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چنـد سـال از تشـکیل قـرارگاه پدافندهوایـی خاتماالنبیـاء(ص) ارتش
جمهـوری اسلامی ایـران میگـذرد و هـر روز کـه سـپری میشـود بـر
اهمیـت گـردآوری و تدویـن خاطـرات پیشکسـوتان پدافندهوایـی در
سـالهای دفـاع مقـدس افـزوده میشـود .ایـن اهمیـت ناشـی از اهتمـام
بـر تقویـت و ارتقـاء پدافندهوایـی و نقـش اعمـال مدیریـت دانـش و
مستندسـازی و همچنیـن تدویـن تاریخ شـفاهی در دسـتیابی بـه هدف
پیشگفتـه میباشـد .بدیهـی اسـت کـه بیـان خاطـرات ومستندسـازی
آن گامـی مهـم در تقویـت هویـت سـازمانی پدافندهوایـی محسـوب
میشـود تقویـت هویـت سـازمانی نیـز میتوانـد ارتقـاء دهنـده باشـد.
بـر همیـن اسـاس مرکـز مطالعـات ،تحقیقـات و تدویـن آئیننامـه هـای
رزمـی قـرارگاه پدافندهوایـی خاتماالنبیـاء (ص) پـس از تشـکیل شـبکه
نویسـندگان،محققان و پژوهشـگران پدافندهوایـی بـا بهرهگیـری از تـوان
آنهـا اقـدام بـه انتشـار کتـب مختلـف در حـوزه دفـاع مقـدس کـرده
اسـت .کتـب «قـدر تشـنگی»« ،خاطـرات و خطـرات»« ،شـانهبه شـانه با
خورشـید» و ...در همیـن راسـتا توسـط نویسـندگان عضو شـبکه محققان
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وپژوهشـگران پدافندهوایـی تالیـف و بـا حمایـت مرکـز مطالعـات منتشـر
شد.
کتـاب پیـشروی شـما تحـت نـام « چشـمان آسـمان» بـا محتـوای
خاطـرات کارکنان پدافندهوایی و رزمندگان هشـت سـال دفـاع مقدس به
بازگویـی خاطـرات و تدوین تاریـخ شـفاهی پدافندهوایـی پرداخته اسـت.
انتخـاب نـام کتـاب تحت عنـوان «چشـمان آسـمان» براسـاس شـرح
وظایـف پدافندهوایـی و دشـواری وظایـف کارکنـان پدافندهوایـی و
نـگاه دائـم کارکنـان بـه آسـمان و آمادهبـهکاری همیشـگی سـامانههای
پدافندهوایـی انجـام شـده اسـت .امیـد آن داریـم کـه گامـی کوچـک در
راسـتای پاسداشـت زحمـات پیشکسـوتان و حرمـت خـون شـهدای
پدافندهوایـی برداشـته باشـیم .انشـاءاهلل
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بهترین آهنگ دنیا

سرهنگ مظفر قاسمی
در خصـوص خاطـرات زمـان جنـگ مـوارد زیـادی در ذهـن دارم کـه
در بسـیاری از ایـن خاطـرات شـاهد فداکاریهـای همـکاران و دوسـتانم
بودهام .خاطـرهای را که برای شـما و خواننـدگان محترم در ايـن مجموعه
بازگـو خواهـم كـرد مربوط بـه مناطـق نفتی جنـوب ،سـایت پازنـان و در
اوایل سـال  67اسـت.
بـه همـراه یکـی از همـکاران در داخـل رادار در حـال انجـام وظیفـه

ً
کاملا آمـاده درگیـری
بودیـم کـه وضعیـت قرمـز شـد .همـه کارکنـان
و مقابلـه بـا جنگندههـای دشـمن بودنـد .شـبکه یکپارچـه پدافنـد هوایی
هم نزدیـک شـدن هواپیمـای دشـمن را تاییـد کرده بـود .حـاالت روحی
مـن و همکارانـم بـه هیـچ وجـه قابـل توصیـف نبـود .بـا تمـام وجـود
این احسـاس بـر مـا مسـتولی بـود کـه ایـن منطقـه یعنـی جایـی را که

از آن حفاظـت میکردیـم؛ قطعـاً بخشـی از وجودمـان و جزئـی از خانـه
مـا بـوده و بـه واقـع هـم همیـن بـود کـه بـا جـان و دل داشـتیم از آن
دفـاع میکردیـم .در همین حیـن اکوی چنـد هواپیمـا را بـر روی صفحه
رادار مشـاهده کردیـم و بالفاصلـه و در کوتاهتریـن زمـان ممکـن بر روی
نزدیکتریـن آن الک کردیـم .پـر واضـح بـود کـه هواپیماهـا بـا سـرعت
زیاد بـه منطقـه نفتـی و بـه مـا نزدیـک و نزدیکتـر میشـدند .بـا توکل
بـر خداونـد متعال تمـام اقدامـات اولیـه انجام شـده بـود و چیـزی به جز
رگبارهـای آتشـین جنگافزارهـای مـا منتظـر جنگندههـای دشـمن نبود.
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لحظات بـه کنـدی میگذشـت و مـن هیـچگاه گذشـت ثانیهها را تـا این
اندازه کنـد ندیده بـودم .شـاید باورتان نشـود امـا کل زمانی را کـه از آن
صحبت میکنـم در حقیقت شـاید بیش از سـی ثانیه نباشـد ولـی همین
مـدت انـدک هـم از نظـر مـا خیلـی طـول کشـید .هواپیماهـا بـه فاصله
مناسـب رسـیده بودنـد و درنـگ جایـز نبـود .دکمه اجـرای آتش روشـن
شـده بـود و بنابرایـن جهنمـی از آتـش را بـر روی جنگندههـای عراقـی
گشـودیم .جنگندههـای دشـمن بـرای فـرار از آتـش سلاحهایمان از

ً
کاملا معلوم بـود کـه غافلگیر شـدهاند .در
جهـات مختلـف میگریختنـد.

داخـل  TVرادار بـه وضـوح اصابـت گلولهها بـر زیـر هواپیما را مشـاهده
میکردیم .بـر روی یکی دیگـر از هواپیماهـا الک کردیم و بارانـی از آتش
را بـر آن فـرو ریختیم.جنگندههـای دشـمن فـرار را بر قـرار ترجیـح داده
و از میـدان نبـرد گریختـه بودنـد .در همـهی لحظاتـی کـه صـدای رگبار
توپهـا شـنیده میشداحسـاس میکـردم کـه بهتریـن آهنگ و سـمفونی
جهـان در حـال نواختـه شـدن اسـت وآرامشـی غیرقابـل وصف داشـتم و
گویـی بـه ایـن یقیـن رسـیده بـودم کـه دشـمن هیـچ غلطـی نمیتوانـد
بکنـد .وضعیـت کـه عـادی شـد خودمـان هـم از قدرتـی کـه خداونـد
تبـارک و تعالـی در مواجهـه بـا تجـاوز هوایـی جنگندههـای عراقـی به ما
داده بـود متعجـب بودیـم و تـا همیـن امـروز هـم هـر وقـت کـه بـه یاد
آن ایـام میافتـم و عملکـرد خـودم و همکارانـم را ارزیابی میکنم بیشـتر
به ایـن بـاور میرسـم کـه اگـر تـوکل بـر خـدا و توجهـات حضـرت ولی

عصـر (عج) نبـود یقینـاً از مـا کاری سـاخته نبـود و مطمئناً راه بـه جایی
نمیبردیـم ایـن را هـم بگویـم کـه ،بعدهـا بـه مـا گفته شـد ،رژیـم بعث
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عـراق بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت که جهـت خنثـی سـازی بخشـی از
آتش توپخانـهی پدافند هوایی کشـورمان ،در زیـر بدنـه هواپیماهای میگ
 23خـود زره بسـته و به همیـن علـت گلولههـای ما بـا وجـود اصابت به
زیـر هواپیماهـای یـاد شـده ،قـادر بـه انهـدام جنگندههـای دشـمن نبود.
ولی بدیهی بـود که همیـن گلولههـا بـا وجـود تعبیـه زره در هواپیماهای
دشـمن بـه اذن پـروردگار منجـر به تـرس خلبانـان عراقـی شـده و باعث
فـرار آنـان از صحنههـای نبـرد و درگیـری شـده بود.
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خاطرات پدافندی

سرهنگ ستاد حسین رزمآرا
با اجازه شـما و کلیـه خوانندگان خـوب ایـن مجموعه ،خاطراتـم را به
دو بخش تقسـیم کردهام؛ بخـش اول این خاطـرات مربوط بـه دوران قبل
از ورودم بـه خیل سـربازان جان برکـف ارتش طیبه ایران اسلامی اسـت
کـه بـه بمبـاران و موشـکباران ناجوانمردانـهی شـهرهایمان بـه وسـیله
رژیـم معدوم بعث عـراق ارتبـاط دارد.
مـن بارهـا از نزدیـک شـاهد بمبـاران ددمنشـانهی شـهرهای مراغه و
تهـران توسـط هواپیماهـای دشـمن بـودهام و ایثـار ،مقاومـت و از خـود
گذشـتگی ملتمـان و فرزنـدان شـجاعش؛ یعنـی کارکنـان سـامانههای
پدافندهوایـی را بـه نظـاره ایسـتادهام .بنـده بـه دفعـات شـاهد بـودم که
تعـداد زیـادی از هواپیماهای شـکاری بمـب افکـن ارتش عراق بـه مناطق
مسـکونی حمله کـرده و بمبها ،موشـکها و راکتهـای خود را بر سـر این
مردم مظلـوم فـرو ریختهانـد .خوب یـادم میآید کـه در ایـن مـوارد همه به
پناهگاهها پنـاه میبردنـد و برخی نیز به خـارج از شـهرها میرفتنـد و یا در
باغـات پناه میگرفتنـد؛ ولـی خدمهی جـان برکـف و ایثارگر پدافنـد هوایی،
بـدون وقفه مشـغول انجـام وظایـف خطیر خودشـان بـوده و همزمـان بدون
کوچکترین تـرس و واهمـ های ،به مقابلـه با دشـمن ادامه میدادنـد تا اینکه
هواپیماهـای دشـمن مجبـور میشـدند از صحنـه فرار کـرده یـا بمبهای
خـود را از ارتفاعاتـی باالتـر از بـرد جنگافزارهـای پدافنـدی بـه سـوی
شـهرها رها کـرده و منطقـه را تـرک کنند.
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در یکـی از ایـن حملات کـه شـدت آن نیـز زیـاد بـود ،یکـی از

پناهگاههـای شـهر مراغـه کـه تعـداد نسـبتاً زیـادی از مـردم در آن پنـاه
گرفتـه بودنـد مـورد اصابـت یـک راکـت هواپیمـای دشـمن قـرار گرفـت
کـه تعـدادی از هموطنـان مـا اعـم از زن و مـرد و کـودک بـه شـهادت
رسـیدند .یادم هسـت کـه سـامانههای پدافند هوایـی بدون وقفه مشـغول
انجـام وظیفـه بودنـد و نفـرات مسـئول بـه هیـچ عنـوان مواضـع خـود را
ترک نکـرده و بـا ایمان راسـخ ،در سـنگر خود مشـغول مقابله بـا حمالت
خصمانـه دشـمن بعثـی بودنـد .حقیقـت این اسـت کـه یگانهـای پدافند
هوایی اولیـن خاکریـز دفاعـی جمهوری اسلامی ایـران در نبردهـای آتی
نيزمحسـوب میشـوند و در زمانـی کـه بـه همـهی مـردم توصیـه و تاکیـد
میشـود که به پناهگاهها و سـنگرهای از پیش تهیه شـده رفته تـا از تهاجم
دشـمن در امـان باشـند؛ کارکنـان پدافندهوایـی بـر حسـب وظیفـهی ذاتی
خود ،با پایمـردی و مقاومـت در مواضـع پدافندی ،بـا هواپیماهای دشـمن
درگیـر میشـوند و آنهـا را منهـدم کـرده و یـا متـواری میسـازند.
بخـش دوم خاطـرات مـن بـه سـالهایی بـر میگـردد کـه بـه
دانشـکدهی افسـری امام علـی (ع) نیـروی زمینـی ارتش جمهوری اسلامی
وارد شـدم و پس از آن ،حضور در مناطـق عملیاتی را تجربه کـردم و در این
تجـارب ،بارهـا و بارهـا شـاهد حضـور مردانـهی خدمـه و کارکنـان پدافند
هوایـی در مناطـق عملیاتـی بودم کـه چهرههـای پرصالبـت آنهـا در هر
منطقـهای ،باعـث قـوت قلـب یگانهـای نظامـی بـود.
در آن ایامـی کـه شـهید صیـاد شـیرازی فرمانـدهی نیـروی زمینـی
ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران بودنـد بـه دالیـل آموزشـی و عملیاتـی
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دسـتور دادند که کلیهی دانشـجویان دانشـکدهی افسـری ،فصل تابسـتان
هر سـال را در مناطق عملیاتـی حضور یابنـد و ضمن تجربـهی حضور در
جبهـه به منظـور ارتقـای هر چـه بیشـتر روحیه رزمـی آموزشهـای خود
را بـا شـرایط واقعـی صحنههـای رزم تلفیـق کـرده و کارآزموده شـوند.
گمـان میکنـم عملیـات نصـر 7-بـود کـه در سـال  1366در منطقـه
عملیاتی شـمالغرب و در ارتفاعـات دوپـازا و بولفت انجام میشـد .در آن
عملیـات جنگندههـای عراقـی بیوقفه و گسـترده به مـا حملـه میکردند
و بـه همیـن دلیـل سـامانههای توپخانـهای پدافندهوایـی از پرکارتریـن
یگانهـای درگیـر در عملیـات بودنـد .در یکـی از حملات انجـام شـده
چنـان محـو شـهامت و ازخودگذشـتگی کارکنـان یکـی از سـامانههای
پدافنـدی  -که بـی محابـا بـا هواپیماهـای متخاصـم درگیر شـده بودند-
شـدم ،کـه ناخـودآگاه بهجـای رفتـن بـه سـنگر و جـان پنـاه ،در کنـار
آنهـا قـرار گرفتـم و نظارهگـر دفـاع جانانهشـان از آسـمان آبـی میهنمان
بـودم .آنها ضمـن انجـام وظیفـه دارای شـور و نشـاط خاصی نیـز بودند.
شـور و نشـاطی کـه بـا وجـود گذشـت سـالهای متمـادی هم چنـان در
ذرهذرهی وجـودم باقـی مانده اسـت .امیدوارم کـه خداوند تبـارک و تعالی
بـه قـرارگاه پدافندهوایـی خاتماالنبیا(ص)آجـا توفیـق بدهـد تـا در دفـاع
سـرافرازانه از حریـم اللههـا و آسـمان مقـدس میهن اسلامی مـا موفق و
پیروز باشـند که با وجود سـپری شـدن بیش از  23سـال از دوران جنگ
تحمیلـی ،همچنـان در مواضـع عملیاتـی مناطق حسـاس و حیاتی کشـور
در جـای جای ایـران عزیز مسـتقر هسـتند و بنـده بارها از نزدیک شـاهد
هوشـیاری و همدلـی آنها در حراسـت از آسـمان آبی کشـورمان بـودهام.
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حمله از سمت خورشید
سروان ذبیح اهلل نوری

