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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی 

که توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 

جزئیات این دوران غفلت کنم از ثبت و ضبط می

نشدنی را برای آیندگان به نکنند و این گنجینه تمام

 ودیعه بگذارند. "

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را 

 در پهناور جهان منتشر نمود."

 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. "می

ن ؟ آآیا ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم

 هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت 

خواهی، مظهر ایثار و از و دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و 

مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن 

 جهاد نیز مقدس و جهاد است."

 العالی()مدظله ایالله خامنهمعظم رهبری حضرت آیتمقام 

 

 سه



  7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

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

 156، صفحه17، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 ایم.ها بهره جستهداشتیم که در همه صحنه ما هر روز در جنگ برکتی 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

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

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

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

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

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

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

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

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

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

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

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

 های فاسد در مقابل اسالم احساس ی سردمداران نظامجنگ ما موجب شد که تمام

 ذلت کنند.

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

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

 چهار



  

  بی در پرتو جنگ است، همه اینها از تر، استمرار روح اسالم انقالاز همه اینها مهم

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

 نشأت گرفته است. عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی

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

ود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، نم

 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 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 پنج



 معارف جنگ

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

ها و برکت ها، ایثارگرییحـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکار

های جوشان آنها خون شهدای واالمقام، نصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.جوان انقالب اسالمی منتقل میهای پاک و تشنه نسل به سینه

با همت واالی امیر سرافراز ارتش  0۲6۲از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

با تصویب  0۲61شکل گرفت و در سال « شهید سپهبد علی صیادشیرازی»اسالم 

)مدظله(،  مقام معظم  ایهای مادی و معنوی حضرت امام خامنهکریمانه و حمایت

 متعالی  رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی خداوند متعال  بسیجی بر

ُهم »بر   مبنی َنهِدینَّ
َ
یَن جـاهَـدوا ِفینا ل

 
َمَع الُمْحِسنینَوالـذ

َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
، با «ُسُبل

جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارصداقت و تالش دسته

ه شکل گرفت« پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را کـه با گـرایش 

 ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.   ،است

های نبرد از سال جنگ در گردآوری تجارب جبهه معارفکار هیئت  شیوه

اساس زمان و مکان هر  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر 0۲6۱تا سال  0۲6۲

عهده  عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن عملیات نقش مهمی را بر

طـرات خـود در عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خا بـه منـطقـه ،اندداشتـه

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

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

وقایع هشت  عنوان کتاب مستند درباره 071، تعداد 0۲۳6تا پایان سال 0۲6۱

 سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

صورت نظری و میدانی برای هر  به 0۲61آموزش معارف جنگ نیز از سال 

نیروی زمینی و از سال  )ع(دوره از دانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام علی

های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارتش ج.ا.ا دانشگاه برای کلیه 0۲۱۳

التحصیالن از فارغ نفر ۲165۳عداد ت، 0۲۳6به اجرا درآمده و تا پایان سال

 شش



  

نظری و میدانی آموزش داده است. از سال  های مزبور را در دو مرحلهدانشگاه

قرارگاه پدافند  ، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال سوم دانشگاه0۲۳1

 نیز  به اجرا درآمد. )ص(ءاالنبیاهوایی خاتم

آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع  0۲۱6جنگ همچنین از سال هیئت معارف

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در مراکز آموزش وظیفه را تحصیلی فوق

ی هاریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگانپی

آموزشی طی  ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه07به مدت  ،سازمانی خود

نفر از کارکنان وظیفه که  هزار 1۳5 بیش از، 0۲۳6نموده که تا پایان سال

باشند، آموزش نظری ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهفارغ

 اند.معارف جنگ را فراگرفته

ای، در هر دوره به مدت هشت ساعت افسران دوره عالی رسته 0۲۳1از سال 

 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده ۱۱1۳تعداد  ،0۲۳6و تا پایان سال

نفر سربازان دیپلم  11۳۲11تعداد ، 0۲۳6تا پایان سال 0۲۳۲از بهمن سال  

و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار 

 اند.گرفته
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ
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 نیمؤلف یمعرف

 
در شهرستان تنکابن متولد  0۲56در سال  فررضا جهان

شد. تحصیالت خود را در مقاطع ابتدایی تا دانشگاه، در 
های تنکابن و رامسر پشت سر گذاشته و با مدرک شهرستان

به  0۲۱0کارشناسی ریاضی گرایش محض، در سال 
های آمد. پس از طی دورهنیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران دراستخدام 

د هوایی مشغول به فعالیت در پدافن تخصصی به عنوان کارشناس عملیات پدافند
های توان به مسئولیتگری میهوایی شد. از جمله سوابق نامبرده در حوزه نظامی

وا و هه دوایر زمین ب افسر آموزش، فرماندهی رسد، فرماندهی آتشبار، مسئولیت
ای اشاره در حوزه ستادی و منطقه عملیات روانی، جانشین مدیریت حادم و...

 کرد. 
ها و نشریات معتبر کشور با خبرگزاری ها مقاله درلیف، ترجمه و انتشار دهأت

موضوعات فرهنگی، اجتماعی، نظامی، عضویت در هیئت تحریریه نشریات 
نامه پایداری همشهری، صف و... در مقاطع مختلف، نویسندگی متن چند خرد

های مختلف سیمای جمهوری اسالمی فیلم مستند نظامی پخش شده از شبکه
، «لاولویت او»باشد. کتب ای و انتشاراتی وی میهای رسانهایران از جمله فعالیت

از  یک کوله بار»، «شانه به شانه با خورشید»، «قدر تشنگی»، «آسادفاع معجزه»
 و... از وی تاکنون منتشر شده است. « خاطرات سبز

و  ۱والفجرلف کتاب عملکرد پدافند هوایی در عملیات ؤوی مجری انتشار و م
های دفاع مقدس جهت درج در هوایی در سال عضو کارگروه بررسی نقش پدافند

فر در های انجام شده از سوی رضا جهانالمعارف دفاع مقدس است. تالشةدایر 
های اخیر منجر به کسب جوایز لیف مقاالت مختلف در حوزه دفاع مقدس در سالأت

روانی قرارگاه پدافند هوایی متعددی همچون رتبه نخست اولین همایش عملیات 
، رتبه دوم بخش مقاالت دوازدهمین جشنواره مطبوعات دفاع )ص(االنبیاءخاتم

مقدس کشور، تقدیر در بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی جمهوری 
  اسالمی ایران و... شده است.

 هشت



  

التحصیل کارشناسی دبیری فارغفر و همسر رضا جهان خانم فهیمه کرمی

های اخیر با نشریات مختلفی نظیر خانواده ارتش، باشد و در سالریاضی می

صف، سرباز و... به عنوان نویسنده همکاری داشته است و مقاالتی نیز از وی در 

های اینترنتی )نظیر پورتال اطالع رسانی خصوص دفاع مقدس در برخی از سایت

ن همکاری مشترک یش از ایایران( منتشر شده است. پارتش جمهوری اسالمی 

نه تحقیق و پژوهش حوزه دفاع مقدس منجر به یفر و فهیمه کرمی در زمرضا جهان

شده بود.  0۲۳0در سال « چشمان آسمان»و « خاطرات و خاطرات»تب کلیف أت

 گان در حوزه دفاع مقدس است.سندین نویا کز ثمره تالش مشتر یتاب نکن یا
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 مقدمه

مسلح  یروهایشناخته شده در ن یاچهره 8یغالم یبراتعل ترکپ د یر سرتیام

دفاع مقدس به عنوان  یهادر سال یرد وکباشد. عملیران میا یاسالم یجمهور

ن شده است یمنجر به ا یین پدافند هوایو همچن ییهوا یرویفعال در ن ایچهره

 و پدافند ییهوا یرویت پدافند نیسب موفقکدر  مؤثررا از جمله نفرات  یه وک

 ها بدانند.در آن سال ییهوا

ر د ییالت ابتدایمتولد شد و پس از اتمام تحص در اصفهان 0۲۳۱در سال  یو

ده کدوره دانش یپس از ط ،دنبال آنه رستان نظام و بیوارد دب 0۲15سال 

به  0۲5۳ل شد. در اواخر سال یالتحصفارغ ی( با درجه ستواندوم0۲1۱)یافسر

جهت  یمیکبا درجه ستوان 0۲55ماه یمنتقل و در د ییپدافند هوا یفرمانده

ب دن انقالیند به ثمر رسیا اعزام شد. در فرایکشور آمرکبه  کهاو  کدوره موش یط

 یخوب یهایارکهمبعد از پیروزی انقالب اسالمی، حضور فعال داشته و  یاسالم

 داشت.  یانقالب ناالر فعیو سا یرازیادشید صیبا شه

انتخاب شد.  هیدیام ییگروه پدافند هوا یبه سمت فرمانده ،0۲71ماه در آبان

ل شد ئت نایسال ارشد یکبه  نیالمبات فتحیبه علت رشادت در عمل ،در همان سال

ده یبرگز ن قرارگاه رعدیموقت به عنوان جانش یبا درجه سرهنگ ،0۲75ماه ریو در ت

 مسئولیتمنتقل و  ییهوا یرویبه ستاد ن 75مهرماه دوازدهمین روز از شد. در 

 مرداد دوازدهمو در  را بر عهده گرفتات نهاجا یمعاونت عملهوایی پدافند یت ریمد

 یبه فرمانده 7۱خردادماه  پانزدهمل شد. در ینا یپ دومیبه درجه سرت 76 ماه

حفظ  اهمچنین بو  ییهوا یکیلجست یمنتقل و به سمت فرمانده ییهوا یکلجست

ر . دت شدیدار مسئولهوزارت دفاع عهد یکن معاون لجستیسمت، به عنوان جانش

                                                           
 فرماندهي كل قوا در امور پدافند هوايي  رهبری و مشاور نظامي مقام معظم .1
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پدافند  یبه فرمانده ییلوج هوا یفرمانده با حفظ سمت ،61ن روز از آذرماه یاول

 دار این مسئولیت بودند.عهده 0۲۱1منصوب شده و تا خرداد  ییهوا

 یا، دکتر و دافوس ییپدافند هوا یتخصص یهاشان پس از گذراندن دورهیا

ت پشت سر گذاشتند. حضور مستمر یبا موفق یدفاع مل یخود را در دانشگاه عال

د عباس یچون شه یهشت سال دفاع مقدس در کنار همرزمان یهادر جبهه

ه ن سیو همچن یتر حسن روحانکاالسالم د ، حجتید منصور ستاری، شهییبابا

ل کمعظم  یفرمانده کافت نشان فتح از دستان مبار یت در جنگ و دریسال ارشد

 یشان فرماندهیباشد. از جمله مشاغل امیشان یا نقاط عطف سوابققوا، از 

در گروه  کگردان هاو  ی، فرماندهآبادهاشم ییدر گروه پدافند هوا کآتشبار هاو 

 ی، فرماندهخارک ییات گروه پدافند هوایس عملیرئ ،ماهشهر ییپدافند هوا

ی یکننده ستاد پدافند هوامعاون هماهنگ، هیدیو ام زیتبر ییپدافند هوا یهاگروه

در زمان جنگ ی یروی هوایکننده نت معاون هماهنگیمسئول سپسکل کشور و 

معظم کل  یباشد. هم اکنون هم به عنوان مشاور فرماندهمی و پس از آن یلیتحم

 یمپ غالیسرت رینند. امکیفه میله انجام وظمعظم ین نظامیقوا در گروه مشاور

انجام داده و  یاارزنده یهاتالش یو قطع وابستگ ییفاکدر خصوص خود

 ن آنیتره از مهمکبه سرانجام رساندند  ییرا در پدافند هوا یاریبس یهاپروژه

 باشد.یم یساخت رادار مل

در خصوص  یر غالمیبا ام نیمؤلفانجام شده  گفتگوهایتاب حاصل کن یا

 )انقالب، حفظ بومون مرزیخ ایرد آن در مقاطع مختلف از تارکو عمل ییپدافند هوا

و در جلسات  ۳۳و  ۳0 یهاسال یانقالب، دفاع مقدس و...( ط یدستاوردها

 .باشدیممختلف 

ر حفظ آثار و نش یدر راستا یعمل یف به عنوان گامیلن تأیه اکم ید آن داریام 

ن سوتان به جواناکشیانتقال دانش پ ین در راستایدفاع مقدس و همچن یهاارزش

ه از صبر و کم یدانیالزم م ،شود. در خاتمه مقدمه یت دانش تلقیریو اعمال مد

 لف ما را بهه در طول جلسات مختک یغالم یتر براتعلکپ د یر سرتیحوصله ام
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ین قدردان چنمه رده وکر کر و تشیتقد رفته و به سؤاالتمان پاسخ گفتندیحضور پذ

 ابه دلیل همکاری ب مجموعه هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی

 یهداقدر شر را به رسم ادب به خانواده گرانن اثیا هستیم. نویسندگان این کتاب

 م.ینکمیم یتقد ییپدافند هوا

 فرفهیمه کرمی ـ رضا جهان
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 یافسر دانشکدهتا  کیود کبر  یمرور

 

م. آمد، به دنیا 8کیلومتری شرق اصفهان ۳1حدود  روستاهای من در یکی از

ما  ینشده نبود. اسم روستا یاندازپایگاه هشتم شکاری راه ،در آن زمان

ند. در یگویهم م« سوسارت»یا « سوسات»ن روستا یاست. به ا« سوفوجرد»

تهیه  محل آنجاه در زمان خیلی قدیم کم ید بگویبا ین اسامیه ایخصوص وجه تسم

محل تهیه سور و  را نجاآدلیل ن یبخش بود. به هم آنآذوقه و مواد غذایی مردم 

 یپدر و مادرم هم اصفهان .است باقی ماندهاین اسم از قدیم  .نامیدندمیسات 

 های سرشناس و مهم منطقه، یکی از آدم«سلطان آق بابا»پدربزرگم به اسم  بودند.

چوپان  0۳ یال 01های بزرگ اصفهان بود. حدود و خان انه البته از دامدار ک ،بود

 ، تحصیالتبه دلیل اینکه تا آن زمان ده ما آنچنان رشدی نکرده بودم. یداشت

ردان گمدرسه از شا من در .شد یاصفهان سپر ام در خوراسگانابتدایی

در آن درس دبستانی که  حتی یادم هست درشدم. یمحسوب م کر یخوان و زدرس

 بتداا ز اینکه معلم چیزی بپرسداقبل کالس پنجم و ششم در مقطع  ،می خواندم

الش از جانب من راحت بود و به یکی بلده؟ یعنی معلم خ جز غالمیب :گفتمی

آن های اجازه جواب دادن نداشتم. همیشه هم شاگرد اول مدرسه ،لین دلیهم

 منطقه بودم. 

 توانستیم بهمی زندگی کمبودی نداشتیم.از لحاظ توانم بگویم می خوب

ه دوران ابتدایی ب ،به این ترتیبراحت زندگی کنیم. راحتی امرار معاش کنیم و 

 ،بعد از اینکه کالس ششم دبستان طی شد .راحتی و به نحو احسن طی شد

ی دبیرستان سعدی یکشدم. در آن زمان  بالفاصله وارد دبیرستان سعدی اصفهان

ی مذهب انقالبی و کامالً  جو  ولی به علت اینکه  ،از مدارس خیلی خوب و معروف بود

                                                           
 است. كيلومتری پايگاه هشتم شکاری اصفهان 3موقعيت اين روستا در فاصله حدود  .1
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ان یمثل آقا ،، همیشه مدیران و مسئوالنش در زندان بودندبر آنجا حاکم بود

 یم پهلوین مدرسه توسط رژیزندان بودند. ا دره ک «فروشانلین» و یا« مدرس»

ولی شاگردان دبیرستان  ،شد منحل به نوعی در واقع و ل شدیشه تعطیهم یبرا

 یتقر هستند و اآلنسعدی 
ً
ا یند داشت یت مهمیاین مملکت مسئول دراغلب آنها با

و گاهی  تشکیل شدهاز شاگردان آن زمان مدرسه سعدی  حتی انجمنی و دارند

روم و در شوم و به این خاطر به اصفهان مینجمن دعوت میااوقات من هم به 

 تا سوم متوسطه یا همان سیکل آن زمان را در این منه کنم. البتانجمن شرکت می

 خوب اول مدرسه بودم.  انشاگرد مدرسه گذراندم و خدا را شکر جزو

 یغاتیرد. با توجه به تبلکیاز بستگان ما در ارتش خدمت م یکی ،در آن زمان 

زمینه حضورم در ارتش فراهم شد و  شان از خدمت در ارتش داشتند،یه اک

مسائل مختلف هم دست به  که در ارتش خدمت کنم و ام رضایت دادند خانواده

ل سه سا ،از کالس نهماین شد که  دست هم داد که من وارد دبیرستان نظام شوم.

روزی نهدوران شباناگفته نماند  البته  .گذراندمدبیرستان نظام  در ادبیرستانم ر 

زمان  آنسه سالی که  عالوهبه  ؛دسن کم، سخت بو در آنمن  یدبیرستان نظام برا

در مدارس نو دانشگاه نظام روزی شبانهبه طور  شش سال .دانشکده افسری بود

ام ظمن با فراگیری علم و مهارت در ن روزهای ،ماندن کار آسانی نبود. به این ترتیب

  .طی شد

ام یت درسیتوانایی بودم. وضعدر دبیرستان نظام هم شاگرد خوب و 

ل یهم تحص ینظامر یدانشگاه غ یکلی دوست داشتم در خوب بود. خیالعاده فوق

به صورت امروزی نبود و خبری از کنکور  زمانآن  نحوه ورود به دانشگاه در .نمک

من هم  ،بنابراین. گرفتندتک امتحان میها به صورت تکدانشگاهسراسری نبود و 

دانشگاه  به 8نظامآموزان دبیرستان به اتفاق تعدادی از دانشتصمیم گرفتم 

بت نام ثبرای ورود به دانشگاه شریف  ،برم و به این ترتیبصنعتی شریف فعلی 

نجام اکارت دبیرستان نظام ما را پذیرفتند و ثبت نام همان  ،نامدر هنگام ثبتکردم. 

                                                           
زماني كه فرمانده گروه پدافند هوايي اميديه شدم، ايشان به عنوان آقای سرداری هم با ما بود، كه بعدها  .1

 جانشين گروه پدافند هوايي اميديه مشغول به فعاليت شدند.
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در  تکاجازه شر  ،رستان نظام متوجه شدندیمسئوالن دببعد از اینکه  ولی  ،شد

ه تحصیل در رشت و این شد که از ف را به ما ندادندیشر یامتحان دانشگاه صنعت

را  یترار مناسبیط بسی، شرایط فعلیبا شرا آن زمان سهیدر مقا .دیگر ناکام ماندم

داران ما عالوه بر از افسران و درجه یاریم. بسینیبیم ینظام یروهایدر ن

ن ید. اهستنگر یو مسلط بر علوم د یالت دانشگاهیتحص یدارا یالت نظامیتحص

 هاست.  ت بزرگ ارتش امروز بر ارتش آن سالیمز یک

 من خانواده
جا مانده از ا آمدم. پدرم تنها فرزند بیبه دنت یخانواده پرجمع یکمن در 

خانواده خود بود. دو خواهر داشت که در همان بچگی فوت کردند، برادری هم 

ه ب نسل خاندان ما رو تر از خودش داشت که آن هم در بچگی فوت کرده بود.بزرگ

. باقی مانده بودند پدرمبزرگ و درم مادراز نسل خانواده پ انقراض بود و فقط

از لحاظ مالی بد نبودند. اندوخته  خانواده به لطف خدا ،گفتم طور که قبالً همان

ماند، همه چیزشان از ینم یاز پدرم به جا یاگر نسل ،در واقع و ثروتی داشتند.

های زیادی مادربزرگم دوست داشت که پدرم بچه ،به همین خاطر رفت.یدست م

وقتی پدرم  خواهر. هنوز 1برادر و  7 ،هستیمنفر برادر و خواهر  01داشته باشد، ما 

کند. در نفر را دعوت می ۱1الی  61ند، حدود کمهمانی بگیرد و همه ما را دعوت 

مگی حضور ههایش دهایش و داماهایش، عروسفرزندانش، نوه ،مهمانی پدرم

م بجز برادر دوم به دنبال یهمه برادرها .ل عالقه داشتیپدرم به تحص .دارند

ولی  ،ه ابوالقاسم نام داشت، خیلی باهوش بودک ل رفتند. برادر دومیتحص

ی یک اآلنای به درس خواندن نداشت و جذب کار صنعت و صنعتگری شد. عالقه

 للهاادر بعدی من حجتاست. بر  اصفهانسازان موفق گران و قطعهاز صنعت

معاون شهرسازی هم  مدتی لیسانس راه و ساختمان و دارای فوق ،است غالمی

در استان اصفهان و  هم اکنون .العاده فعالی استفرد فوق؛ استان اصفهان بود

 شورای شهر است. یشهر اصفهان از اعضا
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 لیسانس نام دارد. فوق ه سومین نفر بعد از من است اصغرکگر من ید برادر

گرم عبدالحسین به عنوان یحسابداری دارد و کارمند وزارت نفت است. برادر د

هم بازنشسته شده  اآلنمشغول به خدمت بود.  یاستاد در دانشگاه آزاد اسالم

 دهد.هم کارهای حسابداری دانشگاه آزاد را انجام می بعد از بازنشستگیاست. 

 ل رشته برق از دانشگاه صنعتی اصفهانیالتحصفارغ .برادر آخرم هم اکبر است

و  یکیترونکاست. در اصفهان شرکتی دارد که کارهای خیلی جالب و حساس ال

اصفهان هستند، یکی  م دریتا از خواهرها سه دهند.را در آن انجام می یوتریمپاک

 است. از آنها هم در تهران

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۳ 

 نقش پدافند هوایی در پیروزی انقالب اسالمی

 

ما مواردی داریم که  ،در پیروزی انقالبهوایی در خصوص نقش پدافند  

خواهیم به مردم ارائه کنیم و بگوییم که پدافند هوایی نقش مهمی در پیروزی می

خدمت  آبادانقالب اسالمی داشته است. من در آن زمان ستوان بودم و در هاشم

ایستگاه رادار نداشت. زمانی که من  آبادهاشم و مشغول به آموزش بودم. ردمکیم

  مستقر شد. در آنجا این رادار ،شدم ییهوا یرویفرمانده لجستیک ن

فوق مدرنی را در اختیار پرسنل پدافند کشور  هایسامانهدر آنجا  ،در آن زمان

 ،های روز دنیا بود و به همین خاطرکه در واقع بهترین سامانه ،قرار داده بودند

 کاری وجود داشت. محدودهدر  کارکنانمحدودیت زیادی برای 

مان قائل بودند، اما دانشجویان افسری از هایی که برایبا وجود محدودیت

ی هابرای خروج استفاده کرده و اعالمیه آبادهاشم فضاهای اطراف فنس پایگاه

جمعه خوبی با امام رابطه ،آوردند. همچنینمی کارکنانرا برای  )ره(حضرت امام

قرار انقالب شهر داشتیم و از طریق وی نیز در جریان برخی از امور و تحوالت 

یک  به عنوانباید بگویم اگرچه از فضای شهر دور بودیم، اما  ،گرفتیم. در واقعمی

 زنده انقالبی، فعال و پویا بودیم. مجموعه

ذاشتند گنمی ،میریر انقالب قرار نگیه تحت تاثکنیا یبرا یم پهلویعوامل رژ

نان کار کگذاشتند بستند و نمیچیزی را ببینیم. بیشتر روزها درب پایگاه را می

یک واحد دورافتاده محبوس بودیم. البته به هر طریقی که بود  دربیرون بروند و 

 رسید.ها و نوارهای امام به دستمان میها، اعالمیهکتاب

جناب سرهنگ  ،یکی از آن کسانی که خیلی در این جریانات نقش داشت 

کرد. ایشان هم مثل من زندگی می آبادهاشم دربود و  روستایی بود. بچه یزد

ر اینکه باید به فامیل س. من و ایشان به بهانه فرمانده آتشبار بود. آتشبار هاوک
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و...  یالله صادقرفت یزد، آن طرف آیتآمدیم. ایشان میاز پایگاه بیرون می ،بزنیم

 که در تماس بودیم. و...،  الله طاهرین طرف هم آیتبودند و ای

ا بود که با م «انارک» ،خیلی انقالبی بودندنانش کار کیکی از جاهایی که 

شدند. همه چیز آماده بود. ها هم مرتب تغذیه مینشستند و در ارتباط بودند. آنمی

 شد. یانجام م یانقالب یهاتکحر  ،مستقل هوایی پدافند یهادر گروه

م یجهت مبارزه با رژ یارکآش یهاتکحر  ،بهبهانپدافند هوایی در گروه 

خواهید اطالعات بیشتری در خصوص نقش پدافند انجام شد. اما اگر می یپهلو

ه در کد یبرو یارانککسب کنید، باید به سراغ هم یانقالب اسالم یروزیدر پ ییهوا

تواند یک تاریخچه بودند. یکی از کسانی که زنده است و می آن مقطع در تهران

است. ایشان در ستاد تهران بود. از  قشقایی ،دمفصل از آن زمان به شما بده

توانید با ایشان هم است که می 8آقای رحمانی یهوای همافرهای فعال پدافند

گی در حوزه فرهن اآلنصحبت کنید، چه قبل و چه بعد از انقالب فعالیت داشتند. 

 آباداشمهگروه پدافند هوایی عقیدتی سیاسی  ،کنند. ما با ایشانستاد کل کار می

ان در دستش ،کارهایی که در تهران انجام شده است ها سرنخرا تشکیل دادیم. این

 توانید با ایشان صحبت کنید. است. شما می

در گروه پدافند هوایی مشهد، کارکنان پدافند هوایی در ارتباط نزدیک با 

 ایالله خامنهعلمای شهر مشهد بودند. در کالس درس حضرت آیت

و حجت  الله واعظ طبسیآیت]مرحوم[ کردند و با العالی( شرکت می)مدظله

توان به همافر مهدی نیز در ارتباط بودند. از جمله این افراد می االسالم اندرزگو

مدتی مسئولیت آموزش زبان انگلیسی مقام  ، که پیش از انقالباشاره کرد نوروزی

 معظم فرماندهی کل قوا را بر عهده داشتند. 

ور هم در فکر تر  برخی از کارکنان پدافند هوایی در گروه پدافند هوایی کیش

در به ثمر رساندن پیروزی انقالب  پدافند هواییکارکنان  ،در واقعشاه بودند. 

هوایی  ندپداف ،ردند. با توجه به اینکه در آن مقطعک ایفا یلیبداسالمی نقشی بی

                                                           
 هم اكنون در ستاد كل نيروهای مسلح مشغول به خدمت است. .1
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شد، لذا اقدامات کارکنان ای از نیروی هوایی شناخته میبه عنوان زیرمجموعه

نیز پیش از این به عنوان بخشی از اقدامات نیروی هوایی ارتش مد  هواییپدافند 

اه از نیروی هوایی و تشکیل قرارگ پدافند هواییاما با تفکیک  ،گرفتنظر قرار می

 اییپدافند هوانقالبی کارکنان  یها، فعالیتاجا )ص(األنبیاءخاتم پدافند هوایی

 متمایزتر از پیش مشخص شد. 

خ این و... در تاری ، بهبهاندر تهران پدافند هواییهای انقالبی کارکنان فعالیت

به آسمان  )ره(امامدر بدو ورود هواپیمای حضرت  بوم به ثبت رسیده است. مرز و

جهت تأمین امنیت پروازی  پدافند هواییهای راداری ایران، کارکنان سایت

در محل خدمت حاضر شده و به انجام وظایف خود  )ره(امامهواپیمای حضرت 

 پرداختند.

وارد ماین توان به می پدافند هواییهای انقالبی کارکنان از جمله فعالیت

 :کرداشاره 

ب پدافند هوایی شد که اولین این افتخار نصی ،0۲56بهمن سال  0۳در 

به وطن را به عرض ایشان برسانند.  )ره(اماممد و تبریک به مناسبت بازگشت خوشا

ستگاه ی( اولین نفری بودند که در ا56سرهنگ بازنشسته افروز )ستوان افروز سال 

کارکنان انقالبی پدافند هوایی این پیام را از طریق  همهبه نیابت از  رادار تبریز

کارکنان  .کردندخلبان فرانسوی به عرض امام رسانده و پاسخ تبریک را نیز دریافت 

مای امام هواپی یبرا یلکردند که مشکپدافند هوایی در این روز تالش بسیار زیادی 

 د و به سالمت به زمین بنشیند.یایش نیپ

 گرفتند و در از بدو ورود امام در کنار ایشان قرارهوایی کارکنان جوان پدافند 

که تعدادی پدافندی نفر دانشجوی افسری  5۲توان به می ،یید همین بحثأت

 شدند. 56که مسئول انتظامات بهشت زهرا در سال  ،اشاره کردبودند 

هوایی جهت  ترکیبی از کارکنان پدافند هوایی و نیروی ،0۲56بهمن  0۳در 

پدافند رسند. همزمان با این اقدام انقالبی، کارکنان می )ره(امامبیعت خدمت 

جهت حمایت، هماهنگی و همگامی با انقالبیون وارد دانشگاه تبریز  تبریز هوایی

نیا، سرهمافر که مرحوم سرهمافر محمد قاسم بگلو، ستوان بازرگان ،شوندمی
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در این دانشگاه توسط این افراد قرآن با البته که  ،جمع بودند ... از اینایرانی و

 نند.    کیشود و دانشجویان آنها را گلباران میصدای بلند تالوت م

 های بسیار مهم تبادل اخبار ویکی از فعالیت ،در این ایام مبارک و پیش از آن

در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی و  )ره(امامهای فرمایشات و سخنرانی

های حضرت امام به کلیه کارکنان و در اقصی نقاط کشور از رسانی متن پیاماطالع

 طریق این شبکه بوده است.

پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز تعداد زیادی از کارکنان پدافند هوایی در 

و پدافند هوایی فعالیت  های مختلف نیروی هواییقالب انجمن اسالمی در یگان

ای سازی کودتخنثیداشتند و به حفظ و حراست از انقالب اسالمی پرداختند. در 

 شود. حضور مؤثر کارکنان پدافند هوایی مشاهده می ،طلباننقاب، مقابله با تجزیه

کارکنان پدافند هوایی نقش مهمی  ،ها نیزدر تشکیل نهادهای انقالبی و ارگان

ها محسوب از جمله این ارگان 2«. ا. ا. اف»و  8«ایدئولوژیـ  سیاسی»داشتند. 

