ,

218 ,926 

 916, 986, 226, نهاوند

محمدرضا، ستوانیکم خلبان، نوروزی: 

 211, شهید

محمدحسین، استوریکم، نژاد: نوریانی

 818, شهید

 28, 18, 93, 21نیروی هوایی عراق, 

 866, 812, نیسان

 ـه

 212, سلیمان، سرهنگ خلبانهادیان: 

 62 ,بیژن، ستوانیکم خلبان، شهیدهارونی: 

 9, حسام، سرتیپ: هاشمی

, 812, اللهاکبر، آیتهاشمی رفسنجانی: 

296 ,221 ,223 ,231 ,233 ,961 ,

966 ,996 ,911 

 81, رابرت، ژنرالهایزر: 

 983تپه, هفت

 212, ابراهیم، پاسدار، شهید: همت

تی دابراهیمهم  , ، ناوسروان، شهید: محم 

892 ,899 



 963نمایه / 

 

, 12, 18, 16, 91, 21, 29, 28, 3همدان, 

16 ,22 ,21 ,22 ,26 ,61 ,66 ,66 ,63 ,

11 ,16 ,861 ,889 ,881 ,886 ,816 ,

818 ,812 ,819 ,812 ,811 ,828 ,

829 ,826 ,866 ,863 ,862 ,836 ,

266 ,262 ,266 ,266 ,226 ,226 ,

296 ,211 ,226 ,226 ,223 ,268 ,

266 ,261 ,262 ,966 ,926 ,918 ,

911,916 

, 26, 81, 86, 86, 81, 1هواپیمای آر.اف

91 ,16 ,39 ,886 ,888 ,826 ,812 ,

823 ,866 ,868 ,862 ,869 ,866 ,

862 ,811 ,832 ,836 ,266 ,262 ,

261 ,296 ,291 ,293 ,261 ,216 ,

211 ,213 ,232 ,989 

, 822, 816, 63, 89, ئی1هواپیمای آر.اف

862 ,836 

, 811, 812, 81, 86, 86, 2هواپیمای آر.اف

823 ,216 ,996 

 86, 99هواپیمای آر.تی

, 91, 86, 81, 89, 82, 81هواپیمای اف

29 ,61 ,66 ,66 ,69 ,12 ,31 ,31 ,

866 ,866 ,826 ,896 ,898 ,892 ,

899 ,891 ,816 ,818 ,819 ,816 ,

822 ,868 ,869 ,861 ,863 ,866 ,

862 ,869 ,861 ,866 ,866 ,861 ,

863 ,816 ,812 ,819 ,812 ,816 ,

816 ,811 ,813 ,838 ,831 ,836 ,

836 ,831 ,266 ,262 ,266 ,261 ,

228 ,229 ,221 ,298 ,299 ,291 ,

291 ,293 ,218 ,212 ,211 ,213 ,

226 ,222 ,229 ,221 ,226 ,226 ,

266 ,262 ,268 ,262 ,269 ,266 ,

261 ,216 ,218 ,216 ,213 ,239 ,

231 ,232 ,236 ,233 ,968 ,962 ,

969 ,961 ,962 ,961 ,963 ,988 ,

989 ,982 ,922 ,929 ,922 ,919 ,

912 ,916 ,911 

 89, 86هواپیمای اف

, 816, 868, 16, 92, 26هواپیمای اف

222 ,216 ,232 

, 29, 28, 81, 81, 89, 82, 1هواپیمای اف

22 ,26 ,69 ,61 ,62 ,66 ,19 ,16 ,32 ,

39 ,36 ,33 ,868 ,826 ,892 ,899 ,

891 ,892 ,812 ,811 ,813 ,822 ,

829 ,821 ,822 ,823 ,862 ,869 ,

861 ,812 ,816 ,811 ,838 ,831 ,

836 ,836 ,831 ,266 ,262 ,269 ,

266 ,261 ,286 ,228 ,222 ,229 ,

226 ,221 ,296 ,298 ,296 ,293 ,

212 ,211 ,212 ,216 ,213 ,226 ,

222 ,229 ,221 ,226, 226 ,223 ,

268 ,262 ,261 ,262 ,261 ,268 ,

262 ,269 ,261 ,216 ,218 ,219 ,



 / نبردهای هوایی ایران 916

238 ,231 ,232 ,236 ,233 ,962 ,

961 ,963 ,928 ,926 ,926 ,998 ,

996 ,918 ,912 ,912 ,913 

, 862, 866, 69, 89, دی1هواپیمای اف

811 

, 66, 66, 61, 91, 89, ئی1هواپیمای اف

61 ,62 ,69 ,863 ,826 ,896 ,898 ,

816 ,811 ,813 ,829 ,862 ,863 ,

862 ,869 ,861 ,816 ,813 ,836 ,

836 ,831 ,833 ,266 ,266 ,226 ,

219 ,223 ,266 ,212 ,219 ,966 

, 66, 61, 69, 13, 28, 82, 2هواپیمای اف

66 ,66 ,19 ,11 ,16 ,16 ,13 ,38 ,32 ,

39 ,31 ,863 ,881 ,882 ,886 ,818 ,

812 ,819 ,811 ,816 ,811 ,826 ,