پنجـم آذرمـاه سـال 1363بـود .مـن در گـروه پدافندهوایـی همـدان
خدمـت میکـردم .در آن ایـام رژیـم بعثـی عـراق به علـت اسـتیصال در
مقابله بـا دلیرمـردان نیروهای مسـلح کشـورمان در خطوط مقـدم جبهه،
حمله بـه مـردم بـی دفـاع شـهرهایمان را آغاز کـرده بـود .در ایـن زمان
بـه مـن مأموریـت داده شـد کـه بـه شـهر پلدختـر بـروم و مدتـی را در
کنار سـایر همـکاران پدافندی بـه دفـاع از آن شـهر بپردازیم .هنـوز چند
روزی بـه اتمـام دو هفتـه از شـروع ماموریتـم مانـده بـود .فکـر میکنـم
سـاعت  16:00مورخهی هفدهـم آذرماه  1363بـود و من به عنـوان نمره
ً
کاملا عـادی
یـک 1روی تـوپ  23مم انجـام وظیفـه میکـردم .وضعیـت

یـا سـفید بـود .سرپرسـت آتشـبار و فرمانـده گروهـان ژاندارمـری پـل
دختـر بـرای بازدیـد از موضـع و سرکشـی بـه مـا آمـده بودند .خورشـید

تقریبـاً در سـمت چـپ منطقـه عمـل اصلـی جنـگ افـزارم قـرار گرفتـه
بـود .بازدیدکننـدگان بـرای دسـت دادن بـا مـن ناگزیـر در سـمتی قـرار
گرفتند که خورشـید از آن سـو میتابیـد .در حین سلام و علیـک با این
بزرگـواران بودم کـه ناگهان متوجه شـدم یـک فروند هواپیمـای میگ 23
عراقی از سـمت خورشـید به طرف مـا در حال شـیرجه زدن اسـت .زمان

زیـادی در اختیـار نداشـتم؛ سـریعاً بـا فریادهـای بلنـد از بازدیدکنندگان
خواسـتم کـه سـنگر تـوپ را تـرک کننـد و بالفاصلـه بـا اجـرای آتش به
- 1نشانه رو و یا هدف گیر
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موقع و بـا رگبارهـای کوتاه و پشـت سـرهم سـعی در ایجاد سـدآتش در
برابـر جنگندهی دشـمن کـردم .ایـن عکسالعمـل بـه هنـگام و تیراندازی

انجـام شـده موجب شـد کـه هواپیمـا سـریعاً مسـیر خـود را عـوض کند
و فرصتـی بـرای اقـدام تاکتیکـی (بمبـاران احتمالی)بـر علیـه شـهر پـل
دختر و مواضـع پدافنـدی مسـتقر در آن پیدا نکنـد .بعدها خیلـی به این
موضـوع فکـر کـردم کـه اگـر ایـن عزیـزان در آن سـاعات بـه موضـع ما

سرکشـی نکـرده و بـه محوطـه سـنگر تـوپ وارد نمیشـدند چـه اتفاقـی
میافتـاد! آیـا میشـود قرارگرفتـن ایـن همـه اتفاقـات در کنار هـم را که
منجـر بـه ناکارآمـد سـاختن پرنـده شـوم اهریمـن پلیـد شـد بـه چیزی

جـز امـداد الهـی تعبیـر کـرد!؟ یقینـاً تمـام ایـن وقایـع توفیقـی بـود که
نصیب مـا شـد .الزم به ذکر اسـت کـه این ماجـرا باعث شـد تـا از طرف
سرپرسـت آتشـبار و فرمانـده گروهـان ژانـدر مـری پـل دختـر نیـز مورد
تشـویق وتفقد قـرار بگیـرم و مراتـب در پیشـینه خدمتـیام 1درج شـود.

 1پرونده خدمتی
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خارک و حمله گسترده
سروان ذبیح اهلل نوری

دوران هشـت سـاله دفـاع مقـدس مملـو از خاطراتـی اسـت کـه در
سـینههای رزمنـدگان غیرتمنـد مـا بـه جـای مانـده اسـت .بـه نظـر
میرسـد کـه قـرارگاه پدافنـد هوایـی خاتماالنبیاء(ص)آجـا در ایـن بـاره
خیلـی خـوب کار نکـرده و دليـل آن هـم شـايد بـه خاطـر تازه تاسـيس
بـودن قـرارگاه و سـنگینی وظايفـی اسـت کـه در جهـت صیانـت از هـوا
و فضـای کشـور بـر دوش ایـن قـرارگاه نهـاده شـده اسـت ؛ امـا در عین
حـال خیلـی خوشـحال هسـتم کـه ايـن کار را شـروع کردهایـد .بایـد تـا
میتوانیـد از ناگفتههـای آن ایـام بگوییـد کـه در سـایهی بهرهگیـری از

تجـارب پیشکسـوتان ،یقینـاً در کارهایتـان موفقتـر عمـل خواهیـد کـرد.

خاطـرهای را کـه برایتـان نقـل میکنـم بـه روزهایـی تعلـق دارد کـه بـه
گـروه پدافنـد هوایـی خـارک مأمور شـده بـودم .سـال  64بـود و مـن از
گـروه همـدان بـه جزیـره خـارک اعـزام شـدم .بـرای رسـیدن بـه خارک
تنهـا دو راه مطمئـن وجود داشـت .یـک راه این بود کـه به تهـران بیاییم
و از طریق فـرودگاه مهرآباد و سـوار بـر هواپیمـای ترابـری  C -130و یا
فرندشـیپ نهاجـا 1بـه سـوی خـارک پـرواز کنـم و راه دوم هـم ایـن بود
که بـا وسـایط نقلیـهی مرسـوم آن دوران به بوشـهر رفتـه و به وسـیلهی
کشـتی بـه سـواحل مرجانـی جزیـره پـا بگذاریـم .البتـه راههـای دیگری
هم بـود کـه هیـچ کـدام هماننـد راه اول ،مشـتاقان خدمـت در جزیرهی
 1نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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خارک را بـه خود جـذب نمیکـرد .با مقدمـهای که عـرض کـردم بدیهی
اسـت که من هم مسـیر تهـران و پـرواز بـا هواپیماهـای نهاجـا را انتخاب
کـردم .جنگندههـای رژیـم بعـث عـراق در همـان روز و قبـل از آن کـه
هواپیمـای سـی 130-حامـل مـا بـه منطقـه برسـد بـه تأسیسـات نفتـی
جزیرهی خـارک حملـه کـرده بودنـد و از هميـنرو و بـه دلیـل همزمانی
حملـه هوایی دشـمن با پـرواز هواپیمـای ما ،بـه ناچـار هواپیمـای مذکور
بـه مـدت تقریبـی نیـم سـاعت بـه پـرواز در آسـمان ادامـه داد تـا خطر
حملـه هوایـی هواپیمـای عراقی رفـع شـود .سـرانجام در فـرودگاه خارک
بـه زمین نشسـتیم و وقتی کـه دربهـای هواپیما باز شـد سـریعاً هواپیما

را تـرک کردیم زیـرا کـه وضعیت قرمـز بـود و هر لحظـه ممکن بـود که
فـرودگاه بمباران شـود .مسـئوالن آتشـبار در خروجـی فـرودگاه منتظر ما
بودنـد و بنابرایـن در اولیـن فرصـت راهـی مواضـع پدافندهوایـی شـدیم.
بـر این اسـاس مـن بـه موضعی کـه به نـام خدمـات بنـدری معـروف بود
رفتـم .شـیفتهای ما دو سـاعت بـود .ما سـه نفـر بودیم کـه بـه ازای دو
سـاعت شـیفت عملیاتـی ،چهار سـاعت هـم اسـتراحت میکردیـم .اگرچه

ً
عملا در وضعیـت
بـا تعـدد حمالتـی کـه بـه خـارک صـورت میگرفـت
قرمـز (قرمـز پـر رنـگ) مابقـی کارکنـان هـم بـه نفـر شـیفت کمـک
میکردنـد و بـه ایـن ترتیـب فرصتـی بـرای اسـتراحت وجـود نداشـت.
تـازه زمانهایـی را که بـه سـرویس و نگهـداری جنـگ افزارهـا اختصاص
میدادیـم نیـز بـه اوقـات فراغـت مـا اضافـه میشـد .در آن موقـع و بـر
اسـاس لوحـهی تنظیمی قـرار شـد کـه مـن از سـاعت 12:00تـا 02:00
بامدادشـیفت بدهـم .همـه میدانسـتیم کـه هواپیماهـای عراقـی هـر
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روز حداقـل در چهـار نوبـت بـه قصـد بمبـاران جزیـره بـه خـارک حمله
میکننـد .اگرچـه در بیشـتر مـوارد شـلیک موفقیتآمیـز سـامانههای
موشـکی و یـا آتـش پرحجـم و موثـر سـامانههای توپخانـهای مانـع از
موفقیـت دشـمن میشـد امـا گاهـی هـم اتفـاق میافتـاد کـه پرتـاب
بمـب از ارتفاعـات غیـر قابـل دسـترس پدافنـد هوایـی ،لولهها ،مخـازن و
تلمبهخانههـای جزیـره خارک را مـورد اصابـت قـرار بدهد و خسـاراتی را
به بار بیـاورد .حـدود سـاعت 08:00صبح همـان روز مـن منتظر بـودم تا
شـیفت را تحویل نفـر بعـدی بدهم كـه ناگهـان وضعیـت قرمـز (قرمز پر
رنـگ) شـد و آژیـر آن در منطقـه پیچیـد .هنـوز چنـد دقیقـهای از اعالم
وضعیت نگذشـته بـود که از سـوی شـبکه یکپارچه پدافندی دسـتور سـد

آتش داده شـد .کام ً
ال معلـوم بود که تعـداد زیـادی از هواپیماهـای عراقی
هجـوم گسـتردهای را آغـاز کردهانـد .بایـد مثـل همیشـه بـه خـدا تـوکل
میکردیـم و دل بـه دریـا میسـپردیم .لحظـات سـخت و دشـواری بـود.
تمامـی کارکنـان موضـع جمـع شـده بودنـد و هـر یـک کاری میکردند.
بایـد مهمـات مـورد نیـاز را در حیـن تیرانـدازی بـه سـر تـوپ منتقـل
میکردیـم .وجـود همکارانـم قـوت قلبـی بـود کـه بـا جدیـت بیشـتر
بـه سـمت هواپیماهـای حملـهور تیرانـدازی کنـم .رگبارهـای الکتریکـی
تـوپ اورلیکـن (و سـایر سـامانههای مسـتقر در جزیـره) ناقـوس مـرگ
جنگندههـای دشـمن را مینواختنـد و به ما آرامـش میدادنـد .در آن روز
بار دیگر توانسـتیم با اسـتمداد از آسـتان حی الیزال ،تهاجـم هواپیماهای
عراقـی را دفع کنیم و تلاش مذبوحانهی آنـان را در بمباران تأسیسـات و
اسـکلههای جزیـره خـارک عقیـم سـازیم.
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مقابله با تهاجم دشمن
سرهنگ همایون داوطلب

ســال  1366پس از طی دو ســال و نه ماه دوره آموزشی با تخصص
افسر  PPIرادار اسکایگارد و به همراه تعدادی از همکاران به گروه پدافند
هوایی امیدیه منتقل شــدیم .از این رو به صورت دسته جمعی بلیط قطار
تهیه کردیم و در روز موعود همگی به ایســتگاه راه آهن تهران رفتیم .در
آن روز تعداد زیادی از اقوام و بســتگان ما ،جهت بدرقه به راه آهن آمده
بودند و همگی در حال خداحافظی با عزیزانشــان بودند .به هر حال پس
از خداحافظی از خانواده و سوار شــدنم به قطار حرکت کردیم .با توجه به
محاسبات بایستی صبح روز بعد به اهواز میرســیدیم .به گمانم نیمههای
شب (حدود ســاعت 02:00بامداد) بود؛ مسئول واگن سراســیمه ما را از
خواب بیدار کرد و دائماً اظهار میکرد که پیاده شوید .ما که غافلگیر شده