شود. در تشکیل، آموزش، تجهیز و پشتیبانی پدافند هوایی سپاه پاسداران می

نیروی هوایی نقش اصلی را داشت. تعدادی از انقالب اسالمی نیز پدافند هوایی 

ا ل شدند. بعدههای انقالبی منتقکارکنان پدافند هوایی به این نهادها و ارگان

ها از میان همان کارکنان انقالبی پدافند تعدادی از مسئولین این نهادها و ارگان

 ها منتقل شدند. هوایی بودند که به آن سازمان

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عقيدتي سياسي  .1

 .فرماندهي اطالعات، امنيت و ارشاد كه بعدها به حفاظت اطالعات مبدل شد .2



 

0۲ 

 دفاع مقدس یهاتپدافند هوایی در عملیانقش 

 

 از روز اول در جنگ بودم
یکمی با سایت با درجه ستوانداوطلبانه و  ،از همان روز اول دوران دفاع مقدس

شروع کردیم و  همراه لشکر خراسان .میشد وارد منطقه عملیاتی خوزستان هاوک

سال دفاع مقدس، در مناطق  هشت رفتیم. تا پایان دورانبا لشکر جلو می همزمان

خیز ماندم و همراه همکاران در ژه در خوزستان و مناطق نفتیبو ،عملیاتی

 و مثاًل در عملیات بدر ـ چند عملیات بجزهای مختلف شرکت داشتیم. تعملیا

. دلیل نبودن من این بود که در ها حضور داشتملیاتمدر همه عـ  نبودمکه  خیبر

که  ،قطع شده بود و به دستور شهید بابایی آن زمان صدور نفت ما از جزیره خارک

فرستاده بودند. آن به خارک من را  ،آن زمان معاون عملیات نیروی هوایی بودند

 و خیبر اتفاق افتاد که کردیم، عملیات بدریک سالی که از جزیره خارک دفاع می

  .قدر وسعت نداشتمن نبودم و یک تعداد عملیات دیگر که آن

شما بررسی کنید، به طور دقیق هر عملیاتی که در آن پدافند هوایی موفق 

هم موفق شده و هر عملیاتی که پدافند هوایی نتوانسته خوب  بود، عملیات زمینی

م ینتوانست بریو خ بدر یهااتیکار کند، آن عملیات شکست خورده است. در عمل

م. یالزم را انجام ده یبرداربهره ییم از پدافند هوایچون نتوانست ،مینکخوب عمل 

گویم آن زمان کسی آن اهمیت الزم را ها را بررسی کنید. مییک عملیاتاشما یک

لند و ئقاارزش برای پدافند  اآلنبرای پدافند هوایی قائل نبود و به صورتی که 

، در آن زمان چنین نبود. این اهمیت امروز پدافند هوایی را مدیون کنندحساب می

 مقام معظم رهبری هستیم.

کردند که پدافند هوایی اولین کسی که این جرقه را زدند و مرتب یادآوری می 

 ،ه باالترین اولویت را در امور نظامی، پدافند هوایی داردکمهم است و فرمودند 
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دانند که مقام معظم رهبری است. متأسفانه بعضی از مسئولین هنوز هم نمی

ز ا ند. پدافند هواییایی قائلگویند و چه اهمیتی برای پدافند هوایشان چه می

را بدون  یادیدفاع مقدس زحمات ز یهاه در سالکاست  ییهاجمله سازمان

عظیم و آسمان مملکت، حراست از  یغ خاص انجام داد. کنترل فضایهرگونه تبل

ها، خطوط انتقال نفت، خطوط انتقال برق، حتی ها، نیروگاهشگاهیها، پاال ارخانهک

 ییشور بر عهده پدافند هواکسات حساس یر نفت و تأسصدو یهامحل ترمینال

 ییش بر عهده پدافند هوایش از پین مسئله بیدوم جنگ ا سال 1ژه در ی، بوبود

چون پدافند ما یک پدافند هواپایه بود، توان اینکه با  ،سال اول جنگ 1بود. در 

لی یجنگ تحمشتر بود. ولی در چهار سال دوم یهواپیما جلوی دشمن بایستیم، ب

این بار سنگین   ـ هست های شهید باباییصحبت و همچنین خود مدارک همکه  ـ

ند موجود، پداف کپایه متحمل شد. البته برابر اسناد و مدار زمینهوایی را پدافند 

 از یعنی ،ردکآغاز  االئمهات ثامنیه رشد و توسعه خود را از عملیپانیزم ییهوا

 د. یو تحول را برگز که تحر ک ییجاهمان

 یکتواند یم یسطح یروهاین یه براکقدر همان یعیوجود عوارض طب

 یمملکت ،د محسوب شودیتهد یکتواند یم ییپدافند هوا یفرصت باشد، برا

آسانی نیست. این دفاع از آن کار که  ،میفراوان دار یعیطب یهاپهناور با عارضه

های سطحی به حدی تر از همه درگیریدفاع بر عهده دفاع هوایی بود و مهم

ت یتوانستند مستقاًل و بدون حمارسیده بوده که دیگر نیروهای سطحی نمی

را موظف کردند که از  ییار کنند. پدافند هواکش بروند و یپ ییپدافند هوا

بزرگ و موفق مثل  یهایاتدرگیرهای سطحی هم پشتیبانی کند. تمام عمل

 در تمام این یهای دیگر که حضور ذهن ندارم، تقرو عملیات ۱والفجر، المبینفتح
ً
با

 ات پشتیانی ویپدافند هوایی به صورت تک به تک و مجزا از آن عمل ،هاعملیات

لی ا به دلییکرد. هر کجایی هم که پدافند هوایی حضور موفق نداشت و حمایت می

ینی در عملیات زم ییحضور پدافند هوا ینیبشیپ یاتیمثاًل درون طرح عمل ـنبود 

ثل م ،آن عملیات شکست خورد ـ بود و موفق نبوده یینشده بود و یا پدافند هوا

پدافند هوایی  ،زنندمی یی دیگرهاحرف ی، که برخو خیبر بدر یهااتیعمل
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 و به دالیلی که داریم موفق نبود. در عملیات بدر و عمل کند ینتوانست به خوب

ی انجام خاصمان از بین رفت و نتوانستیم کار شهید دادیم. تجهیزات ی، تعدادخیبر

م و دشمن چیره شد. در عملیات زمینی هم خسارت سنگینی دادیم و یبده

 نتوانسیم به دست بیاوریم. ـ از نظر من ـ هم یادیموفقیت ز

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم پدافند هواییتشکیل 
ها قبل برگردم. اولین واحد خدمتی من گروه د به سالین خصوص بایدر ا 

بود. بعد از اینکه از دانشکده بیرون آمدیم. آنجا فرمانده  رعباسبند ییپدافند هوا

دار خاصی پیش من اران درجهکبودم. هم یمتریلیم ۳۲هوایی توپ ضد آتشبار 

های مسلمان و کردند. بچهه حرف کسی را گوش نمیکن نظر یبودند. خاص از ا

 معروف شدند را به کمعتقدی بودند. سه نفر از آنها 
ً
یکی همین  اد دارم.یه بعدا

سردار صالحی  دیگریسپاه بود.  ییسس پدافند هواؤسردار احمدی فرمانده و م

از  یبود. شاید شما بشناسید. مدتی از جمله فرماندهان نیروی انتظامی در بخش

که  ،چی بودند. یکی دیگرشان هم طباطبایی بودشد. ایشان آن موقع توپ تهران

 نفرات اینها بودند. یپدافند اینها بود. مدتی رئیس اطالعات استان خراسان

 با آقای بندر  ییار من در گروه پدافند هواکدار همدرجه
ً
عباس بودند. من شخصا

آقای  اش با من قطع نشد.وقت رابطهکردم. هیچخودی بودن میاحمدی احساس 

 سپاه بود. ییاحمدی تشکیل دهنده پدافند هوا

به آمریکا  کهاو سامانه پدافند هوایی  دورهگذراندن  یبرا من از بندرعباس 

ردم. ک یاندازبندرعباس را راهگروه پدافند هوایی  کهاو  ، گردانرفتم و در بازگشت

 ه قبل از انقالبکده بودم یدیگر از آقای احمدی خبری به آن صورت نداشتم. شن

 خارج شدند. ییاز پدافند هوا

و خیبر صورت گرفت. اولین  سپاه در عملیات بدر ییتشکیل پدافند هوا 

ی ولی این جای ،نفراتشان را به عنوان توپچی در عملیات بدر و خیبر آموزش دادند

بود.  ۱به صورت منسجم به عنوان پدافند سپاه عمل کرد والفجر یاحمد یکه آقا

جا آقای اطالعات بیشتری دارند. آن قشقاییآقای  و خیبر عملیات بدرمورد در 



 یاد اّیام ◊◊◊ 06

 

یک واحد مسئول آمد و به عنوان  ۱والفجرعملیات ولی در  ،حضور داشتاحمدی 

 خودش را معرفی کرد.پدافند هوایی مستقل 

د. فعال بو پدافند هوایی سپاه در جزیره خارک ،و خیبر بدر اتیبا عمل همزمان

رفتم، آقای احمدی تماس گرفت و گفت که به ما ابالغ کردند  کوقتی من به خار 

دند ارانش آمکبیاییم کمک شما. گفتم تشریف بیاورید. ایشان و تعدادی از هم

مثاًل  ،در چند جای دورافتاده و بد آب و هوا حضور داشتند ژهیبو ،جزیره خارک

زاتشان را به آنجا بردند. زمانی یکه ایشان تجه ـ نزدیک جزیره خارکـ  جزیره خارکو

ره ارتش بود. جزی یینانشان با پدافند هواکار ککه ایشان در خارک بودند، آموزش 

حث ب . شما باید خیلی روی آنشودمیمحسوب  خارک اعتباری برای پدافند هوایی

بنویسید که ما چطور دفاع کردیم.  یکنید. شما باید در مورد خارک کتاب

 در آنجا معرکه بود. ییزات پدافند هوایهای تجهگسترش

 کتبو  کت هاو یاستقرار سا
 بودم، ابالغ شد که: امیدیه ییه فرمانده گروه پدافند هواکبه من  از تهران

رود و ب هوایی شان درخواست کرده که پدافندی. اشما بروید پیش فرماندار آبادان»

رفتیم  «باشد.:»گفتم« های سنگین عاجز شدند.از آنها دفاع کند. دیگر از بمباران

که دور خانه را هم از این  ،پیش فرماندار آبادان که در زیرزمین یک خانه بودند

 شنام خانوادگیَ نم کر کبود. فمعروف  «سید»ها چیده بودند. به نام ونیکیسه گ

زده در آن زمان فرماندار یک شهر جنگ بود. مرد خوبی بود. کسی که« جعفری»

 از خود گذشته است. مانده بود که این شهر را حفظ کند. رفتیم و سراغ  ،بشود
ً
واقعا

ما » ت:گف .دن ما شروع کرد به گریه کردنیفرماندار با د یرفتیم. آقافرماندار را گ

وی بمبش را ر  ،شودکشیم. هر هواپیمایی که وارد ایران میخیلی سختی می اینجا

که ما را از این وضعیت نجات  )س(کند. متوسل شدم به فاطمه زهراما خالی می

 «آیم کمکتان.یگفت فردا م )س(شب در خواب دیدم که فاطمه زهرایددهد. 

 رده بود.کجاد یدر ما ا یبیت عجین خواب وضعیدن ایشن
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م. تمام منطقه را آب گرفته یردکت کحر  آمدیم بیرون شهر و به طرف ماهشهر

 گیری کردیم و دیدیم کهبود. فقط یک تکه خشکی بود. رفتیم داخلش و اندازه

دادیم و ایشان  8را برقرار کرد. سایت را تحویل شهید اخوان کشود سایت هاو می

شروع کرد به ساختن سایت و ما رفتیم که وسایل را آماده بکنیم. البته این سایت 

جا آب بود. به هر تر همهای نداشتیم. عقبولی چاره ،زیر برد توپخانه دشمن بود

ات یعمل کرا ساختیم و مستقر کردیم. همین سایت هاو  کت هاو یسا ،حال

ات یدر عمل کرا هم پشتیبانی کرد. همین سایت، سایت اصلی هاو  المبینفتح

 روهاز گ کت تبو ینان ساکار کهم بود. البته در ابتدا یک تعداد از  المقدسبیت

مور اعزام شده بودند. چون خودمان به اندازه أبه صورت م دزفول پدافند هوایی

روه برای انجام این کار از گ ،نداشتیم کارکنان هیدیام ییکافی در گروه پدافند هوا

جربه تهای جاافتاده و باگرفتیم. برای اینکه گروه هم کمک بوشهر ییپدافند هوا

د البته گروه پدافن ،خوب پدافند هوایی ، دزفول و بوشهر بودند. دو گروهکما در هاو 

 هم بود. تهران ییهوا

ک ت هاو سایجغرافیایی دارم. موقعیت  تبوک هاوک هم از سایت یگریخاطره د

کیلومتری آبادان بود.  ۱ الی 6، در حدود به سمت آبادان درجاده ماهشهر تبوک

گفتند  ودر حال استراحت بودم. تماس گرفتند  امیدیهگروه پدافند هوایی شبی در 

 زنند. سایت را با توپخانه میدارند  هاکه عراقی

د. داکردم و ایشان گزارش میصحبت می هاوکت یمن تا صبح با فرمانده سا

راحت بودم. مرتب از کرد همه را زدند و من هم خیلی نات فکر مییفرمانده سا

یدم صبح رس .«دانم، ارتباطی ندارمنمی» :گفتندکه ایشان می ،پرسیدمها میآدم

ها همه سالم ها کردم. دیدم دستگاهنگاهی به دستگاه .تبوک هاوک سایتبه 

است. گفتم  BCCدیدم همان افسر داخل  2.نترل آتشکز کهستند. رفتم داخل مر 

ندیدم. گفتم بیا برویم.  یکیل تاریها که همه سالمند. گفت به دلدستگاه

. کدام آسیبی ندیده بودها را یکی یکی روشن کردیم. خوشبختانه هیچدستگاه

                                                           
 افسر اداره مهندسي .1

2. BCC 
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 ،ودب پدافند هوایی اصابت کردهبه داخل سایت  یگلوله توپخانه عراق 011حداقل 

 ییمتوجه حمله هوا ،ن لحظهیکدام از وسایل ما آسیب ندیده بود. در هماما هیچ

 م. یدشمن شد

شلیک  کتبو  کت هاو یسا یواگذار شد و از سو کت هاو یاولین هدف به سا

و ساقط شدن و آتش گرفتن آن روی  یعراق یمایبه هواپ کاصابت موش .کردند

 ، خودباران توپخانه عراقرا به چشم دیدم. شب قبل و هنگام گلوله شهر آبادان

ن یدند. ایب فراوان دیزات و نفرات آسیه تجهکردند کیت تصور مینفرات سا

 یاقچ اتفیت، هین داخل سایباران سنگرغم گلولهبه ه کخواست و معجزه خدا بود 

 توانست از آبادان و مناطق پدافند هوایی تین سایفتاد و این کت تبو یسا یبرا

 تایز در عملیآمرد افتخار کارنامه خوب و عملکبا  تین سایند. اکاطراف دفاع 

 رفت.از بین متأسفانه بمباران شد و  ۱مختلف، بعدها در والفجر

 المقدستیات بیدر عمل یینقش پدافند هوا
پدافند  ۱والفجراما در  .ناموفق بود هوایی پدافند ،و خیبر در عملیات بدر

 ،المقدسبعد از بیت. رخ دادموفق بود و یکی از شاهکارهای پدافند هوایی  ییهوا

 ییبدون هماهنگی پدافند هوا نیروهای سطحیعملیات رمضان شروع شد و 

جلوتر رفتند. عملیات کاماًل ناموفق بود. برای اینکه اصاًل پوشش هوایی نداشتیم. 

ند هایتان بیاورید و ببینید هرکجا که پدافرا به عنوان سند باید در بررسی اینهاشما 

و  المبینفتح یات هم موفق بوده است. عملیاتموفق بوده عمل ییهوا

ه پدافند هوایی در پشتیبانی نیروهای سطحی ک ندهایی بودعملیات المقدسبیت

 سنگ تمام گذاشت.

دفاع از نیروهای سطحی و پوشش سطحی  ـ اول جنگ یهاسال ـدر آن زمان 

مثل  ؛کردندواگذار می ییپدافند هوا یهارا به گروه یعراق یدر برابر هواگردها

 ،شدقرارگاه تعیین می ،ییدفاع هوا یبرا ،اواخر جنگ نبود. در اواخر جنگ

 کرد.رفت از آن عملیات پشتیبانی میشد و میمسئولی تعیین می
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 یینیروهای سطحی چند گروه پدافند هوا ،یین پوشش پدافند هوایبرای تأم

ند پداف هایگروه ؛داشتند ینقش اصل المقدسو بیت المبیندر عملیات فتح

 یه گروهیدیام یی. آن موقع گروه پدافند هواو بوشهر ، دزفولدیهیهوایی ام

 ،بود و اهواز ، ماهشهره، بهبهانیدیامهای پدافند هوایی انیگل از کن و متشیسنگ

 ل شدند.یمستقل تبد یگروه پدافند یکبه  اینهادام از که بعدها هر ک

بر، سربندر و ی، خکتبو  کت هاو یسا 1، تعداد المقدستیات بیدر آغاز عمل

 یشرویل پیبه دل ،المقدستیات بیحضور داشتند. در اواسط عمل ریرامش

ت ید، سایجد کت هاو یاز به وجود سایها و نیعراق ینینشو عقب یرانیا یروهاین

 کت هاو یمنتقل شد و با نام سا خرمشهر ـ در جاده اهواز یر به محلیرامش کهاو 

 رد.کار کبدر شروع به 

 هب کهاو  پدافند هوایی ، تجهیزات سامانهبوشهر ییاز گروه پدافند هوا

میلیمتری به  95 هواییضد های، توپبوشهر 2نیرو از سایتتن  65استعداد 

از گردان  یمتریلیم 95عراده توپ ضدهوایی  1با  ،تن از کارکنان 56استعداد 

 29قبضه توپ ضدهوایی  1به همراه  تن از کارکنان 76( و 95مختلط )گردان

ه ک یانیدر جلسه به جناب زتشان را یحضور داشتند. محل استقرار سا یمتریلیم

 از بوشهر آمده بود اطالع دادم.

از عملیات سطحی را به عهده داشتند.  ییها پشتیبانی پدافند هوااین گروه

  دزفولپدافند هوایی گروه 
ً
سمت شمال و غرب جبهه پوشش دفاع هوایی تقریبا

 قسمتپوشش دفاع هوایی  امیدیهپدافند هوایی نبرد را به عهده داشت و گروه 

عین »باالی  کمنطقه را بر عهده داشت. سایت هاو  یغربجنوب و نیمه شمال

گروه دزفول بر عهده  یدزفول بود و فرماندهپدافند هوایی در اختیار گروه « خوش

 تیکرد و مسئولت پشتیبانی مییبود. ایشان از آن سا 8جناب سرهنگ خورند

 امیدیه بود. ییدیگر هم به عهده گروه پدافند هوا یهاسایت

                                                           
دار مسئوليت معاونت عمليات فرماندهي پدافند هوايي بعدها عهده ،سرتيپ دوم بازنشسته سعيد خورند .1

 نيروی هوايي ارتش شد.
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دار فرماندهی گروه پدافند هوایی عهده ،المقدسبیتدر زمان برپایی عملیات 

م. امیدیه شد پدافند هوایی یکمی فرمانده گروهبودم. من با درجه ستوان امیدیه

 8سرهنگ افشار بعد سروان شدم و در تمام مدت فرماندهی سروان بودم. از تهران

 و ببین با پدافند هوایی چکار دارند؟ به من ابالغ کردند که برو قرارگاه کربال

 و رود . بین جاده خرمشهربود آن زمان در نزدیکی خرمشهر قرارگاه کربال

بود. آن زمان هم تازه جاده خرمشهر باز شده بود. به آنجا رفتم.  مستقر کارون

مسئولیت فرماندهی برای عملیات جدید بر عهده کیست. از  اآلندانستم که نمی

 هم به من نگفته بودند. به من گفته بودند فقط برو قرارگاه کربال.  تهران

 معرفیمسئول عملیات به عنوان را  رفتم سوال کردم. شهید صیادشیرازی

د ی. من شهصیادشیرازید ی. رفتیم خدمت دوست عزیزمان شهکردند

شناختم که در مرکز توپخانه اصفهان بودند. یک می را از اصفهان صیادشیرازی

نه  ،مرکز اسالمی تشکیل داده بودند. چون در آن زمان نه عقیدتی سیاسی بود

ار خودشان گرفته یها را در اختگر پادگانیایشان و یک عده د ؛حفاظت اطالعات

 نهاای و... هوایی اصفهان پایگاه هشتم ،آبادهای هاشمبودند. نفراتی از پادگان

ده خط مشی دا آنهاآمدند و آنجا به می صیادشیرازیکسانی بودند که به جلسات 

ش یپ یلکه به چه روشی در پایگاه رفتار کنید که یک وقت در پایگاه مشکشد یم

بودم و ایشان هم  آبادپایگاه هاشمد. در اصفهان من مسؤل انجمن اسالمی یاین

د با هم گذاشتنول انجمن اسالمی مرکز توپخانه اصفهان بود و جلساتی که میئمس

                                                           
 ده وقت پدافند هوايي نيروی هوايي:فرمان .1

از دانشکده افسری  1321اخذ مدرك ديپلم شده و در سال  موفق به 1321متولد و در سال 1333در سال

رئيس  1311و در سال رئيس عمليات رادار دزفول 1311با درجه ستوان دومي فارغ التحصيل شد. در سال

فرمانده ايستگاه رادار دزفول و در  1331در سال  ،(A.D.O.C) مسئول 1333عمليات مشهد و در سال

معاون اداری فرماندهي پدافند هوايي  1331و در سال عباسشتيباني پايگاه هوايي بندرعاون پم 1331سال

به 1312پس از پيروزی انقالب اسالمي به عنوان جانشين فرمانده پدافند هوايي و در سال 1331و در سال

به عهده داشتند و در  ترين شرايط دفاع مقدس مسئوليت فرماندهي پدافند هوايي راسال در سخت 1مدت 

نده: هان پدافند هوايي، نويسل شد )منبع: زندگينامه فرماندبه افتخار بازنشستگي نائ 1311همن مورخه اول ب

 .رضا عاروان(محمد
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  یشان افسریشناخت. امراوده داشتیم و من را خوب می
ً
قاطع، توانا و واقعا

هوایی  پدافندیک سایت » شایسته بود. رفتم خدمت ایشان و ایشان گفتند که:

 .«خواهیممی و یک سایت دیگر هاوک برای ما کم است هاوک

ه سایت ککند. قباًل گفتم از ما دفاع می سایت هاوک تبوک اآلندانستیم که می 

هایی است که من مستقر کرده بودم. آن را بعد از عملیات جزو سایت تبوک

ه اد اصرار داشتند کید صیمستقر کردیم. شه به درخواست مردم آبادان االئمهثامن

 ایهتوپخانـ پدافند هوایی راداری  دیگر به اضافه چهار رسد سامانه یک سایت هاوک

 ن بیشتر از هاوکیکخواهم. اصرارشان بر استقرار چهار رسد سامانه اورلن مییکاورل

فقتم موا ،بود. موضوع را با سرهنگ افشار تلفنی در میان گذاشتم. پس از آن تماس

خواهم سایت می» ایم. نقشه را آورد و گفت:یاد اعالم کردم و گفتم ما آمادهرا به ص

 6در حدود  محلی را به من نشان داد. پایین قرارگاه کربال« اینجا باشد. کهاو 

ر توانم سایت را مستقاینجا نمی» . در پاسخ به وی گفتم که:کیلومتری خرمشهر

نه » در برابر اصرار او مقاومت کردم. صیاد عصبانی شد. با ناراحتی گفت که:« کنم.

 اینجا زیر برد خمپاره و توپخانه» گفتم:.« ینکرا مستقر  کت هاو یجا ساباید همین

در روند عملیاتی کردن  ،خمپاره استدشمن است. چون زیر برد توپخانه و اصابت 

کارایی الزم را  ککند. لذا سایت هاو اختالل ایجاد می هاوکپدافند هوایی سامانه 

وپخانه ر تیمرز و ز یکیبه استقرار در نزد یازی، نکهاو درگیری  ندارد. با توجه به برد

کجا » بعد از چند لحظه گفت:« رود.ین میاز ب کهاو  ییارآکست. یدشمن ن

رون ما از قرارگاه بی« گویم.کنم و به شما میبررسی می» گفتم:« خواهی بگذاری؟می

 حدود ظهر بود. با چند نفر
ً
م یرفت امیدیه ییاز افسران گروه پدافند هوا آمدیم. تقریبا

و بررسی کردیم. رفتیم داخل شهر خرمشهر. از آنجا آمدیم باال و روی نقشه نقاطی را 

 مشخص کردیم و به یک نتیجه رسیدیم. 

کردیم. را مستقر می های آمریکایی سایت هاوکما هنوز با روش ،در آن زمان

 دازیانراهبر اساس آن سایت را  ،های آمریکایی بودای که داخل کتابیعنی نقشه

ما  یم و به قرارگاه برگشتیم. فاصلهبرابر همین اصول، محلی را پیدا کرد .کردیممی

ریم که بگذ .کیلومتر بود. آنجا را انتخاب کردیم و برگشتیم 06حدود  تا شهر آبادان
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ایشان  م.یکرد. آمدیم و نشستیم با ایشان صحبت کردایشان محل ما را قبول نمی

برای خودتان بروید و بگذارید. من سایت » گفت:یشد و میهم مرتب عصبانی م

های مفصلی را با ایشان کردیم و با دالیل خالصه نشستیم و بحث« خواهم.نمی

بعد از یکی دو ساعت  و توپخانه باشدشود این سیستم زیر برد که نمی یعلم

زات یروها و تجهیاز ن یتعداد ،خواهش و تمنا و دلیل آوردن پذیرفت. در آن زمان

مستقر بودند. بالفاصله در  هیدیام ییگاه هوایدر پا ییهوا یروین یاداره مهندس

 کمکبود و با  ییهوا یرویه افسر مهندسی نکمهندس اخوان  یآن زمان با آقا

د هوای پدافنشروع کردیم به احداث سایت  ،وسایلی که از فرمانداری گرفته بودیم

ه تا این سایت ساخت» د صیاد پس از قانع شدن گفته بود که:یبر. شهیخ هاوک

 « زنیم.نشود ما دست به عملیات نمی

سایت کرد و همان روز دوم که داشت خالصه مهندس اخوان شروع به ساختن 

د. یبه شهادت رس عراقی اثر برخورد یک گلوله توپخانه بر ،ساختسایت را می

ات بود. شهادت مهندس یبر در آن عملیخ کت هاو ید ساین شهید اخوان اولیشه

گفت  یصیاد تماس گرفت و با ناراحت .رگذار بودیثأت تیاخوان بر روند ساخت سا

ت یل ساخت سایمکما هم از ت« کنید؟چرا معطل می ،توانیم صبر کنیمنمی» که:

مه ساخته وسایلمان را مستقر کردیم. به محض یم و به همان حالت نیمنصرف شد

م. یردک یاتیرا عمل کت هاو یعملیات را شروع کردند. بالفاصله سا ،اینکه رسیدیم

م. در یگرفتین هم میجه بهتر از اینت ،دادندیشتر به ما فرصت میروز ب یکاگر 

 م. یموفق داشت یکشل 5 ،اتیهمان روز اول عمل

بود. هنوز جنازه سربازان  یجا مانده عراقب یهاکنار تانکت در یستقرار ساا

 یاتیبه صورت عمل کهاو  تیات، سایبا عمل همزماننشده بود.  یآورجمع یعراق

م. خواهن مییکاد اصرار داشت که چهار رسد اورلید صیرد. شهکت را شروع یفعال

تا را در اطراف  ۳ ،قرار داده شد ربالکار قرارگاه ین در اختیکرسد اورل 1 ،به هر حال

م. یردکیلومتری قرارگاه مستقر ک 5تا را هم در حدود  ۳قرارگاه کربال گذاشتیم و 

خیلی مهم بود. در  آنهاولی برای  ،جا محلی بود که به نظر من زیاد مهم نبودآن

 کرد.نقش یک نقطه ارتباطی را بازی می ،حقیقت
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اطالعاتش را از رادار مشرعات  تبوک کسایت هاو  ،المقدسدر عملیات بیت 

پدافند هوایی که مربوط به گروه  ،سایت دیگر بود ۳گرفت. آن طرف هم می اهواز

زات یتجه ،و دزفول هیدیامپدافند هوایی  زات دو گروهیشد. عالوه بر تجهمی دزفول

 ،اتیحضور داشتند. در مجموع در آن عمل بوشهر ییپدافند هواگروه ز از ین یگرید

 0بریخ کت هاو یسربندر، سا کت هاو ی، سا0کتبو  کت هاو یسا ییاز پدافند هوا

، یمتریلیم ۲5و  یمتریلیم ۳۲ ضد هوایی یافزارهابدر، جنگ کهاو  تیو سا

و بوشهر و... حضور داشتند.  بندر امام، اهواز، بهبهان ،رادار سد دز یهاستگاهیا

 م.یردکتر عمل منسجم نیالمبات فتحیاز عمل المقدستیات بیبه نظر من در عمل

فروند  ۲ما و یفروند هواپ 5۲العاده موفقی بود. تعداد عملیات فوقعملیات، 

 ییه، دفاع هوایهواپا ییدفاع هوا) ییمختلف دفاع هوا یبالگرد توسط اجزا

 ه( ساقط شد.یپاایدر ییدفاع هوا یه و حتیپانیزم

 ها آموزشبا همان روشی که آمریکایی ،شدعملیات با روش کالسیک اداره می

 داده بودند. 

 کت هاو یبه سا ضد رادار عراق کن موشیاصابت اول
بدر داشتیم. در اواسط  کواقعه خیلی تلخی در سایت هاو  ،اتیدر آن عمل

منتقل شد و در محل گرمدشت  به شمال خرمشهر ریرامش کت هاو یسا ،اتیعمل

م ینستتوا ،نفراتی که داشتم یافته و با نام بدر شناخته شد. با همراهیاستقرار 

م. همه دلهره داشتیم. تبادل آتش خیلی زیاد بود. وضع یت را عملیاتی نگه داریسا

م یردکه ک یارکشد و هر  یاتیرعملیغ ت بدریسا 8(HIPOWER)مناسبی نبود. 