821 ,861 ,866 ,812 ,811 ,838 ,

831 ,836 ,262 ,261 ,228 ,229 ,

226 ,221 ,212 ,221 ,226 ,226 ,

221 ,223 ,268 ,262 ,269 ,261 ,

262 ,268 ,269 ,261 ,263 ,216 ,

218 ,212 ,211 ,216 ,236 ,238 ,

232 ,239 ,232 ,236 ,968 ,966 ,

961 ,963 ,986 ,988 ,981 ,926 ,

996 ,996 ,912 ,919 ,913 

, 963, 61, 91, 89, اف2هواپیمای اف

988 ,921 

 91بی, 2هواپیمای اف

, 68, 61, 91, 29, 89, ئی2هواپیمای اف

62 ,11 ,36 ,32 ,889 ,886 ,816 ,

818 ,811 ,822 ,861 ,813 ,831 ,

833 ,266 ,266 ,226 ,299 ,212 ,

212 ,212 ,219 ,211 ,236 ,232 ,

966 ,988 

 861, 82, 11هواپیمای اف

 861, 28, 82, 16هواپیمای اف

, 211, 66, 62, 81, 89, هواپیمای آواکس

226 ,226 

 98, 23, 21هواپیمای ایلیوشین

 23, 66هواپیمای ایلیوشین

, 12, 92, 82, 82, 666هواپیمای بوئینگ

16 ,29 ,816 ,822 ,868 ,861 ,816 ,

261 ,266 ,218 ,966 ,999 ,916 

, 12, 92, 82, 82, 616هواپیمای بوئینگ

16 ,29 ,816 ,822 ,829 ,822 ,816 ,

838 ,221 ,218 ,238 ,232 ,232 ,

916 

, 269, 268, 81, 82, .اف9هواپیمای پی

993 

 826ا.ِف, 9هواپیمای پی

 98, 23, 21, 86یوهواپیمای تی

, 16, 12, 98, 23, 21, 22یوهواپیمای تی

11 ,26 ,818 ,262 

 ,882, 62, 22, 98, 26هواپیمای سوخو

828 



 918نمایه / 

 

, 828, 816, 12, 98, 22هواپیمای سوخو

866 ,818 ,836 ,262 ,221 ,262 ,

263 

 992, 21هواپیمای سوخو

 262, 816, 98, 23, 6هواپیمای سوخو

, 36, 16, 12, 92, 82, 896هواپیمای سی

816 ,811 ,826 ,868 ,869 ,861 ,

862 ,816 ,838 ,261 ,228 ,291 ,

221 ,268 ,269 ,993 ,916 

, 816, 863, 861, 869میراژ,  هواپیمای

816 ,831 ,836 ,831 ,833 ,266 ,

262 ,266 ,228 ,291 ,228 ,262 ,

263 ,213 ,233 ,966 ,982 ,981 ,

926 ,922 ,929 ,921 ,991 ,992 ,

919 ,916 ,926 

 98, 83هواپیمای میگ

, 816, 22, 98, 21, 28هواپیمای میگ

818 ,262 ,263 ,991 

, 892, 19, 98 ,23, 26, 29هواپیمای میگ

891 ,816 ,818 ,828 ,863 ,816 ,

836 ,831 ,262 ,299 ,216 ,226 ,

266 ,262 ,263 ,211 ,981 

, 296, 266, 262, 813, 22هواپیمای میگ

298 ,299 ,223 ,266 ,269 ,263 ,

218 ,238 ,232 ,239 ,966 ,968 ,

992 

 916, 992, 962, 861, 23هواپیمای میگ

, 866, 821, 39, 11, 18, 89, هوانیروز

816 ,226 ,218 ,212 ,268 ,269 ,

238 ,966 ,982 ,911 ,912 

 211, 832, 811هورالعظیم, 

 816, ابوالفضل، سرگرد خلبانهوشیار: 

, 822, 26, خلبان بهرام، سرهنگ هوشیار:

821 ,862 ,862 ,866 ,862 ,832 ,

839 ,226 

 836, 863, 812, 812, 816, 16, هویزه

 و

 818, سرباز، شهیدسیدهاشم، واردی: 

, 36, محمدجعفر، سرهنگ خلبان: وارسته
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 3, 1, احمد، سروانوثیق: 

 883, اسماعیل، ستوانیکم، شهیدوجودی: 

 29, جواد، سرگرد خلبان: ورتوان

 ی

, محمود، سرهنگ خلبان، شهید: یارپرور

981 

, 882, علیرضا، سرلشکر، شهید: یاسینی

816 ,266 ,996 

, سروان خلبان، شهیدمحمود، : یزدان پناه

819 

 866, 96, سید محمود، سرهنگیمینی: 

 62, تورج، ستوانیکم خلبان، شهید: یوسف
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