بودیم با تعجب به اطراف نگاه میکردیــم .در آن فضای تاریک چیزی به
غیر از کوههای سر به فلک کشــیده دیده نمیشد.از مسئول واگن علت را
جویا شدیم و با توضیحات او متوجه شــدیم ،در کنار پل تله زنگ استان
لرســتان هســتیم که این پل توســط هواپیماهای متجاوز عراقی منهدم
شده و به همین دلیل مســافران باید از قطار پیاده شــوند و پس از طی

مسافتی نسبتاً طوالنی به طرف دیگر پل بروند .قطار دیگری در آن سوی
پل منتظر بودتا مســافرین را سوار کندو به مقصد برســاند .با توشهایکه

به همراه خود داشــتیم پیمودن این مسیرمشکلترمیشد .خصوصاً این که

جاده اص ً
ال قصد نداشت تمام شــود .با هر مشــقتی که بود به انتهای راه
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و به قطار رسیدیم و بعد از ســوار شدن به قطار ،ســفر خودمان را ادامه
دادیم؛ صبح روز بعد و پس از پیاده شــدن در ایســتگاه قطار شهر اهواز،
خودرویی کرایه کردیم و به مقصد گروه پدافندهوایی امیدیه به راه افتادیم.
بعد از رســيدن به اميديه و محل خدمت در معاونت عملیات گروه نسبت
به منطقه خوزستان و اســتانهای همجوار توجیه عملیاتی شدیم و بعد از
آن ابتدا به محل گردان اســکایگارد که با فاصله نه چندان زیادی از گروه
قرارگرفته بود رفتیم؛ در آنجا بر اســاس نياز آتشــبارها به نيروي انساني،
تقسیم و سازماندهي شديم.
من و سه نفر از دوســتانم سهمیه آتشبار یکم اســکایگارد بودیم .در
آن موقع تعداد افســران عملیاتی ســامانه اســکایگارد خیلــی زیاد نبود
و از این لحاظ کمبودهای بســیاری وجــود داشــت(اینها را میگویم تا
جوانهــای عزیز همتخصــص بنده بدانند که با چه مشــکالتی دســت و
پنجه نرم میکردیم) .یادم هســت که هوای خوزستان مثل همیشه داغ و
گرم بود .مثل مردمانش که از همین جا دســت همهی آنها را میبوســم،
گرمای خاصی را تجربه میکردیم .خالصه اینکه هــر کدام از ما به یکی
از مواضع مستقر در جاده اهواز -امیدیه اعزام شــدیم و به این ترتیب در
چرخهی عملیاتی قرار گرفتیــم .اولین شــیفت کاری و تجربهی عملیاتی
بنده در موضع کارون ( )3اهواز واقع در  65کیلومتری این شــهر ســپري
شد .نمیدانم شاید برای خوانندگان این اثر جالب باشد که بدانند به علت
گرمای فوقالعاده هوا و این که به آن شــرایط عادت نداشتیم بالفاصله که
ســاعت کار ما تمام میشــد و رادار را خاموش میکردیم،فاصله چند صد
متری رادار تا کانکس زیســت را میدویدیم .به هر حال خیلی در موضع
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کارون ( )3نماندم و به دلیل کمبود نیرو به موضع یونیت( )2اهواز منتقل
شدم .این رســد اســکایگارد در فاصله تقریبی پنج کیلومتری شهرستان
اهواز واقع بود .در این مدت من و تمام هم دورهایهایم ســعی میکردیم
ضمن انجام وظايف محوله ،دروســی را هم که در مدت آموزش یاد گرفته
بودیم ،با حاالت واقعــی و عملیاتی صحنههای پیــش رو تطبیق بدهیم و
البته ثمرهی این انطباق و درسآموزی از پیشکســوتان در رزم حقیقی به
کمکمان آمد .اوایل تابستان ســال  1366هنوز چند ماهی بیشتر از ورود
من به مدار عملیاتی سپری نشده بود .رسد ما دارای انبار مهمات مناسبی
نبــود .هماهنگیهای الزم جهت ســاخت انبار مهمات اســتاندارد صورت
گرفته بود و توافق شــده بود این انبار توسط شــرکت نفت ساخته شود.1
صبح زود تعدادی از کارگران شــرکت نفت به منظور ساخت انبار مهمات،
با یک دســتگاه کامیون حامل بلوکهای ســیمانی به موضع ما آمدند .به
خاطر دارم که کارگران با ســرعت تمام و عجله بســیار بلوکها را تخلیه
میکردند .آقایی بســیار تنومند که عالوه بر رانندگی خودرو،مسئولیت این

عزیزان را هم بر عهده داشــت دائماً بر تســریع در تخلیــه کامیون تاکید
میکرد .فرمانده رســد ما که فکــر میکرد عجلهی کارگــران زحمتکش
شرکت نفت و راننده یاد شــده به دلیل نگرانی از احتمال بمباران سایت
توسط جنگندههای عراقی اســت در حال دلجویی از این عزیزان بود و به
کمک ســایر کارکنان و با امکانات اندک موجود در موضع از آنان پذیرایی
میکرد .فکر میکنم که در حــال گفتن جمالتی قریب بــه این مضمون
 .1شــرکت نفت و سایر شرکت هایی که به وسیله پدافند هوایی ارتش در طول سالیان دفاع مقدس
دفاع گردیده اند الحق و االنصاف با تمام امکانات در اختیار خود نســبت به پشتیبانی های عمومی از
سایت های مستقر شده اقدام کردهاند .
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بود «مطمئن باشــید نگرانی شــما بیمورد اســت و با خیال آسوده کار
خودتان را ادامه دهیــد .هیچگونه خطری وجود نــدارد» در همین هنگام
برق کانکس زیســت ما قطع شــد .به دلیل از کار افتادن کولرهای گازی،
دمای هوای اتاق به شــدت باال رفت و همگی مجبور شــدیم در سایهای
واقع در محوطــه پناه بگیریم .حدود ســاعت  09:00صبح بود و ســاعت
کاری رادار ما از ســی دقیقهی دیگر شروع میشــد؛ با اتفاقاتی که پیش
آمده بود و با هماهنگی شــبکهی یکپارچه پدافند ،رادار را روشن کردیم و
بالفاصله بعد از چند دقیقه عملیاتی شــدیم؛ حدود ده دقیقهای از روشن
شدن دستگاه گذشته بود و در شــرایط کام ً
ال جنگی (که معموالً وضعیت

عملیاتی است) بهســر میبردیم .ناگهان دو اکوی هواپیما ،آنهم در فاصله
هفت کیلومتری بر روی صفحه رادار ظاهر شدند .این هواپیماها با سرعتی
هر چه تمامتر به ســمت تأسیســات نفتی ما در حرکت بودند .با توجه به
تجربه نه چندان طوالنی در محیطهای عملیاتی ،شــرایط ســختی را در
پیشرو داشتم .میدانستیم که هواپیمای خودی در منطقه نداریم (که اگر
داشتیم قب ً
ال از طریق شبکه اطالع رسانی میشــد).وقت زیادی در اختیار

ما نبود.باید ســرعت عمل به خرج میدادیم .ســریعاً بر روی نزدیکترین

هدف الک کردم و توپها را در اختیار رادار گرفتم .اپراتور  TVکه حقیقتاً
فرد ورزیده و با تجربهای بــود در اندک زمانی پس از قفل شــدن هدف،
اعالم کرد که جنگندههای دشــمن در صفحه  TVدیده میشوند .دکمه
فایر را فشار دادم و توپها شروع به تیراندازی کردند .هواپیماهای دشمن
سراسیمه متفرق شــدند و کاری از پیش نبردند .شلیک گلولهها باعث شد
تا تمام منطقه حالــت جنگی بگیرد .راهی به جز فــرار برای جنگندههای
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مهاجم عراقی باقی نمانده بود .حجم آتش گشــوده شــده بــر روی آنها،
جهنمی را برایشان تدارک دیده بود و هواپیماهای دشمن به ناچار به چپ
و راست گردش کرده و از صفحه رادار محو میشدند .با آنكه جنگندههای
عراقی از صحنه گریخته بودند اما حســی ناخودآگاه به من هشدار میداد
که حادثهای دیگر در شــرف وقوع است .حتم داشــتم که احساسم دروغ
نمیگوید .توپهــا را از اختیار خارج کردم و از خدمههای توپ خواســتم
مجدداً مهماتگذاری کرده و آماده درگیری باشــند؛ هنــوز ثانیههایی از

اعالم آماده بودن توپها نگذشته بود که مجدداً اکوی چند هواپیما بر روی
صفحهی رادار ظاهر شــد و این بار ما آمادهتر از قبــل بودیم .باید چنان
درســی به دشــمن میدادیم که هوس حمله به آشــیانه عنقا(سيمرغ) را
درســر نپروراند .به محض اینکه اولین هواپیما در برد مناسبی قرارگرفت
بر روی آن قفل کردیم .توپهــا آماده و در اختیــار رادار بودند .درگیری
شروع شــد و هواپیماهای عراقی مجدداً مجبور به فرار شدند .دراین لحظه
صدای هشــدار و اعالم خطر  1 ASMرادار با وضوحی هر چه تمامتر به

گوش میرسید و از احتمال اصابت موشک هوا به زمین دشمن به رادار ما
حکایت میکرد .در یکآن ،دانش مقابله بــا این وضعیت (که در دورههای
آموزشی یادمان داده بودند) با ســرعتی باور نکردنی مانند نواری از جلوی
چشمانم گذشت .میدانســتم که عدم مقابله در این حالت همانا و اصابت
موشک به دستگاه و در نتیجه انهدام رادار و شهادت نفرات آن هماناست.
نیروی شگفت انگیزی در خودم حس میکردم .سرخوشی ناشی از رسیدن
به کمال مطلوب آدمی از گذرگاه شهادت از یک طرف و زنجیرهای نامریی
 .1موشک هوا به سطح
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اتصال به زندگی دنیایی از طرف دیگر مرا به این سو و آن سو میکشیدند.
نمیدانم چقدر طول کشید ،باید کاری میکردم .سریعاً دستورهای الزم را

به درجه دار  TVکه مقدورات مقابله با این وضعیتها را در اختیار داشت
ابالغ کردم .کارها بسیار سریعتر از آن چه تصور میکردیم انجام شد و بر

روی موشک قفل کردیم ولی با این حال زمان از دســت رفته بود .دقیقاً
یادم نیست که آیا موفق به شلیک بر روی موشک هم شدیم یا نه! به هر
حال موشک از مسیر اصلی خود منحرف شد و به محلی دور از تأسیسات

اصابت کرد .محلی که ارزش عملیاتی چندانی نیز نداشت و تنها باعث شده
بود تا تلی از خاک به آسمان فرستاده شود .خوشبختانه با مقابله به موقع
و مؤثر ســامانههای پدافند هوایی ،هواپیماهای مهاجم متواری شده بودند
و آرامش به منطقه باز گشــته بود .در این عملیات متوجه شدم که زمان
تا چه اندازه حیاتی و ارزشمند اســت و تنها و تنها چند ثانیهی به ظاهر
ناقابل میتواند به کســب و یا از دســت رفتن موفقیت کاملی منجر شود
و این که تلفیق آموزش و تجربه ،تعیین کنندهی سرنوشــت یک عملیات
اســت و مهمتر از همه اینکه حق تعالی همواره یاریرسان سربازان بینام
و نشــان این مرزوبوم بوده و خواهد بود و به تالشهای آنان برکت خواهد
داد .انشاءاهلل
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خاطرات ماندگار

ستوانیکم بهرام سهرابی
در یکی از روزهای سـال  1365مـن و تعـدادی از همکارانـم در گروه
پدافنـد هوایـی امیدیـه مشـغول خدمـت و حراسـت از آسـمان میهـن
عزیزمـان؛ ایـران بودیـم و مأموریـت داشـتیم کـه از تلمبهخانههـای نفتی
منطقـه دفـاع کنیـم.........................................................
رأس سـاعت  08:00صبـح کـه بـه موضـع رسـیدیم ،تـا ظهـر همـان
روز مشـغول آمـوزش و سـرویس دسـتگاهها بودیـم .هنـوز دقایقـی چنـد
از ورود مـن بـه کانکس زیسـت نگذشـته بـود که ناگهان از سـوی شـبکه
یکپارچـه ،وضعیت قرمـز اعالم شـد و متعاقب آن صـدای آژیـر تلمبهخانه
به صـدا درآمـد .رادار مـادر ( )CRCاز تجـاوز و حمله قریبالوقـوع تعداد
سـه فروند از هواپیمای دشـمن بـه منطقه خبـر داده بـود .با قرمز شـدن
وضعیـت ،بـدون فـوت وقـت بـه طـرف یکـی ازتوپهـای  35میلیمتـری
اسـکایگارد دویـدم .1بـه محض رسـیدن بـه سـنگر تـوپ در جـای خودم
قرارگرفتـم .در آن موقـع تمـام کارکنـان رسـد اسـکایگارد بیصبرانـه
بـه انتظـار نشسـته بودنـد تـا در صـورت حملـه دشـمن ،بـا همـهی قـوا
از آسـمان منطقـه دفـاع کننـد .ایـن انتظـار زیـاد طـول نکشـید .دقایقی
بعـد دو فرونـد از جنگندههـای عراقـی در آسـمان منطقـه ظاهـر شـدند
و درگیـری آغـاز شـد .دشـمن کـه از مقابلـهی بـه موقـع رادار و آتـش
توپهـای مـا گیـج شـده بـود بمبهـا و راکتهایـش را بیهـدف رهـا
 1من رییس توپ بودم و در حاالت عادی ،نفرات دوره دیدهی وظیفه شیفت میدادند.
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کـرد و گریخـت ،در حين درگيـري دو فرونـد راکت بـه سـوی تلمبهخانه
شـلیک شـد كه خوشـبختانه با اقدام بـه موقع و ايجاد سـد آتـش ،خلبان
هواپيمـاي متخاصـم موفـق بـه شـليك صحيـح نشـده بـود و راکتهـای
شـليك شـده بـه تلمبهخانـه اصابـت نکردنـد و بـه لطـف خداونـد متعال
حتـي منفجـر هـم نشـدند .یـک فرونـد از راکتهـای شـلیک شـده نیـز
کـه رادار اسـکایگارد را هـدف قـرار داده بـود به چنـد متـری رادار اصابت