شد.  یاتیرعملیهم غ 2(PAR)م. بعد از آن ینک یاتیعمل دوبارهم آن را یستنتوان

ر و یمنعکس کردیم و درخواست تیم تعم به تهران 9(HOTLINE)ل را با کمش

از نفرات  یکدامکه کردند کاز من سؤال  ر سامانه دادیم.یجهت تعم ینگهدار

                                                           
 رادار تعقيب هدف .1

 رادار تجسس .2

 خط ارتباطي مستقيم .3
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 دزفول ییم؟ گفتم همافر خسروان را از گروه پدافند هوایرا بفرست یر و نگهداریتعم

ه آمد. بیدیگر کاری از دست من برنم ،پور را هم از تهران برای ما بفرستندهادی و

گونه که چ پور را نگویمردم. من اگر هادیکت کحر  هیدیام پدافند هوایی سمت گروه

پور یپور آمد. به هادآقای هادی اصاًل مدیون خون او هستم. ،رفت و شهید شد

م بود. خسروان ه «رادار جستجو»ن متخصصان یاز بهتر یکیداشتم.  یادیعالقه ز

 داشت. ییمهارت باال  «بیرادار تعق»در 

ن پور آمد دفتر مولی هادی ،ت بدریرفته بود به سا م از دزفولیخسروان مستق

 دیر اآلن» به او گفتم:« .خواهم بروم خرمشهرخواهم بروم سایت. میمی»و گفت: 

افتم، با هم صبح راه می 1توانی بروی، برو استراحت کن. من ساعت است. نمی

پور هادیآقای » گفتم:« روم.های عبوری میخودم با ماشین» گفت:« .رویممی

پذیر نیست که خودت را به سایت بدر برسانی. بروی. برای شما امکان گذارندنمی

ما هم گفتیم « بروم. اآلنخواهم نه من می» گفت:« هم برویم. صبح با ،صبر کن

 یک پیکان در اختیارش گذاشتند و رفت به سمت سایت. 

. م خرمشهرصبح بلند شدم و راه افتادم که برو 1من هم طبق معمول ساعت 

 نشده بود. به یسازکبه خرمشهر پا ت بودم. هنوز جاده اهوازیت سایناراحت وضع

بستند. صبح که راه افتادم، ها میجاده اهواز به خرمشهر را شب ،لین دلیهم

 یبندی که از بعد از اهواز به طرف خرمشهر بود و دیدم که ماشین آقاراه بهرسیدیم 

پور داخل ماشین خواب است. بیدارش پور آنجاست. رفتم جلو و دیدم هادییهاد

ایشان « .یگذارند بروه به شما گفتم که نمیکبلند شو برویم. من » کردم گفتم:

برد. وجدانم راحت نبود. ولی خوب اینجا خوابم نمی من در امیدیه» گفتند:

شد این همه آدم را انجام داده بودم. مگه می ای نداشتم. چون تالش خودممسئله

برای من  کاریبخوابم. چنین جا بمانم و آنزیر بمباران دشمن باشند و من 

یی با نان پدافند هواکار کبود و  چطورشما ببینید ایمان و عالقه  .«پذیر نبودامکان

 جنگیدند.ای میچه عقیده

اران کطور که با هم. همانکمن ایشان را سوار کردم و بردم داخل سایت هاو 

« پور آن را درست کرد.هادی» گفتم: .به کار افتاد PARمشغول صحبت بودیم 
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 مشغول صحبت شد
ً
نش آنها صحبت یو نحوه چ زاتیم. در مورد تجهیمجددا

 .میردکیم

یک دستم روی درب بود و یک  ،من یک پیکان داشتم. درب پیکان را باز کردم

اران کدستم روی سقف ماشین بود، بین درب و ماشین ایستاده بودم و داشتم با هم

کردم. یک دفعه این درب من را با ماشین پرس کرد. از زمین هم خاک صحبت می

 روسی« 56خ»بلند شد و آمد باال. تا آن روز موشک ضد رادار ندیده بودیم. موشک 

م یستداننمی ی. به خوباصابت کردما به راداری بود که بود و این اولین موشک ضد

جا هم همه ،دانست چه اتفاقی افتادهکس نمیافتاده است. هیچ یچه اتفاق

 تاریک شده بود.

. رودباال میپاور( ما از سر دستگاه )های دود ه رفتم، دیدمکیک مقدار جلوتر 

دود تمام دیدم  ،ندارد. دویدم به سمت پاور ان آنتندیدم رادارم ،خوب نگاه کردم

اران همافر بود به نام امیر سامانی. این فرد کاز هم یدم یکیشد. اولین نفری که د

راهنش آستین نداشت و شلوارش هم پاچه نداشت. یاز زیر دستگاه آمد بیرون. پ

ود و ه شده بایرده بود. صورتش بر اثر انفجار سکپاره موج انفجار لباسش را پاره

مانده بود. جلوتر رفتم. همافر دیگری داشتیم به  یصورتش باق یاز خون رو یرد

کشید، خون اش کنده شده بود. زمانی که نفس مینام یزدی. این همافر خرخره

م و به داخل آمبوالنس یکرد. او را گرفترفت و به بیرون فوران میاش میداخل ریه

رد. کیخود شده بود و از دست ما فرار میاز خود ب یگرفتگبر اثر موج یول ،میبرد

پوشیدند. خسروان از های ما از همین لباس سبزهای آمریکایی میزمان بچه آن

ها داشت. ما یک نفر را دیدیم که شهید شده بود. صورتش تغییر حالت همین لباس

 شیهاما تصور کردیم خسروان است. از لباس .داده بود و قابل شناسایی نبود

 خسروان است. زمانی هم که پیکر را به معراج شهدا تحویل یحدس زد
ً
م که حتما

دیدیم خسروان در  به نام خسروان تحویل دادیم. وقتی رفتیم اهواز ،دادیم

خسروان در معرض قطع شدن بود. با توجه به نبود  یبیمارستان اهواز است. پا
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 8.خسروان انجام دهند یپا یتوانستند بر رورا ن یافکان اقدامات کپزش ،اناتکام

پور شهید شده فهمیدیم هادی آنجاد خسروان نبود. یبعد فهمیدیم که آن شه

ه پاور( کاست. ایشان دستگاه خودش را تعمیر کرده و آمده بود روی دستگاه )های

ا از غیرتی که داشت آمد. کاماًل مشخص بود که مینباید می خواهد شهید آمد. ام 

بار اولی بود که موشک ضدرادار روسی، رادار ما را مورد اصابت   یبشود. آنجا برا

ت یودن ساب یاتیه در روند عملکنیا ید. این واقعه تلخ آن سایت بود. البته براقرار دا

اور پین هایگزیم و جایبرد ت بدریرا به سا یگریپاور دیحاصل نشود، ها یخلل

 م.یردکده یب دیآس

سعملیات بیت سب کبه این ترتیب پایان یافت. اگر از من پدافندی علت  المقد 

 یید هواپدافنتوانم بگویم که علتش را بپرسید، من می المقدستیت در بیموفق

 شتش گرفته بود.که فضای منطقه را در مُ  ،خوبی بود

که در پایان جنگ به دست آورده بود را به  یهنوز قدرت البته آن زمان عراق

ها نامهینئتر بود و ما به همان شکلی که آفیاورده بود. از لحاظ هوایی ضعیدست ن

 ردیم.سازی کبه همان شکل سایت و منطقه مستقر شدیم دررد، رفتیم کیان میب

مان را مستقر و آن حالت خاص خودمان رفتیم سایتمهابا و با غرور خیلی بی

 روزهای شیرینی بود. اون روزها هر وقت که  ،کردیم. روزهای خوبی را داشتیم
ً
واقعا

ه کشد یده میدر حال سوختن د یعراق یکردیم، یک هواپیماآسمان را نگاه می

 شدمیسرنگون 
ً
 میدان آتش خوبی را در آن عملیات ایجاد کرد.پدافند هوایی . واقعا

مسئولین قرارگاه صحبت کنید، که یا  ولین زمینیئمس باباز هم بروید  اآلن 

ترین هواپیمایی نتوانست نیروهای ما را بمباران کند، حتی یک هواپیما هم کوچک

باران بم ،د و نیروهای ما را که در حال جنگ با نیروهای عراقی بودندینتوانست بیا

 مان نزدیک شود و چنین پدافندی،کند. ما اجازه ندادیم حتی یک هواپیما به جبهه

 ،اتین عملیپدافند هوایی مستحکم، قوی و منظمی را بر منطقه اعمال کردیم. در ا

 رد.کم ینفر مجروح تقد ۳۱د و یشه تن ۲0تعداد  ییپدافند هوا

                                                           
 ،خسروان را به عنوان مسئول خريد به لندن فرستادم ،ها بعد كه فرمانده لجستيك نيروی هوايي شدمسال .1

 جا ادامه درمان بر روی پايش را انجام دهد.تا در همان
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  کره خار یحضور در جز
 ، ولی درحضور داشتم ه بنده از اول جنگ در خوزستانکن گفتم یش از ایپ 

های سیاسی به علت بعضی از درگیری 8بنا به دستور شهید خضرایی ،0۲7۳سال

گروه پدافند هوایی ماه در  چندبه مدت  ،غرب ایران به وجود آمده بودکه در شمال

 نتوانستم حضور و خیبر در دو عملیات بدر ،خدمت کردم و به همین علت تبریز

 صادر شده یید خضرایشه یه از سوک ـ یمن را به صورت دستورداشته باشم. 

غائله  ،بومی گروه تبریز شده بودم. در آن مقطعـ به تبریز بردند. فرمانده غیر بود

 یکاز انجام  یریو خلق مسلمان مطرح شده بود. جلوگ یعتمداریالله شرتیآ

 رمعقول توسط خلق مسلمان مطرح بود.یت غکحر 

 جالب است. فشار بیش از حد کار تبریز گروه پدافند هوایی جریان رفتن من به

شده بود. از شروع جنگ تحمیلی  باعث خستگی و فرسودگَیم خوزستان در منطقه

روز در منطقه خوزستان درگیر بودم. داوطلبانه به ، شبانه0۲7۳تا تابستان سال 

به خوزستان با پافشاری زیاد یک  های اول هجوم عراقخوزستان رفته بودم. در ماه

ی خیز خوزستان بردم و عملیاترا به منطقه نفت هاوکپدافند هوایی موشکی سایت 

کردند. ی را عملیاتی میهاوکایرانی سایت  کارکنان نمودم. این اولین باری بود که

قل به منطقه منت هاوک عملیاتی شدن این سایت، سایت دوم در زمانی کوتاه پس از

 هاوکتأسیس هنوز به گردان تازه  شد.به بنده محول  هاوک گردان یو فرمانده

دافند پ کارکنان سنگینی که در ]پاکسازی[ که به علت ریزش ،مسلط نشده بودم

بار جا با ،پور، اتفاق افتادهوایی به دستور فرمانده وقت نهاجا، سرهنگ معینی

                                                           
موفق به اخذ  1313متولد گرديد و در سال  در تهران 1321خلبان محمود خضرايي در سال  2سرتيپ .1

به درجه  1311مدرك ديپلم رياضي شد و همان سال وارد دانشکده افسری نيروی زميني شد و در سال 

پس از پيروزی انقالب  1313ستوان دومي مفتخر گرديد. دوره خلباني را در آمريکا طي نموده و در سال 

به فرماندهي پدافند هوايي  1312ری انتخاب گرديد. در سال اسالمي به عنوان فرمانده پايگاه سوم شکا

به  1/2/1311در مورخه  ،دار شد و در نهايتهای هوايي را عهدهفرماندهي آموزش 1313انتخاب و در سال 

مورد اصابت موشك هواپيمای دشمن قرار گرفته و به شهادت  133سي اتفاق جمعي از مسئولين با هواپيما

های هوايي الزم به ذكر است كه پس از شهادتش فرماندهي آموزش .و يادش گرامي بادرسيدند. روحش شاد 

 .(رضا عاروانهان پدافند هوايي، نويسنده: محمداست )منبع: زندگينامه فرماند هنام وی نامگذاری گرديده ب
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نیز به من واگذار شد. در زمانی کمتر از یک  امیدیهپدافند هوایی فرماندهی گروه 

و گروهی که بنا به نیاز کشور روز به روز گسترش  هاوک مسئولیت گردان ،سال

محدوده  یافت، به اینجانب واگذار شد. در روزهای آخر حضور من در منطقه،می

خیز مناطق نفت کِل  ،گروه پدافند هوایی امیدیهمسئولیت پوشش دفاع هوایی 

و از شرق تا  تا جزیره آبادان ای از جنوب دزفولدر پهنه .شدکشور را شامل می

و  های زاگرسمستقر در کوههای خانه، که این پهنه عظیم تلمبهو بوشهر بهبهان

 به چهار بعدها این محدوده .شدتأسیسات ساحلی خلیج فارس را نیز شامل می

 ، گروهاهوازپدافند هوایی ، گروه ماهشهر پدافند هوایی گروه تقسیم شد: گروه

 یوسیع امیدیه. اداره چنین منطقهپدافند هوایی بهبهان، گروه  پدافند هوایی

 کننده بود و باعث فرسودگی بیش از حد من شده بود.العاده سخت و خستهفوق

 ،به منظور جلوگیری از این فرسودگی هوایی فرماندهان و مسئولین وقت پدافند

ند. به استراحت اجباری بفرست تصمیم گرفتند که بنده را به بهانه طی دوره دافوس

 ،گذشته بود های دافوسکمتر از یک سال بود. حدود ده ماه از کالس دوره دافوس

که از طریق راننده فرمانده پدافند مطلع شدم فرمانده جدید پدافند هوایی )شهید 

نهاجا منتظر من هستند. سوار خودرو ایشان  رائی( با خودرو خود جلو دافوسخض

شدم. ایشان فرمودند منتظر امتحانات آخر دوره نشوید. در آن زمان، بعد از طی دوره 

شد و بعد امتحان ه به دانشجویان داده مییک فرصت یک ماهه جهت مطالع دافوس

ز گرفتار تبری .وضعیت خوبی نداریم شد. ایشان فرمودند ما در تبریزجامع گرفته می

امکان دارد  فند هوایی تبریز خارج از شهر است.مسائل سیاسی است و گروه پدا

اتفاقاتی بیفتد که باعث لطمه به پدافند هوایی گردد و همه را شرمنده کند. در 

شود و ما نیازمندیم گروه غرب کشیده میدارد به شمال ی جنگهاضمن، درگیری

 تبریز را تقویت کنیم. پدافند هوایی 

 ییپدافند هوا به هر حال، ایشان ابالغ فرمودند که به عنوان فرمانده گروه

رگشتن مشتاق ب با اینکهبرگردم.  دافوس به تبریز بروم و برای امتحان جامع تبریز

بودم، ولی به ایشان گفتم من سرباز این نظام هستم، هر کجای این  به خوزستان

گزاری هستم. چون با رفتن به تبریز احساس مملکت که صالح باشد آماده خدمت
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شوم، با کراهت و بدون تمایل عازم تبریز شدم. به علت کردم از جنگ دور میمی

جنوب، معطوف شده  بویژهها به سمت جنگ، اینکه در پدافند هوایی همه توجه

ها در آن شدت داشت فاصله داشت، به بود و گروه تبریز با مناطقی که درگیری

 ؛زدی فرسوده بودای تبدیل شده بود. به هرچه دست میت، به ویرانهعل همین

روه گ کارکنان رسانی، گرمایش، منازل سازمانی و... باعث شده بودسیستم آب

 مند باشند و البته حق داشتند. تبریز به شدت ناراضی و گله

 ماندم. در این مدت زمان کوتاه، با کمک ماه در گروه تبریز 00فقط مدت 

ب تر اینکه آها بازسازی کردیم و از همه مهمتبریز، گروه را در تمام زمینه کارکنان

شد با تانکر از شهر آورده می کارکنان شهر را به گروه پدافند رساندم. آب آشامیدنی

ای عظیم که هشد. این دگرگونیها ذخیره میو در تانکرهای آلوده کنار خیابان

را همراه داشت، باعث رضایتمندی و  کارکنان هایتر خانوادهزندگی راحت

ای که امکان نفوذ هیچ عقیده مخالف ، به گونهشدبه انقالب  کارکنان بینیخوش

شده در آن زمان کوتاه هنوز وجود نداشت. اقدامات انجام کارکنان و ضدنظام در

 است. کارکنان هایزبانزد همه، حتی خانواده

مصادف با  0۲71ماه حکایت خود را دارد. روز سوم مهر هم من از تبریز بازگشت

 جا تعطیل بود. صبح زود صدای زنگ منزل به صدا درآمد. شهید باباییتاسوعا و همه

خبر آمده بود. هرچه اصرار کردم به داخل منزل را پشت در مشاهده کردم، بی

های ما را بشنوند. کنار منزل ما خواستند اهل خانواده صحبتنیامدند، چون نمی

 . کردندمهمانسرایی بود، به آنجا رفتیم. اول ایشان با شوخی شروع به صحبت 

از جنگ  8گذره! دو نفری با مصطفیخیلی خوش می: »گفت شهید بابایی

 «فرار کردید و برای خوشگذرانی به این منطقه خوش آب و هوا آمدید.

هایی که بین او و فرمانده به علت درگیری مصطفی اردستانیخلبان شهید 

شانه اعتراض از فرماندهی پایگاه استعفا داده نهاجا ایجاد شده بود، به نوقت 

 آمده بود. زمانی که من فرمانده گروه بودند و به عنوان یک خلبان عادی به تبریز

                                                           
 شهيد سرلشکر خلبان مصطفي اردستاني .1
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ودند و امیدیه بهوایی فرمانده پایگاه  بودم، شهید اردستانی امیدیه پدافند هوایی

ه پدافند هوایی امیدیهای ایشان باعث کاهش بار سنگین اداره گروه پشتیبانی

ها باعث مودت و دوستی عمیقی بین ما شده بود که همین همکاری .بود شده

 از آن خبر داشت. شهید بابایی

 بریزخودشان را به ت با عجله که باعث شد ایشان اما مأموریت اصلی شهید بابایی

ا پرخاش ب آن زمان بود که شهید باباییبود.  قطع صدور نفت از جزیره خارک ،دنرسانب

تو  کند، تو آمدی وکه مملکت داره سقوط میدر بدترین موقعیتی » :به من گفت که

یاز در جنوب بیشتر به شما ن» :در آن روز ایشان به من گفتند که «تبریز قایم شدی؟

 «.بیا وسایلت را جمع کن و به تهراناست تا در تبریز و همین امروز 

ن مسرلشکر خلبان محمود خضرایی[ ]شهید  نرفته بودم. ه خودم تبریزکاما من 

از  کجزیره خار » :ایشان فرمودندبرده بودند. به گروه پدافند هوایی تبریز را به زور 

. هر دو اسکله نفتی به است هستی ساقط شده و چیزی در جزیره باقی نمانده

 امروز سه روز است که صدور نفت کشور قطع شدهتا صورت کامل منهدم شده و 

روز بعد از عاشورا من کنار باند دوشان  .بیا . همین امروز حرکت کن و به تهراناست

شود؟ با وضع گروه تبریز چه می» :گفتم «.تپه منتظر شما هستم تا به خارک برویم

ام. تهران رسیدی بیا همه چیز را هماهنگ کرده» :فرمودند «پدافند هوایی چه کنم؟

ستاد نهاجا و کلید یک منزل را از دژبان درب ورودی ستاد حفاظتی دوشان تپه کنار 

 «.مراجعه کن بگیر؛ از طرف خیابان پیروزی ـ که به زنجیر معروف استـ جا همان

ندی بخاور اجاره کردم و کلیه وسایل منزل را بدون بستهکامیون همان روز یک  

فرستادم و خودم صبح روز عاشورا خیلی زود با  داخل کامیون ریختم و به تهران

م. بعدازظهر به یخانواده با یک دستگاه خودرو ژیان به سمت تهران حرکت کرد

تهران رسیدیم. کامیون قبل از ما به تهران رسیده بود. به دژبان مراجعه کردم و 

کلید و آدرس منزل را گرفتم. متأسفانه منزل واگذاری خرابه بود. تعدادی از 

شد. همسر و فرزندانم حاضر های آن شکسته بود و در ورودی هم بسته نمیشیشه

نند. منطقی هم بود. آنجا برای یک زن تنها و چند نشدند در آن خانه مخروبه بما

 ها نزدیک همانبچه خردسال قابل سکونت نبود. وسایل را کنار یکی از خیابان
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ای روی هم بچینیم که محافظ هم باشند خانه تخلیه کردیم و سعی کردیم به گونه

ازم و ع رساندم مسافربری و به امید خدا رها کردیم. شبانه خانواده را به ترمینال

شدند. چون جایی برای خوابیدن نداشتم، شب را داخل همان ژیان به  اصفهان

صبح رساندم. صبح اول وقت ژیان را کنار وسایل خانه رها کردم و با لباس کار و یک 

ساک کوچک وسایل شخصی، عازم باند فرودگاه دوشان تپه شدم. فاصله زیادی 

شهید  ،خودم فکر کنم. به فرودگاه دوشان تپه که رسیدم نبود. نیاز داشتم تنها با

 منتظر من ایستاده بودند.  بابایی

ایشان در آن زمان معاون عملیات نهاجا و یکی از دو نفر عضو اصلی نظامی 

در آن روز فردی را به نام حاج آقا  شهید باباییستاد پدافند کل کشور بودند. 

یس و رئ باقرزاده به من معرفی کردند. ایشان مسئول گروه ضربت نهاجا در تهران

آوری ها جمعهای مردمی را برای جبههکه کمک ،بودند ()سالزهرامرکز بیت

 نیازمندی همراه یک مقداری» :کردند. تلفن تماسشان را به من دادند و گفتندمی

 اند. هرگونه نیازمندی که در جزیرهفرستاده وانت نیسان پاترول برای شما به خارک

 «فرستند.داشتید به ایشان تلفن بزنید برای شما می

از پرو  کبه سمت خار  ییبا شهید بابا و شدم من سوار یک هواپیمای بونانزا

دن به یبر عهده داشت. پس از رس یید بابایرا شه بونانزاهواپیمای  یم. خلبانیردک

و  کار خ ییات گروه پدافند هوایس عملیئبه عنوان ر  یید بابای، توسط شهکخار 

 رگشت.ب هم به تهران یید بابایمعرفی شدم. شه ییهوا یرویار نیاالختنده تامینما

، فرصت صحبت و شرح چگونگی مأموریت خود را پیدا نکردم. در در تهران 

نه گومأموریت من را در جزیره خارک این، به اتاقی رفتیم و ایشان فرودگاه خارک

 بیان فرمودند: 

و  ایالله خامنهالعاده ستاد پدافند کل کشور که حضرات آیتدر جلسه فوق»

 از وزارت نفت بودند،  رفسنجانی هاشمی
ً
هم حضور داشتند، اعضاء جلسه که اکثرا

اند که به علت وضعیت حادی که در صدور نفت به وجود آمده، تصویب کرده

هم این  مسئولیت دفاع هوایی جزیره به شما محول گردد. من و ]شهید[ ستاری

دانیم. با پدافند هوایی صحبت شده، ن میتصمیم را بهترین تصمیم در این زما



 یاد اّیام ◊◊◊ 32

 

تغییری حاصل شود، شما  []خارک جزیره ]هوایی[ بدون اینکه در سازمان پدافند

مسئولیت پدافند از جزیره را به عهده بگیرید. شما به  ،به عنوان رئیس عملیات

هیچ عنوان درگیر مسائل پشتیبانی و اداری نشوید. فقط عملیات! تالش شما بر 

این باشد که جزیره و کشور را از این وضعیت بحرانی نجات دهید. تمام اختیارات 

نی به ، تلفگردد. هر نیازی بودمعاونت عملیات نیرو]ی هوایی[ به شما تفویض می

 «گردد.عملیات نیرو اطالع دهید، به پدافند هوایی به عنوان دستور ابالغ می

دانند که وقتی ایشان از کسی می ،شناسندرا می آنهایی که شهید بابایی

لیل د شد. به همین علت و به رو نمیکرد، حتی روبهبا او صحبت نمی ،ناراحت بود

جا سوار هواپیما شدند و برگشتند، همان داده در جزیره، شهید باباییوقایع رخ

 بدون اینکه من را معرفی نماید. 

 ها منمن در آن زمان، درجه سرگردی داشتم و کارکنان نفت بهتر از پدافندی

شد. شاید هم کسی از ورود من شناختند. استقبال خیلی سردی از من را می

اطالع نداشت. از فرودگاه خارج شدم. یک لندرور پدافند هوایی را دیدم. دست 

تکان دادم، نگه داشت و من را به گروه پدافند هوایی رساند. تا آن روز به جزیره 

، فردی مؤدب، متین، آرام و زدورجینرفته بودم. فرمانده گروه سرهنگ گ خارک

و در  کردازگار بود. فرماندهان و کارکنان گروه را جمع کرد و بنده را معرفی س

 االجرا است. البتههای خود تأکید فرمودند که دستورات من برای همه الزمصحبت

ن چو ،شناختندحاضر در جزیره همه من را به طریقی می هوایی کارکنان پدافند

آمده  دیهامیپدافند هوایی ی به گروه به صورت مأموریتهوایی اکثر کارکنان پدافند 

 در امیدیه را مأمورین تشکیل میپدافند هوایی چون گروه  ،بودند
ً
دادند و اکثرا

زمانی که من فرماندهی آن گروه را به عهده داشتم، گذارشان به گروه امیدیه افتاده 

ساز به و سرنوشت راهبردیاز این نقطه  هوایی گونه مسئولیت پدافندبود. بدین

 بنده واگذار شد.

کننده نفت مورد های صادر«امپیاس»و حتی « پادآذر»و « تی»های اسکله

 01ران برای مدت که صدور نفت ای من زمانی رفتم خارک اصابت قرار گرفته بود.

رد کزمانی رفتم خارک که مسئول جنگ وزارت نفت از عمل روز قطع شده بود.
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بود. اسمش دکتر شهاب بود. من در چنین موقعیتی با فشار  یناراض ییپدافند هوا

ا طور کلی سیستم صدور نفت ما ر ه ببه خارک رفتم. قبل از آن،  و زور شهید بابایی

 .بمباران کرده بودند

ز آمیچندین مرتبه درگیری لفظی و توهین ،خارک قبل از ورود من به جزیره

ند و اعتمادی بدی بین پدافایجاد شده بود. بی هوایی نفت و پدافند کارکنانبین 

متوقف بود. سرپرستی ده روز کار در جزیره کارکنان نفت به وجود آمده بود و 

و  کشعهده فردی جهادی، زحمت خارک بر وزارت نفت و مسئولیت جزیره کارکنان

روز کار کرده بود و بالفاصله قدر شبانهولی آن .پرغیرت به نام آقای ضیغمی بود

و که حالت ناامیدی و بدبینی نسبت به پدافند بر ا ،نتیجه زحماتش به باد رفته بود

 ت.غلبه کرده بود و دیگر نظر خوبی به پدافند نداش

 ییمن از آن روز با درجه سرگردی به عنوان رئیس عملیات گروه پدافند هوا

روز اول با مدد خداوند و همکاری  01ـ05در همان  .شروع به خدمت کردم کخار 

وانست نت دیگر عراق ،و با تمهیداتی که انجام شد اندازی شدصدور نفت راه ،نیروها

که از ارتفاع باال بر سر ما  ۳5گیم یماهایهواپبجز  البته ،خارک را بمباران کند

 .ریختندبمب می

 ،خدمت کردم سالی که من در خارک هیچ هواپیمای دیگری در مدت یک 

به فعالیت خود ادامه  «پادآذر»و  «تی»نتوانست خارک را بمباران کند و اسکله 

 .دادندمی

، خارکدر خسارت زدن به جزیره  یکی از دالیل موفقیت عراق ،در واقع

 توانست خسارتنمی ۳5های میگبود. بمباران ۳5هواپیماهای بلندپرواز میگ

شد و از ها به داخل دریا ریخته میگونه بمباراندرصد این۳1بدی به جزیره بزند و 

 ،دکر آن خسارت وارد می کرد، شاید یک درصدِ درصدی که به جزیره اصابت می01

هایش با دید درگیریولی پدافند هوایی که می ،های غیرحساسآن هم به مکان

شدند، چون امیدی به اثر است، با آنها درگیر نمیبی ۳5هواپیماهای میگ

 تیراندازی انجام نمیشلیک
ً
 شد وهای موشک و توپخانه خود نداشتند. معموال

از ارتفاع پست به نقاط حساس  همزمانکرد و صدام هم از این نقص استفاده می
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مور ناراحتی عناصر نفتی کرد و این اکرد و خسارات سنگینی را وارد میحمله می

را فراهم کرده بود. ضعف پدافند هوایی در جزیره دالیل مختلفی داشت که همه 

دست به دست هم داده بود و چنین وضعیت بدی را به وجود آورده بود. اقدامات 

 شده به ترتیب عبارت بودند از:انجام

که از آن نقطه تمام  ،وجود داشت خارکالف( نقطه خیلی بلندی در جزیره 

های مردمی شد. از کمکمواضع پدافندی به راحتی دیده می بویژهو خارک جزیره 

به جزیره فرستاده شده بود، وانت پاترول سفیدرنگی بود که  )سالزهراکه توسط بیت

رفت و هم خیلی خوب از همه جزیره دیده هم به راحتی از این ارتفاع باال می

پدافندی ابالغ کردم در وضعیت قرمز من در این نقطه و  شد. به تمام مواضعمی

شاهد فعالیت آنها هستم. همه باید در وضعیت قرمز، حتی اگر هواپیمای دشمن 

 سیم با تک تک مواضع ورا هم ندیدند، چند رگبار کوتاه بزنند و از آن نقطه با بی

کارکنان پدافند هوایی با جدیت گونه بود که در تماس بودم و بدین هاوکسایت 

 ها پرداختند.بیشتر به مقابله با حمالت هوایی عراقی

 ای که در خوزستانهای چندین سالهتالش به دلیلوزارت نفت  کارکنانب( 

م ادر عزیزبر  بویژهرا قبول داشتند، ن شناختند و مخیلی خوب من را می ،داشتم

به  آقای ضیغمی. همان روز اول حضور من در جزیره همه همراه آقای ضیغمی

مدگویی اعالم کردند برای هرگونه کمکی اگروه پدافند آمدند و ضمن خوش

و تاریخ مشخصی را  کندتا پدافند هوایی بهتر به وظیفه خود عمل  ،اندآماده

روز  01را شروع نمایند، که من قول  خارکخواستند تا با امنیت، بازسازی جزیره 

ات تا تدارک ،دادم. ایشان هم گفتند ما هم چنین زمانی را نیاز داریم آنهابعد را به 

های رفاهی یم. در همان جلسه، قول دادند نیازمندیکار را آماده نمای شروع

 یهای محل زیست و وسایل مورد نیاز سرمایشجمله کانکساز پدافند هوایی، 

که در باالترین سطح انجام  ،کنندپدافند هوایی را در ظرف همین ده روز تأمین 

پدافند هوایی در باالترین سطح  زحمتکشهای پرسنل دادند و همه نیازمندی

ممکن تأمین شد و کمبود یا نقصانی در جزیره باقی نماند و این اولین اقدامی بود 

 عماًل شاهد آن بودند. کارکنانکه 
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پ( به منظور کمک به پدافند هوایی در جزیره از طریق قرارگاه 

 ارکخمأموریت یافته بود با تمام توان به جزیره  ، جهاد استان فارس)ص(األنبیاءخاتم

در  جهاد سازندگی کارکنانکه  کندهای پدافند هوایی را تأمین بیاید و نیازمندی

رساندند و آمادگی خود را جهت همکاری  هوایی روز دوم خود را به گروه پدافند

 .کردنداعالم 

ت( پدافند هوایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش هم در روز دوم حضور 