ً
کاملا خاکآلود شـده بـود .دود و غبار
کـرد و منفجر شـد .هوای منطقـه
ناشـی از انفجـار و تیرانـدازی همه جـا را پوشـانده بـود و بهقـول معروف
چشـم ،چشـم را نمیدیـد .نفـرات داخـل رادار آسـیبی ندیـده بودنـد.
اگرچـه رادار از کار افتـاده بود .ولی مـا همچنان آمـاده بودیم کـه ناگهان
یکـی از سـربازان فریـاد زد :سـرگروهبان هواپیما!!!
من به آسـمان نـگاه کـردم .یـک فرونـد جنگنده دشـمن به طـرف ما
شـیرجه زده بود .با نیرویـی مضاعف و بـا اسـتعانت از خـدا لولههای توپ
را بـه طرفـش نشـانه گرفتـم و شـروع بـه تیرانـدازی کـردم ولـی هواپیما
همینطـور بـه مـا نزدیـک و نزدیکتـر میشـد؛ شـاید باورتـان نشـود امـا
هواپیمـا آن قـدر به مـا نزدیک شـده بـود که بـه گمانـم خلبانـش را هم
میدیـدم .مـن هـم چنـان بـا تـوکل بـه خـدا بـه سـوی دشـمن شـلیک
میکـردم و آن را به رگبار بسـته بـودم .هواپیما به باالی سـرمان رسـیده

ً
کاملا معلوم بـود که نبـردی به نـام مرگ
بود و مـن دسـتبردار نبـودم.
و زندگـی بیـن مـا و خلبـان درگرفتـه بـود .شـهادتین را بـر لبـم جـاری
کـرده بـودم کـه ناگهـان دود سـیاهی از پشـت هواپیمـا مشـاهده شـد.
هواپیمـا از مـا فاصلـه گرفـت و دور شـد و چنـد کیلومتـر دورتـر از ما به
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زمیـن افتـاد .عطـر فریادهـای اهلل اکبـر ،اهلل اکبـر کارکنـان رسـدمان که
از توفیـق بـه دسـت آمـده سـر از پـا نمیشـناختند ،فضـا را معطـر کرده
بـود .در یـک لحظـه خـودم را در آغـوش سـایر همکارانـم دیـدم و بـه
اتفاق هم سـجده شـکر بجـا آوردیم و سـر به آسـتان حضرتش سـپردیم،
که اگـر یـاری او نبـود بـی گمـان در حملـه اول دشـمن از پـای درآمده
بودیـم .به هرحـال کلیـات موضـوع و سـقوط هواپیمـای عراقـی رابه CP
(پسـت فرماندهی)گـزارش دادیـم و مجـدداً مشـغول آمـاده کـردن رسـد
و جنگافزارهـای آن جهـت دفـاع مقتدرانـه از آسـمان کشـور عزیزمـان
شد یم .
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یک ابتکار خوب در گرمای باالی  50درجه جنوب
تا سرمای حدود  20درجه
سرهنگ بازنشسته شمس ا ...نصیری

دقیـق بـه خاطـرم نيسـت امـا فکـر میکنـم ،حـدود سـالهای -66
 65بـود و مـن بـه عنـوان افسـر رابـط گـروه پدافنـد هوایـی امیدیـه در
پسـت فرماندهـی پایـگاه پنجـم شـکاری مشـغول بـه کار بـودم .تعـداد
تأسیسـات نفتـی موجـود در ایـن بخـش از میهـن اسلامی بـه آن اندازه
بـود کـه طمـع دشـمن را بـر میانگیخـت .ایـن تأسیسـات بـرای مـا هم
اهمیـت بسـیاری داشـت .در آن سـالها اقتصـاد کشـور بـه شـدت بـه
منابـع نفتـی و صـادرات آن وابسـته بـود .زمـان جنـگ بـود و کشـور بـه
درآمدهـای نفتی خـود که اکثراً از مسـیر اسـتان خوزسـتان و اسـتانهای
همجـوار آن عبـور میکـرد بیشـتر از پیـش نیـاز داشـت .عـراق هـم بـر
ً
کاملا واقـف بـود و یکـی از اهـداف اسـتراتژیک
اهمیـت ایـن تأسیسـات
خـود را ،از بیـن بـردن و انهدام ایـن تأسیسـات قـرار داده بود .بـه همین
علـت ،ورود و عبـور هواپیماهـای دشـمن از ایـن مناطـق همـواره یکی از
دغدغههـای اصلـی رادارهای پدافنـد هوایی بـود که بـا در اختیار داشـتن
جنگندههـای تیـز پـرواز نیـروی هوایـی الهـی ارتـش ایـران اسلامی و
سـامانههای دفاعـی زمیـن پایـه تحـت کنتـرل عملیاتـی شـبکه یکپارچه
متشـکل از سـامانههای موشـکی و توپخانـهای نیروهـای مسـلح کشـور و
بـا تمـام تـوان در مقابـل تهاجمـات گسـتردهی هوایـی رژیـم بعـث عراق
ایسـتاد و بـا چنـگ و دنـدان از آسـمان میهنمـان دفـاع کرد.بدنیسـت
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بـه عـرض شـما و خواننـدگان محتـرم ایـن مجموعـه برسـانم کـه اعلام
بـه موقـع وضعیتهـای سـفید و زرد و قرمـز در مناطـق مختلـف کشـور
تنها گوشـههایی ناچیـز از هوشـیاری شـبکه گسـترده راداری ،دیـده بانی
و سـایر مواضـع پدافندی کشـور محسـوب میشـد که بـا دقت کامـل هوا
و فضـای کشـور را رصـد میکردنـد .البتـه پـر واضح اسـت که گاهـی نیز
اتفـاق میافتـاد کـه هواپیماهـای دشـمن بـا اسـتفاده از عـوارض زمین و
نقـاط کـور راداری وارد منطقـه شـوند و سـعی در غافلگیـری یگانهـای
پدافنـدی داشـتند کـه البتـه دلیرمـردان پدافنـدی شـجاعانه سـعی در
ممانعـت از کسـب موفقیت آنها داشـتند .بـه نظـرم همیـن اقداماتی هم
کـه در دوران دفـاع مقـدس انجـام شـد بیشـتر از هـر چیـز دیگـری بـه
معجـزه شـباهت دارد.
در آن زمـان مسـئوالن وقـت پدافندهوایـی به مـواردی که گفته شـد
آگاهـی کامـل داشـتند و بـا تصمیمـی هوشـمندانه تصمیـم گرفتنـد کـه
تـا وقـت گسـترش ،مبتنـی بـر تقویـت پسـتهای دیدهبانـی در مناطـق
حیاتـی حسـاس و هـم چنیـن نقـاط کـور راداری کشـورمان ،نقیصههای
موجـود را برطـرف کننـد .روش کار ایـن پسـتها هم ایـن گونه بـود که
ایـن دیدبانیهـا مسـتقیم و یا غیـر مسـتقیم (بسـته بـه برخـی از عوامل
نظیـر فاصلـه و عـوارض طبیعـی) با افسـر رابـط پسـت فرماندهـی تماس
میگرفتنـد و پـرواز در ارتفـاع پاییـن هواپیماهـای دشـمن را بـه محـض
رویـت بـه مـا گـزارش میکردنـد .مـا هـم وظیفـه داشـتیم کـه اطالعات
دریافتـی از شـبکههای دیدبانـی را بالفاصلـه از طریـق پسـت فرماندهـی
پایگاهی کـه در آنجـا شـیفت میدادیم بـه رادارهـای منطقه اعلام کنیم
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تا هماهنگـی الزم با مرکـز عملیـات منطقـه ( )SOCصورت بگيـرد و در
نهايت وضعیت مناسـب هـر منطقه را به شـبکه ابلاغ نمایند .یکـی دیگر
از وظایف مـا این بـود که تغییـر وضعیتهایـی را کـه دریافـت میکردیم
بـه کلیـهی پسـتهای فرماندهـی گردانهـای زمیـن بـه هـوا منعکـس
کنیـم و بـه ایـن ترتیـب تمـام جنگافزارهـای ارتفـاع پسـت مسـتقر در
مناطـق نیـز در جریـان ایـن تغییـر وضعیتهـا قـرار میگرفتنـد .البته در
مـورد سـامانههای موشـکی موضـوع فـرق میکـرد و آنهـا دستوراتشـان
را از رادارهـا دریافـت میکردنـد؛ يكـی ديگـر ازتدابیـری کـه از اقدامـات
بسـیار خـوب پدافنـد هوایـی در ایـن دوران محسـوب میشـود ایـن بـود
کـه ،اگـر برخـی از پسـتهای دیدبانـی کـه در نقـاط کلیـدی مسـتقر

بودنـد و مسـتقیماً بـا مـا تمـاس داشـتند ،ورود جنگندههـای دشـمن را
گـزارش میکردنـد مـا ایـن اجـازه را داشـتیم کـه ضمـن در نظـر گرفتن
امنیـت پروازهـای خـودی در حـال پـرواز و یـا در حـال عبـور از منطقه،

راسـاً بـه تغییـر وضعیت منطقـه تحـت مسـئولیتمان اقـدام کنیـم و بعد
از آن موضـوع را بـه اطالع شـبکه یکپارچه باال دسـتی خود برسـانیم .این
کار باعـث میشـد تـا از اتالف وقـت در شـرایط حملـه دشـمن جلوگیری
شـود .در ایـن مـوارد بـه محـض اینکـه نفـر دیدهبـان سـمت بنـدر دیلم،
کـه مسـتقیماً.با مـن تمـاس داشـت ،اعالم میکـرد کـه مـن جنگندههای
دشـمن را میبینـم و یـا اینکه صـدای هواپیمـای عراقـی را میشـنوم که
در کـف زمیـن خوابیـده و در حـال نزدیـک شـدن اسـت ،مـن بـا توجـه
بـه روشهـای معمـول آن زمـان پدافنـد کـه تمـام هواپیماهـای خـودی،
خصوصـاً هواپیماهـای نسـبتاً زیـاد شـرکت نفـت را کـه از خـارک بـه
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اهـواز میآمدنـد و از اهـواز به مسـجد سـلیمان میرفتنـد را ،ثبت مسـیر
میکردیـم و تشـخیص مـیدادم کـه آیـا دیدهبـان هدفـی را که گـزارش
كرده دشـمن اسـت یا نـه! بدیهی اسـت کـه اگـر هواپیمای گزارش شـده
را دشـمن شناسـایی میکردم بـدون اینکـه بـا  SOCو  CRCهماهنگی
شـود وضعیـت منطقـه را قرمـز اعلام میکـردم .ناگفتـه پیداسـت کـه
اطالعـات و سـطح آمـوزش هواپیماشناسـی دیدهبانـان هـم خیلـی بـه ما
کمـک میکـرد و دیدهبانانی بودنـد که گزارشـات آنـان حجـت را بر همه
تمام میکـرد .البتـه ما همیشـه سـعی میکردیم تمـام اطالعـات دریافتی
را بـا اطالعاتی کـه از مسـیر حرکتـی پروازهـای خـودی داشـتیم تطبیق
بدهیـم و بعـد اقـدام کنیـم .بعـد از اطمینـان از آمادگـی صددرصـدی
تجهیـزات جهـت مقابلـه بـا هواپیماهـای عراقـی ،نوبت بـه این میرسـید
کـه بـه  SOCشـیراز ،رادار بهبهـان ،رادار بندر امـام و یگانهای مسـتقر
در اهـواز اطلاع بدهیـم کـه بـه خاطـر گـزارش ورود هواپیمـا توسـط
فلان پسـت دیدهبانـی ،بـه منطقـه تحـت مسـئولیتمان اعلام وضعیـت
قرمـز کردهایـم .اعلام بـه موقـع وضعیـت قرمـز باعـث میشـد کـه همه
یگانهـای مسـتقر در منطقـه بـا آمادگـی صددرصـد بـا دشـمن روبـرو
شـوند و اکثـراً ایـن گونـه بـود کـه چنـد ثانیـه بعـد از اعلام وضعیـت
قرمـز ،برخـی از مواضـع پدافنـدی اطلاع میدادنـد کـه مـا هواپیمـا را
دیدیـم و يـا برخـی دیگـر از درگیری بـا دشـمن خبـر میدادند و بـا اين
روش مـا توانسـتیم از خسـارتهای احتمالـي بسـیاری کـه امكان داشـت
به خاطـر عـدم اطلاع قبلـی مواضـع و بـا بمبـاران شـدن تأسیسـات رخ
بدهـد جلوگیری کنیـم .مسـتحضر هسـتید که در طـول جنـگ تحمیلی،
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میلیونهاوکـزارش دیدهبانـی بـه همیـن ترتیبـی که گفته شـد به دسـت
مـا رسـید کـه گزارشـات بسـیار ارزشـمندی بودنـد و کمکهای بسـیاری
هم به مـا کردنـد .یـادم میآیـد کـه ایـن تجربـه بارهـا و بارهـا در مدت
زمانـی کـه در سـالهای ذکر شـده بـه عنـوان افسـر رابـط پدافنـد زمین
به هـوا در پسـت فرماندهی پایـگاه پنجم شـکاری خدمت میکـردم تکرار
شـد و باعث شـد تـا وضعیـت منطقـه بـه دفعـات متعـدد بـا اسـتفاده از
گزارشـات دیدهبانـی قرمـز شـود کـه ناکامیهـای پیدرپـی جنگندههـای
دشـمن را در راه رسـيدن بـه اهـداف پلید و شومشـان بـه دنبال داشـت.
خوشـبختانه قـرارگاه پدافنـد هوایـی خاتماالنبیـاء

(ص)

آجـا در حـال

حاضر اص ً
ال قابـل قیاس بـا دوران دفـاع مقدس نیسـت و با پیشـرفتهای
همـه جانبـهای کـه در تمامـی عرصههـا رخ داده اسـت از تـوان خیلـی
خوبـی بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات پیـشرو برخـوردار میباشـد کـه
سـامانههای دیدبانـی کشـور هـم از آن مسـتثنی نیسـتند.
در خاتمـه بـرای کلیـهی کارکنـان فـداکار پدافنـدی کـه در گرمـای
بـاالی  50درجـه جنـوب و سـرمای حـدود  20درجـه مناطق سردسـیر،
عاشـقانه در حـال انجـام وظیفـه میباشـند آرزوی سلامتی و موفقیـت
روزافـزون دارم.
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پاکی دل و صفای باطن

سرتیپ دوم بازنشسته سید محمد رفیع رضوی
انقلاب شـکوهمند اسلامی ایـران تـازه به بـار نشسـته بـود .حضرت
امـام(ره) فرمـان داده بودنـد تـا جهت برداشـت محصـوالت کشـاورزی به
ویـژه گنـدم بـه کشـاورزان کمـک شـود .در آن ایام مـن فرماندهـي یکی
از سـایتهای راداری را بـه عهـده داشـتم .بـا شـنیدن فرمـان امـام (ره)
تعـدادی از کارکنـان داوطلب را جهـت جمـعآوری محصوالت روسـتاهای
همجـوار اعـزام کـردم و بـه انـدازه تـوان خـود بـه آنهـا کمـک کردیـم.
ماههـا از ایـن موضـوع گذشـت و جنـگ تحمیلی شـروع شـده بـود و من
همچنـان بـه عنـوان فرماندهی آن سـایت تلاش میکـردم تـا در خدمت
جبهـه و جنـگ باشـم .یـک روز از دژبانـی درب ورودی سـایت بـه مـن
اطالع دادنـد که فـردی که خـود را کدخـدای یکـی از روسـتاهای مجاور
معرفـی میکنـد ،کامیـون پـر از سـیبی را بـه سـایت آورده و میخواهـد
صندوقهـای سـیب را مابیـن کارکنـان سـایت تقسـیم کنـد .مـا نظامیان

یـاد گرفتهایـم کـه در بسـیاری از مواقـع خصوصـاً در برخـورد بـا چنیـن
مـواردی برخـی از مالحظـات امنیتـی را رعایـت کنیـم .از ایـن رو بـا

کمـال ادب و بـه نحـوی کـه کدخـدا ناراحـت نشـود از دریافـت آنهـا
خـودداری کـردم .کدخـدا کـه مرد نـه چنـدان پیـری بـود بـا ناراحتی از
عدم قبـول سـیبهای اهدایی توسـط مـا ،از زحمـات کارکنان سـایت در
برداشـت محصـوالت روسـتای خـودش گفـت و این کـه میخواهـد کمی
از شـرمندگی مـا در بیایـد .وقتـی بـه او گفتم کـه کمک بـه روسـتاییان
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بنـا بـر اوامـر امـام خمینـی (ره) صـورت گرفتـه و دینـی بـر گردن شـما
نمیباشـد چشـمانش پر از اشـک شـد و در حالـی که بـه پهنـای صورت
میگریسـت خطـاب به مـن گفت :شـما فکـر میکنیـد مـا ایـن چیزها را
نمیدانیـم؟ شـما با ایـن حرفهـا میخواهیـد توفیـق خدمت به سـربازان
کشـورمان را از مـا بگیریـد؟ حقیقتـش را بخواهیـد مانـده بـودم در برابر
اسـتدالل او چه بگویـم .به ناچـار و برای ایـن که دلـش را نشـکنم تعداد
سـه صندوق سـیب را برای سـه شـیفت کاری کارکنان سـایت برداشتم و
با شـرمندگی زیاد مابقـی را به روسـتا برگرداندم .اگرچه سـالیان سـال از
آن دوران گذشـته اسـت و من از خدمت در ارتش بازنشسـته شـدهام ولی
هر زمـان که نگاه اشـک آلـود کدخـدای آن روسـتا را بـه خاطر مـیآورم
بیشـتر از خـودم خجالـت میکشـم و همـواره از خودم میپرسـم کـه آیا
کار درسـتی کردهام که بـزرگ قومـی مهربان ،فـداکار و خوش قلـب را از
خـود رنجانـدهام؟ امیـدوارم کـه قلـب نازنیـن آن مرد عزیـز مرا بخشـیده
باشـد .آمین.
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خاطرات رزم مهر

سرهنگ جواد جاجانی
از زمـان جنگ مـدت زیـادی میگـذرد ولـی خاطـرات آن بعضـاً مثل
یـک فیلـم در جلـوی چشـمان آدم در حـال نمایـش اسـت کـه مـرور
آنهـا گاهـی بـه نفـرات احسـاس غـرور میدهـد و زمانـی باعـث میشـود
کـه سـختیهای موجـود را راحتتـر تحمـل کننـد ولـی مهـم حفـظ این
خاطرات میباشـد .لـذا به چنـد مـورد از خاطرات کـه در خصـوص رزمی
از روی مهـر وعشـق و اعتقـاد بـود و در مـدت حضـورم در جنـگ اتفـاق
افتـاد اشـاره میکنـم .امیـدوارم کـه یـادی از زحمت کشـان زمـان جنگ
و دفاع مقـدس از خاک میهن اسلامی شـده باشـد و هم ورقی بـه اوراق
دفتـر دالوری هـای کارکنـان پدافنـد هوایـی اضافه شـود.
بنـده از نیمه دوم سـال  1366که فـارغ التحصیـل شـدم داوطلبانه به
جزیـره خـارک منتقل شـدم تـا در تخصـص سـامانه اسـکایگارد مشـغول
خدمـت شـوم .بـرادران روحانـی در زمـان جنـگ بصـورت حداقـل ماهانه
به مواضـع پدافندی سرکشـی میکردنـد و برای پرسـنل حاضر سـخنرانی
و از حقانیـت دفـاع مقـدس صحبـت میکردنـد یـک روز یکـی از همیـن
روحانیـون در جمـع مـا گفـت «بـرادران مـن ،از آنجایـی کـه تنهـا محل
درآمـد دولـت بـرای اداره کشـور و ادامـه جنـگ فـروش نفـت اسـت و
تنها جایـی که میشـود نفـت ایـران را از آنجـا صادر کـرد همیـن جزیره
خـارک میباشـد لـذا حضـور شـما ،کار شـما ،راه رفتـن شـما ،خوابیـدن
شـما و حتـی نفـس کشـیدن شـما در ایـن جزیـره عیـن عبادت اسـت»
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و بنـده در تکمیـل ایـن سـخن بایـد بگویـم جزیـره خـارک به مسـاحت
 24کیلومتـر مربـع ( 6*4کیلومتـر ) دارای دو اسـکله مهم ( آذرپـاد برای
بارگیری سوپرنفتکشـها و اسـکله  Tبرای سـایر نفتکشـها ) میباشـد و در
این مسـاحت محـدود از زمـان جنگ حـدود  70موضـع پدافنـدی اعم از
سـامانه های موشـکی ،راداری ،اسـکایگارد ،اورلیکن 23 ،م م 14.5 ،م م و
دوش پرتابیهـا در داخـل و یـا روی چـاه هـای پیرامونـی جزیـره و حتی
روی کشـتیهای ثابـت نزدیـک جزیـره مسـتقر بودنـد و بـه صورت شـبانه
روزی از جزیـره دفـاع میکردند.تاریـخ دقیـق یـادم نیسـت ولـی میدانـم
روز یکشـنبه بود و من در موضـع  52اسـکایگارد و جزیره خارک شـیفت
بـودم ( در آن زمـان در جزیـره  5رسـد اسـکایگارد مسـتقر بودنـد و بـه
صـورت  %50شـبانه روز روشـن و در مـدار عملیاتـی قـرار میگرفتنـد و
در زمـان هایـی کـه وضعیـت فـوق العـاده و یـا قرمـز پـر رنـگ میشـد
همـه سـامانهها در مـدار عملیاتـی قـرار میگرفتنـد ) و شـیفت مـا تمام
شـد و از طریـق پسـت فرماندهـی ابلاغ شـد کـه رادار را خامـوش کنیم
و از آنجایـی کـه مواضـع  54 ،51و  53روشـن شـده بودنـد مـن رادار را
خاموش کـردم فاصلـه توپهـا از رادار چنـدان دور نبود و من قصد داشـتم
از توپها بازدیـد کنم لـذا به محل اسـتراحت نرفتـم و به سـنگر توپ یکم
رفتـم کـه در زمـان از طریـق بی سـیم تـوپ شـنیدیم که افسـر شـیفت
موضع  51سـتوان پرویز جوانشـیر که بعـداً با درجه سـرهنگی بـه افتخار
بازنشـتگی نائـل شـد بـا اسـتفاده از کـد اعالم کـرد کـه از سـمت 1800
میلیـم جزیـره (تقریبـاً جنـوب شـرقی جزیـره) هدفـی نزدیک میشـود و
بالفاصلـه پسـت فرماندهـی بـا کد اعلام کـرد هدف خـودی اسـت و یک
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فرونـد هواپیمـای ( F-27فرندشـیپ) میباشـد و از آنجایـی کـه تمـام
یکشـنبهها ایـن مسـیر پشـتیبیانی میآمـد بـرای مـا خبـر آشـنایی بـود
لـذا توجـه خاصـی نکردیم ولـی آقـای جوانشـیر مجـدداً بـا لهجـه خاص
خـودش گفت هـدف یکی نیسـت که جوابـی از پسـت فرماندهـی نیامد و
آنهـا برای شناسـایی میبایسـتی بـا  CRCتمـاس میگرفتند کـه در این
فرصـت افسـر یـاد شـده بـدون اسـتفاده از کـد با بـی سـیم و یـا صدای
بلنـد اعلام کـرد پشـت هواپیمـا فرندشـیپ هواپیمـا شـکاری میآید که
بنـده به سـمت گفتـه شـده برگشـتم و دیدیم کـه هواپیمـا فرندشـیپ با
سـرعت خیلی زیاد به سـمت جزیـره در حال حرکت اسـت و یـک مرتبه
تعداد چهـار فرونـد هواپیمـای شـکاری از پشـت سـر آن به سـمت باال و
بـا سـرعت زیـاد حرکـت کردنـد و دو فرونـد بـا نیـم چرخـش به سـمت
اسـکله  Tرفتنـد و دو فرونـد دیگـر از روی جزیـره عبـور و به سـمت ما
کـه در قسـمت غـرب جزیـره و در نزدیکـی اسـکله آذرپـاد بودیـم هجوم
آوردنـد که مـن به خدمههـای توپهـا فریـاد زدم که اقـدام کننـد لذا هر
دو توپ موضـع یکی بـه صـورت الکتریکـی و دومی بـه صـورت مکانیکی
[برابر دسـتورالعمل در زمـان خاموش بـودن رادار یکـی از توپهـا هم پاور
خـود را خامـوش میکـرد] روی هواپیمـای دشـمن کـه بعـداً معلوم شـد
یک فرونـد میـراژ و یـک فرونـد میـگ  23بودنـد اجـرای آتـش کردند و
از طرفـی مواضـع  54و  53هـم و همچنین کلیـه مواضع پیرامونـی دیوار
آتشـینی درسـت کردند و هواپیماها پشـت سـر هم در حـال پـرواز بودند
کـه اولـی اقـدام بـه شـلیک دو فرونـد راکـت به سـمت اسـکله کـرد که
هردو بـه علـت عـدم نشـانهگیری دقیـق بـه اسـکله اصابـت نکردنـد و به
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درون آب فـرو رفتنـد و هواپیمـای دومـی نیـز اقدام بـه شـلیک دو فروند
راکت نمـود که آنهـا هم بی اثـر بودنـد و با توجه بـه حجم آتـش موجود
با سـرعت تمـام به سـمت عـراق فـرار کردنـد و مـن دیـدم کـه در حال
خروج از منطقـه تمام بمبهـای خـود را در دریـا ریختند و حجم بسـیار
زیـادی آب بـه هـوا رفـت و برابـر اخبـار واصلـه از اسـکله  Tبـه نظـرم
جنـاب علمخانـی کـه ایشـان نیـز بـا درجـه سـرهنگی بازنشسـت شـدند
شـیفت بودند بـه علـت هوشـیاری مواضـع پدافنـدی هواپیمـای متخاصم
اقـدام بـه ریختـن تعـداد  8هشـت عـدد بمـب کـرده بودنـد که بـه علت
فشـار حاصلـه از آتـش توپهـا و عـدم دقـت خلبانهـا فقـط یـک عـدد از
بمبها بـه پایه فلـز اسـکله اصابت و خسـارت بسـیار جزیـی به بـار آورد.
تاکتیـک بـه کار رفتـه از سـوی دشـمن کـه میشـود گفـت از نادرتریـن
طرحها بـوده و بـا دقت بسـیار زیـادی طراحـی و اجرا شـده و تـا آنجایی
که من شـنیدهام در طـول جنگ فقـط یک بـار اتفـاق افتـاد و هواپیمای
دشـمن توانسـتند تـا چنـد کیلومتـری نقـاط آسـیبپذیر مـا بـدون دیده
شـدن نزدیک شـوند ،با هوشـیاری کارکنـان پدافنـد هوایی به ویـژه آقای
پرویـز جوانشـیر بـی ثمر شـد و از خسـارت جبـران ناپذیـر جلوگیـری به
عمـل آمـد .از همرزمانـم در روز حادثـه بـه غیـر از گروهبـان خدمه توپ
لطیفـی کـه چهـره خوبـی از رزم بـه نمایـش گذاشـت متاسـفانه کـس
دیگری به یـادم نمانـده ولی میشـود بـا مراجعه سـوابق رویـداد در دفاتر

ویـژه احتمـاالً به شناسـایی آنهـا اقـدام نمود.