هوایی حاضر شدند و جهت شرکت در پدافند  من در گروه پدافند هوایی خارک

 .کردندعالم آمادگی جزیره ا

قدرتمند از جزیره  هوایی یک پدافندایجاد ریزی ث( زمینه برای شروع طرح

نقطه  آنهاها و آماده نمودن آوری کمکآماده شده بود. در این چند روز، ضمن جمع

موجود در  کارکنانریزی جدید شدم. به نقطه جزیره را بازدید کردم و آماده طرح

های جدید را بودند و آمادگی برای اجرای طراحی زحمتکشجزیره همه پرتالش و 

ا ب گارداسکای ایمورد سامانه پدافند هوایی راداری توپخانهداشتند. فقط در 

سروان جناب  کردمکه در همان روز اول درخواست  ،کمبود متخصص مواجه بودیم

بیاید و ایشان روز سوم کار در جزیره حاضر بودند. تقدم  خارک به جزیره سینکی

 امور طراحی در جزیره به این قرار بود:

جه به این نتی ،های تخصصی: در بررسیگارداسکایسامانه پدافند هوایی  -

نیاز به  ،سامانهتوسط این  خارکرسیدیم که برای ایجاد یک پوشش کامل از جزیره 

محل  ،کیسروان سینَ جناب در جزیره است. با )مرحوم(  گاردهشت رسد اسکای

شد  مقررمشخص و  گاردهای پدافند هوایی اسکایاستقرار سامانهیِک مواضع ایک

جهاد استان فارس در ظرف یک هفته مواضع تعیین شده را آماده استقرار نماید، 

ولی سنگری ساخته نشود. به یاد دارم به رئیس جهاد فارس گفتم شما نیاز به سنگر 

ها در زمان جنگ سنگر لقب جهادیسنگرسازان بیـ ر ندارید دارید، ولی سنگ

ولی ناقص و غیراص گاردولی ما نه سنگر داریم و نه نیاز به آن. سه رسد اسکای ـ بود

های نامناسب در جزیره وجود داشت. بقیه نیازمندی تا هشت رسد کامل در محل

 درخواست شد.  سروان سینکیجناب و پرسنل و تجهیزات الزم توسط 
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، چه فنی و چه عملیاتی، گارددر تخصص اسکای به مرحوم سروان سینکی

با هم بودیم غیرممکن بود  همه اعتماد کامل داشتیم. چند سالی که در خوزستان

سرنگون نشود. خدا  انهواپیمایش هاعراقیرا آماده کند و پس از حمله  ایسامانه

به  گارداسکای هایسامانهگیری بود. رحمتش کند، افسر باسواد، دقیق و سخت

سازی مواضع را در تقدم اول واگذار شد و جهاد فارس هم کار آماده سروان سینکی

مشغول آماده نمودن  همزمانروع کرد و شرکت نفت هم روزی شو به صورت شبانه

ور امهای محل زیست و سایر امکانات مورد نیاز، مانند آب و برق و سایر نیازمندی

سامانه پدافند هوایی تجهیزات هشت رسد کامل  همزمان، یعنی رفاهی شد

ها در حال آماده شدن بود ساخت مواضع و تأمین نیازمندی کارکنانو  گارداسکای

 در زمانی کمتر از ده روز قول داده شد. اینهاو همه 

پدافند هوایی : یک سایت هاوکموشکی  ـ سامانه پدافند هوایی راداری -

قابل اعتماد کار دائم  ،که به علت تکی بودن ،آماده کار بود خارکدر جزیره  هاوک

شد. دو سایت دیگر هم یکی در ها، غیرعملیاتی مینبود و اغلب در اثر بمباران

حل که م ،شدبه پدافند هوایی جزیره اضافه  جزیره خارک و دیگری در جزیره خارکو

سازی تحویل جهاد استان فارس داده شد تا ها مشخص شد و جهت آمادهسایت

ها شدند و در محل سایت مشخص و منصوب. فرماندهان سایت شودسریع آماده 

 روزی گمارده شدند.سازی به صورت شبانهبه منظور سرعت در آماده

 ۲5و  ۳۲ضدهوایی  از تعدادی توپ ،جهت پوشش ارتفاع پست جزیره ج(

 امانهسکه با تشکیل پوشش کامل ارتفاع پست  ،شداستفاده می متریمیلی

روی جزیره، گسترش قبلی آنها موضوعیت خود را از دست داده و نیاز  گارداسکای

 نهاآبود با نگرشی تازه به مأموریت و گسترش آنها نگریسته شود. به همین علت، از 

موشکی و  تها در مواقع حمالبرای ایجاد سد آتش فشرده و سنگین روی اسکله

ه با فرمان یافتند کو به طریقی گسترش  شدارتفاع پست سنگین دشمن استفاده 

گرفت. زیر پوشش آتش سنگین آنها قرار می خارک سد آتش کاماًل دو اسکله جزیره

م م ۳۲های جزیره همراه تعدادی از توپ ۲5و  ۳۲افزارهای متفرقه کلیه جنگ
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دهنده این سد آتش روی دو نقطه حساس جزیره بود و سپاه پاسداران تشکیل

 .کردمیاطمینان بیشتری را جهت دفاع از دو اسکله جزیره ایجاد 

( به علت اینکه شرایط ساحل و فرورفتگی و پیشرفتگی آن امکان استقرار چ

یک خط منظم  داد تا بشودپدافندی اطراف جزیره را در یک فاصله معینی نمی

 01کیلومتر و بعضی  5دفاعی اطراف جزیره به وجود آوریم، لذا بعضی مواضع 

م بر روی آن م 56مثاًل چاه نفتی که یک قبضه توپ ،کیلومتر تا جزیره فاصله داشتند

های دریایی مجهز به کیلومتر فاصله داشت، ولی ناوچه 01مستقر بود، تا جزیره 

کیلومتری مستقر کرده بودیم. تالش کردیم تا در  5های پدافند هوایی را در سالح

های )دو ناوچه کالس کیلومتری اطراف جزیره، با ترکیب ناوچه 01تا  5فاصله حدود 

شتی روی یک ک گاردبه صورت دائمی و یک رسد توپ اسکای پیکان( نیروی دریایی،

 56های نفت با توپو روی چاه هاوکیا سایت  بزرگ سوخته و در جزیره خارکو

نزدیک جزیره یک رینگ آتش کامل تشکیل دهیم، گرچه رینگ منظمی  متریمیلی

 نبود، ولی سالح
ً
های این رینگ کاماًل با هم تقاطع آتش داشتند. این رینگ عمدتا

پدافند هوایی و  متریمیلی ۲5 هایهای توپخانه با برد بلندتر مثل توپاز سالح

توپخانه نیروی دریایی مستقر  هایسامانهسپاه پاسداران و متری میلی 56های توپ

های توپخانه برد بلند آن زمان بود، تشکیل شده بود. ها که همه از سالحروی ناوچه

 عمق بیشتری داده شود خارک بود که به دفاع از جزیره شدهاین رینگ دفاعی باعث 

و بموقع برای حمالت ارتفاع پست خارج از دید رادارهای و یک اعالم خبر مطمئن 

 العاده موفقی داشت.که عماًل کارایی فوق ،موجود در جزیره باشد

انگلیسی به صورت غیرعملیاتی در زمان شروع  AR1( یک دستگاه رادار ح

العاده مناسب در ای فوقمتعلق به نیروی دریایی در نقطه خارک سازی جزیرهآماده

گروه پدافند پدافند هوایی در  AR5که چون از خانواده رادار  ،جزیره استقرار داشت

 که از ،رادار تبریز کاماًل به آن مسلط بودندایستگاه فنی  کارکنانبود،  تبریزهوایی 

روز اورهال کامل  01ند و این رادار هم در همان تبریز احضار شد گروه پدافند هوایی

 و در بهترین وضعیت کاری قرار گرفت و مرجع اصلی اعالم خبر جزیره شد. شد

*** 
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و  کردی گردکه نگاه می خارک کردند. به هر نقطه جزیرهروز کار میهمه شبانه

های جزیره همیشه در سازی مواضع بودند، اسکلهخاک بود، همه مشغول آماده

های خود را به پایان حال تخلیه بار بود. همه قول داده بودند ده روزه مأموریت

ار بودند. ، مرتب پیگیر پیشرفت کشهید بابایی بویژهبرسانند و مسئولین مملکت، 

گونه که تجهیزات رسید و هماندر این ده روز، هر روز چند موضع به اتمام می

، که همه امید ما به گاردتمام مواضع هشت رسد اسکایشد. رسید، مستقر میمی

 های هاوکبه طور کامل، بجز سایت آنها بود و در تقدم اول بود، در همان هفته اول

ده بود، مستقر شدند و با وسواس و دقت زیادی در همان ده روز که قول داده ش

ی و اندازهبرای هر رسد وسایل اندازه چک شدند. گیر سرعت گیری عناصر جو 

و  لی شدندراندازی عمگلوله تهیه و عملیاتی شده بود و در شب آخر، همه چک تی

 گیری شد. اندازهرادار  TVیت ها از گدقت عبور گلوله

صبح روز یازدهم همه در شرکت نفت حاضر شدیم و آمادگی خود را جهت 

کار  با شدت آنها. کردیمتأمین امنیت برادران زحمتکش و عزیز شرکت نفت اعالم 

بازسازی را شروع کردند و یک روز بعد اولین کشتی جهت بارگیری به اسکله تخریب 

تعداد  که ،بسته شد و بارگیری شروع شد. هنوز هفت روز نگذشته بود« تی»شده 

به  هاهای در حال بارگیری به چهار فروند رسید. با بسته شدن کشتیکشتی

هم از ارتفاع باال، هم ارتفاع متوسط و  .شدت گرفت اسکله، حمالت هوایی عراق

 هم ارتفاع پست، ولی این جزیره دیگر جزیره قبلی نبود. 

ارس، پدافند هوایی، نیروی در مدتی کوتاه، با کمک و همیاری جهاد استان ف

ی غیرقابل نفوذ. در  دریایی، سپاه پاسداران و وزارت نفت تبدیل شده بود به سد 

ساعت در وضعیت قرمز بود و همه با دشمن  ۳1روزهای اول کار، جزیره روزانه شاید

توانم بگویم چند فروند هواپیمای دشمن نمی ،جا آب بوددرگیر بودیم، چون همه

 تو اگزوس فروند موشک کرم ابریشم 01ی اطمینان دارم حدود سرنگون شد، ول

 نفت شده کارکناندشمن را مورد اصابت قرار دادیم. آنچه باعث رضایت و شادی 

را همراه داشت و هنوز هم قدردان آن هستند، این بود  آنهابود و تشکر همیشگی 
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نکرد  اصابت خارککه دیگر هیچ بمب و موشکی از ارتفاع متوسط و پست به جزیره 

 ترین آسیبی ندیدند. نفت کوچک کارکنانیک از و هیچ

های ارتفاع باالی دشمن ادامه داشت، ولی هیچ آسیبی به جزیره بمباران

جزیره مورد اصابت قرار رساند، فقط چند مرتبه منابع نفت داخل نمی خارک

 که خیلی زود خاموش شد.  ،گرفت

در آن زمان، پدافند هوایی توان درگیری با اهداف ارتفاع باال را نداشت و این 

همراه  8شد. جهاد خودکفائی نهاجاهزار پا انجام می61ها از ارتفاع باالی بمباران

نیروی دریایی تالش جدی و  کارکنانو  هاوکسامانه پدافند هوایی  کارکنانبا 

انجام  هاوکسنگینی را جهت شلیک موشک استاندارد نیروی دریایی با سیستم 

های استاندارد هم در دادند، که گرچه زحمت زیادی کشیده شد، ولی برد موشک

نرسید. البته تلفیق موشک  ۳5های میگهای مختلف به ارتفاع هواپیماشلیک

جدید با امکانات آن روز دستاورد  سامانهو شلیک آن با  هاوکتاندارد با سیستم سا

 کمی نبود، ولی ما به هدف خود نرسیدیم.

 کم نبود. وزارت ،تالش زیادی که کل مملکت جهت حفظ صدور نفت انجام داد

تر و از همه مهم کارکنانرفاه  بویژهحد از پدافند هوایی، نفت در پشتیبانی بی

ارس فاستان سنگ تمام گذاشت. جهاد  خارکبازسازی سریع و باورنکردنی جزیره 

آورده بود. خارک با روحیه جهادی، فداکاری و ایثار را به معنی واقعی به جزیره 

ها خسته بود، ولی کردند، قیافهساعته گرسنه کار می ۳1بعضی مواقع روزها 

شد با تمام وجود دیدنی بود. به هر ارگان و شخصی دستوری ابالغ می آنهاشادی 

 کوشید.پذیرفت و با اشتیاق به اجرای آن میمی

 کنانکار چه مردان شجاع و دریادل و منظم و متخصص نیروی دریایی و چه  

ها و ایثار و گذشت باعث شد دلیپاسداران؛ همه این هم فداکار و خداجوی سپاه

بیرون بیاید و با یاری خداوند متعال از  صدام از فکر نزدیک شدن به جزیره خارک

                                                           
 نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي ايران .1
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آن روز به بعد حتی یک گلوله صدام به جزیره اصابت نکرد و تا پایان جنگ، نفت ما 

 ای از جزیره خارک صادر شد. ترین آسیب یا وقفهبدون کوچکبا ظرفیت کامل و 

 :کنمشده در جزیره میمروری بر اقدامات انجام ،دوبارهبرای یادآوری 

ملکرد ع پایشو  خارک ایجاد یک دیدگاه فیزیکی در بلندترین نقطه جزیره -

 در مواقع حمله دشمن. خارک کل مواضع جزیره

 ایتوپخانهـ  ی سامانه پدافند هوایی راداریهشت رسدایجاد یک رینگ  -

 ویژهبای که حتی یک شکاف نفوذ کوچک باقی نگذاشته بود، به گونه گارداسکای

پوشش روی دو اسکله جزیره و عملیاتی نگه داشتن این هشت رسد به صورت کامل 

ی و سرعت گلوله لحظه ای )اطمینان از و استاندارد با تأکید بر اعمال عناصر جو 

در برابر  بویژه ،گیرهای سرعت گلوله( به منظور دفاععملکرد صحیح اندازه

 های دشمن.موشک

کرد؛ های سنگین را ایجاد میلرزش خارکهای سنگین در جزیره بمباران -

کرد، موج اصابت می هاوکهای های ارتفاع باال به نزدیکی سایتلذا اگر بمب

 اوکهکه متأسفانه این نقص ـ کرد انفجار و سوزش آن سایت را غیرعملیاتی می

در  هاوکبنابراین، برای اطمینان از تداوم دفاع ارتفاع پست، از سایت دوم  ـ است

 شد.استفاده می خارکو هاوکجزیره و سایت 

و  ۳۲ارتفاع پست پدافند هوایی های توپخانه طراحی جدید با افزایش سالح -

 بویژه، خارک ای که یک پوشش کامل آتش انبوه کل جزیرهو به گونه متریمیلی ۲5

که  گارداسکایسامانه پدافند هوایی ها را بپوشاند و مانعی برای هشت رسد اسکله

 ترین دفاع ارتفاع پست جزیره بودند نگردد.اصلی

هوایی پدافند پوشش ایجاد یک رینگ خارجی دفاعی برای عمق دادن به  -

با توجه به خارک کیلومتری اطراف جزیره  0۳تا  5در فاصله بین  خارک جزیره

کشتی سوخته موجود در  ،های نفتچاه ،امکانات موجود مانند جزیره خارکو

 ،و ادغام نیروی دریایی پدافند هوایی ترکیبهای نیروی دریایی با منطقه و ناوچه

 رسانی.های وزارت نفت برای کمکو کمک نیروهای سپاه پاسداران

 ...و -
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 نفت کارکنانهای هنوز هم سر زبان های پدافند هوایی در جزیره خارکرشادت

 کارکنانمنطقه است و خاطرات خوشی را از پدافند هوایی جزیره خارک در اذهان 

 نفت به یادگار گذاشته است.

یک دژ محکم در خارک درست  ،بودم خارکجزیره در آن یک سالی که من در 

سامانه رسد  هشتشان مسئول یرا رحمت کند. ا کردیم. خدا مرحوم سینکی

 شیت افزایسا دورا به  های هاوکسایتتعداد بود.  گارداسکایپدافند هوایی 

بار جزیره  7تا  5م روزی کم. من یک سال در خارک بودم و آن زمان دست یداد

و ممانعت از  ییل حضور قدرتمندانه پدافند هوایشد. به دلمیخارک بمباران 

 یاننکار کبا  کدر خار  ، صدور نفت ما دوباره راه افتاد.عراق ییهوا یرویت نیموفق

م ه نان در قرارگاه رعدکار که همان ک ،میستادیدر برابر دشمن ا ییاز پدافند هوا

 و... 8نژاد، صادقحاضر بودند. مثل آقای سینکی

 هر  . شهید بابایینبودمپدافند هوایی فرمانده گروه  کمن در خار 
ً
 01تقریبا

ندازه به ا کتو در خار » :گفته بود که . شهید باباییآمدندخارک می بار به روز یک

درست  یدهیص میاختیار داری. هر کاری تشخ ییهوا یمعاون عملیاتی نیرو

                                                           
 كه بعدها به فرماندهي پدافند هوايي نيروی هوايي منصوب شد. نژادصادقسرتيپ  .1

 1333در شهرستان آمل از استان مازندران ديده به جهان گشود. در سال  1331وی در ششم مهرماه سال

طبيعي گرديده و در آبان همان سال وارد آموزشگاه افسری نيروی هوايي در رسته موفق به اخذ مدرك ديپلم 

با مدرك فوق ديپلم  1333روزی، در تاريخ اول آبان فني هوايي گرديد و پس از طي دو سال دوران شبانه

به آمريکا اعزام گرديد. در  التحصيل گرديد و سپس در همان سال جهت طي دوره نگهداری موشك هاوكفارغ

گارد به كشورهای ايتاليا و سوئيس اعزام شد. وی جهت طي دوره تعمير و نگهداری سيستم اسکای 1312سال

و ادبيات فارسي گرديد. تا به حال چندين بار به كشورهای  موفق به اخذ مدرك كارشناسي زبان 1311در سال

اند، در زمينه كارهای تحقيقاتي فني و تخصصي طي دوره اعزام گرديدهچين و شوروی سابق جهت بازديد و 

از دكل رادار فرستنده و گيرنده به منظور  هاوك P.A.Rای از جمله جداسازی آنتن دست به اقدامات ارزنده

ساخت چين  FM-80ضد هوايي  مصون ماندن رادار از موشك ضدرادار و همچنين طراحي و هماهنگي موشك

به سمت جانشين معاونت آرال نهاجا و يك سال  1311توان ياد كرد. در سالگارد سوئيسي را ميبا رادار اسکای

به عنوان فرمانده پدافند هوايي بعد از امير  1313بعد به عنوان معاونت آرال نهاجا معرفي شدند و در خرداد سال

به عنوان چهارمين رياست دفتر مطالعات و  1312بهمن ماه  12مورخه سرتيپ غالمي منصوب گرديد و از 

سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نائل آمدند  33پس از  1/1/1313تحقيقات نهاجا تعيين و در مورخه 

 )منبع: زندگينامه فرماندهان پدافند هوايي، نويسنده: محمد رضا عاروان(.
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من رئیس عملیات جزیره خارک شدم. من از فرماندهی  .«است انجام بده

عنی ی ؛د یعنی چهیدانیرفتم خارک. خودتان م و تبریز امیدیه یپدافند یهاگروه

 نه شغل برایم مهم بود و نه چیز دیگری... 

با همان هواپیمایی که من با ایشان به  باباییشهید  در یکی از این بازدیدها،

ایشان در همان شب به من گفتند که با  .وارد خارک شدند ،آمده بودم خارک

پدافند  یهاتیو سا وضعیتی که در خارک ایجاد کردید و با وجود این مواضع

 مدیریت پدافند ،در آن زمان .دیگر به وجود شما در خارک نیازی نیست ییهوا

ین ا شهید باباییوجود نیامده بود و ه ب ییهوا یرویات نیدر معاونت عملهوایی 

 معاونت عملیات ییر پدافند هوایمد عنوانه را هم بن مدیریت را تشکیل دادند و م

 زدر اهوا مراه شهید باباییه ولی محل خدمت من به ،منصوب کردند ییهوا ینیرو

 هم به اهواز تشریف آوردند. ستاریشهید  همزمان .بود

 5والفجرات یعمل ییو برپا ل قرارگاه رعدکیتش
یک جلسه سه نفره داشتیم و  و شهید بابایی من و شهید ستاری ،اهوازدر 

 .ماه قبل از شروع عملیات در آنجا مطرح شد 5تا 1حدود  ۱والفجرعملیات مسئله 

ان ی است و نفراتی که در جریدر آنجا اینگونه توجیه شدیم که عملیات به کلی سر  

ته های خاص گرفباید خیلی محدود باشند و از نفرات تعهد ،انجام عملیات هستند

و از وقتی که در جریان ت تالش را داشته باشند یدر حفظ اطالعات نهاشود که 

  .تا پایان عملیات اجازه خروج از منطقه را نداشته باشند قرار گرفتندانجام عملیات 

من در عملیات ریزی شد و چون طور کلی پیه مراحل عملیات ب ،در این جلسه

ان آنچه که در این دو عملیات بر سرش و شهید ستاری شهید بابایی ،نبودم و خیبر بدر

ان در گوشم هست که ایش این جمله شهید بابایی .آمده بود را برای من تعریف کردند

 حلقه زده بود گفتند: انشاندر حالی که اشک در چشم ،با حالت ناراحتی و افسوس

زنگ  ...«ریختندها رو سر ما زباله مینبودی ببینی که چطور عراقی غالمی»

در  پیچد.هنوز در گوشم می ...«دیدیبودی و میکاش » فت:گصدایشان که می

توانیم با دیگر با تکنولوژی و تجهیزات نمی: »گفتند که شهید ستاری ،پایان جلسه
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ن نکته بسیار ای ...«ما باید با تاکتیک و با فکر و نوآوری با عراق بجنگیم .بجنگیم عراق

 ند.ردکدر آن جلسه به آن اشاره هایش در پایان گفته مهمی بود که شهید ستاری

  اهواز پدافند هوایی ای که در گروهدر مدرسه 8ما و جناب قشقایی 
ً
 هر بود تقریبا

 ۱الفجرو فی که برای یپرداختیم و تعرجنگ میوه یشبه طراحی  جلسه داشتیم و روز

 عهده بگیریم وه کل منطقه را ب هوایی توانیم پدافنداین بود که ما نمی 2داشتیم

 ییهادهیاما به دنبال چنین  .توانیم نفوذ دشمن به منطقه را سد کنیمنمی ،همچنین

های در این منطقه بجنگیم و ضربه توانیم با نیروی هوایی عراقولی می ،نباید برویم

قرار  .بزنیم و بخش بزرگی از توان دشمن را از بین ببریم آنهاای به سنگین و کشنده

نتیجه همین جلسات را با قرارگاه اصلی  9شد که این دو شهید بزرگوار

  .ریزی دقیق برای عملیات انجام دهندمطرح کنند تا بتوانند طرح
برای عملیات دوباره دور هم ، )ص(األنبیاءخاتمبعد از هماهنگی با قرارگاه اصلی 

اولین نکته این بود که ما برای هر  .جمع شدیم و شروع به بررسی مسائل کردیم
ند پداف سه سایت ،خواهیم در منطقه داشته باشیمکه می پدافند هوایی سایت
اده را استف آنهابریم و یکی از یعنی سه سایت را می ،بینی کنیمپیش هوایی

به  .عنوان پشتیبان این سایت عملیاتی قرار دهیمه کنیم و دو سایت دیگر را بمی
محل سایتی فاش شد آن سایت را خاموش کرده و در تاریکی  اگر ،معنای دیگر

جمع کرده و سایتی که در منطقه آماده هست را برای عملیات روز بعد  آن را شب
در  .رستندبفرا برای بازسازی  دید آسیبدر درگیری سایتی که اگر  .استفاده کنیم

 ،همین اساس برو  کردندمین میأیک محل را ت ییپدافند هوا این سه سایت ،واقع
آماده  امیدیه ییگروه پدافند هوارا در  «نیم سکشن»سایت کوچک یا همان  7

 م. یز در آنجا در نظر گرفتینتجهیزات حمل و نقل را  کردیم و
]کاروان[ از تجهیزات حمل و نقل  1مسئله دوم هم این بود که برای این کار  

عنی در ی ،جا شوندبهکه در یک لحظه بتواند وسایل را ببندد و جا ،در نظر گرفتیم
 متحرک داشتیم. پدافند هوایی سایت 1واقع 

                                                           
 هوايي و پدافند هوايي مسئول وقت مهندسي رزمي نيروی .1

 آسا تشريح شد.شده در كتاب دفاع معجزهدر مدرسه ياد تشکيل قرارگاه رعد روند .2
 شهيدان بابايي و ستاری .3
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قدر تمرین این بود که آن ،به آن معتقد بودیم ۱والفجراصل بعدی که در عملیات 

 در آن تاریکی شب ،هر زمان که هوا تاریک شد هاوکپدافند هوایی کنیم که سایت 

آن را به محل استقرار ببریم و قبل از روشن شدن هوا بتواند موشک شلیک کند. تا 

 پدافند هوایی هاوککشید تا یک سایت روز طول می 1قبل از این زمان شاید 

یعنی در  ،هایی که انجام دادیم به چنین حالتی رسیدیمبا تمرین ، ولیعملیاتی شود

یک شب یک سایت در حال تخلیه و دو سایت بعدی در حال گسترش بود و چون دو 

 ]کاروان[ تجهیزات حمل و نقل داشته باشیم. 1سایت بود ما مجبور بودیم 

های باز مستقر را در محیط های هاوکتر این بود که قرار شد سایتاز همه مهم

ها را در سایت ،چنین چیزی نبود. به هر حال ۱والفجرعملیات تا قبل از  .نکنیم

ها مستقر کردیم و اگر در آن زمان در محلی که قرار بود سایت را ها و بوتهزیر نخل

ها را از جاهای دیگر رزمی نخلمستقر کنیم نخلی وجود نداشت، مهندسی 

پدافند غیرعامل  اصولهمان  ،کاشتند و در واقعآوردند و در محل استقرار میمی

 کاماًل رعایت شد. ۱والفجردر 

یکی از کارهای مهم دیگر در این عملیات این بود که در محل درگیری هیچ 

جدا  را از رادار هاوک PAR ای 2نداشته باشیم و قسمت جستجو 8پرتاب امواج

شد و این را در جایی استفاده کردیم که زیرا باعث فاش شدن محل ما می ،کردیم

 ، سههای کاروندام برای دشمن ایجاد کنیم. قبل از شروع عملیات در کنار نخل

 PARطراحی کردیم. یک   PARهای شادگان یک جایو در نخل  PARتا جای

کار نکرده  PARکردیم. نفرات تا آن زمان بدون دنبال اولین سایت خود حمل می

معتقد بودند که چون نفرات این تمرین را نداشتند که بدون  بودند و شهید ستاری

PAR به همین علت یک ،درگیر شوندPAR  بریم که اگر موفق همراه خود می

 استفاده کنیم.  PARبالفاصله از  ،نشدیم

                                                           
1. RADIATION 

2. SEARCH 
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کار  PARهای شادگان خیلی با آن در نخلستان 8یادم هست که شهید دستنبو

ها تشعشع   PARداد. ایندر بندر امام می کرد و اطالعات را به شهید ستاری

ها این بود که با قرار یکی از طرح ،کردند. در واقعداشتند و دشمن را جذب می

ر با سها در عقب و کشاندن هواپیماهای عراقی بتوانیم از پایین و پشت  PARدادن

 ،کندشادگان را بمباران   PARدرگیر شویم و البته خوشبختانه دشمن نتوانست آنها

 ها پنهان بود. چون در زیر نخل

 تصمیم گرفتند که برای هر سایت مسئله دیگر این بود که هیئت قرارگاه رعد

ولی ما نتوانستیم سه سایت بسازیم.  ،حقیقی سه سایت فریب ساخته شود

بسازیم و بیشترین  ۱والفجرسایت فریب برای منطقه  5سرانجام توانستیم حدود 

مهندسی  کارکنان های فریب بر عهده جناب زنگنه از همانزحمت این سایت

 های فریبظاهر فیزیکی این سایت که با کمک آهنگرهای اهواز ،رزمی و جهاد بود

های فریب ارسال که از این سایت ندکردساختند و همرزمان ما تالش میرا می

این امواج ثبت شود و تا جایی که در  ،دشمن سامانهکه در  ،داشته باشیمامواج 

کارهای پخش امواج توسط یکی از برادرهای عزیزمان به اسم  ،ذهنم هست

 شد.پرور انجام میروح

یکی همان ظاهر  .شدسه نکته باید رعایت می ،های فریببرای این سایت

ع های فریب ساطفیزیکی سایت بود و دیگری امواجی بود که باید از این سایت

شد و بخش مهم دیگر این بود که چون دشمن عکاسی حرارتی نیز انجام می

شد تا در استفاده می یا بخاری برقی برای رفع این مشکل هم از هیتر ،دادمی

 ها پیشاز مدت. ها مشخص نشودیتهای حرارتی هم فریبی بودن این ساعکاسی

و دو نفر از سپاه برای  9و جناب حسینی 2مرآتیجناب  ،برای تعیین موضع

های طرح اطالع یابی همکاری داشتند و تنها نفراتی بودند که از محلموضع

                                                           
 باشد.در سايت راداری سوباشي مي 1311مرداد  3از شهدای  شهيد سرتيپ فرهاد دستنبو .1

 بعدها به سمت جانشيني فرماندهي پدافند هوايي نيروی هوايي منصوب شد. سرتيپ دوم ابراهيم مرآتي .2

 را برعهده داشت.  فرماندهي گروه پدافند هوايي اهواز 1سرهنگ سيد علي حسيني در زمان عمليات والفجر .3
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ماه قبل از انجام عملیات تا پایان عملیات در حالت  5داشتند و این نفرات از 

  .ند و تا پایان عملیات حق خروج از منطقه را نداشتنددبر سر میه ب نهیقرنط

طور مثال  هها به این نتیجه برسند که چرا بشاید آیندگان با خواندن این نوشته

 باران از قبل تمهیداتی انجام نشد و برای مشکل بارندگی و گیر کردن تجهیزات در

 ؟ریزی نکردندشن تبرای عبور تجهیزارا ها چرا جاده

ولی تا قبل از شروع  ،یمددر جواب باید بگویم ما به فکر همه این مسائل بو 

یم و م بزنه عملیات و فاش شدن عملیات اجازه نداشتیم شکل طبیعی زمین را به

ای اگر به فرض تا قبل از عملیات جاده .شدی انجام میصورت سر  ه همه کارها ب

البته بعد از  .شددشمن بالفاصله از اجرای عملیات آگاه می ،شدریزی میشن

 سازی تا حدودی انجام شد.شروع عملیات جاده

ما باید طوری  .همین اصل غافلگیری بود ۱والفجریکی از نکات مهم عملیات 

اتی نقطه قرار است عملی کدام کس نتواند حدس بزند که درکه هیچکردیم رفتار می

 انجام شود.