خاطره دیگرم نیز به خارک مربوط میشود.
اوایـل سـال  1367بـود و مـن در موضـع  54اسـکایگارد در جزیـره
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خـارک شـیفت بـودم در سـاعت  10شـب سـاعت کاری شـروع شـد و
مـا در مـدار عملیـات قـرار گرفتیـم حـدود سـاعت  11:30شـب متوجـه
نزدیک شـدن هدفی از سـمت شـمال شـرقی جزیره (سـمت عراق) شـدم
بالفاصله موضـوع را به پسـت فرماندهی اطلاع دادم که در جـواب گفتند
هـدف خـودی در منطقـه نداریم .مـن روی هـدف الک کـردم و بـا توجه
به پارامترهـای موجود سـرعت و ارتفاع دیدم هدف بایسـتی بالگرد باشـد.

لذا بـه کلیه عوامـل موضـع اعلام آمادگـی جهـت درگیـری دادم و مرتباً

بـا  CPدر ارتبـاط بـودم و برابـر قرائن هدف دشـمن بـود و مرتـب به ما
نزدیکتـر میشـد .در فاصلـه  10کیلومتـری توپهـا را در اختیـار گرفتـم
و دسـتور آمادگـی الزم بـرای تیرانـدازی صـادر شـد از آنجایـی کـه برای
یک شـلیک موفق نیاز بود هـدف نزدیکتـر بیایـد و از طرفی تـرس آنکه
هدف پیشدسـتی کنـد و اقدام به شـلیک موشـک نمایـد مرا به تشـویش
انداخته بـود .اینجا الزم اسـت یـادآور شـوم کـه در آن زمان در جلسـات
توجیـه عملیاتـی عنـوان میشـد کـه عراقیهـا از تاکتیکـی اسـتفاده
میکننـد کـه در آن از بالگردهـا برای شـلیک موشـک به سـمت مخازن،
نفتکشهـا و یـا اسـکلهها اسـتفاده میکننـد مزیـت ایـن کار ایـن بـود
که بالگردهـا در ارتفـاع پاییـن و بـه دور از دید رادارهـا پـرواز میکنند و
همچنیـن میتوانسـتند روی آب بـا اسـتفاده از اسـکیهای بادی بنشـیند
و اگـر قبال هـم دیده شـده بودنـد بعـد از چند سـاعت وضعیت بـه حالت
عـادی بـر میگشـت و در آن فرصـت بـه محـض پـرواز کـردن اقـدام بـه
شـلیک موشـک کرده و با اسـتفاده از اصل غافلگیـری ضربه خـود را وارد
میکننـد .لـذا دو دل بـودم کـه آتـش کنـم یـا صبـر کنـم کـه نزدیکتر
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بیاید باالخـره ریسـک نکـردم و تصمیـم گرفتم اجـرای آتش کنم دسـتم
را روی دکمـه فایـر و آنلیمیـت گذاشـتم و هـدف حـدود  6.5کیلومتری
بـود قبـل از فشـار دادن دکمهها مکث کـردم و با خـودم گفتم هـر کاری
با یـاد خـدا بهتر اسـت لـذا بـا تانـی شـروع بـه گفتـن بسـم اهلل الرحمن
الرحیم کـردم و قبـل از فشـار دادن دکمـه آتش صـدای بی سـیم درآمد
کـه بـا صـدای بلنـد گفـت اقدامـی نکنیـد کـه هـدف خـودی میباشـد
دسـتم را از روی دکمـه آتـش برداشـتم در حالـی کـه عـرق بر پیشـانیم
نشسـته بـود و اتفـاق احتمالـی کـه اگـر مکـث نمـی کـردم ممکـن بـود
بیفتـد عیـن فیلـم از جلـو چشـمم عبـور میکرد.
بعـداً متوجـه شـدیم کـه بالگـرد متعلـق بـه شـرکت نفـت بـوده و از
بوشـهر بـه سـمت خـارک در حال پـرواز بـوده کـه دچار اشـکال شـده و
بـا از دسـت دادن ارتبـاط از مسـیر اصلـی خـارج و به سـمت عـراق رفته
بـود و بعـد از متوجـه شـدن از روی مشـعلها به سـمت جزیره برگشـته
بودنـد و چـون وسـیله ارتباطـی نداشـتهاند نتوانسـته بـود بـا بـرج جزیره
تماس بگیرند .اواسـط دی مـاه  1366در موضع  51اسـکایگارد در جزیره
خارک شـیفت بـودم اوایل شـب بـود که وضعیـت قرمـز پررنگ شـد .من
بـه همـراه یکـی دیگـر از بچههـا بـرای کمـک و ایجـاد هماهنگی بیشـتر
به سـر توپهـا رفتیـم ،توپهـای ایـن رسـد در نزدیکی دریـا و چنـد متری
موجشـکنها مسـتقر بودنـد بعـد از هماهنگیهـای الزم مثـل سـایر
همـکاران مـا هـم بـه امـر دیدهبانـی پرداختیـم و مـن متوجـه شـدم که
از سـمت جنـوب دو نقطـه نورانـی بـه سـمت جزیـره در حـال حرکـت
هسـتند ولـی از آنجایـی کـه مـن در آن مواضـع زیـاد شـیفت داده بودم
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و سـمت و سـوی کلیـه مشـعلها را میدانسـتم گفتـم موضـوع را بـه
 CPاطلاع دهنـد کـه همینطـور شـد و همزمـان سیسـتم  56رادار مـا
روی ایـن نقـاط نورانـی نشـانه روی کـرد و بالفاصلـه رادار روی یکـی از
آنهـا الک نمـود و در ایـن زمـان نقـاط نورانـی پررنـگ تـر شـده بودند و
دیگـر مطمئـن بـودم کـه موشـک اسـت قبـل از آنکـه موشـکها بـه تیر
رس موضـع مـا برسـد مواضـع نزدیکتر شـروع بـه اجـرای آتـش نمودند
و یکـی از موشـکها متاسـفانه بـه یکـی از کشـتیها اصابـت کـرد و
موشـک دوم به سـمت یـک فرونـد کشـتی کـه در نزدیکـی مـا روی آب
بـود در حـال نزدیک شـدن بـود کـه موضع مـا این موشـک را زیـر آتش
سـنگین گرفـت و مـن حـال عجیبی داشـته چـون هـر لحظه موشـک به
کشـتی نزدیـک میشـد و گلولـه هـای شـلیک شـده اصابـت نمیکردنـد
کـه ناگهـان موشـک در نزدیکی کشـتی منفجر شـد و بـه حـدی نزدیک
کشـتی مورد اصابت قـرار گرفـت که اول فکـر کردم به کشـتی خـورده و
چون کشـتی آتش نگرفت خوشـحال شـدم و همـکاران با بی سـیم اعالم
کردند کـه موشـک دوم را هـدف قـرار دادهاند جهـت اطمینـان از آخرین
وضعیـت صبـح اول وقـت مسـئولین عملیـات بـه کشـتی رفتنـد و انهدام
موشـک تایید شـد .شـب عیـد سـال  1367یعنـی روز  29اسـفند 1367
در موضـع  51اسـکایگارد در جزیـره خـارک شـیفت بـودم و از روز قبـل
وضعیـت آرامـی داشـتیم و وضعیـت در  24سـاعت گذشـته قرمـز پررنگ
و یـا فوقالعـاده نشـده بـود .حـدود سـاعت  12:00ظهـر تیـم نگهـداری
وارد موضـع شـد و میخواسـت روی حکـم کار داده شـده بـرای رادار کار

کند ،بایـد عرض کنـم دکمـه فایـر رادار ما در بـرد زیـر  4کیلومتـر بعضاً
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خامـوش میشـد و این عیـب بـود و مـا حکـم کار داده بودیم و چنـد بار
تیم نگهـداری بـرای رفـع آن آمـده بودند ولـی  CPاجـازه غیـر عملیاتی
شـدن دسـتگاه را به علت وضعیـت موجود نـداده بـود ولـی آن روز چون
وضعیـت آرام بود اجـازه دادنـد و رادار تحویـل تیم نگهداری شـد و جهت
تعمیـر غیرعملیاتـی گردید ،حـدود  20دقیقـه از این موضوع گذشـته بود
که ناگهـان وضعیـت قرمـز پررنگ شـد تمـام سـامانهها از جملـه توپهای
موضـع مـا بـه حالـت صـد در صـد آمادگـی در آمدنـد ولـی رادار مـا در
دسـت تعمیر بود چنـد دقیقـه بعد صـدای مهیب شـلیک موشـک هاوک
از سـایت جزیره توجههـا را به خـود جلب کـرد و بالفاصله صـدای انفجار
ناشـی از برخورد موشـک به نزدیکی رادار  HPIسـایت هاوک تـودهای از
خـاک را به هـوا فرسـتاد و حالـت اضطـراب حاکم شـد و ما از سرنوشـت
موشـک هـاوک شـلیک شـده و همچنیـن از نتیجه موشـک اصابـت کرده
به سـایت بی خبـر بودیم .مـن بـه سـمت رادار دویدم تـا ببینـم رادار در
چـه وضعیتی اسـت کـه متاسـفانه هنـوز عملیاتی نشـده بود و بـه صورت
مشـوش به سـمت سـایت هاوک نـگاه میکردیـم و یـک لحظه بـا خودم
گفتم همـه توجههـا به سـمت سـایت هاوک اسـت نکنـد از سـمت دیگر
حملـهای انجـام شـود و غافلگیر شـویم به سـمت جنـوب جزیره برگشـتم
و دیـدم دو فرونـد هواپیمـای عراقـی در ارتفـاع بسـیار پایین و با سـرعت
نزدیـک میشـوند لـذا از همانجا فریـاد زدم تـا خدمـه توپها مطلع شـوند
که دیـدم خـود آنها هـم متوجـه شـدهاند و موضـع  63هـم روی هواپیما
شـروع به اجـرای آتـش نمـود و توپهـای مـا هم بـا تمام تـوان شـروع به
شـلیک کردنـد ولـی از آنجایـی کـه شـلیک توپهـا بـدون رادار از دقـت
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خوبـی برخوردار نیسـت لـذا علیرغم آتش سـنگین انجـام شـده هواپیماها
از باالی آتـش عبور کردنـد و دو فرونـد کشـتی نفتکش را مـورد اصابت
قـرار دادنـد البته بعـداً گفتـه شـد یکـی از هواپیماها مـورد اصابـت گلوله
قـرار گرفتـه و قبـل از رسـیدن بـه عـراق سـقوط کـرده اسـت  .از ایـن
موضـوع سـالها میگـذرد ولـی مـن همیشـه افسـوس میخـورم کـه چرا
در آن لحظـات حسـاس رادار مـا غیرعملیاتـی بـود و اگـر این مشـکل را

نداشـتیم قطعـاً نمیگذاشـتیم کشـتیها را بزنند چـون وقتی این سـامانه
قـدرت انهـدام موشـک را داشـت پـس مقابلـه بـا هواپیمـا کـه از حجم و
سـطح بزرگتری برخـوردار اسـت کار غیـر ممکـن نبود.
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خاطرهای از یک سرباز
عباسعلی صالحی رضا آباد