تجهیزات در منطقه مستقر و عملیات با چابکی  .منطقه آماده عملیات شد باألخره

دو سایت فریب را هم در منطقه  همزمانو  مستقرسایت اول را  .شروع شد ایویژه

های سایت درشد، میهمان کارهایی که در سایت حقیقی انجام  .اندازی کردیمراه

 ،یمبردکار میه همان استتارهایی که در سایت حقیقی ب .دادیمفریب هم انجام می

آمدهایی که در  و همان رفت .دادیمهای فریب با کمی دقت کمتر انجام میدر سایت

 حتی تیمی .دادیمانجام میهای فریب هم در سایت ،دادیمسایت حقیقی انجام می

 .آمد کنید و های فریب رفتبار به سایت 0۳ تا 01 گفته بودیم روزی آنهاداشتیم که به 

  .کرداز رادار بندر امام پشتیبانی می این عملیات بزرگ را شهید ستاری

دیگر  ،را دیدیم 8وقتی موفقیت بدون استفاده از رادار سرچ ،اول در همان روز

 هاز رادار سرچ استفاده نکردیم و از این رادارها برای کشیدن دشمن به جاهایی ب

 کردیم.عنوان دام استفاده می

                                                           
 رادار جستجو .1
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ظهر  0۳ یک روز ساعتات، یدر آن عمل .شدجا میهها خیلی سریع جابسایت

ما بالفاصله سایت را  .توسط دشمن کشف شد ۲متوجه شدیم که محل سایت کوثر

 ،وزدر همان ر  .های بهمنشیر استتار کردیمتعطیل کردیم و نفرات را در کنار نخل

توسط دشمن بمباران شد که خوشبختانه  هاوک ظهر سایتازبعد ۲حدود ساعت 

گری را به جای دی هاوک تاریکی همان شب سایت آسیب ندید و بالفاصله در کسی

خوشبختانه آنچه که به قرارگاه قول داده بودیم انجام شد و  .منتقل کردیم

های سنگین و مهلکی به دشمن وارد شد و باعث شدیم که دشمن تعداد ضربه

  .زیادی از هواپیماهای مدرن خود را از دست بدهد

 یاهاز سامانه بلکه .نبود کهاو  سامانه پدافند هواییفقط  ،در این عملیات

هم زیاد استفاده کردیم  یمتریلیم ۳۲ و توپ گاردیاک، اساورلیکنپدافند هوایی 

اپیر ر موشکی ـ  سامانه پدافند هوایی راداریاز . و در کل منطقه مستقر شده بودند

البته راپیر  .در این عملیات استفاده کردیم ـرسد  ۱ تا 6حدود ـ در سطح وسیعی 

 .در این عملیات نتوانست کار مهمی برای ما انجام دهد و برای ما تجربه خوبی نبود

سامانه پدافند هوایی از قبل برای استفاده از  ،۱والفجر عملیات در 

 1 دادتع ولی در حین عملیات مجبور شدیم که از ،نداشتیم یابرنامه گارداسکای

تی های مواصالکلیه پل ،روز اول عملیات چنددر  .کنیم دهااستف گاردرسد اسکای

ک های کوچآسیب دیده بود و مجبور شدیم که تدارکات و تجهیزات را توسط قایق

  .رسانیمبو مهمات و آذوقه را به نیروها  مینکاز رودخانه رد 

وی ر  خوبی تشخیص داده بود و فشار سنگینی را بره هم این موقعیت را ب عراق

 حرکت رودطور دائم روی ارونده ب عراقی هواپیماهای میراژ ژهیبو ،وارد کرد روداروند

ها در یکی از این شب .فلج کرده بودند رودها را روی اروندکردند و حرکت قایقمی

 و شهید ستاری، همت احضار شدم که شهید باباییبه جزیره مجنون در قرارگاه 

در آن جلسه  .در جلسه حضور داشتند محسن رضاییجناب و  جناب رحیم صفوی

ما  کهگفتند  .خانه فکری بکنیددها از رواز ما خواسته شد برای عبور امن قایق

ممکن است با ادامه این روند دچار  ،آذوقه هم به مشکل برخوردیمبرای حتی 

 رفتص فاو ،در آن زمان .ضررهای سنگین شویم و شاید مجبور به برگشت شویم
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آذوقه و مهمات به نیروها  ،شده بود و در این حالت شده بود و مواضع هم تحکیم

از آنجایی که این هواپیماها در ارتفاع  .شدهای عراق قطع نمیرسید و پاتکنمی

سامانه پدافند در آن جلسه بنده پیشنهاد دادم که از  ،کردندپست حرکت می

  .رود استفاده کنیمدر کنار اروند گارداسکایهوایی 

در دهانه  را گارداسکای سامانه پدافند هوایی یک رسدتعداد  ،در همان روزها

قرار دادیم و یک تیم از افسران شجاع و نترس  0۳در ایستگاه  را و دیگری فاو

و در این  گردهم آمدند مثل جناب زهرایی توسط جناب سینکی ،گارداسکای

در کنار  یکی گارداسکای سامانه پدافند هوایی مواضع مستقر شدند و دو رسد دیگر

 .مستقر شدند اروند و دیگری در ابوشانک

 رود که در ابوشانکهرگز یادم نمی .گرامی باد ییهوایاد شهدای پدافند  

بدنشان  هایتکهطوری که تکه .خیلی از نفرات ما به شکل بدی به شهادت رسیدند

یر مس هک دادها انجام چنان دفاعی از تردد قایقهوایی پدافند  .ها بودبر روی نخل

اتم خو قرارگاه  شاید بگویم که بیش از صد بار جناب رحیم صفوی .تردد عادی شد

 .تشکر کردند از قرارگاه رعد

ای خودمان را به قرارگاه همت طالع داده شد که برای شرکت در جلسهابه ما  

 ،از مهندسی رزمی به سمت قرارگاه حرکت کردیم من و جناب قشقایی .برسانیم

 .که در همان شب مورد حمله دشمن قرار گرفتیم و هر دو شیمیایی شدیم

ی بود به هر ترتیب ،بعد از اینکه به بیمارستان رفتیم و تا حدودی مداوا شدیم 

و محسن  رحیم صفوی انجناب ،در آن جلسه .خودمان را به قرارگاه همت رساندیم

ه چون ک گفتندما  به ،در آن شب .حضور داشتند و بابایی ستاری انو شهید رضایی

و اگر این پل را از دست بدهیم دیگر هیچ راه  راه مواصالتی است 0۳پل ایستگاه 

 نآمن در  .ر شکل ممکن این پل را برای ما نگهداریده باید به ،دیگری نداریم

 .تجهیزات را شبانه به آن طرف پل ببرید ،جلسه پیشنهاد دادم که در صورت امکان

های سامانهانبوهی از  .هم ما و هم سپاه ،ما تا صبح روی این پل کار کردیم

 و... یمتریلیم 56و  ۳۲ یهاتوپ اورلیکن، راپیر، ،گاردهوایی اعم از اسکایضد

 هم روی این پل بیشتر شد. کهاو  شرا روی این پل مستقر کردیم و پوش
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پرواز  بود و اصالً ز شده کمتمر روی این پل  روز تمام توان عراق فردای آن

منطقه پر آتش بود و یکی از روزهای  .شدهواپیماهای عراقی روی این پل قطع نمی

این  ،در ظهر .مقاومت کنیمسفانه تا ظهر بیشتر نتوانستیم أپرآتش پدافند بود و مت

 0۳رم این بود که من در ساعت اخاطره دلخراشی که از این پل د .پل از بین رفت

روی  یمتریلیم 56 ییپاسداران یک توپ ضدهوا سپاه .ظهر روی این پل بودم

من توپچی این پل را دیدم که دو  .شلیک بودحال که در  ،این پل مستقر کرده بود

ولی سر نداشت و تا پای جان  ،های توپ گره خورده بوددستش به گردونه

  ،های توپ باز نشده بودهایش از گردونهدست
ً
 صحنه دلخراشی بود. که واقعا

بعد از  .نقطه عطفی در پدافند هوایی بود ۱والفجرتوانیم بگوییم که ما می

 تمرین اتین عملیا .دادیم با همین روش بودکجا عملیاتی انجام میهر  ،۱والفجر

افند ی پدهاتالش کردیم سایت ،در این عملیات .بزرگی برای پدافند هوایی بود

 ابها را کشف کند و استتار را را طوری بسازیم که دشمن نتواند سایت هوایی

های آنی در این عملیات توانستیم تصمیم .ممکن انجام دادیم ظرفیت حداکثر

صمیم ای تلحظهبه صورت تابع قوانین و مجوز نبودیم و  ،بگیریم. در این عملیات

 ود.  گرفته ب گرفتیم و این اولین باری بود که چنین اختیاری را قرارگاه رعدمی

   ات مرصادیو عمل ییپدافند هوا
 ،بینید ناموفق بودن عملیاتو خیبر می اگر شما مطالعه کنید، در عملیات بدر

همه روی همین  ،آن ضررهایی که ما در پدافند هوایی کشیدیم ،آن کندی عملیات

 ش را از چهار یا پنج رده باال برایتسریع باید دستورا ییهوا له بود که پدافندأمس

 بود. ن پذیرامکانگرفت و این یی میجاجابه

کیل را تش تصمیم گرفتند که قرارگاه رعد و خیبر که در عملیات بدراینبعد از 

ه بینید که چکم و بیش می ،جور که شما مطالعه کردید و اطالع داریدبدهند و همان

چه حالتی در دل رزمندگان و ملت و پدافند هوایی  بزرگی به وقوع پیوستحماسه 

 آنچه که پدافند هوایی در عملیات کردایران ایجاد 
ً
انجام داد، قابل  ۱والفجر. واقعا

 ها و چه موفقیتیکه چه رشادت ،تواند آن را شرح بدهدتوضیح نیست و کسی نمی
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ا بامید بود؛ یعنی نا هوایی شروع شد که پدافند یزمان. این عملیات آمددست ه ب

 یروکرد در مقابل نیمینخورده بود، فکر  ای که در عملیات بدر و خیبرضربهتوجه به 

ه شد متوجچنین فکری داشت، ولی  داشته باشد. یستادگیا ییتوانا هوایی عراق

یک  اندتویمها سازی در تمام زمینهریزی، چابکبا فکر کردن، با طرح ،با اندیشه هک

  آورد و توانست موفقیت عظیمی را کسب کند.وجود ه تحرکی را ب

موریت خود را شروع أبه همان منوال م قرارگاه رعد ،۱والفجربعد از عملیات 

 از بندر گناوه .کرد
ً
ن نقطه شروع کردیم، تا باالتری ما رفتیم در طول مرز، یعنی تقریبا

و یا  مرآتیهایی که جناب آقای سایت اآلنو شهرخوی که  مرزمان در مرز ترکیه

از خوی تا بندر گناوه را . وجود دارد ،حتی در خوی ،ددر آنجا ساختن 8آقای زیانی

انی یابی و سایت سازی؛ نقطه پشتیبزیر پوشش گرفتیم و شروع کردیم به سایت

مانند  غرب،مرکز پشتیبانی ما در شمال مثالً  ،تعیین کردیم اینها کدام ازهر  برای

ا آنج یشهرهاشد. تا آنجا رفته بودیم، که  های مرز آذربایجانشهر خوی و آن طرف

 ،اهواز ،آباداسالم همچون ییشهرها ،ن پوششیدر ا پشتیبانی کند. (تبریز مثالً )

 .آماده کردیم ۱والفجرتمام این گسترش را بعد از عملیات  و... وجود داشت. امیدیه

یا خودمان عملیات  ،شودای که در هر نقطه از مرز که بخواهد اقدامی انجام به گونه

العمل ورد، ما بتوانیم در اسرع وقت عکساداشته باشیم یا دشمن بخواهد هجوم بی

م و یریبه راحتی قادر باشیم در آن نقطه پدافند هوایی را به کار بگ ،نشان بدهیم

. ما این مواضع و این وضعیت ما بود .بایستیم و از حریم کشورمان دفاع کنیم

 کردیم.ماده آرا به همین منوال  ی پدافند هواییهاسایت

ن ای ردروز که شبانه مرآتیبود. آقای  آبادیکی از مراکز ما، اسالمه کگفتم  

 ،وجود آورده بودیمه سر مرز بتامناطق در حال حرکت بود. بهترین وضعیت را در سر

                                                           
 ها بعد با درجه سرهنگي به افتخار بازنشستگي نائل شد.كه سال هاوك TCOافسر  سرهنگ رحيم زياني .1

هوايي نيروی هوايي بود. اين افتخار نصيب وی  درياست بازرسي فرماندهي پدافنهای وی از جمله مسئوليت

فرماندهي معظم كل قوا نشان فتح دريافت كرده  ایاهلل خامنهشده است كه از دستان مبارك حضرت آيت

 .(133: 1312فر، است )جهان
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ن م یک زمانی شهید ستاری قبل از عملیات مرصاد .یعنی مرز ما پوشیده شده بود

مدارکی که بیشترش . مقدار مدارک آورد یکرد. کاحضار  در تهرانرا به دفترشان 

ای هفعالیت عراق: »گفت ید ستاریشه .یالم بوداسایت گزارشات متکی به 

قل منت دروی کرنبه روبهرا های رهگیر خود هواپیما دهد، مثالً مشکوکی را انجام می

و این حرکت  دکرده است. عراق آنجا نیاز به هواپیماهای رهگیر و شکاری ندار 

ر طول مرز آمادگی بیشت دراینجا آبستن حوادثی هست و شما باید  .غیرعادی است

 ...«داشته باشید

ن یا .آنجا را تقویت کردیمپدافند هوایی های ایشان رفتیم گفته بر اساسما هم 

بود و این هشدار به ما بود که فعل و انفعاالت و  مرصاد قبل از عملیات مسئله

 دروی کرنبهدر رو راعادی های غیرغیرعادی است و دارد یک روش تحوالت عراق

ت رفپیش می چههر بیافتد.خواهد یک اتفاقی میه کمشخص بود  دهد.انجام می

شد و ما هم تحرکات خودمان را بیشتر عراق یک مقداری تحرکاتش بیشتر می

  .کردیم و آماده شدیم تا روز قبل از عملیات

ی ول ،بشود یبرخممکن است باعث رنجش یا ناراحتی  .آماده جنگیدن بودیم

مه غافلگیر ه اتی. در آن عملباید حقیقت را بگویم، انسان باید بگوید و در تاریخ بماند

 اهتوانستند تا نزدیکی کرمانشنمی منافق یشدند نیروهااگر غافلگیر نمید. شدن

می دهد  شواهد نشان .غافلگیر نشد ییپدافند هواو  دجلو بیایند، ولی ببینید آمدن

 ارانکهم ریو سا ، آقای زیانیمرآتیآقای  .که پدافند هوایی به هیچ وجه غافلگیر نشد

در نزدیکی  «ارزبرهچ»به نام  کسایت هاو در یک  روز قبل از عملیات مرصاد دو

 این یک دلیل است که ما غافلگیر نشدیم.  ،دمستقر بودن «دکرن»

 یا همان بخش پدافند جدا شده بود و قرارگاه فجر رعد قرارگاه ،در آن زمان 

جر ات قرارگاه فیمعاون عمل مرآتیآقای  ت بود.یمشغول به فعال قرارگاه رعد هوایی

رای ب گواتر تا خویمرز  از باید وی .باشد آبادبیکار نبود که در اسالم شانیبود. ا

... از جمله تجهیزات، نفرات ورا  زکارشان همه چین یدر ارفت و مییابی سایت

افلگیر دالیل غ اینها .باد بودندآببینید شب عملیات ایشان در اسالم .کردآماده می

آباد و در مرکز پشتیبانی یعنی همان شب عملیات وی در اسالم ،نشدن ماست
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مان را همه جا ارتباطیسیستم  :این دلیل دوم ما است .حضور داشتند منطقه

سیستم ارتباطی را  ،کردیمکردیم، آنجا که خطر را حس میعملیاتی نمی

 کردیم. اندازی و عملیاتی میراه

صد عملیاتی بود و آقای فاجانی درسیستم ارتباطی ما در آن منطقه صد

 دقبل از عملیات مرصا اچنین آمادگی عظیمی ر  کفرمانده گروه ارتباطات بود. ما ی

نتیجه کار را در انتها . ..بودیم و آماده بودیم برای آغاز عملیات مرصاد ایجاد کرده

 وتوانستیم چه خدمتی به جمهوری اسالمی  ،که ما در ازای این آمادگی ،گویممی

 م.یت داشته باشکن مملیبه ا

خاص  های، وی آموزش«دستنبو»افسر کنترل شکاری داشتیم به نام  نفر کی

ه کد شیاستفاده م یین فرد فقط در جاهایاز ادیده بود.  را زیر نظر شهید ستاری

وی را بینی کرده بودیم، چون آن عملیات را پیشش بود. یدر پ یات مهمیعمل

شما مطمئن باشید  آن هم موجود است. سنادا .همدان یسوباشفرستادیم رادار 

ال سؤ  شهید ستاری ازمن چند بار  .رو شدیمهروب ما با آگاهی با عملیات مرصاد

کسی  یلو ،من صدها بار گفتم: »گفت ؟به بقیه نیروها و مملکت گفتید هکردم ک

  ..«گیرد.جدی نمی

بودم.  ییات پدافند هوایعمل یدر مقر فرماندهمن  شب عملیات مرصاد

از  ناآل: »گفتند داشتند.من  اب مرآتیرا امیر  تماسهای غروب بود. اولین نزدیک

این مسئله جدی است؛ اینها  ...استم ریخته ه به شهر آمدم. وضعیت آباداسالم

ما  شهید نشدند... یجناب مرآتشب آن خدا رحم کرد که  «.منافقین هستند

. این .کردند، اتفاق افتاده.بینی پیش چیزی که شهید ستاری آنفهمیدیم که 

 .. .بود شروع عملیات مرصاد

ارگاه قر  یبندمیدر مورد تقس یکیدانم دو نکته خدمتتان عرض کنم. الزم می

که  ،و فجر تبدیل شده بود در این زمان قرارگاه رعد به دو قرارگاه کوثر است. رعد

 شد.یمحسوب مو قرارگاه پدافندی  بود ییپدافند هوادر اختیار  قرارگاه فجر

 دو قرارگاه فجر و کوثر،رفت و آمد نزدیک بین قرارگاه کوثر قرارگاه آفندی بود و 

 و بود یعنی کاماًل به هم نزدیک .ادامه داشت قرارگاه رعد همانند رفت و آمد به
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کردیم و با چنین هماهنگی لحظه به لحظه کارهایمان را با هم هماهنگ می

 . رفتیمجلو می

 بود. 8جناب اردستانی با من بود و فرمانده قرارگاه کوثر قرارگاه فجر یفرمانده

ما را گرفته و به خط کردند و  اناز سرباز  ی، منافقین تعدادات مرصادیدر عمل

به  ـ دهندها در سوریه انجام میستیعین همین کاری که ترور ـ تک به تک 

ف را ردی اینهار خالص به مغزشان زده بودند و یشهادت رسانده بودند و با کلت ت

 جنایتکار و چقدر ب
ً
 سربازان آنهارحم. یاعدام کرده بودند. ببینید چقدر واقعا

رآمده د آنهان هستند و در آن زمان به اسارت ین سرزمیگناه ایه فرزندان بکفه یوظ

ازان ه سربکبود  ین در حالیاعدام کرده بودند. ا تمام یرحمیبا شقاوت و ب را بودند

اع شور خود دفکرده بودند و از ک یستادگیات خود، شجاعانه این لحظه حیما تا آخر

 ن است. یانت منافقیاز خ کیوچکن مسئله گوشه یردند. اک

آن وسیله  برای اینکه .بردیم چارملهرا  کت هاو یسا ،ات مرصادیدر همان عمل

ارتباطمان چهار  ،ندهدرا لو  استقرارمان را کند، محلپخش می را ارتباطی که امواج

وقتی که  ببینید سایت را .کیلومتر را با سیم کشیدیم چهاراین و  بودکیلومتر دورتر 

 نزدیک غروب از سایت  مرآتیآقای  دادند،حرکت  یانیجناب ز
ً
دند و آمبیرون تقریبا

 انجام شد.  ،جا شدهجابهتازه  این سایِت  ترین عملیاِت روز بعد سنگین

 ییدأت ساقط شده و یدو تا هواپیما( چوار)سایت قبلی  در ،در این عملیات

تند کاله رفه کگفتند  من به مرآتیآقای  .اش افتاد این طرفشده داریم؛ یکی الشه

  .است ندهام الهکهم داخل  دیدند سر خلبان عراقیخلبان را بیاورند،  (هملت)

د راه افتادن آباداز جاده به طرف اسالم ،منافقین به ستون ،ات مرصادیدر عمل

بیایند داخل شهر کرمانشاه با مردم ه کحرکت کردند،  و از آنجا به سمت کرمانشاه

 .افتد جدا کردن منافقین از مردم کار آسانی نبوداگر این اتفاق می .مخلوط شوند

نیم نبودند که ما بتوا عراقی ،هم ایرانی بودند آنها .ما معضالت سنگینی داشتیم

                                                           
 كه بعدها به سمت معاونت عمليات نيروی هوايي منصوب شد. اردستانيشهيد سرلشکر خلبان مصطفي  .1
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در ا هو سال هاگیرشان بیاوریم. یعنی شاید این مسئله ماهشناسایی کنیم و 

 .به هدفش رسیده بود عراق ،ن مدتیدر اکشید و برای ما طول میکرمانشاه 

مختلف  یشورهاکاز  و مستشار راهنما تحت عنوان ینفراتم بعث صدام یرژ

م ه آنها .یگرفته تا مستشاران غرب سابق( روسی )شورویمستشاران از  .تداش

 تبدون محافظ م مسلح،نیروی عظی یک ن را به عنوانیمنافقه کردند کن کسیر

 اینها .بفرستند بدون پشتیبانی به داخل ایرانسرشان و  انواع هواگردها در باالی

 .درا آماده کرده بودن اهاز سه ماه قبل پایگاه انجام داده بودند ورا  هاتابک حساب

رده آماده ک آنهاروی  پوششبانی این نیروها و یبرای پشترا هواپیمای رهگیرشان 

ه کآیند این نفرات می ،شودوقتی که کار و حمله شروع می ،نبرددر محل  د.بودن

که هواپیماها و  ،دنباشداشته  نیمنافقیک پوشش سنگین هوایی روی سر 

 اغذک یرو هلیکوپترهای ما نتوانند به نیروهای منافقین نزدیک شوند؛ طرحشان

  هیچ حرفی بود نقص وحساب شده، موفق و بی
ً
 اام ،شدندباید موفق میو واقعا

بوط به مرموفق شوند،  ندستنشد و نتوا اینهااتفاقی که افتاده و باعث شکست 

 است. ییرد دفاع هواکعمل

 کهاو یک سایت رد، کحرکت روز عملیات که ستون منافقین به داخل ایران  

 اآلندرست در وسط منطقه روی سر منافقین و روی همان محلی که باید باشد، 

 یابی کنید، از آن سایتو توی آن جاده بخواهید سایت آباداسالمهم اگر شما بروید 

 ردکنید، غیر ممکن است از آن سایت بهتر، سایت ما در آن لحظه بهتر پیدا نمی

 . تعدادجنگیدیمبا دشمن آن روز ما تا آخرین موشکمان  در .منطقه مستقر بود

را رهگیری  آنهابود،  ـ Qفکر کنم مدل ـ  0اف فروند هواپیمای مدرن میراژ01

تعداد فروند هواپیما روی سر نیروهایمان را سرنگون کردیم، اگر 01کردند، می

هواپیمای  فروند ۳1تعداد توانستیم شاید می ،داشتیم هاوکموشک بیشتری 

 موشکمان تمام شد.  ولیهم سرنگون کنیم،  عراقی

، پوشش نیروهای هوایی عراق روی ریختگی هواپیماهای عراقهماین ببر اثر 

د. هواپیماهای ما، هوانیروز و م ریخت و دیگر نتوانست آنجا بیایسر منافقین به ه

به  5و اف 1اف با هواپیماهای دزفولهوایی همدان و هم پایگاه  هوایی هم پایگاه
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 درب و ،جا زدندهجوم آوردند روی سر منافقین و منافقین را همان بالگردهااضافه 

 و ، هواپیماهاقبل از درگیری .داغون کردند. دیگر به درگیری زمینی نکشید

ی که خدمت بزرگ البته .را از بین برده بودند ی منافقیننیروها بالگردهای ایرانی

 ،با خیال راحت و آسودگی کامل بالگردهاشد این بود که این هواپیماها و 

، نفربرها، هاتانک و توانستند بیایند تک تک نیروهای منافقین را شکار کنندمی

  بردند.... را از بین ها وماشین

روی داشت، آورده و روبه افکنشکاری و بمبآنچه که در توان هواپیماهای  عراق

آماده کرده بود، که بتواند یک پشیتبانی عظیمی  قبلشجمع کرده و از سه ماه  دکرن

پاشید و آن کاری هم  ، که خدا را شکر نتوانست، از هماز این نیروها به وجود بیاورد

و منافقین  کوتاه است زچی که در آخر جنگ کرد، وقتی دید اینجا دستش از همه

از پشت آمد حمله کرد به  ،نابود شد زهمه چی ، یعنی دید دیگرشوددارند نابود می

 سوباشی و سایت سوباشی ما را مورد حمله قرار داد.رادار سایت 

 بوکردم، گفتم که آقای دستن ستنبویادم هست آخرین صحبتی که با شهید د

وباره زنگ چند دقیقه بعد د .دیگر تشریف بیاورید پایین، گفت باشه ،موشک نداریم

د آییر هواپیمایی که میمن مس :گفت ؟چرا نیامدی :زدم، دیدم آنجاست، گفتم

 ینهااآیند، نمی آباداسالماز طرف  اینها ،پیدا کردم ،ندکبمباران میرا رادار سایت 

 .آینداز آن طرف می ـ  اسم دهات آنجا را من خوب بلد نیستمـ  از این دره پشتی

 7 اآلنم گفت ،بیاورمپایین سوباشی رادار از سایت من برای اینکه ایشان را  

ش دانی، نفراتخودت آنجایی که می !بیا ،اورلیکن ما داخل پایگاه داریم 8عراده

گویی، برو اورلیکن را بردار و ببر در آن مسیر که می عراده 7اند؛ اینهم آماده

 آنجا قرار بده. 

، من تلفن را قطع کردم همین کهولی دیگر دیر شده بود،  ،ایشان گفت باشه

از کسب موفقیت توسط پدافند هوایی در پس آید ایشان شهید شد. یادم می

 آن شهید ستاری ،عملیات مرصاد
ً
ر به این عملیات افتخا  قدر خوشحال بود که واقعا

                                                           
 عراده، واحد شمارش توپ است. .1
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م. دیگر موشک نداری گفتم که جناب ستاری تماس گرفتم وایشان  امن ب .کردمی

ک بگو النچرهایش را شلی زیانیرحیم گفت که به زد و میفریاد میبا خنده ایشان 

 شاد یعنی این جوری ذوق زده، خوشحال وکند، 
ً
عملیات غرورآفرینی برای  ؛ واقعا

 پدافند هوایی بود و باید در تاریخ این عملیات همیشه بماند.

، به موقع عمل کردند، به موقع سایت درست دهوشیار بودن های ماپدافندی 

ما اگر آن روز پدافند هوایی این هوشیاری را ا ند.کردند، باعث نجات همه ما شد

ان کنند، بار این ستون منافقین را بم ندتوانستنمی بالگردهانداشت و هواپیماها و 

نطقه را از این م ]منافقین[ بتوانیم آنهادادیم تا داند ما باید چقدر شهید میخدا می

رای ب بیرون کنیم و خدا را شکر پدافند هوایی توانست این افتخار را برای خودش

حفظ و ثبت کند. ولی خب شهدای ارزشمندی تقدیم انقالب  همیشه در تاریخ

و رم اسم بب ممکن است اآلنـ  بودند سوباشیرادار کردیم، افسرانی که در سایت 

  ـ اینهاهمه را اسم ببرم و ظلم شود به همه نتوانم 
ً
ه، تجرببا و دارافسران وزنواقعا

 ،ملکی جوادی، مثلمثل ورامینی،  ؛شود نگویینمی بودند، پشتیبان فکر و باسواد

به با سال تجرهشت  اینها .کمی نبودندافسران  اینها .خودمان مثل همین دستنبو

 این عزیزانشهید شدند و اگر  ،أسفانه در این آخر جنگکه مت ،خودشان داشتند

 عظیمی بود. ، برای پدافند هوایی سرمایهبودند

*** 

من در آن اتاق عملیاتی که داشتیم، و من پهن بود  یاتی جلومنطقه عملنقشه 

 د،با من تماس گرفتن شهید اردستانیاتاق عملیات همان قرارگاه.  ؛نشسته بودم

 .من آن نقطه را چک کردم .کن بررسیاین نقطه را  ای را داد و گفتمختصات نقطه

 گویند عراقمی .باید برود اینجا را بزند 1درخواست آتش کردند که اف اآلنگفت 

پدافند هوایی  نگاه کردم، دیدم سایت .دکندارد از این محل موشک پرتاب می

زمینی و سپاه این درخواست شده بود که  یاز سوی نیرو .گویندما را می هاوک

از آنجا موشک پرتاب  ددیدنباران کنند. چون میرا بم د تا آقای زیانیوهواپیما بر 

کار کرده و هواپیما هم شود، این درخواست خیلی جدی بود و روی آن هم می

 در این لحظه آخر و کوثر بود. هماهنگی تنگاتنگی بین قرارگاه فجر د.آماده بو
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اها باران کنند. هواپیمروند آنجا را بمدارند می زنگ زدند و گفتند شهید اردستانی

که به ایشان گفتم این سایت خودمان است، کجا  ،ندبود هم در حال حرکت

این سایت خودمان است که زدن ندارد. این اتفاقی هم که  ؟زنیدروید و میمی

من قباًل خدمتتان عرض کردم و گفتم که چابکی و ایشان فرمودند، این بود. 