اینجانـب عباسـعلی صالحـی رضاآبـاد منقضـی خدمـت سـال 1362
کـه در سـال  1361در گـروه  33توپخانـه نیـروی زمینـی ارتـش و در
منطقـه عملیاتـی عین خـوش خدمـت مقـدس سـربازی را طـی میکردم
بارها شـاهد شـجاعت کارکنـان دلیرمـرد پدافند هوایـی بـودم و خاطراتی
خـوش از آنروزهـا دارم .در آن زمـان در نزدیکـی ادوات و توپهـای
یـگان مـا یکـی از مواضـع ضدهوایـی مربـوط بـه پدافندهوایـی مسـتقر
بـود و وجود ایـن عزیـزان باعـث دلگرمـی مـن و همه همـکاران بـود .هر
زمـان کـه هواپیماهـای متجـاوز دشـمن بـه طـرف مـا حملـه میکردنـد
و مـا ناگزیـر میبایسـت بـه جانپنـاه میرفتیـم تـا از حملـه دشـمن در
امـان باشـیم ،شـاهد بـودم کـه چگونـه عزیـزان پدافنـد هوایـی در کمال
شـجاعت آسـمان منطقه را برای پـرواز هواپیماهـا و چرخبالهای دشـمن
ناامـن میکردنـد و در کمـال شـجاعت بـا دشـمن مواجـه و دشـمنان
متجاوز چـون عرصـه را بـر خود تنـگ میدیدنـد بـدون درگیـری منطقه
را تـرک میکردنـد و همیشـه یـاد شـجاعت و از خودگذشـتگی عزیـزان
پدافندهوایـی در ذهـن و خاطـره من و همـه همکارانـم ماندگار میباشـد.
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دفاع از منابع اقتصادی کشور
خاطرات سروان حسین قنبری

تابسـتان سـال  1365در گـروه همـدان مشـغول خدمت بـودم .دولت
عـراق بـرای اینکـه بتوانـد بر خـاک مـا تسـلط پیـدا کنـد و اندیشـههای
پلیدش را مح ّقـق سـازد از هیچ نـوع جنایتی دریـغ نکرد .یکـی از اهداف

اصلـی عراقیهـا تاسیسـات و کارخانجـات مهـم ومنابـع اقتصـادی ایـران
اسلامی بـود .لـذا اقـدام بـه بمبـاران کارخانجات مهـم کرد.
مهمـی از قبیـل
بـا توجـه بـه اینکـه شـهر اراک دارای کارخانههـای ّ
کارخانـه ماشینسـازی هپکـو و واگنپـارس و ...بـود و نیـاز به پشـتیبانی
داشـت ،تحت یک یـگان عملیاتـی از همـدان بـه اراک اعزام شـدیم و در
دور شـهر و اطـراف کارخانجـات ،جنگافزارهـای پدافندهوایـی (تـوپ23
مم35 ،مم ،راپیـر) را مسـتقر کردیـم و حـدود چنـد ماهـی در انجـام
مأموریـت بودیم.
بعـد از ظهـر یـک روز پاییـزی از طریق بیسـیم اعلام وضعیـت قرمز
شـد .بالفاصله توپ ضدهوایـی  35مم را عملیاتـی کردیم و بـا اتصال برق
به تـوپ اورلیکـن آن را بـه صـورت الکتریکـی آمـاده بهرهبـرداری کردیم.
نفـرات اصلـی روی تـوپ حضـور داشـتند .طولـی نکشـید کـه  2فرونـد
هواپیمـای جنگنـده عراقی رویت شـد .ایـن هواپیماها در حال شـیرجه به
طـرف کارخانجـات بودند کـه با حجـم زیاد آتـش گلولههـای تـوپ روبرو
شـدند ،گویـی آسـمان یکپارچه آتـش بود.

جنگندههـای عراقـی کـه مو ّفـق نشـدند کاری از پیـش ببرنـد و راهی
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جـز فـرار پیـشروی خـود ندیدنـد ،تصمیـم بـه عقبنشـینی از موقعیـت
گرفتنـد .یکـی از جنگندههـای عراقـی از منطقـه خـارج شـد ولـی یـک
فرونـد دیگـر نتوانسـت خـود را از میـان آتـش گلولههـای توپهـای
ضدهوایـی نجـات دهـد کـه در اثـر اصابـت یکـی از گلولههـا منهـدم
شـد و خلبـان نیـز با چتـر بـه بیـرون پریـد .صحنـهای بسـیار زیبـا برای
رزمنـدگان پدید آمـد بهطـوری کـه تمـام خسـتگی مأموریت بـه یکباره
از تـن آنهـا خـارج شـد .چـون از طرفـی هواپیمـا در آسـمان در حـال
سـقوط و سـوختن بود و از طرفـی خلبـان بین زمیـن و آسـمان در حال
فـرود آمـدن بـود و در همـان لحظـه اپراتور بیسـیم آیـه (و مـا رمیت اذ

رمیـت و لکـناهلل رمـی) را قرائت کرد کـه واقعاً ایـن صحنه قابـل توصیف
نیست .
خلبان نیز توسـط دژبـان پدافندهوایـی دسـتگیر و به تهران فرسـتاده
شـد .چند دقیقه بعد از ایـن ماجرا مسـئولین شـهر ،مدیـران کارخانهها و
همچنین مـردم عـادی از فرط خوشـحالی با جعبههـای شـیرینی به قصد

موفقیـت را تبریک
تشـ ّکر از رزمنـدگان اسلام بـه موضـع آمدنـد و ایـن
ّ
گفتند .
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از دوران مبارزه تا جنگ تحمیلی
سرهنگ بازنشسته حسین شاملو

هشتم بهمنماه سال  1357بود .رژیم ستمشــاهی با ناامیدی در فکر
راه نجاتی براي بقاي خود میگشت .چیزی نمانده بود تا انقالب شکوهمند
اسالمی ما ســنگرهای ظلم و بیعدالتی را یکی پس از دیگری فتح نماید.
انفجار نور در راه بــود .در آن روز به علت فعالیتهای سیاســی و پخش
اعالمیههای حضرت امام (ره) در پادگان مهرآباد جنوبی 1توســط سرهنگ
شاپوری 2دســتگیر شــدم .پس از دســتگیری و بعد از ضرب و شتمهای
فراوان به ســلول انفرادی منتقلــم کردند و در اختیار ســتوان حقوردی
مســئول بازجویــی و تحقیــق اداره ضداطالعــات آن زمان قــرار دادند.
خوشبختانه انقالب پیروز شــد و من هم از زندان آزاد شــدم .بعد از آن
به اتفاق تعدادی از همکارانم تا اوایل خرداد ماه ســال  1358مســئولیت
حفاظت از نهاد نخستوزیری را بر عهده داشتیم .در اسفندماه همین سال
به پایگاه هوایی وحدتی دزفول منتقل شدم و به عنوان یکی از متخصصین
جنگافزارهای هواپیمای  F-5به ادامه خدمت مشغول شدم 3چند ماهی از
انتقالم به دزفول سپری نشــده بود که جنگ تحمیلی آغاز شد .خاطرهای
را که برایتان نقل میکنم مربوط به روزهای اولیــه دوران دفاع مقدس و
زمانی است که در خدمت همکاران عزیزم در مجموعه نگهداری هواپیمای
 1دانشگاه هوایی شهید ستاری فعلی
 2جانشین وقت مرکز آموزشهای نظامی نیروی هوایی
 3ســرهنگ حسین شاملو در سال  1364به عنوان یکی از متخصصین جنگافزار سامانه اسکایگارد
به مجموعه پدافند هوایی پیوست.
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 F-5بودم .روزهای ابتدایی جنگ بــود و نیروهای متجاوز عراقی از طریق
دشت عباس و رودخانهی کرخه در خاک ما پیشروی کرده بودند و دزفول
تهدید شــده بود .بر اســاس تدابیر ابالغی ،هواپیماهای موجود در پایگاه
دزفول به پایگاههای اصفهان و تبریز منتقل شــد( .ای کاش میتوانســتم
تالش شــبانه روزی همکارانم در بخشهای مختلف را به تصویر بکشم که
چگونه با تمام توان بر علیه تهاجم رژیم بعث عراق میجنگیدند) پروازهای
شــبانهروزی خلبانان تیزپرواز نیروي هوایی ما کــه بیمحابا بمبهایی از
جنس آتش دوزخ را نثار دشــمن میکردند قابل توصيف نیســت .حضور
قهرمانانه کارکنان پدافندهوایی در برابر تجاوزات هوایی دشــمن در وصف
نمیگنجد .به هرحال ایــن تالشهای خالصانه به همراه جانفشــانیهای
ســایر قوای مســلح کشــور بود که نیروهای متجاوز عراقی را به هزیمت
واداشــت و حقانیت ما را به جهــان و جهانیان ثابت کــرد ...امیدوارم که
این اندک گفتار بنده توانسته باشد گوشــههایی هر چند ناچیز از زحمات
همکارانم در پدافندهوایی و همچنین نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری
اســامی ایران را بیان کرده باشــد و به امید توفیق روزافزون برای شما و
همکارانتان.
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حمله هوایی به اهواز

سرهنگ بازنشسته فرامرز روح افزا
در یکی از روزهای آبانماه  65از گروه پدافند هوایی دزفول به ســایت
موشکی هاوک کوثر  8که در ابتدای جاده اهواز -خرمشهر جهت حفاظت
از شــهر و تاسیســات صنعتی اهواز در مقابله حمالت هوایی مستقر بود،
اعزام شدم.
در ســاعت  10:00روز دوم ماموریت برابر لوحه شــیفت مســئولیت
عملیات را از افسر عملیات شــیفت قبل تحویل گرفتم و به اتفاق دستیار
افســر عملیات ( )TCAو اپراتور کنترل آتــش ( )FCOدر اتاق عملیات
( )BCCحضور یافتم .متصدی کنترل ســکوی پرتاب موشک مستقر در
سنگر کنترل ســکوی پرتاب و همچنین فرمانده توپهای ضد هوایی 23مم
که جهت حفاظت از سایت در مقابل حمالت هوایی گسترش یافته بودند
نیز همکاری خوبی با من درکنترل عملیات سایت داشتند .سایت در مدار
عملیاتی بود و در شــروع کار به منظور حصول اطمینــان از آماده به کار
بودن کلیه تجهیزات در اختیار ،ابتدا چک سریع رادارها توسط اپراتورهای
مربوطه انجام شد .سپس خطوط ارتباطی داخلی و خارجی چک شد .تمام
دستگاهها و خطوط ارتباطی سالم و عملیاتی بودند و اپراتور سکوی پرتاب
از طریق ارتباط داخلی سامانه ،وضعیت ســکوهای پرتاب را مناسب اعالم
کرد .در انتها وضعیت منطقه از طریق شبکه یکپارچه پدافند هوایی مورد
بررسی قرار گرفت ،وضعیت عادی بود و مورد خاصی گزارش نشده بود.
رادار جســتجوگر ( )PARو رادار ردگیری و قفل هدف ( )HPIبرابر
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دستورالعمل درحالت انتظار ( )STAND BYقرار داده شد و با آمادگی
کامل به ادامه ماموریت پرداختیم.
حدود ســاعت  1100جهت چک منطقه ،رادار جستجو را در وضعیت
انتشــار امواج ( )RADIATEقــرار دادم .در صفحه نشــاندهنده رادار
( )SCOPتعــداد زیادی اثــر هواپیما ( )BLIPدر ســمت  240تا 280
درجه و در فاصله  50الی 60کیلو متری به سمت شهر اهواز مشاهد کردم.
بالفاصله با خط مســتقیم ارتباطی ()HOT LINEبا رادار کنترل کننده
( )CRCکه در بندر امام مســتقر بود ،جهت شناسایی و هماهنگی تماس
گرفتم .افسر مســئول رادار گفت که از چند لحظه قبل وضعیت عملیاتی
ما کاهش یافــت و هر اقدامی کــه میتوانید انجام بدهید .از او پرســیدم
هواپیمای خودی در منطقه داریم؟ پاســخ داد کــه هیچ هواپیمای خودی
در آن منطقه نداریــم .با دریافت ایــن جواب و حصول اطمنــان از عدم
وجود هواپیمای خودی در منطقه ،بدون فوت وقــت اقدامات تاکتیکی بر
علیه هواپیماهای مهاجم 1انجام دادم .ابتدا به خاطــر اینکه رادار ردگیری
و قفل در حداقل زمان در وضعیت تشعشــع باشــد تا مورداصابت موشک
ضد تشعشــع قرار نگیرد .صبر کردم تا دســته اول پروازی به فاصله 30
کیلومتری رســیدند و همزمــان به اپراتــور آتش گفتــم رادار ردگیری و
قفل هدف را در زاویه مناســب نســبت به هدف در وضعیت تشعشع قرار

دهد تا اصطالحاً گرم شود (آماده درگیری شــود) و سپس هواپیمایی که
بیشترین تهدید را داشت انتخاب و به قســمت کنترل آتش واگذار کردم.
اپراتور کنترل آتش آنتن رادار را به ســمت هدف بــرد به محض برخورد
 .1تعداد آنها بیش از پانزده فروند و در فاصله  40کیلو متری قرار گرفته بودند

57

58

چشمان آسمان

اشــعه رادار به هواپیمای مهاجم  ،شــروع به چرخش و دور زدن کرد این
وضعیت هدف محدویتهایی را برای رادار جهت انجام قفل به رادار اعمال
میکند ولی از آنجایی که اپراتــور کنترل آتش از اپراتورهــای توانمند و
مجرب بود با بکارگیــری کلیه توانمندیهــای رادار تجربه جنگی خود در
کمترین زمان ممکن روی آن قفل کــرد بهمحض قفل بر روی هدف و در
حالی که هواپیما مهاجم در حالت دور شونده نسبت به سایت قرار گرفته
بود ،دستور شلیک موشــک ( )RESUM FIREرا صادر کردم و اولین
موشــک به طرف هدف پرتاب شــد با توجه به اینکه هدف هنوز وضعیت
ثبات ( )STABLEنداشت دستور شلیک دومین موشک را صادر کردم .با
پرتاب موشک دوم هواپیمای دشمن مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد.
بقیه هواپیماها همزمان با دور زدن هواپیمــای اولی که به احتمال زیاد