شروع کردیم و این تمریناتمان ادامه  ۱از والفجر را های سریعحرکت سازیسبک

رسیده بود به اوج خودش. جایی  و به قول جناب زیانی داشت تا عملیات مرصاد

 در امتحاناتمان موفق می
ً
شدیم. چاالکی را شما بود که امتحان پس دادیم و دائما

 جایی نبینید. فقط در جابه

و  ببرد جاییو پشت یک دستگاه  ،ددرا ببن شچاالکی این نیست که دستگاه

در فریب دادن دشمن، ارتباط را به  ،. چاالکی باید در همه چیز باشددمستقر کن

ودت چگونه حالت خو اینکه فرکانس  گی تعویضو در چگون کردن چه شکلی برقرار

، آن اینهات چگونه باشد. مجموعه یجا شوی، انتخاب بعدرا تغییر دهی و جابه

تواند پدافند هوایی را در عملیات خودش موفق کند. ما در چاالکی است که می

ته باید داش هوایی آن چابکی و تازه بودن یا آن حالتی که پدافند عملیات مرصاد

باشد را در اوج خودش رعایت کردیم و هیچ کجا با خودمان راداری نبردیم که 

 دشمن بتواند نشت تشعشع ما را بگیرد و محل ما را کشف کند، هیچ کجا نبود.

کرد، پشت به دشمن و رو به زمین را آزمایش می هایشپاور های اگر آقای زیانی 

به  ایتس ازلوپی کبَ و نه  لوپیکرد، که به هیچ وجه نه دستگاه را تنظیم و چک می

  .نکندبیرون درز 

 درسایت ما  ،ه بوددر ارتفاعات قالج 015تراک  که فرمودند مرآتیآقای 

 در مانکهاو ارتباط ما با سایت  برایچهار کیلومتر سیم کشیده بودند  .چارمله

توانست ارتباط ما را از ارتباطات دیگر مرکز ارتباطات بود. دشمن نمی که ،قالجه

است. دشمن  قالجههمان  درترین دکل ارتباطی غرب کشور بزرگ .جدا کند

ا ه اینجا خبری است، یتوانست سر در بیاورد یا ملتفت شود، کچیز از آن نمیهیچ

 منطقه افتاده است.  دراینکه اتفاقی 
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ما با زیرکی کامل بهترین حالت را ایجاد کردیم که بیشترین فریب را دشمن 

کرد که سایتی در وسط این منطقه وجود بخورد، دشمن به هیچ وجه فکری نمی

 گه داشتهداشته باشد، به هیچ وجه خودمان را لو ندادیم و همه چیزمان را مخفی ن

دادند، به هیچ وجه نجام میاها برای این سایت مرآتیسازی که آقای جاده .بودیم

 و را داشته باشد خوردگیمکردند کمترین بهزدند و سعی میزمین را به هم نمی

در  دادیم کههیچ وقت شکل زمین را تغییر نمیکردند، تا بروند. فقط راه باز می

ها متوجه شوند که در اینجا فعالیتی انجام شده و یا اقدامی عکسبرداری، عراقی

جایی سایتمان به کردیم و جابهانجام خواهد شد. تمام این اصول را رعایت می

شد، چون رسیدند، شاید در نیم ساعت تا یک ساعت بعد انجام میمی محض اینکه

دستگاه از قبل مشخص شده بود و به  از قبل همه چیز آماده بود. مثاًل جای هر

رسید، یک شب یا یک روز یا یک هفته نیاز به سایت می محض اینکه آقای زیانی

توانست سایت را عملیاتی کند و موشک نبود و حداکثر یک ساعت و نیم بعد می

  شلیک شود.

ی به راحت اینها ،رودمیمحل سایتمان لو متوجه شده و به محض اینکه دشمن 

با و  ـ آید توی چارملهکند خیلی راحت میاز آن سایت چوار حرکت میمثاًل  ـ

اوج خود و همه  درحرکت هم  دریعنی چابکی  ،شدندجا میهجاب مشکل کمترین

ی که نسبت به روز پایانو در وضعیت فعلی با این اآلنچیز حساب شده بود. همین 

 تغییرات دادیم، تکنولوژی خیلی باالتر رفته ورا انجام  که ما عملیات مرصاد

ا که چه ر ایجاد شده، ولی شما مطمئن باشید آنهای پدافندی عظیمی در سیستم

 در مقابل آمریکا قابل استفاده است. اآلنانجام دادیم، همین  ما در عملیات مرصاد

انجام دادند و با  و آقای زیانی مرآتیآن کارهایی که آقای  ،در عملیات مرصاد 

اگر شما خوب بررسی کنید و به صورت  را همان کار در عملیات مرصاد کهاو سیستم 

در اوج  چابکی .نامه در بیاورید، امروز حتی در مقابل آمریکا قابل استفاده استینئآ

ها هم روی فرکانس وقتی نگه داشتند، هم محل کشف در تمام زمینه ،خودش بوده

ورزیده و چابکی که به محض اینکه  کارکنان بود. ها سریعجایینشد، هم جابه

 از خود گذشته  شد، ما یک همافر وتگاه عملیاتی می، دسندرسیدمی
ً
افسر واقعا
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ر روی رادار تغییر داشتیم، به نام   اللهءشاخدا ان 8.«کریمی صتیش»باسواد متبح 

د پای رسیهمین که می .العاده تیز و باهوشی بودایشان افسر فوق .نگهدارش باشد

 .نمادشد، حاال چه جوری نمیدستگاه خراب، نیم ساعته دستگاه درست می

ه ببیند ک رفته پیش آقای زیانیو ایشان را سوار ماشین کرده  مرآتیجناب آقای  

 دتنایشان گف .کریمی برطرف کندیشان اگر عیب دارد، آن را آقای شصتدستگاه

، به آنجا رسیدکه  یک ساعت در مدت که دستگاه هیچ عیبی ندارد و درست

ایشان هم شلیک  ده و آماده شلیک و همان موقع جلودستگاه را عملیاتی کر 

یعنی به محض اینکه رسیدند، این آخرین کنترل ما بود. همیشه آقای  .کردند

شد، اندازی سایت تمام میو دیگران وقتی که راه و آقای مرآتی شصتی کریمی

ای وجود دارد یا نه، و اگر وجود داشت رفتند کنترل کنند که آیا مشکل و مسئلهمی

 مستقر شدند. سایتشان را هم برطرف کنند. این افراد در کمترین فاصله رفتند

شد. بعد از آن هم عماًل هم شلیک انجام می کردند،بدون نقص آماده شلیک می

کنم گفتند که سالم بودن سامانه را با شلیک موشک ثابت کردیم. فکر نمیمی

ن تری، به باالچاالکی و چابکی از این باالتر وجود داشت. ما آخِر عملیات مرصاد

 میزان چاالکی در پدافند هوایی رسیدیم که دوستان آن را در همان عملیات مرصاد

 به اجرا گذاشته بودند.

به  ،دفاع مقدس را نگاه کنیم هسال ۱ ، دورانما اگر تاریخ جنگ را نگاه کنیم

 ا سال اول جنگ م یعنی همیشه یکسان نبود. ،عوض شده مرور این مراحل
ً
واقعا

 ینانپایه ما نقش آنچجنگیدیم و وسایل زمینپایه میپدافند هواپایه داشتیم، هوا

و بار اصلی این مرحله روی دوش رادارهای ما بود، که هواپیماها را  ندنداشت

  کردندبه سمت هدف هدایت میو  کنترل
ً
 زمین به هوا رویپدافند هوایی و تقریبا

دیگر  ،سال هشتم جنگدر ولی  ،داشت کزتمر حاشیه و کارهای فرعی و کوچک 

ال به عنوان مث ند.در پدافند هوایی نداشت کنیدهواپیماها آن نقشی که فکر می

مدارکی در نیروی هوایی وجود دارد که به تعدادی از هواپیماها ابالغ شده بود که 

                                                           
 های دفاع مقدسدر سال از جمله متخصصين متبحر نگهداری سامانه هاوك .1
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)گشتی  capی هاهواپیمااگر . ماندنداز زاگرس جلوتر نروند و روی زاگرس می

آنها این آمدند، به کردند و تا آن حد جلو میپرواز می یا هواپیماهای مشابه رزمی(

 شد. این نقش به همین صورت متفاوت است.دستورات ابالغ می

ن هم به آ ،ته به وظایفش عمل کردکته به نکن ات مرصادیپدافند هوایی در عمل

 بیشتر تشریحرا باید  عملیات مرصاد .خدا رحمتش کند ،درایت شهید ستاری

 هدر سایت چهارمل 8یانیز ،شروع شد وقتی مرصاد پیش از این هم گفتم که کنیم.

بود. یک شب قبل از عملیات در همدان  9بود، دستنبو آباددر اسالم 2مرآتیبود. 

جا شده بود. شما بروید بررسی کنید و ببینید چرا هسایت ما در منطقه جاب مرصاد

هر روز « شود.دارد حمله می اینجا» گفت:مرتب می جا شده؟ شهید ستاریهجاب

 «.آدم بیار، موشک ذخیره کن» گفت:می

فروند هواپیمای دشمن را زدیم و آن پوشش  01 تعداد روز عملیات مرصاد 

 ات طوری بود کهیعمل یشکستیم. در ابتدادر هم را  سنگین نیروی هوایی عراق

و  آمدندنزدیک شود. اگر منافقین می آنجاتوانست به ما نمی 1یک فروند اف یحت

خیلی معضالت برای مردم  ،شدندگرفتند و با مردم قاطی میرا می کرمانشاه

ولی پدافند هوایی با عملکرد خود آسمان را از هواگردهای عراقی گرفت  ،داشتند

نیروهای سطحی ما هم به  ،و در اختیار هواگردهای خودی قرارداد. در نتیجه

 خوبی عمل کردند.

باید  ،بیان کنماگر بخواهم به طور خالصه وضعیت تجهیزاتی خودمان را 

 اینگونه بگویم که:

 و رادار، پایگاه هوایی همدان، پاالیشگاه کرمانشاهدر منطقه همدان، ایستگاه 

 تجهیزاتی نظیر سامانه موشکی ،سایت ایالم تجهیزات پدافند هوایی خود را داشت

محمد کرمانشاه، سایت موشکی  پیرانبار همدان، سایت موشکی هاوک ۲ هاوک

                                                           
 سرهنگ بازنشسته رحيم زياني معاون عمليات و همچنين رئيس بازرسي سابق پدافند هوايي نيروی هوايي  .1

 سرتيپ دوم بازنشسته ابراهيم مرآتي جانشين اسبق پدافند هوايي نيروی هوايي .2

به همراه  1311مرداد 3از شهدای سايت راداری سوباشي كه در مورخه  شهيد سرتيپ فرهاد دستنبو .3

 شهدای سوباشي به شهادت رسيد.
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رسد سامانه پدافند هوایی  1، تعداد اضافه بر این تجهیزات چهارمله ایالم. هاوک

شد. یکار گرفته مه که برای حفاظت پایگاه ب ،داخل پایگاه همدان بود گارداسکای

 پایگاهای به صورت آماده داخل قبضه سامانه پدافند هوایی توپخانه 01تعداد 

 وجود داشت. همدان

 بود و وظیفه این)پدافند هوایی(  این تجهیزات تحت فرماندهی قرارگاه فجر

 برای پشتیبانی از نیروهای سطحی در نظر گرفته شد و 
ً
مین به هقرارگاه صرفا

 دفاع از نقاط و مناطق حساس و حیاتی کشور نداشت. ای برای هیچ وظیفه ،منظور

و اجزای زیرمجموعه آن  در قرارگاه فجر باید اشاره کنم که در خصوص کارکنان

های از کارکنان مأمور سایر گروه گاردو چهار رسد اسکای سه سایت هاوک نظیر

نفر  5از تعداد گروه مهندسی رزمی در  ،شد. همچنیناستفاده میپدافند هوایی 

نفر  ۲1مستقر در منطقه حضور داشتند. تعداد نفر سرباز عادی و راننده  01کادر و 

ر د و ماشین آالتبه همراه تمام تجهیزات  نفر سرباز )انباردار و راننده( 11کادر و 

ی که در اختیار مهندس حضور داشتند. برخی از این تجهیزات پشتیبانی آماد رزمی

 1لودر، تعداد دستگاه  ۲دستگاه بلدوزر، تعداد  ۲عبارتند از: تعداد  ،رزمی بود

 دستگاه وانت. 7الی  1دستگاه کمپرسی، تعداد 

در آماد رزمی تعداد یک دستگاه وانت، یک دستگاه استیشن، سه دستگاه 

 کی گازوییل، تانکر تگاهیک دسپانزده دستگاه تانکر آب، ای، جیپ کالسکه

دستگاه وانت با تانکر برای حمل بنزین، دو دستگاه جرثقیل اطلس و یک دستگاه 

 وجود داشت. ۳00کامیون بنز 

در دو  و لوجآماد رزمی پایانه ترمینال با تجهیزات کامل برای اتصال به شبکه 

 هاوک و پدافند هوایی و ایالم مستقر بود. انبار کامل قطعات فنی آباداسالممحل 

داری ، انبار سررشته ADSLبا عنوان  آباداسالمدر  های هاوکسایت P11اضافه بر 

ینر مستقر بود. تعداد سه کانت آباداسالمکه تعداد هفت کانتینر در  ،پوشاک و آذوقه

 مردمی هایداری و سه کانتینر کمکقطعات یدکی فنی و هفت کانتینر سررشته

 نیز وجود داشت. 
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داری بر سررشته عالوهکارکنان های های مردمی، نیازمندیدر انبار کمک

و تعداد د؛ و... مستقر بودسازمانی همانند لباس زیر، دمپایی، آجیل و تنقالت 

گسترش یافته بود و برای تأمین  آباداسالمدر سری تجهیزات کامل آشپزخانه 

 برداری قرار گرفت.غذای کارکنان مورد بهره

پشتیبانی دوم منطقه نیز انبار و یک شیلتر در پایگاه همدان بود. در شیلتر 

ها و وسایل کششی و لوازم مورد نیاز توپخانه پدافندی و تا و اورلیکن گارداسکای

 شد. وظیفه این مرکز تأمین غرب کشور بود. آن نگهداری میحدودی وسایل مازاد در 

را آماده کرده به صورت همزمان تعداد چهار مرکز پدافندی دیگر  قرارگاه فجر

 در حد همین توان که شرح دادم
ً
 ( با مسئولیتغرب )تبریزشمالدر  ،بود. تقریبا

رای ب در دزفول )بین دهلران و مهران(. آسمان شمال تا چنگوله، نرسیده به دهلران

رای ب )طالئیه(. در امیدیه تا شمال اهواز تر از مهرانتأمین پدافند هوایی پایین

یی برای تأمین پدافند هوا قرارگاه شاهد. در بوشهر منطقه جلو تأمین پدافند هوایی

 .عباسدر نهایت در بندر  منطقه جلویی بندر لنگه.

 منطقه یا قرارگاه فرعی بود.  7دارای  بندی باید بگویم که قرارگاه فجردر جمع  

ط مقدم ختجهیزات و وسایل پشتیبانی که محل ذخیره  قرارگاه فرعی تبریز -0

 و عملیات بود.

را بر  آباداسالمدهی عقبه همدان تا که پوشش آباداسالمقرارگاه فرعی  -۳

 عهده داشت.

 را برعهده داشت. دهی دزفول تا اهوازکه پوشش قرارگاه فرعی دزفول -۲

 راهی شادگان،دهی امیدیه تا سه)شاهد( که پوشش امیدیه قرارگاه فرعی  -1

 را برعهده داشت. و آبادان اهواز

 داد.که از بوشهر تا بندرلنگه را پوشش می قرارگاه فرعی بوشهر -5

داد.که از بندرعباس تا بندر لنگه را پوشش می قرارگاه فرعی بندرعباس -7



 

7۲ 

 همرزماران یاز  یادی

 

بل از قبودند.  یشان انسان بزرگیه اکم ید بگویبا ید ستاریدر خصوص شه

 بود. در طول چند سالی که ستاری های زیادی دیدهآسیبنیروی هوایی ما  ستاری

ترین ترین و سنگینمهم نیرو ]هوایی[ بازسازی شد... ،بود فرمانده نیروی هوایی

ایجاد حس خودباوری در بین  ،در نیروی هوایی انجام داد کاری که شهید ستاری

 است. 8کارکنان نیروی هوایی

قهرمان  یکدفاع مقدس مثل  یهادر سال یینان پدافند هواکار کدام از کهر 

 یدایزحمات ز کینیا هستند. مرحوم سرهنگ سیها مثل درین پدافندیبودند. ا

 یبیرب و غید. آدم عجینکرا فراموش ن کینیسشور متحمل شد. کن یت ایامن یبرا

را از  کینیبود. س یریبود. آدم پرتالش و سختگ یور سراسرکنکبود. رتبه اول 

 کدر جاس کینیشناختم. آن زمان سیم ،ردمکیخدمت م ه در بندرعباسک یزمان

آمد. همان موقع یبه ما به بندرعباس م یشکسر  یبرا یرد. هر از گاهکیخدمت م

 اطالعات رد،کیمه صحبت ک یاست. در مورد مسائل یه افسر باسوادکدم یفهم

 بود.  یمنؤه انسان مکنیضمن ا ،داشت ییباال 

 ها ازالعاده قاطع بود. بعد از انقالب تا زمان جنگ، سالارش فوقکالبته در 

ردند. ک یازسکرا پا کینیه سکدم یجنگ شن ییام ابتدایخبر نداشتم. در ا کینیس

ود. نب یلکنمازخوان بود. اهل مشروبات ال کینیس ن مسئله متعجب شدم.یاز ا

اند. ش پاپوش دوختهیه براکشتر متوجه شدم یب یبود. با بررس یانسان معتقد

 یر، منظم و قاطع بود. برخیارش سختگکدر  یلین فرد خیه اکنید به خاطر ایشا

 انستند. ه حساب مناسب دیتصف یشان فرصت را برایردستان ایاز ز
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 از ام ،ناه استگیه بکشناختم و مطمئن بودم یم او را چون
ً
 رانبه ته هیدیفورا

شان به من عالقه داشتند. من یرفتم. ا 8م نزد جناب سرهنگ افشاریرفتم. مستق

شان در ارتباطم. سرهنگ ین فرمانده داشتم. هنوز هم با ایبه ا یهم عالقه خاص

 در جنگ حضور مک ،بود یشک، درست و زحمتکافشار آدم پا
ً
ت. داش یثرؤه اتفاقا

 یراکه کح دادم. از او خواستم یاو توض یرفتم دفتر سرهنگ افشار و ماجرا را برا

ضور ه حکر بار نرفت. به او گفتم یانجام دهد. افشار ز کینیبازگرداندن س یبرا

 کینیاست. اگر س یدوستاست. او انسان معتقد و وطن مؤثرجنگ  یبرا کینیس

ا در یگناه است. به او گفتم یچون او ب ،ینک یسازکد پایمن را هم با یرا برنگردان

 را به خدمت برگردان. کینیا سینم ینشیدفترت بست م

تماس گرفت. بعد از اتاق خارج شد  ییهوا یرویفرمانده ن اافشار هم به ناچار ب

 کینیو من همچنان در اتاق افشار ماندم. چند ساعت بعد افشار به همراه س

 از او عذرخواهکخوش استقبال  یبا رو کینیبرگشتند. از س
ً
ردم. ک یردم و صراحتا

ت. آن ش آمده اسیار پکشما در  یریل سختگیتفاهم به دلن سوءیه اکبه او گفتم 

از دلش درآوردم و حاضر  باألخرهس و از انقالب دلخور نباش. یانقالب ننو یرا به پا

ه ماند. خودش ب برنگشت همان تهران کگر جاسید یول ،ه به خدمت برگرددکشد 

وان رزم ش تیه منجر به افزایدید. حضور او در امیایب هیدیه به امکشنهاد داد یمن پ

د سامانه پدافنبعدها  ژهیبو ،ییارتفاع پست پدافند هوا یهادر سامانه یو آمادگ

ل متحو کینیتوسط س ینیزم یروین یگاردهایاکشد. اس گاردیاکاسهوایی 

 ،شده بود یداریخر ینیزم یرویتوسط ن گاردیاکاس یهااز سامانه یشد. تعداد

 ها را به جبهه آورده بودند. و توپردند ک یرنگهدا ه رادارها را در اصفهانک

 و افزارها ناراحت بودن جنگیا یریارگکاز نحوه نامناسب ب کینیمرحوم س

 یید بابایا شهی ید ستاریه شهک. هر بار ردکیم یادآورین مسئله را به من یا

د یهت شیرضا باألخرهت را بزن. یهاه حاال حرفکگفتم یم کینیبه س ،آمدندیم

م یگرفت شور راک ییهوال پدافند کو در سطح باالتر ستاد  یید بابایو شه یستار

                                                           
 سرهنگ ناصر اسکندر افشار فرمانده وقت پدافند هوايي نيروی هوايي .1
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ز کر ها را از متوپم. یردکمنتقل  ییهوا یروین ییها را به پدافند هوال سامانهکو 

ز حساس و کدر مرارا افزارها ن جنگیم. ایل گرفتی... تحوو توپخانه اصفهان

ستقر ... مو ینفت یهاخانهها و تلمبهشگاهیر پاال ینظ ،شورک یاقتصاد یاتیح

 ایردک
ً
 ییبه پدافند هوا ینیزم یرویه از نک یافزارها و نفراتن جنگیم. اتفاقا

ث ه باعک نددر ارتفاع پست مبدل شد ییآمدند، به ستون فقرات پدافند هوا

  شد. ییپدافند هوا یسرافراز

 گاردیاکاسسامانه پدافند هوایی ت با که حفظ نفت مملکد بتوان گفت یشا

 وقتر شد. یپذانکام
ً
گفته د. مان هیدیدر ام کینیمرحوم س ،رفتم من به دافوس یبعدا

 زیبرت ییگروه پدافند هوابه  یید خضرایطبق خواست شه بعد از دافوسبودم که 

با د. یایها به وجود نیپدافند یبراخلق مسلمان  که گروهیاز ناح یلکتا مش ،رفتم

 ییگروه پدافند هوا یشد. برا ینوساز یارکگاه دوم شیپا ،یید خضرایت شهیحما

م. یردک یرا در گروه نوساز یشیگرما یهاستمیم. سیاز شهر آورد یدنیز آب آشامیتبر

د به یه باکآمد و گفت  یید بابایه شهکنیتا ا ،ها باالتر رفتنان و خانوادهکار کت یرضا

 ،ارد شدمو  که به خار کنیز گفتم. به محض این نیش از ایپ ران مسئله ی. ایبرو کخار 

م. با ینداشت کدر خار  گاردیاکتا آن زمان سامانه اس خواهم.یرا م کینیه سکگفتم 

ر مستق کره خار یجز ز در مناطق مختلفین گاردیاکاس یها، سامانهکینیورود س

 اردگیاکاس رسد هشترد. تعداد ک یابیدر بدو ورود اقدام به موضع کینیشد. س

 یاهلحظ کن مرد در خار ی. ادجهاد استان فارس ساخته ش کمکبا  شد و ینیش بیپ

 یهاکچ یرفت. وقتیگر میموضع د یکن موضع به یآرامش نداشت. مدام از ا

 تیامنمن »ه کرد کاعالم  کینیس ،امل شدک گاردیاکاس یهامربوط به سامانه

ا هیگر عراقیطور هم شد. دنیهم «.منکین میرا تضم «آذرپاد»و  «یت» یهالهکاس

  ق قرار دهند.یرا مورد بمباران دق کره خار ینتوانستند جز یبه راحت

در برابر بمباران  کره خار یدرصد حفظ جز ۱1 یال 61ه کم یتوانم بگویم

 اردگیاکوجود اس است. کینیو مرحوم س گاردیاکنان اسکار کدشمن مربوط به 

 دگار یاکستم اسین سیرد. همکارآمد کرا نا عراق ییهوا یروهاین یهایکتکتا

 کف است از خار یرا مورد اصابت قرار داد. ح تو اگزوس شمیرم ابرک کموش یتعداد
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دانم. یران میدر ا گاردیاکشان را پدر اسیم. البته ایینگو کینیم و از سییبگو

 م. یهست کینیمرحوم س یهایریون سختگیرا مد گاردیاکاسن امروز یپلیسید

 از یکیه در کن است یدارم ا کینیو مرحوم س ید ستاریه از شهک یاخاطره

با همان صالبت خود به ارائه گزارش  کینی، مرحوم سید ستاریشه یدهایبازد

اه رضاه ش» :در گوشم گفت یبه آرام ید ستاریرفت شه کینیس یپرداخت. وقت

بود  کینیو ابهت س یوشک، سختیریبه سختگ ید ستاریالبته اشاره شه «!است؟

 بود. یو انقالب یمذهب یانسان کینیوگرنه س

 برد. همافریرا با خود م آنهارفت یم ه هرجاکار هم داشت ی یتعداد کینیس

گر ید کیی ،نیو همچن یفیبه نام شر یتوپچ همافرنفر  یکبرپور، کبه نام ا چیتوپ

ه مورد عالقه مرحوم کبود  8نژادصادق ین آقایه با خود داشت همک یاز نفرات

 بودند. کینیس کنفیم ال ین سه نفر جزء تیا بود. کینیس

 « مرآتیامیر »برادر عزیزم 
ً
یکی از مردان شجاع، نترس، قدرتمند،  که واقعا

حکیم و بردبار پدافند هوایی بودند. ایشان اوایل جنگ از روزی که  شهید چمران 

کار و گروه چریکی خودش را آغاز کرد، جزء نزدیکان و یاران شهید چمران بودند و 

قدم به قدم با ایشان همراه بودند، تا لحظه شهادت شهید چمران و یکی از افراد 

های شجاعی که در آن مدتی که گروه چریکی شهید ورد اعتماد و یکی از آدمم

ز را تا قبل ا« مرآتیامیر »کرد، ایشان همپای او و گروه وی بود؛ چمران فعالیت می

بود و  ۱شناختم و اولین برخورد ما همان عملیات والفجرنمی ۱عملیات والفجر

، توان و شجاعتدعوت نکردم، برای اینکه با  را هم ایشان ۱در عملیات والفجر

به قرارگاه آورد و به من  نداشتم. ایشان را خود شهید باباییآشنایی وی  قدرت

تا امروز یک لحظه از هم جدا  ،معرفی کردند، ولی از آن روزی که با هم آشنا شدیم

 نشدیم و همیشه در عملیات
ً
افسری شجاع، نترس و  ها با هم بودیم و واقعا

ویم این را بگ از فداکاری و شجاعت ایشان که چه فردی هستند .ناپذیر استوصف

رحی ط و شهید بابایی قرارگاه غرب نشسته بودیم که شهید ستاری درما مثاًل ، که

                                                           
هايي همچون فرماندهي پدافند هوايي نيروی هوايي، دار مسئوليتبعدها عهده نژادامير سرتيپ ستاد صادق .1
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جام ان راکه بروید فالن منطقه کردستان چنین عملیاتی  ،ددادنبرای ما شرح  ار 

 که  گذاشتممیبرنامه  . من برای خودشدبدهید. شب این صحبت می
ً
 اصطالحا

ایشان  اما ،انجام بدهم راکاری  آنجام وبر  .یا فالن منطقه بروم پیرانشهر بهفردا صبح 

 گفتزد و مین منطقه زنگ میااز هم .که صبح برسد رفترا میآن مسیر  شبانه

 .بازدید و شناسایی کردم ار  من اینجا که

د یسرگذشت او را بشنو ه اگرکم ید بگویبا یانیدر خصوص جناب سرهنگ ز

کی ی« امیر زیانی»د گرفت. یاو در جنگ قرار خواه یهایارکثار و فدایر ایتحت تأث

د خونسر  ،شجاع ،ها، فوق العاده مسلط، خیلی دقیقاز افراد مسلط به سیستم

ن امحل خودش درمحاصره دشمن قرار گرفتند. یک دفعه  دوبار درایشان  هستند.

نشینی کرد و یک دفعه با یک چابکی خیلی زیبا از و دشمن عقب ماندندسایت  در

دو دفعه ایشان به این منوال در حال اسارت به دست دشمن  گریخت.دست دشمن 

 طرف آنش روی دوشش بود و این طرف و کهاو همیشه سایت  .کهاو با سایت  ،بود

 یفرمانده سایتمان آقای زیان .موریت سنگینی هر کجا که داشتیمأبا هر م .رفتمی

برادر دومشان شدند. بود. ایشان برادر دو شهیدند، دو برادرشان در جنگ شهید 

 ای زیانیآقبرادر  تماس گرفتند و گفتند کهمن  اب که شهید شدند، شهید ستاری

ه یک بلک ،کنید برود شیراز او را راضیولی یک جوری  ،دنگوییشهید شده، به او 

ک گفتم بیا برو شیراز ی ،مکردبرای پدرش. من با ایشان صحبت  دالیی باشست

شاید برای برادرتان یه  ،دونمگفتم نمی ؟ات. گفت چی شدههسری بزن به خانواد

گر چیزی دی ؟شهید شده» پرسیدند:ایشان خیلی با خونسردی  .هایی افتادهاتفاق

 
ً
 «.دشاید اینجوری باش !خوب» :گفتم .«شهید شده است غیر از این نیست، حتما

 «؟ش رسید. من برای چی منطقه رو ترک کنم برمآرزواون به  !شکر ور  خدا» :گفت

 شان تشریف نبردند.دومشهادت برادر مراسم برای گونه شد که اینو 

ست. اما الزم است از یر نیپذانکام ،نمکاد یارانم کاگر بخواهم از تمام هم

 ر ویتقد ،همراه و همرزم ما بودند عراق یهایه در جنگ با بعثک یسانک یکایک

گونه ن هر م. آنها بدویآنها سخن بگو ینو جانفشا یثارگرینم و به صراحت از اکر کتش

 اد، نام و عزتشان مستدام باد. یدند و گمنام ماندند. یجنگ ییادعا





 

7۳ 

 ییخ پدافند هوایحفظ تار یتالش برا

 

 پدافند هواییای که از قرارگاه اولین نوشته و من از زحمتی که شما کشیدید

کنم. اری میز سپاسگ ،ایدکرده منتشر 8«قدر تشنگی»با عنوان  اجا )ص(األنبیاءخاتم

خواهد گرچه نسبت به مطالب نوشته در این کتاب یک مقداری مسئله دارم و دلم می

ولی از زحمتی که کشیدید و از راهی که شروع  ،هم صحبت کنیم بیشتر در مورد آن با

جنگ  طوری که در زمانهمان هوایی من معتقدم پدافند. کنمکردید تشکر می

هنوز هم روی نوشتن تاریخش مظلوم است. البته من تالش خود را به  ،مظلوم بوده

وقت بیشتری دارم، یک مقدار هم در  اآلنچون  انجام دادم.های مختلف صورت

نوشته و هم  ،ساعت صحبت کردم و اینها را ضبط کردم 011نگ در حدود معارف ج

ایی هها بازگو کردم و البته این صحبتدفاع مقدس خیلی مطالب را برای آندر موزه 

 که این طرف شده همه متعلق به یک طیف خاصی از جنگ است. 

ابتدا تاریخچه کوتاهی از پدافند  ،من قبل از اینکه صحبتمان را شروع کنم

 و کنممیمواردی را به شما گوشزد کنم و پس از آن هوایی کشورمان را بیان می

گفت که دودستگی عجیبی در طول جنگ در پدافند هوایی و نیروی هوایی خواهم 

دستگی باید به تاریخ پدافند هوایی نگاهی دقیق برای شناخت این دو .حاکم بود

 داشت.

 0۲01از سال  ،در واقع .گرددبازمی قبل چند دههبه  پدافند هواییسرمنشاء 

در  البته .شد اندازیراه ، واحدهایی برای پدافند هواییدر نیروی زمینی در ابتدا

و  به لحاظ سالح آن زمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته، پدافند هوایی ایران

 سامانه بسیار ضعیف و محدود بود.

                                                           
وسط ت د پدافند هوايي در دفاع مقدساولين كتاب منتشر شده با محتوای عملکر« قدر تشنگي»كتاب  .1

فر و محمود حجامي به رشته تحرير در توسط رضا جهاناجا است كه  )ص(االنبياءقرارگاه پدافند هوايي خاتم

 توسط نشر روناس منتشر شد. 1311آمد و در سال 
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  0۲۲7تا  0۲01از سال  هوایی پدافند
ً
 ضدهوایی هایپمحدود به توعمدتا

های پدافند ترین فعالیت. از جمله مهمبود معمولیهای زمین به هوا و سالح

توان به جنگ جهانی دوم و حمله متفقین به ایران اشاره هوایی در این دوره می

 و شوروی ، پدافند هوایی به سمت هواپیماهای انگلیسی0۲۳1در شهریور کرد. 

برای  د وشووفق به ساقط کردن هواپیما میم سابق تیراندازی کرده و حتی در تبریز

  هواپیماهای مهاجم ایجاد زحمت کرده بود.

دو دوره از  تاریخی خودگیری و در طول فرآیند از زمان شکل پدافند هوایی

لبته ا به نیروی زمینی بازگشت. دوبارهنیروی زمینی به نیروی هوایی منتقل شد و 

 در نهایت نیروی هوایی متولی پدافند هوایی شد.

 از سال اشریزیپی، شناسیممیپدافند هوایی  به عنوانآن چیزی که امروز 

ت اهمی بربنیان گذاشته شد. دعواهای سیاسی بلوک شرق و بلوک غرب  0۲۲7

ایران  ینظامنیروهای  ،به همین دلیل  تیکی کشورمان افزود.یجغرافیایی و ژئوپل

های روز دنیا های مختلف زمینی، هوایی و پدافند تقویت و به سامانهدر بخش

 و ایتخصصی و حرفه به طور کشورمانپدافند هوایی  ،شدند. در نتیجهمجهز 

های فوق مدرن آن کار خود را با سامانهدوران جدیدی از  0۲۲7سال  از رسمی

با کمک کشورهای غربی، نیروهای نظامی کشور و  ،. در واقعآغاز کرد روزگار

رق و بلوک ش ویالبته شور  های تابعه همچون پدافند هوایی تقویت شدند.سازمان

ت ایران هم برای اینکه بازار سالح و تجهیزات ایران را از دست ندهد، به درخواس

هوایی های ضدها نظیر توپبرخی از سالحمثبت داد و برای خرید سالح پاسخ 

 را در اختیار ایران قرار دادند. متری و...میلی 56، متریمیلی ۳۲

سیر صعودی کشورمان گسترش پدافند هوایی  0۲1۱سال تا  0۲۲7از سال 

شیوه بکارگیری سال برای فراگیری  0۳در طول  کارکنان پدافند هواییداشت. 

 .عزام شدندایس ئپدافند هوایی به آمریکا، انگلستان، ایتالیا و سو تجهیزات جدید

و سایر هواگردها  1اف ،5اف البته در نیروی هوایی خرید هواپیماهایی همانند

مورد رادارهای تحولی در اقتدار هوایی ایران به وجود آورد. و...  0۲1همانند سی

 برای ایجاد پوشش راداری از آمریکا و انگلیس و... خریداری شد.هم نیاز 
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راداری و موشکی های سایت ـ 0۲1۱الی  0۲۲7از سال  ـسال  0۳ آندر 

ایستگاه  ۳1احداث توان به از جمله می .پدافندی مختلفی در ایران ساخته شد

 . اشاره کردزمین به هوا در سطح کشور پدافند هوایی گردان  0۳رادار و 

 ،سه سال طولدر تحولی جدید در پدافند هوایی شکل گرفت.  ،0۲1۱از سال 

 ۲7 عداد، تشکل گرفتستون فقرات پدافند هوایی نوین ایران  ،50تا  1۱از سال 

 01افهواپیمای  ،در این مدت ،. همچنینشدمستقر اندازی و راه هاوکبار آتش

در  بتهال ؛ کهگرفتدر اختیار ایران قرار  ،بود آمریکاترین هواپیماهای که انحصاری

از این جنگنده رهگیر  جز نیروی دریایی آمریکا هیچ کشور دیگریبآن زمان 

ها منجر به این شد که دفاع هوایی مجموع این خریدها و آموزش .برخوردار نبود

 01یعنی مبتنی بر هواپیماهای شکاری و رهگیر نظیر اف ن هواپایه باشد،ایرا

 ایه بهدفاع هوایی هواپمنجر به این شد که رفته رفته  تحمیلی باشد. تحوالت جنگ

 پایه تغییر وضعیت یابد. دفاع هوایی زمین

ه عمل پایدفاع هوایی هواپایه بهتر از دفاع هوایی زمینای بر این باورند که عده

اما تحریم و شرایط  ،شاید این سخن درست باشد ،کند. در شرایط معمولیمی

ند از تجهیزات پدافهای خودمان تکیه کنیم. جنگی منجر به این شد که به داشته

وری بهره بیشتر ببریم و بهره ـ نظیر سامانه پدافند هوایی هاوک پایه ـزمینهوایی 

ای به این واقعیات توجهی ندارند. برخی هم مغرضانه عده را افزایش بدهیم. آنها

دو  با ،شنویدمیهایی که شما گفتهبه همین دلیل است که گویند. سخن می

ردن که جدا ک ،ویدنشبا دو بیان و گویش مختلف می ،شنویدمی فمختل گاهدید 

ا شما نسبت به آیندگان  است که ب ولی این وظیفه .این امر برای شما مشکل است

ها را تجزیه و تحلیل کنید، بررسی کنید و آنچه که صحیح است را دقت این گفته

توانید تالش کنید که این چه میکنم که هرمی من از شما خواهش .در بیاورید

خدای  .را از هم تفکیک کنید آنهامطلب را کاماًل از هم جدا کنید و راست و دروغ 

 ولی ،گویدخواهم به کسی توهین بکنم یا بگویم که کسی دروغ میناکرده نمی

  .دیدها متفاوت بوده است
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 توهین می ،آمدندهای مختلفی که مینمونه
ً
 کردند.همین آقایان به ما علنا

هست و  اینها ،شوراندندرا علیه من می کارکنانحتی مواردی دارم که همان زمان 

 در این کتاب المقدسشماست. این مطلب که در مورد بیت نش وظیفهدجداکر 

ن آمد. دوست دارم ای یک مقدار برای من سنگین ،ایدنوشته ]کتاب قدر تشنگی[

ی ایگویم و شما بروید و رو را یک مقدار باز کنم. این واقعیت را من خدمت شما می

رف هرکسی یک ح رآن بررسی کنید و بروید شواهد دیگری بیاورید و ببینید اگ

 آیا صحت دارد یا نه؟ ،زنددیگری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6۲ 

 ناهمطراز پدافند هوایی

 

 ،کامل هوایی هر کشوری بر کشور دیگرتسلط و برتری رد بین دو کشور، در نب

در صورتی که خواهد داشت. تر به همراه عواقب ناگواری را برای کشور ضعیف

ات کارآمد مسلط شود، با تجهیز  نبردبر فضای  ترپیشرفتهوری افنو دارای  برترکشور 

های خود را بر طرف خواستهتوانایی آن را خواهد داشت که  ،روزهای بفناوریو 

هر حرکتی را از طرف مقابل سلب  توانایی انجام ،اعمال نماید و در واقعمقابل 

لیات طوفان ها و متحدین در عمبرتری هوایی آمریکایی ،به عنوان مثالنماید. 

 نیروهای سطحی عراقی شد.منجر به ناکارآمدی  صحرا در برابر عراق

ه و بدیده و باتجرپدافند هوایی نیرومند، آموزشدر عملیات طوفان صحرا، 

توان مقاومت در برابر تکنولوژی  مجهز به تجهیزات روز شرق و غرب کشور عراق

مریکا را پیدا نکرد و پس از مقاومتی ناچیز، خیلی زود از هم گسیخته شد و آبرتر 

گونه که شاهد بودیم، کلیه . همانکردفضای کشور خود را به دشمن واگذار 

های روز دنیا بودند، به کشورهای مجاور هواپیماهای عراقی که از بهترین

هوایی عراق منهدم زمین به هوای پدافند  هایسامانهگریختند. اکثر وسایل و 

مریکا بر فضای کشور عراق مسلط شد و به برتری مطلق هوایی رسید. پس آشدند و 

مریکا بر فضای کشور عراق مسلط شد و کنترل کامل آن را در دست گرفت، آاز آنکه 

ارتش عراق با هشت سال تجربه نبرد سنگین زمینی، ابتکار عمل در صحنه نبرد را 

ها و تجربه رزمی به توانایی همگی دامی از او سلب شد.از دست داد و توان هر اق

را از لحاظ اعتقادی، روحیه و شجاعت  آنهاارتش عراق و قدرت توان آن واقفیم. ما 

کرد و ترین حرکت خود را در دید دشمن احساس میمحک زدیم، وقتی کوچک

ر د، دشبرای هر اقدام کوچکی با اقدام متقابل شدیدتر از جانب دشمن مواجه می

مریکایی یارای مقاومت نداشت. شاهد بودیم آاعتقاد تجربه و بیمقابل سرباز بی
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قاومتی مریکا با مآکه چه راحت این ارتش توانا و باتجربه زیر پوشش سنگین هوایی 

 ناچیز تسلیم شد.

نیز شاهد بودیم. ارتش منظم و مجهز لیبی تحت  همین حالت را در لیبی

دست ز اگیرترین و دیکتاتورترین فرماندهان وقت، پس از فرماندهی یکی از سخت

کشورهای غربی بر فضای لیبی به هواگردهای و برتری مطلق  آسمان کشوردادن 

 ندیده شد. مردم عادی و آموزشمخالفین و راحتی مغلوب 

هیچ طرحی برای  و لیبی عراق ی هوایی کشورهایپدافندها ،در هر دو مورد

برای مقابله  نبرد ناهمطراز پدافند هوایی خود با دشمن نداشته و هیچ اقدامی

 انجام ندادند. مؤثرتر 

 عملیاتی پیمانش، در یوگسالوی سابق همیکا و کشورهای هممرآ ،در مجموع

ای هکردند. فاصله یوگسالوی با فرودگاهریزی و اجرا را برنامه و لیبی مشابه عراق

کشورهای ناتو به مراتب کمتر از لیبی یا عراق بود، ولی به علت اینکه یوگسالوی 

گاه اجازه نداد کسی بر فضای توان اجرای درگیری ناهمطراز را داشت، هیچ

کشورش برتری مطلق پیدا کند، اگرچه متحمل خسارات سنگینی شد، ولی 

 .ندنرسید انهایشبه تمام خواسته متجاوزان

، یبی، لپدافند هوایی باید چگونگی عملیات نظامی اخیر را در کشورهای عراق

ات آوری اطالعجمع تجزیه و تحلیل نماید.افغانستان و یوگسالوی به طور دقیق 

نقاط ضعف کشورهایی که  شدن مشخصبندی و جمعتجزیه و تحلیل و ذکرشده و 

دافند پتواند کمک بزرگی برای اند، میبه راحتی کنترل فضای خود را از دست داده

 ما در نبردهای ناهمطراز آینده باشد.هوایی 

برای کشور ما و حمالت هوایی عربستان و متحدانش وقایع اخیر یمن  

برانگیز و آموزنده باشد. پدافند هوایی مجاز نیست در اینگونه تواند تأملمی

 های قدرت بیندیشد و بر آنهای غیرپدافندی هوایی در موازنهها به تواناییبررسی

وایی خود ه های پدافندتکیه کند، بلکه باید قدرت هوایی طرف مقابل را با ظرفیت

 . کندمقایسه 
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 تری به وقایع هشتاگر به دور از مالحظات مختلف و تعصبات و با نگاه دقیق

تر در توانیم همین حاالت را در مقیاس کوچکسال دفاع مقدس بنگریم، می

پدافند  ،و خیبر مثاًل در عملیات بدر درگیری پدافند هوایی با دشمن شاهد باشیم.

 موفق نبود.  ـ پیش از این ذکر شد آنهابرخی از که  ـ هوایی به دالیل مختلفی

پدافند هوایی بدون شناخت دقیق دشمن و منطقه عملیات، با همان 

که متحمل  ،های متعارف و کالسیک وارد منطقه شد و با دشمن درگیر شدروش

 ،کنترل فضای منطقه را از دست داد و در نتیجه ،خساراتی نیز گردید و از همه بدتر

به برتری مطلق در منطقه دست یافت. گرچه ناخوشایند است،  نیروی هوایی عراق

ی کردند، حتاما باید بگوییم که هواپیماهای عراقی به راحتی در منطقه پرواز می

ر های خود را بپادگان هایهواپیماهای بزرگ ترابری، به منظور توهین به ما، زباله

 کردند.سر ما خالی می

 ،و در شروع عملیات انجام داداگرچه پدافند هوایی همه تالش خود را  

 ای در نبردهای ناهمطرازهایی نیز به دست آورد، ولی به علت اینکه تجربهموفقیت

عیف ضبارتر از همه تنداشت و در این زمینه طرحی آماده نکرده بود، ناموفق بود. زیان

  بود. آنهاپدافند هوایی و از دست رفتن اعتماد به نفس  کارکنانروحیه شدید 

نظران و اندیشمندان ، صاحبو خیبر خاطرات تلخ و سخت عملیات بدر

ستاد پدافند کل »ن پدافند هوایی را که در آن زمان در سازمانی تحت عنوا

نقاط  ،ها و همچنینعلل ناکامی همهبودند، بر آن داشت تا  جمع شده« کشور

ضعفی که باعث این شکست شده بود را تجزیه و تحلیل کرده و برای هر مورد 

 راهکار مناسبی تهیه نمایند. 

های ناهمطراز در پدافند هوایی بود. اولین راهکار درگیری برای گاماین اولین 

اد که تابع ست ،قرارگاه عملیاتی رعد بودجهت شروع نبردهای ناهمطراز، تشکیل 

اه بود. این قرارگ )ص(بیاءاآلنپدافند کل کشور و تحت فرمان قرارگاه مرکزی خاتم

برای آزادی عمل کامل و اندیشیدن و طراحی خارج از قید و بندهای سلسله مراتب 

 .دشو اتخاذ تصمیمات آنی و مستقل منطبق بر واقعیات منطقه نبرد تشکیل 
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به این قرارگاه ابالغ  ۱پشتیبانی پدافند هوایی عملیات والفجر ،در همین زمان 

شهید  و سئولین قرارگاه رعدو برای اولین بار یک نبرد ناهمطراز کامل توسط م شد

 ،و به مرحله اجرا گذاشته شد طراحیـ  عضو اصلی ستاد پدافند کل کشورـ  ستاری

شور و ولین ککه نتایج درخشان و باورنکردنی به همراه داشت و باعث تحسین مسئ

 تعجب جهانیان گردید. 

اعتقاد راسخ ما باید بر این باشد که مجبور به نبرد ناهمطراز نشویم. یک لحظه 

غفلت از دشمنان گناه است. باید سعی کنیم نسبت به دشمنان و تهدیدات به 

حفظ این برتری، نقاط  یا الاقل همطراز نگه داریم و ضمنطریقی خود را برتر و 

برای نبرد ناهمطراز شناسایی و تجزیه و تحلیل و راهکارهای ضربه  ضعف دشمن را

 زدن به او را آماده و تمرین کنیم. 

در پدافند هوایی، آمادگی برای نبرد ناهمطراز امری نیست که یک شبه بتوان 

ای ه. برای درگیر شدن با دشمن نیرومند، نیازمند زیرساختدست یافتبه آن 

های سخت و ویژۀ اینگونه نبردها هستیم. آمادگی برای جنگ مناسب و آموزش

نقاط ضعف او به صورت مستمر و  پایششناخت دقیق دشمن و  نیازمندناهمطراز 

آمادگی برای ضربه زدن و فشار به نقاط ضعف او در چنین نبردهایی است. در 

کرده های مختلف و متنوعی را آماده نبردهای ناهمطراز باید راهکارها و گزینه

تا اگر در روشی در مقابل دشمن ناموفق بودیم، بالفاصله راهکار بعدی  ،باشیم

 جایگزین شود. 

رد هاست. در نبگونه درگیریهای نو الزمه اصلی اینخالقیت، ابتکار و اندیشه

ناهمطراز، هیچ روش یا دستورالعملی قطعی نیست و این صحنه نبرد است که 

ا ابتکارات جدید ر  و های نوشده از قبل یا روشآماده هایبکارگیری راهکارها و گزینه

های کامل یک جنگ ها و نیازمندیبه ما دیکته خواهد کرد، ولی ما باید زیرساخت

ای که آمادگی هرگونه تمام عیار ناهمطراز را از قبل آماده کرده باشیم، به گونه

 مبودکم و نباید چرخش و روش نوینی را در مقابل اقدامات جدید دشمن داشته باشی

ی شدهها مانعی در آزادی عمل ما در مقابل دشمن آموزش ضعفامکانات و   و سد 

 مقابل خالقیت و ابتکارات ما گردد. در
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الزم به یادآوری است که در نبرد ناهمطراز، ما در وضعیتی هستیم که قادر به 

ت وررویی و ایستادن مستقیم و متعارف در مقابل دشمن نیستیم و در صروبه

 دانیم. رویی مستقیم با دشمن، شکست خود را قطعی میروبه

چند ترکیبی از و یا  به صورت یکایکپدافند هوایی  جزءناهمطرازی در هر 

با هم امکان ظهور دارد. نیاز است چگونگی ایجاد آن در هر سامانه پدافند هوایی 

ای و بر  کنیمشاکله و راهکارهای جنگیدن در هر حالت را به صورت دقیق بررسی 

تالش برای بیرون رفتن از آن،  ،مقاومت در آن حالت در برابر دشمن و همچنین

 های الزم را کرده باشیم.بینیاندیشی و پیشچاره

ر دهوافضا، باید هر لحظه  هایوریفنابه علت تغییرات و توسعه سریع در علوم و  

 ؛برتری ناگهانی دشمن همطراز خود و آماده شروع جنگ ناهمطراز با او باشیم انتظار

لذا ما هم باید در مسیر پیشرفت در حوزه هوا و فضا گام برداریم و دشمن را به صورت 

ضمن اینکه باید در نظر داشته  تا غافلگیر نشویم. ،مستمر مورد پایش قرار دهیم

دستیابی به فضای امن در راهبرد هوایی  باشیم ایجاد پوشش دفاع هوایی مناسب و

سامانه  کارگیری سالح ودر نحوه استفاده و ب هر کشور، وابسته به اتخاذ تدابیری ویژه

 که این فرآیند در دوران بحرانی و جنگ ،متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی است

 .کندتری پیدا میابعاد وسیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

6۳ 

 در نگاه همرزمان امیر غالمی

 

 8مسعود بختیاریبازنشسته روایت سرتیپ دوم 
یکی از کارشناسان و برجستگان امر پدافند  []امیر سرتیپ غالمی ایشان

از نظر تکنیکی بسیار مسلط هستند.  بویژهصاحب نظر و  .هوایی بودند و هستند

 کننده داشتند. نقش تعیین در خارک بویژه ،در دوران جنگ هشت ساله با عراق

 مهندس داشتم. حضوردر شرکت نفت  یاد دارم چند سال قبل در همایشی به

ار بسی خارکضیغمی در آنجا از سرگردی تعریف کردند که در امر پدافند هوایی 

بود. من افتخار آشنایی با ایشان را  تالش کردند. این سرگرد همان امیر غالمی

توانم بگویم که ایشان از معدود افرادی است که در امر پدافند هوایی دارم. می

 صاحب نظر و مسلط است.

 

 روایت سرتیپ دوم بازنشسته عباس نور محمد
رزمنده  و دارم دوست و همکار نظامی برجسته ها است که افتخارسال

 ( هستم. )براتعلی غالمی لی غالمیخستگی ناپذیر، امیر سرتیپ ع

که ایشان با درجه ستوان دومی  0۲5۲سال  به افتخار آشنایی با امیر غالمی

ول هوا )گروه رزمی( مشغه به عنوان فرمانده آتشبار اورلیکن در گروه پدافند زمین ب

  گردد.برمیخدمت بوده و اینجانب مسئولیت گروه مذکور را به عهده داشتم، 

ه ایشان با برنام باید بگویم که شروع کار روزانه یدر مورد روش کار امیر غالم

دت در تمام مبا صبر و بردباری کامل و  بوده و منظم و در نظر گرفتن مقررات دقیق

                                                           
ها بعد مفتخر به ، كه سالالمقدساز اساتيد دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش و از طراحان عمليات بيت .1

اب شود كه چندين جلد كتاز جمله پژوهشگران نظامي نيز محسوب مي امير بختياریدريافت نشان فتح شد. 

 در خصوص دفاع مقدس به رشته تحرير درآورند.
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رساند و پس از پایان کار وار، امور محوله را به انجام میریا و نمونهمخلصانه و بی

همیشه با چهره گشاده و ـ  که به طور مسلم همراه با خستگی کاری بود ـ روزانه

 کرد و برای اینجانب یک الگوی مثبت تمام عیار بود. رو برخورد میخنده

سال  1۱تاکنون که  0۲1۱گری از سال از زمان ورود به نظامی میر غالمیا

گذرد، با یک روش مثبت و دقیق، با برنامه و توجه خاص به رعایت سلسله مراتب می

فرماندهی و در نتیجه با برد کار قوی و قابل نگرش و عالقه خاص که مورد توجه 

قرار گرفته  ،باشددست میزیر پذیری همکاران فرماندهان باال دست و آموزش

 است. 

 را به زمانی که ایشان فرماندهی گروه پدافند هوایی خارک ،به عنوان مثال

جزیره علیه ایران و بمباران هوایی  اشته و در طول جنگ تحمیلی عراقعهده د

فع باالی نقطه مرتویژه با خطر جانی بسیار زیاد، به خارک از سوی دشمن بعثی، ب

شد، رفته تا هم بتواند موقعیت در منطقه از جزیره خارک که بمباران هوایی می

هواپیماهای دشمن را بهتر به کارکنان مستقر در پای جنگ افزارهای پدافندی 

تا در طول بمباران هوایی در پای  ،گزارش داده و هم آنان را تشویق کند

دفاع از منطقه خارک و شخصیت حقوقی کشور  مانده و بهافزارهای خود باقیجنگ

 بپردازند. 

با قدرت تمام و رعایت کلیه موازین نظامی، در یک زمان مسئولیت   امیر غالمی

داشته و به خوبی اداره کرده است. برای مثال در یک بر عهده چندین شغل مهم را 

فرماندهی پدافند هوایی نهاجا، معاونت هماهنگ کننده فرماندهی نهاجا  ،زمان

ه نشان ک ،را بر عهده داشته است )ص(األنبیاءخاتمو جانشین قرارگاه پدافند هوایی 

 دهنده توانایی باالی وی است.
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 8روایت سرتیپ دوم بازنشسته شوقی
 خاطره اول: 

 76در نیمه اول سال ،مواجه شدم که من با تیمسار غالمیاولین باری 

بدون اطالع قبلی  ،در معیت شهید ستاری .بود 0011پنجشنبه حدود ساعت 

ه طور بـ  خیلی جوان بودند و درجه سرتیپ دومی داشتند ؛تشریف آوردند دانشگاه

 ـ یآوردند دانشگاه هوایده تشریف میبزرگوار همیشه سرز  شهید ستاری معمول

گاه گذاری و محیط دانشبا آغاز فعالیت   بنیان ی تیمسار غالمیشاید برای آشنای

نگرفته بود و ی شکل کامل یهنوز دانشگاه هوا 76-77چون در سال . ی بودیهوا

مپ بقیه ک ،یک سوم محیط پادگان مهرآباد جنوبی در اختیار پروژه دانشگاه بود

اسراء عراقی، مرکز آموزش پدافند و مرکز آموزش نگهداری هواپیما وابسته به 

 .بود واییه هایموزشآ رماندهیف

د و شاهد مذاکرات و مباحثات فقط یک شنونده بو تیمسار غالمی ،در آن دیدار 

ولی تبسم خوشحالی از ایجاد دانشگاه را در چهره  .بودند اینجانب با شهید ستاری

ذرد گچه می کردم و خبر نداشتم که در ذهن شهید ستاریحس می تیمسار غالمی

 همراه ایشان حضورداشت. و بعدها متوجه شدم به چه دلیلی تیمسار غالمی

 ندهیرماانتقال مرکز آموزش نگهداری به ف، آموزش پدافند به سمنان انتقال مرکز

برخاسته از تجربیات  ...و کنترلو  فرماندهیایجاد دانشکده وایی، ه هایموزشآ

  .حاصله از جنگ تحمیلی

خبر  ،درا بگمار  بزرگوار در نظر داشته تیمسار غالمی ستاری تی که شهیدَم از ِس 

فرماندهی لجستیکی منصوب ت َم به ِس  که تیمسار غالمی ولی بعدها ،نداشتیم

ه ایشان را با خودش ب ود که شهید ستاریدلیل نبشدند، پیش خودم گفتم بی

خواست عظمت کار را از نزدیک مالحظه نماید و در آتی از زیرا می ،دانشگاه آورد

 حمایت و پشتیبانی نماید. هواییهای دانشگاه طرح

                                                           
 نهاجا فرمانده اسبق دانشگاه هوايي شهيد ستاری .1
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ر دهم تیمسابسیار خوب بود و شهادت می هوایی برای دانشگاهاین انتصاب 

در مورد  ،آنچه که در توان داشت از دانگشش بدون برو برگرد، تمام قد و غالمی

های ها و خرید در مورد نیازمندیزمایشگاهآپشتیبانی لجستیکی دانشگاه و تجهیز 

 نورزید.پروژه دانشگاه دریغ 

التحصیلی در حضور فرماندهی معظم کل قوا بود و مراسم فارغ ،6۲در خرداد 

 های نهاجا درما نمایشگاهی را در کنار زمین چمن برپا کرده بودیم که توانمندی

 ،که بخش اعظمی از آن ،عد فنی مهندسی به نمایش گذاشته شده بودبُ 

ساخت یک خودرو بود که  بود و یکی هم پروژه ستیکلج رماندهیدستاوردهای ف

آغاز شده بود و این خودرو را ایشان آورده بود در نمایشگاه  ستیکلج رماندهیدر ف

ورزید و برای استقرار آن به این خودرو کوچک عشق میعجیب ارائه دهد و ایشان 

  یک
ً
آمدند دانشگاه تا این خودرو را در محل  روز جمعه صبح خودشان شخصا

 .ستقر کنندمنمایشگاه در دانشگاه 

ایشان در فرماندهی  ،درجه شهادت نائل شدنده ب زمانی که تیمسار ستاری

 حضور داشتند و از دانشگاه خواستند آنچه که در فکر شهید ستاری ستیکلج

 چون ایشان .برای توسعه دانشگاه مکتوب برای ایشان ارسال نمایم ،گذشتمی

ن صورت مکتوب برای مسئواله که افکار توسعه نهاجا را ب درصدد تهیه مجلدی بودند

 متی بودند که تیمسار غالمیزمان در ِس  که آن باالدستی از طریق آقای دکتر روحانی

عصب برسانند. ت ،کردندبا یک کارگروهی با ایشان در مورد پدافند کل کشور کار می

 کردم.حس می کامالً  سازی تفکرات شهید بزرگوار ستاریایشان را به پیاده

 خاطره دوم:

ه ب به شدت ،دار فرماندهی پدافند شدندعهده زمانی بود که تیمسار غالمی

 واییهاز دانشگاه  رایانهمخابرات و ، کنترل یالن مهندسی برق،التحصدنبال فارغ

ی تا در پروژه رادار مل ،ها را حضورشان معرفی کنمبودند و از بنده خواستند بهترین

 رماندهیدر ف زیرا پروژه اوج نهاجا در زمانی که تیمسار غالمی ،مشغول کار نماید

خواست همین روند مبارک را در پروژه رادار رشد کامل کرد و می ،بودند ستیکلج

نفر از استادان گروه مخابرات دانشگاه خواجه نصیر  دو روزیملی نیز پیاده نماید. 
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وقتی با هم  .رادار ملی کمک بگیرد 8هایموجبر در مورد ایشان  از تا ،را برده بودم

ی راضی فعل 2زمان و امیر شمخالی قدری از ستوان شمخالی آنه ب ،خلوت کردیم

 .دی تربیت کردییهاعجب بچه د.دستت درد نکن» :بود که حد نداشت و فرمودند

 «هستند. هواییآینده نیروی  اینها

در مسجد  9ختم تیمسار حمید اردستانیحاشیه مراسم ناگفته نماند در 

 :مواجه شدم و ایشان خصوصی فرمودند با تیمسار غالمی ،ولنجک حضور داشتم

جناب شمخالی را به سمت رئیس جهاد منصوب  اعیلیاز اینکه امیر فرزاد اسم»

 «ی بود.انتصاب بسیار بجای .امراضیالعاده کرده فوق

 خاطره سوم:

مت معاون ِس  در 1در زمان فرماندهی تیمسار بقائی تیمسار غالمی

 )ص(األنبیاءخاتمقرارگاه  نمودند و درانجام وظیفه می ی هواییکننده نیروهماهنگ

شدند و زیر ای از اخبار و وضعیت دانشگاه غافل نمیهم حضور داشتند و لحظه

 کل اتفاق افتاد و فرماندهی 5تغییراتی در سماجا ،زمان در آن .بین داشتندذره

جانشین سماجا شدند و تمایل  7رستمی خلبان شهرام ارتش شکل گرفت؛ تیمسار

من زیاد راغب نبودم و به تیمسار رستمی  .ببرد 6داشت بنده را به اداره پنجم سماجا

 هال کرد چسؤ شوم، کسی من تمایل دارم وقتی از سیستم رها می» :عرض کردم

بالغیه نامه ا ،رغم پافشاری اینجانببه  «س دانشگاه بودم.بگویم رئی ،کاره بودی

: و فرمودندتماس گرفت  بنده برای انتقال به سماجا آمد و تیمسار غالمی

                                                           
1. Wave Guide 

 جااداره تحقيقات و جهاد خودكفايي ا يس فعليرئ .2

 های دفاع مقدس از پيشکسوتان پدافند هوايي در سال .3

 جانشين پيشين فرماندهي ارتش و فرمانده نيروی هوايي پس از شهيد ستاری .1

 ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمي ايران .3

 ،های دفاع مقدس، جانشين فرماندهي نيروی هوايي در زمان فرماندهي شهيد ستاریدر سال 11خلبان اف .1

همچنين جانشين اسبق ستاد  سرتيپ خلبان بقايي، در زمان فرماندهي جانشين فرماندهي نيروی هوايي

 فروند جنگنده عراقي را ساقط نمود.   1تعداد  های دفاع مقدسمشترك ارتش. شهرام رستمي در سال

 معاونت طرح و برنامه و بودجه ارتش .1
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  .«خوری، والسالمت و تکان نمیینشینی سرجامی»
ً
ق عش در آنجا بود که عمیقا

 لمس کردم. شهید ستاریهوایی ایشان را به دانشگاه 

 فعالیت هواییاری دانشگاه ذگسال از بدو پایه 0۳ن کسی که مدت عنواه من ب

 ازمانسعنوان یک ه ب هوایی ریزی استقالل پدافندعرض کنم پایهتوانم می ،کردم

پروژه رادار ملی از ابتکارات مدیریتی و  .بود زائیده فکر تیمسار غالمی ،مستقل

های فنی پدافند و مهندسان انگیزه خودباوری را فرماندهی ایشان بود که به بچه

ویش را مصروف این پروژه ملی نمود و فرماندهی تلقین کرد و غالب وقت خ

 خیلی کوشش کرد. هوایی برای استقالل پدافند ،حقه پذیر بود و بریسک

ه ببنده را  روزی ،بودندنیروی هوایی کننده معاون هماهنگایشان زمانی که 

دیدم یکی از مسئوالن تربیت بدنی نهاجا برای احیاء باشگاه  .دعوت کرددفترش 

ل عنوان مسئوه را آورده بود دفتر ایشان و بنده را هم ب «علی پروین»عقاب رفته و 

تا علی پروین را  .یک نهاد فرهنگی و آموزش عالی جهت مشورت دعوت کرده بود

بدنی زیر  مسئول تربیت ؛کالفه شدم .چون استقاللی بودم ،دیدم جاخوردم

در آن  .آبی هستمنست ادچون می .زدکرد و لبخند مینگاه می من راچشمی 

گیری یک باشگاه و روش یند شکلاآقای علی پروین هم در مورد فر  ،جلسه

شر ن مثالً  ،زائی نمودتوان درآمدچگونه می ، اینکهی کردندهایداری صحبتتیم

جلسه خوبی بود و مبارزه با  .مبارزه با بازیکن ساالری ،روزنامه ورزشی و همچنین

 میبرایم جالب بود که تیمسار غال ،بازیکن ساالری خیلی به دلم چسبید و از طرفی

 ای هم به ورزش دارند. ویژه توجه

م رفتیاتفاق میه داشتیم ب و تیمسار غالمی 8هم اینجانب، تیمسار پردیس روزی

تیمسار پردیس  .مدآپرسپولیس پیش  و داخل ماشین بحث استقالل .مهرآباد

داشتیم کرکری داخل ماشین  «.دانگ 7استقاللی »بود و من  «پرسپولیسی»

ری و کرک قدر تعصب داریدشما که این: »فرمودند ، که تیمسار غالمیندیمواخمی

 «و یک یادگاری بگذارید. دیهسامان بد ابیائید تیم فوتبال عقاب ر  ،نیداخومی

                                                           
 فرماند اسبق نيروی هوايي .1
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 خاطره آخر:

 8هبازیش سرلشکر علی ریزی نموده بود که تیمساربرنامه روزی تیمسار غالمی

کی سامانه موش همراه برخی از مسئوالن نهاجا ببرد برای تیراندازیه و مسئوالن را ب

مراه تیمسار بقائی و ه جمعی بههو همه دست به سمنان ۳11اس پدافند هوایی

قرار . پر از مسافر به سمنان رفتیم ۳6اف فروند هواپیمای تیمسار شهبازی با یک

فرماندهی مقتدرانه ایشان بر پدافند در آنجا  .ی شودنمایور  ۳11اس بود پرتاب

 مشاهده کردم. را هوایی
ً
 مستقیما

 

 2رشید قشقایی بازنشسته روایت سرهنگ
کارمندان  همافران و داران ودرجه، افسران ،پیروزی انقالب اسالمی بعد از 

  قبل از و مذهبی نمازخوان
ً
های انجمنبه صورت خودجوش  انقالب عمدتا

 سرتیپ براتعلی غالمی . من امیرآوردندوجود ه برا های نهاجا اسالمی یگان

 شناختم.می ادورر دو قبل و بادی را ازآحسن

انجمن اسالمی ز که ا ،تهران های اسالمی درانجمن ییاولین گردهما در 

 آباد هاشمپدافند هوایی ایشان هم ازگروه ، شرکت کرده بودم ییهوا پدافند ستاد

ی شروع جنگ تحمیل در .شنا شدمآبیشتر  با ایشان آنجاد. در تشریف آورده بودن

گروه پدافند به  انتقالداوطلبان ء جز ،علیه ایران ب بعث عراقز ساله ح هشت

 . دمنطقه بودنآن  در سامانه پدافند هوایی هاوکماندهی زسا و امیدیههوایی 

                                                           
الي  1311( و فرمانده اسبق كل ارتش )شهريور 1311الي  1311رياست اسبق ستاد مشترك ارتش ) .1

 ( 1311خرداد 

های دفاع مقدس نقش مهمي در خصوص مسائل پشتيباني در سال قشقايي سرهنگ دوم بازنشسته رشيد .2

يس جهاد های رئوی در مسئوليت همچنين پدافند هوايي ايفا كرد. رزمي وخدمات رساني نيروی هوايي و

يس مركز جهاد خودكفايي پدافند هوايي، فرماندهي مهندسي رئ سازندگي و مهندسي رزمي نيروی هوايي،

نيروی هوايي ارتش خدمت كرد و در  عملياتي رعد، فرماندهي مهندسي رزمي شهيد بابايي رزمي قرارگاه

از دستان مبارك فرماندهي  مفتخر به دريافت يك قطعه مدال درجه دو فتح 1311تاريخ پانزدهم بهمن 

  .(132: 1312فر، كل قوا شد )جهانمعظم 
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ه مشغول بکه  ،بودم ییمسئول جهادسازندگی نوپای پدافند هوا ،موقع آن در

یی بودم. هوا پدافندتیبانی و مهندسی مرتبط با کارهای پش بخش کوچکی از انجام

و  ازممت با رتبه مریکاآ ایران و های طی کرده درافسری متدین و متخصص با دوره

 با .ماده جانفشانی برای کشورآو  دلسوز و پرشور . بسیاربودند یکمیدرجه ستوان

اتی یعمل مستقر و امیدیه را در هاوک سامانهتوانست  ،روزها آنشرایط سخت 

. ودندب متدین و متشرع به احکام اسالم و انقالب اسالمی ،پذیرولیتئنماید. مس

 . عمل کردند هوشمندانه کوشا و های نفت بسیارچاه است ازر ح در حفظ و

گرفت و نفس نیروی  کاره را ب تمام توان خود ،عملیات آزادسازی خرمشهر در

جای  در شماره انداخت. دلسوزی و تدین امیر سرتیپ غالمیه را ب هوای عراق

 جای جنوب ایران همیشه تاریخ این سرزمین ماندگاراست. 

که گاهی نوشته  ،ایشان دارم اول تا آخرین روزهای جنگ از خاطرات فراوانی از

 مدیون بسیار فعلی کشور نوین و ییپدافند هوا. امگاهی هم شفاهی گفته و

ایران با همت بلند  در های عملیاتی ایشان است. ساخت رادارو طرح هابرنامه

خصوص  در ایالله خامنهیتآراستای فرمان فرماندهی کل قوا حضرت  ایشان در

 .خود گویای این واقعیت است ،ییخودکفا

 

 8روایت سرهنگ بازنشسته حسین صفری ابهری
سال دفاع مقدس بستر مناسبی بود تا پی به وجود مردان بزرگی  هشتگذر 

 اند.آفرین بودهکه در اعتال و سرافرازی میهن عزیزمان نقش ،ببریم

                                                           
 هوايي است كه در اصابت قرار داز جمله كاركنان توانمند پدافن بازنشسته حسين صفری ابهریسرهنگ  .1

تخر مف از سوی شهيد ستاری ،به همين دليل ونقش اساسي را ايفا نمود  بر فراز اصفهان 23دادن اولين ميگ

 ، معاونت طرح ويي دزفولهوا پدافندهايي همچون فرماندهي گروه به كسب ارشديت شد. وی در مسئوليت

خاطرات وی حاوی نکات جالبي در خصوص عمليات  برنامه فرماندهي پدافند هوايي و... خدمت كرده است.

عراقي با همکاری  23چگونگي منهدم نمودن ميگ وفراز اصفهان  رب 23نهدام ميگا ،فاع از خاركد ،1روالفج

 .(121: 1312فر، سپاه است )جهان ومشترك ارتش 
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فاع سال د هشتهایی بود که در یکی از پدیده امیر سرتیپ ستاد علی غالمی

سازمانی باعث عزت و دوره سازندگی نیز با افکاری فرا مقدس نقشی بارز و در

 افتخار پدافند هوایی و کلیه پدافندیان کشور گردید.

فرین آگردد به عملیات غرور برمی نب با امیر سرافراز غالمیاینجااولین آشنایی 

که من مسئولیت معاونت عملیات گروه پدافند هوایی  ،0۲71در سال  ۱والفجر

 گردد که در آنابالغ می فرماندهی ای از دفتر ویژهنامه .را به عهده داشتم هامیدی

معرفی نمایم و در راستای اجرای  محض رؤیت خود را به قرارگاه رعدبه نوشته بود 

 به سمت اهواز ،دستور
ً
ز بعد ا .رساندمحرکت کرده و خود را به قرارگاه رعد  سریعا

آورند و مثل دوستی که تشریف  ،که در آن زمان سرگرد بودند مدتی امیر غالمی

 ،با لحنی گرم و آرام صحبت نمود و بعد از چند دقیقه ،شناسدها است مرا میسال

رفتیم و در بین راه متوجه شدم که ایشان  به همراه ایشان به سمت سایت خیبر

 مرا برای این مأموریت انتخاب نموده و در طول این مأموریت
ً
روز  هر ،شخصا

، و شهید بابایی ریدر کنار بزرگانی چون شهید ستا ،شخصیت و درایت ایشان

نقش تأثیرگذار ایشان در این عملیات بر کسی پوشیده  .گشتبیشتر آشکار می

یت ها یکی از ارکان اصلی مدیردر کلیه عملیات ،نیست و از آن به بعد تا پایان جنگ

 های پدافند هوایی بودند.نبردی هاو فرماندهی صحنه

سازمانی و دید وسیع و ا جسارت و روابط قوی و افکار فرابعد از جنگ هم ب

ی پروژه سپهر، زانداجمله راه از ،شناخت نیازها دست به اقدامات بزرگی زدند

بنیان با همکاری ها پروژه صنایع نظامی دانشساخت رادار ملی و اجرای ده

در این زمان عظمت این کارها ممکن است توسط البته  ؛مراکز دانشگاهی

ها جسارتی خاص ولی در آن زمان اجرای این پروژه ،جوانان احساس نشود

آبروی چندین ساله خود را در گروه آن گذاشت و  خواست و امیر غالمیمی

 سرافرازانه موفق گردید.

مت فرماندهی پدافند هوایی را که ِس  امیر غالمی ،0۲6۳در حدود سال 

 .تشریف آوردند های پدافندی به منطقه خوزستانجهت بازرسی از گروه ،داشتند

بعد از بازدید از یگان ما تصمیم گرفتند  .دار بودمرا عهده من فرماندهی گروه دزفول
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حرکت کنند و آن شب افتخار این را  پدافند هوایی بهبهانشبانه به سمت گروه 

 رانندگی می
ً
کثر کردم و اداشتم در خدمت ایشان باشم و با توجه به اینکه شخصا

ایشان برای اینکه من خوابم نبرد تا سحر  ،همراهان ایشان به مرور به خواب رفتند

 در مورد آموزش  کردند،ت صحب مندرباره مسائل مختلف پدافند هوایی با 
ً
خصوصا

های که هنوز در ابتدای کار بود خیلی صحبت گردید. در نزدیکی ۲11کارکنان اس

ایشان فرمودند که افکار تو در امور آموزشی خیلی به افکار من نزدیک است  ،سحر

مرد وقتی بزرگآن شب متوجه شدم که این  .شویخوب متوجه می های مراو حرف

در کند و چقخودش صحبت می بچهانگار در مورد  ،کندراجع به پدافند صحبت می

در  ،ورزد و در انتهای بازدید و مراجعت ایشانبه پدافند و پدافندی بودن عشق می

را  ۲11و بخش آموزش اس فرمودند خودت را آماده کن بیایی تهران فرودگاه اهواز

مت معاون طرح و برنامه پدافند هوایی دار شوی که به همین منظور به ِس عهده

مدیر پروژه نجم در  به عنوانمت و با حفظ ِس  شدممنتصب و به تهران منتقل 

 را مدیریت نمودم. ۲11راستای رهنمودها و اوامر ایشان پروژه اس

های پنهان فرماندهی پدافند هوایی با عزت و افتخار و پتانسیل ،مجموع در

 تحول ،درایت ایشان شکوفا و به منصه ظهور رسید و در مدت فرماندهی ایشان

 بزرگی در پدافند هوایی صورت گرفت.

و سرافرازی هرچه بیشتر کشور اران ز با آرزوی عاقبت خیر برای کلیه خدمتگ

 .عزیزمان ایران

 

 8احمد فارسی بازنشسته روایت سرهنگ
 و جناب غالمی ، ستاریبابایی توسط شهیدان زمانی که قرارگاه رعداز 

، پروژه های انجام شده توسط امیر غالمیاندازی شد، از جمله بهترین پروژهراه

 که تأثیرگذاری باالیی در توان رزمی پدافند هوایی داشت.  رودبه شمار میسپهر 

                                                           
 باشد.كه دارای تخصص كنترل شکاری مي . پيشکسوت پدافند هوايي در دفاع مقدس و همرزم شهيد ستاری1
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ای ، بلکه در راستفقط در حوزه توان رزمی نبود البته تأثیرگذاری امیر غالمی

همانند اقداماتی های خوبی برداشت. نیز گامها رفاه کارکنان و خانواده ارتقاء

 ،و...( های نورمجتمع اقامتی پدافند هوایی )شامل مهمانسرا و سالناندازی راه

 که هنوز هم به یادگار مانده است.

 داماتاقاز دیگر  پایهزمینتغییر شیوه نبرد در حوزه دفاع هوایی از هواپایه به 

قرارگاه  تشکیلاین اقدام با پیگیری مستمر ایشان در نهایت منجر به ایشان بود. 

  شد. این اقدامات هرگز فراموش نخواهد شد. اجا )ص(األنبیاءخاتمپدافند هوایی 

 

 8خسرو جهانیبازنشسته روایت سرهنگ 
ند پداف بویژه ،من و بابصیرت و دارای حق بر گردن ارتشؤفردی م امیر غالمی

. ایشان فردی با متانت، خونسرد و عاشق خودکفایی و استهوایی کشورمان 

ان باشد. ایشنظامی و تخصصی سرآمد میدر علوم خوداتکایی و سازندگی است. 

باشد و با عمل و تالش و ایثارگری، می انگیزهامر فرماندهی فردی فرهیخته و با در

ات ان خود با حرکبرای زیردست این امر را به همه به اثبات رسانده است. امیر غالمی

 دهد.زه میبه افراد زیرمجموعه انگی انقالبی و جهادی

 میشک من امیر غالاگر به من بگویند الگوی تو در پدافند هوایی کیست، بی 

دانم. ای کاش قدر این مرد می و بابایی یکی از الگوهایم پس از شهیدان ستاریرا 

  هایش را در نظر داشته باشیم.بدانیم و فداکاریبیشتر را 

 

 

 

 

 

                                                           
 باشد.مي كه دارای تخصص هاوك رزم شهيد ستاریپدافند هوايي در دفاع مقدس و هم پيشکسوت .1

 





 

۳0 

 تصاویر مدارک، اسناد و

 

 
سرتیپ  براتعلی  در زمان حضور درخواست فرماندهی کل سپاه از قرارگاه رعد

 در قرارگاه رعد غالمی
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 مکاتبات قرارگاه رعد



 13 ◊◊◊ اسناد و مدارک، تصاویر

 

 
 ییننده قرارگاه پدافند هواکمعاونت هماهنگ به عنوان م انتصاب کح

 7613نیفرورد 12خ ی)ص( در تاراءیباآلنخاتم
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قرارگاه پدافند  ین فرماندهیمت جانشبه س   یپ غالمیر سرتیم انتصاب امکح

 7651بهشت یارد 67خ یدر تار )ص(اءیباآلنخاتم ییهوا



 11 ◊◊◊ اسناد و مدارک، تصاویر

 

 

 
 

ل یلبه د  یر منصور ستارکد سرلشیشه یبه امضا یپ غالمیر سرتیر امیلوح تقد

 2اف یماهاین هواپیرات سنگیو تعم یبازساز
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وقت سپاه پاسداران انقالب  یفرمانده یر صفوکسردار سرلش یر از سویلوح تقد

به دلیل حفظ امنیت آسمان کشور در زمان هشتمین اجالس سران  یاسالم

 7613شهریور  18کشورهای اسالمی در 
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 ات مرصادیدر عمل ییدر خصوص نقش پدافند هوا یر غالمیخط امدست
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 ات مرصادیدر عمل ییدر خصوص نقش پدافند هوا یر غالمیدستخط ام
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 ات مرصادیدر عمل ییدر خصوص نقش پدافند هوا یر غالمیخط امدست
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 ات مرصادیدر عمل ییدر خصوص نقش پدافند هوا یر غالمیخط امدست

 



 010 ◊◊◊ اسناد و مدارک، تصاویر

 

 

 ریتصاو
 

 
 بدو استخدام

 

 
 دفاع مقدس یهانان در سالکار ک یبرا یسخنران
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از  یکیدر  )نفر اول سمت راست( ینیمید محمود یپ سیر سرتیامبه همراه 

 شورکخارج از  یسفرها

 

 
 ییپ بقایو سرت یر شهبازکسرلش یر از سویتقد



 013 ◊◊◊ اسناد و مدارک، تصاویر

 

 
 دهایل ارتش در بازدکفرمانده وقت  یمیر سلکر سرلشینار امکدر 

 

 
)نفر دوم از سمت راست( و  نژادپ ستاد صادقیر سرتین به همراه امیدر سفر چ

 فروش)نفر چهارم از سمت راست(تیپ چیر سرتیام
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  یینقش پدافند هوا یبررس ینشست تخصصدر  یپ غالمیر سرتیام

 اجا )ص(اءیبناألخاتم ییز مطالعات قرارگاه پدافند هواکدر مر  ات مرصادیدر عمل

 

 
  ندر افشارکناصر اس یارکنترل شکسرهنگ 

 فرمانده پدافند هوایی در دفاع مقدس



 011 ◊◊◊ اسناد و مدارک، تصاویر

 

 
  یید محمود خضرایسرلشکر خلبان شه

 فرمانده پدافند هوایی در دفاع مقدس

 

 
 از فرماندهان پدافند هوایی نژاداحمد صادق ستاد پیسرت



 یاد اّیام ◊◊◊ 016

 

 
 یم مرآتیپ دوم بازنشسته ابراهیسرت

 

 
 یانیم زیسرهنگ بازنشسته رح



 017 ◊◊◊ اسناد و مدارک، تصاویر

 

 
 یغالم یتر براتعلکپ د یر سرتیام  

 

 
فر سروان رضا جهانتب منتشره کاز  یکیدر حال مشاهده  یپ غالمیر سرتیام

 در دفاع مقدس ییرد پدافند هواکدر خصوص عمل
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, 71, ۲0, ۳1, ۱, 6, 5, 0, اصفهان

75 ,۱7 

 ۱۲, 60: هواپیما, 01اف

 ۱5: هواپیما, ۳6اف

, 61, 71, 57, 51: هواپیما, 1اف

۳5 

 61, 51: هواپیما, 5اف

 75, ۲۱: موشک, اگزوست

, ۳1, 0۳, 06, 07, ۳, 0, امیدیه

۳0 ,۳۳ ,۳۲ ,۳1 ,۳۱ ,۲1 ,۲۳ ,

1۳ ,1۲ ,51 ,7۳ ,71 ,75 ,۱5 ,

۱7 ,۱6 

 01االسالم, : حجتاندرزگو

, 1۳, ۳۱, ۳5, ۳1, ۳۲, 0۳, اهواز

1۲ ,15 ,51 ,7۳ ,۱6 ,۱۱ 

 

: عباس؛ سرلشکر خلبان بابایی

, ۲0, ۲1, ۳۳, 01, 0۲, ۳شهید, 

۲۳ ,۲۲ ,۲۱ ,10 ,1۳ ,16 ,1۱ ,

71 ,75 ,77 ,۱5 ,۱6 ,۱۱ ,۱۳ 



 یاد اّیام ◊◊◊ 001

 

 6۳, ۳: مسعود؛ سرتیپبختیاری

 7۲, 7۳, ۳1, 05, بندرعباس

 ۱۱, ۳۱, ۳۲, 0۳, 00, 01, بهبهان

 7۳, ۳۱, ۳۲, 0۳, 06, بوشهر

 ۲0: هواپیما, بونانزا

 

, 01, ۳, ۳, آبادپدافند هوایی هاشم

۳1 

 

, ۲1, ۳۳, ۳۱, ۳6, 00, ۳, تبریز

۲6 ,1۳ ,51 ,7۳ ,75 ,61 

 51, ترکیه

, 06, 07, 05, 00, 01, ۱, تهران

۳1 ,۳۲ ,۳6 ,۲1 ,۲0 ,50 ,71 ,

۱5 ,۱۱ ,005 

, 05, م پدافند هواییم ۳۲توپ 

0۳ ,۳۲ ,۲7 ,11 ,16 ,1۱ ,61 

, ۲7, ۳۲, 0۳, م اورلیکنم ۲5توپ 

۲6 ,11 

 61, 1۳, 1۱, ۲6, مم 56توپ 

 75, ۲۱, ۲۲, ۲۳: اسکله, تی

 

 ۱۳جهانی: خسرو؛ سرهنگ, 

 

 ۳5: موشک, 56خ

, ۲0, ۲1, ۳6, 07, 0۲, ۳, خارک

۲۳ ,۲۲ ,۲1 ,۲5 ,۲7 ,۲6 ,۲۱ ,

۲۳ ,11 ,10 ,1۳ ,75 ,6۳ ,۱1 ,

۱7 ,005 

 11, ۲6, ۲7, 07, خارکو

, ۲الله, : سیدعلی؛ آیتایخامنه

7 ,01 ,۲0 ,51 ,۱7 

 05, 0۲, خراسان

, ۳1, ۳۲, ۳0, ۳1, 0۳, خرمشهر

۱7 

 5, خوراسگان

, ۳: سعید؛ سرهنگ، سرتیپخورند

0۳ 

, ۲7, ۲1, ۳۱, ۳6, 0۲, خوزستان

۱6 

 50, 51, خوی

 ۲1, خیابان پیروزی

 

)دانشکده فرماندهی و دافوس 

 75, ۳۱, ۳, ستاد(

, ۳۱, ۳1, ۳۲, ۳1, 0۳, 06, دزفول

51 ,7۳ ,۱7 ,۱6 



 000 ◊◊◊ نمایه

 

: فرهاد؛ سرتیپ شهید, دستنبو

15 ,5۳ ,55 ,57 ,71 

 

 ۳۲, 0۳, رامشیر

, 16: یحیی؛ پاسدار, رحیم صفوی

1۱ 

 1۱, 16: محسن؛ پاسدار, رضایی

, ۳االسالم, : حسن؛ حجتروحانی

۱۳ 

 11, ۳1, رودخانه کارون

 

, 51, 0۳: رحیم؛ سرهنگ, زیانی

50 ,5۲ ,57 ,56 ,5۱ ,5۳ ,71 ,

76 ,017 

 

 ۳7, ۳1, ۳۲, سایت بدر

 71, سایت چهارمله

 ۱6سایت خیبر, 

 16    ,۲سایت کوثر

, 0۱, 06, 07, سایت هاوک تبوک

0۳ ,۳0 ,۳۲ 

 0۳بوشهر,  ۳سایت

: منصور؛ سرلشکر شهید, ستاری

۳ ,۲0 ,1۳ ,1۲ ,11 ,15 ,17 ,

16 ,1۱ ,50, 5۳ ,55 ,57 ,71 ,

7۲ ,71 ,77 ,76 ,67 ,۱0 ,۱۳ ,

۱۲ ,۱1 ,۱7 ,۱6 ,۱۱ ,۱۳ ,۳5 ,

005 

 ۱5, ۱0سمنان, 

 5: روستا, سوسات

 5: روستا, سوفوجرد

: مسعود؛ سروان، سرهنگ, سینکی

۲5 ,۲7 ,10 ,1۱ ,7۲ ,71 ,75 ,

77 

 

 ۳6الله, : آیتشریعتمداری

 5۳: سرهنگ, شصتی کریمی

 61, 51, 5شوروی, 

 

, 10: احمد؛ سرتیپ, نژادصادق

77 ,01۲ ,015 

 01الله, : آیتصادقی

: حسین؛ سرهنگ, صفری ابهری

۱7 

: علی؛ سپهبد شهید, صیادشیرازی

۳ ,7 ,6 ,0 ,۲ ,۳1 

 

 01الله, : آیتطاهری



 یاد اّیام ◊◊◊ 002

 

 

, ۲۱, ۲۲, ۳6, ۳7, ۳۲, 0۱, عراق

10 ,1۲ ,16 ,1۳ ,51 ,50 ,51 ,

55 ,57 ,71 ,75 ,76 ,6۲ ,61 ,

65 ,6۳ ,۱1 ,۱5 ,۱7 

, 0۱, 07, 05, 01, 0۲, عملیات بدر

۳6 ,1۳ ,1۳ ,65 

, 0۱, 06, المقدسعملیات بیت

0۳ ,۳1 ,۳۲ ,۳7 ,6۳ ,6۳ 

 ۳0, 01, االئمهعملیات ثامن

, 07, 05, 01, 0۲, عملیات خیبر

0۱ ,۳6 ,1۳ ,1۳ ,51 ,65 

, 06, 01, 0, المبینعملیات فتح

0۱ ,0۳ ,۳۲ 

, 5۲, 5۳, 50, 1۳, عملیات مرصاد

55 ,56 ,5۱ ,5۳ ,71 ,۳6 ,۳۱ ,

۳۳ ,011 ,011 ,005 

, 05, 01, ۱    ,۱عملیات والفجر

07 ,0۱ ,1۳ ,1۲ ,11 ,15 ,17 ,

16 ,1۳ ,51 ,56 ,77 ,67 ,۱7 ,

۱6 ,005 

 0۳: منطقه, عین خوش

 

, 00, 0: براتعلی؛ سرتیپ, غالمی

0 ,۳ ,5 ,6 ,1۳ ,7۲ ,6۳ ,۱1 ,

۱0 ,۱۳ ,۱۲ ,۱1 ,۱5 ,۱7 ,۱6 ,

۱۱ ,۱۳ ,۳0 ,۳1 ,۳5 ,۳6 ,۳۱ ,

۳۳ ,011 ,011 ,016 ,005 

 

 ۱۱فارسی: احمد؛ سرهنگ, 

 1۱, 16, فاو

 

, ۲5, 00, ۱, 6األنبیاء, قرارگاه خاتم

1۲ ,7۳ ,65 ,۱1 ,۱۲ ,۱۳ ,۳۲ ,

۳1 ,011 

, 15, 1۲, 1۳, 10, 0, قرارگاه رعد

1۱ ,1۳ ,51 ,50 ,5۳ ,67 ,۱6 ,

۱۱ ,۳0 ,۳۳ 

, 70, 57, 5۲, 5۳, 50, قرارگاه فجر

7۳ 

 ۳۳, ۳0, ۳1, قرارگاه کربال

 5۲, 5۳, قرارگاه کوثر

, 01, ۳: رشید؛ سرهنگقشقایی

05 ,1۲ ,1۱ ,۱5 

 

 75, ۲۱: موشک, کرم ابریشم

 71, 5۲, 50, کرمانشاه

 01, کیش

 



 003 ◊◊◊ نمایه

 

 51, گناوه

 

 61, لیبی

 

 ۳۱, 0۳, 06, ۳, ماهشهر

, 15   ,۳: ابراهیم؛ سرتیپمرآتی

51 ,50 ,5۳ ,5۲ ,56 ,5۱ ,5۳ ,

71 ,77 ,017 

 

 01: مهدی؛ همافر, نوروزی

: اکبر؛ هاشمی رفسنجانی

 ۲0االسالم, حجت

: سامانه راداری و موشکی, هاوک

0 ,۳ ,۳ ,0۲ ,05 ,06 ,0۱ ,0۳ ,

۳0 ,۳۳ ,۳۲ ,۳1 ,۳6 ,۳۱ ,۲1 ,

۲7 ,۲6 ,۲۱ ,۲۳ ,11 ,10 ,11 ,

16 ,1۱ ,51 ,50 ,5۲ ,51 ,57 ,

5۱ ,5۳ ,71 ,70 ,76 ,60 ,۱5 ,

۱7 ,۱۳ 

 16, 0اف هواپیمای میراژ

 ۱7, ۲۳, ۲۲, ۳5هواپیمای میگ

 

 01الله, : آیتواعظ طبسی

 

 ۳, یزد

 





 

005 

 منابع

پدافند رد کنقش و عمل یبررس ؛آسادفاع معجزه»، (0۲۳۳)رضا فر، جهان

 اجا، نشر ، تهران« ۱والفجرات یدر عمل ییهوا

، «زندگینامه فرماندهان پدافند هوایی»مقاله ، 0۲۳0عاروان، محمد رضا، 

 www.aja.ir منتشر شده در پرتال اطالع رسانی ارتش به نشانی

 ایران سبز، ، تهران«پدافند هوایی ناهمطراز»، 0۲۳1، براتعلی، غالمی

، ؛ جزیره خارکعملیات 6پدافند هوایی در »، 0۲۳5، براتعلی،غالمی

 ایران سبز.، ، تهران«، مرصاد۱والفجر

 

 :یریو تصو یصوت یل هایفا

 یغالم یپ براتعلیر سرتیمصاحبه با ام یریو تصو یصوت یهالیفا

مصاحبه پیشکسوتان پدافند هوایی در مستند آخرین پرواز  فایل تصویری

، یارسف یننده محمد علکه ی(، تهر شهید منصور ستاریک)مروری بر زندگی سرلش

 0۲۱۱، شبکه تهران گروه فیلم و سریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یاد اّیام ◊◊◊ 006

 

 

 

 

 