لیدر گروه پروازی بود سریعاً دور زدند و از منطقه خارج شدند .بدین ترتیب آن
روز از انجام یک حمله هوایی گسترده به شهر اهواز جلوگیری شد.
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شهید ستاری وسرباز پاسدار

سرهنگ بازنشسته خسرو جهانی
در منطقه عملیاتی والفجر  8فرمانده سایت موشکی و مواضع پدافندی
کوثر  3بودم .در یکی از روزها متوجه یک دســتگاه خــودرو لندکروز در
وسط محوطه سایت شدم که توقف کرده است .درست که دقت کردم حاج
رشید قشقایی (سرهنگ مهندس بازنشسته پدافند هوایی) را پشت فرمان
دیدم و سربازی که پاسدار ســایت بود اسلحه به دســت در کنار خودرو
ایستاده و با شخص بغل دستی جناب قشقایی صحبت میکند .سریع خود
را به خودرو رســاندم  .متوجه شدم که بغل دســت آقای قشقایی ،جناب
سرهنگ منصور ســتاری 1نشسته است .سرباز را که مســئولیت پاسداری
بخشــی از ســایت برعهده او بود ،با دمپایی دیدم .خیلی ناراحت شدم و
پیش جناب ستاری که مافوق نظامی محسوب میشــد ناراحتیام از این
قضیه را بروز ندادم .آقای قشــقایی که همه از وی حرف شنوی داشتند و
از ما از نظر سن هم بزرگتر بود و در مصائب و مشکالت فریادرسمان بود،
گفت« :جناب جهانی تشریف بیار با شما کاری دارم» از خودرو پیاده شد
و چند قدمی را با من برداشــت و گفتوگویی را برای بهتر شدن وضعیت
عملیاتی سایت موشکی با من آغاز کرد .این گفت وگو حدود  15دقیقهای
به طول انجامید و جناب ستاری پس از اینکه صحبتهایش با سرباز تمام
شد با صدای دلنشــینش صدا زد« :قشقایی دیر شــد ،بیا که به ماموریت
دیگر هم برسیم».
 1سرلشگر شهید منصور ستاری فرمانده نابغه و پدافندی نیروی هوایی
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من و قشــقایی خودمان را به خودرو رساندیم .او پشــت فرمان قرار
گرفت و جناب ســتاری گفت «جهانی ! بعد از ظهر میام ســایت و با هم
نشســتی خواهیم داشــت» .من ادای احترام کردم و خودرو به راه افتاد.
خواستم از ســرباز توضیح بخواهم که چرا با دمپایی پست میدهی؟ نگاهی
به پایش کردم و پوتین را در پا داشت!! شک ورم داشت نکنه اشتباه دیدم.
از سرباز پرسیدم تو با جناب ســتاری صحبت میکردی با دمپایی نبودی؟
گفت «چرا!» اضافه کرد «جناب ســروان یک لنگه پوتینم را دو شب قبل
در جلوی ســنگر نمیدانم ســگ یا روباه برده و مجبور شــدم با دمپایی
نگهبانی بدهم و این خودرو نگه داشــت و آن آقا [جناب ســتاری] پوتین
خودش را درآورد و به من داد و دمپایی مرا به پا کرد و رفت».
همانشب از جناب قشــقایی موضوع را پرسیدم .حاجی قشقایی گفت:
«جهانی! ستاری را خوب میشناسی ،قضیه را فراموش کن و در بارهاش دم
نزن!».
بلی ،امثال شــهید ســتاری که با ســاح ایمان ،پای در رکاب توکل
نهاده و با اطاعت عاشــقانه ،متعبدانه و متعهدانه از ولی امر زمان خویش
و با رأفت و مهربانی به زیر دســتان ،به باالترین درجه ایثار و اعتبار الهی
میرسند شایسته نوشیدن شربت شهادت میشوند که بر آنان گوارا باد.
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بودجه ندارید ،مرام و انصاف هم ندارید؟
سرهنگ بازنشسته خسرو جهانی

بعد از پایان عملیات والفجر 8که پس از حدود  78روز منجر به تثبیت
فتح اسکلههای نفتی و شهر فاو عراق توســط رزمندگان اسالم شد ،برگه
مرخصی سربازان توســط کارگزینی ســایت تنظیم و جهت امضاء به من،
تحویل داده شــد که آنها را امضــاء و به نفرات واگذار کنم .یک ســاعتی
از این ماجرا گذشــته بود که دیدم لندکروز جناب ســتاری روبروی سوله
فرماندهی ایستاد .سریع خود را بیرون رساندم و عرض ادب کردم 3 .نفر از
سربازان سایت که برگه مرخصی آنها را امضاء کرده و تحویلشان داده بودم
در عقب خودرو نشســته بودند .احســاس کردم که جناب ستاری حال و
هوای خوشی ندارد و عصبانی به نظر میرسد .به من گفتند« :این سربازها
را میشناسید؟» گفتم بلی ،سرباز سایت هستند و افزودم :جناب سرهنگ
اینها با برگه مرخصی ســایت را ترک کردهاند و غیر قانونی از سایت خارج
نشدهاند!
ایشان فرمودند« :جناب ســتوانیکم! آیا هنگام دادن برگه مرخصی به
نفرات بررسی میکنی و از سرباز میپرســی آیا پول رفت و برگشت دارد
یا نه؟» عرض کردم خیر! جناب ســتاری گفتند« :این ســربازان چگونه و
با چه پولی خود را از منطقه جنوب ،به ایالم و مشــهد برســانند؟» گفتم
جناب ســرهنگ در این خصوص بودجهای نداریم! گفتند« :بودجه ندارید،
مرام و انصاف هم ندارید؟ فرزندت را جای این ســربازان بگذار ،آیا دوست
داری فرزندت که برای اسالم میجنگد و برای پیروزی قرآن آوارهی خطه
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غربت اســت ،بعد از پیروزی ،به امان خدا ولش کنیم؟» عرض کردم خیر!
فرمودند« :منبعد از این هر چه در این راستا سرمایهگذاری کردید (یعنی
هر پولی به سرباز دادید) را از حاجی قشــقایی بگیرید و نگذارید سربازان
امام زمان (عج) ،از ما و شما مکدر شوند که این حرکت به صرفه و صالح
اسالم نیســت» .از آن پس با دادن برگه مرخصی به سربازان ،پاداشی هم
به آنان واگذار میشد که در روحیه خدمتی ســربازان عزیز پدافند بسیار
تاثیرگذار بود.
درود و سالم بر تمامی مجاهدان و مراقبان آسمان والیت که با فکر و
اندیشه برقراری امنیت فضایی در جامعه از هیچگونه کوششی دریغ نکرده
و ســرافرازانه به لقاء اهلل پیوســتند و با آفریدن صحنههای زیبای ایثار و
مردانگی تاریخ دفاع مقدس قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) آجا را
قطور و پربار کردند.
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شهید فرهاد دستنبو فکری باز و هوشی باالی داشت
سرهنگ بازنشسته خسرو جهانی

در منطقه عملیاتی محرم در سایت موشــکی هاوک به دفاع از حریم
هوایی کشــور مشــغول بودیم و عمــده ماموریت و مســئولیت یگانهای
پدافندی ،کشف ،شناســایی ،رهگیری ،درگیری و انهدام هواپیماهای حزب
بعث پلید عراق بود و از این طریق پوشــش هوایی الزم را برای نیروهای
سطحی اعم از اعضای سپاه پاسداران دالور و نیروهای پیاده ارتش قهرمان
تامین میکردیم تا بدون تلفات یا نهایتــاً با تلفات جانی کمتری به اهداف

از پیش تعین شده دست پیدا کنند ،جناب سرهنگ ستاری برای آشنایی
بیشتر متخصصین رادار با جنگافزارهای زمین به هوا تعدادی از آنان را به
سایتهای موشکی مامور میکردند تا افسران کنترل شکاری (در رادار) به
صورت زنده و ملموس از موقعیت زمین به هوا مطلع شوند.
همشیفتی من (به عنوان ســتوانیکم زمین به هوا) ،ستوانیکم فرهاد
دســتنبو از رادار بود .دست بر قضا هر دو اهل ســنندج و هم زبان بودیم
و چون از قبل هم با یکدیگر آشــنا بودیم از نشســت بــا یکدیگر و انجام
گفتوگوهای تخصصــی لذت میبردیم .فرهاد فکری باز داشــت و به قول
معروف از آی کیو ( )IQباالیی برخوردار بــود .زمانی که  10تا  15فروند
هواپیمای دشمن قصد نزدیک شــدن به منطقه را داشتند او تک تک آنها
را برای ما زمین به هواییها مشــخص میکرد که کدام گشت ،کدام ضد
رادار ،کدام جمینگ و کدام بمبافکن اســت (البته سرهنگ شهید کوهی
و امینی هــم دارای چنین ویژگی بودند) .در واقع این کار کمک شــایانی
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به پیشبرد امور دفاعی بود .او در حین همکاری با ما در مراقبت از منطقه
نبرد بر ایــن عقیده بود که بایــد پدافند از نیروی هوایــی قهرمان منفک
شود .از او سوال میکردم چرا؟ میگفت« :خســرو این را میدانی که بعد
از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،استراتژی نظامی از آفندی به تدافعی
یا پدافندی تغییر ســاختار داده ،در هیچ جای جهان مرسوم نیست که در
چنان شــرایطی پدافند زیر مجموعه آفند باشد و اســتراتژی دفاعی به ما
دیکته میکند که تجهیزات پدافندی باید پر حجم ،مدرن و شــاخصترین
ابزار روز باشد و کمتر روی نیازمندی هوا پایه ســرمایهگزاری کرد ،با این
مثالی که آوردم آیا این شایسته است که پدافند با تمام تجهیزات پیچیده
و با حجم کالنی که دارد زیر مجموعــه یگان کوچک و جمعوجوری چون
نیروی هوایی باشد؟»
با دالیلی که ذکــر کرد گفتههایــش را پذیرفتم و اضافــه کرد« :ای
کاش آقای دکتر روحانی (مســئول پدافند کل کشــور در زمان جنگ) و
جناب سرهنگ ستاری را میتوانســتیم متقاعد کنیم تا این جدایی پدافند
از نیروی هوایی انجام میشــد» او حتی این مســئله و موضوع را با اکثر
مسئولین وقت در میان گذاشته بود که به لحاظ جنگ و مشغلههای بعد از
جنگ کسی جرات این مهم را نداشت.

نهایتاً این نوع تفکر و اندیشه روشن شهید عاشــورایی ،فرهاد دستنبو

پس از گذشــت ســالها با درایت رهبر معظم انقالب اســامی در دهم
شهریور  1387عملی شد.
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سهم هواپیماهای مهاجم عراقی

سرتیپ دوم بازنشسته سید محمد رضوی
دقایقی پس از حمله هواپیماهای عراقــی در روز اول جنگ تحمیلی،
اینجانب از جلسهای که در ستاد فرماندهی در قصر فیروزه بود به مهرآباد
برمیگشتم که دود سفیدی را در پایگاه هوایی مهرآباد مشاهده و و ضعیت
را در حوالی میدان آزادی غیر عادی دیدم.
اینجانب که در لباس فرم نیروی هوایی و با همکاری برادران سپاه که
منطقه را تحت کنترل داشته و مانع از عبور افراد متفرقه بودند ،به منزلم
که در پایگاه یکــم ترابری بود آمده و بالفاصله پرســنل عملیاتی و تعمیر
و نگهداری را جهت حرکت به ســایت مطلع و یک ساعت بود با تیمی از
پرسنل متخصص به سایت رادار حرکت و ســاعتی بعد کلیه سیستمهای
رادار که در وضعیت آماده روشن شدن بودند به حالت عملیات درآورده و
ارتباط رادیویی و نقطه به نقطه را برقرار و در ساعت حدود  4بعد از ظهر
وارد شبکه راداری منطقه شدیم.
این حمله ناجوانمردانه و نابههنگام که زمینه عقلی و سیاســی در آن
وجود نداشت ،پرسنل ســایت رادار را به حدی آشفته کرده بود که حدود
 90درصد از پرســنل با وسایل شــخصی جهت کمک و همکاری در بعد
از ظهر همان روز به ســایت آمده و آمادگی خود را در مقابله با دشــمن
بعثی اعالم نمودند و اینجانب بالفاصله شــیفتهای فعلی را تقویت و بقیه
پرسنل را جهت شیفهای روزهای بعد مرخص نمودم .خودم نیز به همراه
متخصص رادار ،تیمسار بازنشسته فعلی محمود خرند به صورت شیفت 24
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ساعته مشغول کار شــدیم تا هم باعث دلگرمی پرسنل سایت شده و هم

کلیه امور به سرعت برقرار شده و مشکالت سریعاً برطرف گردد.

آن شــب همه تا صبح بیدار بودیــم و منتظر مقابله بــا حمالت دیگر
بودیم زیرا همان روز حمله هواپیماهای شــکاری ،سیســتمهای موشــکی
پدافنــدی و جنگافزارهای زمین به هــوا که در حالت عــادی بودند در
وضعیت آماده عملیاتی و جنگی قرار گرفتند.
هنوز شب بود و حتی ســپیده نزده بود که از باند فرودگاه مهرآباد که
بعد حمالت هوایی هواپیماهای عراقی بسته شــده بود پروازهایی انجام و
به نظر رســید که فعالیتهای پروازی هواپیماهای خــودی در حال انجام
است .پس از پرس و جو مقرر شد بدون تماس رادیوئی و ارتباط نقطه به
نقطه و افشاء پروازها فقط تحت کنترل و نظارت قرار داشته و در مراجعت
هدایتهای الزم بعمل آید.

تعداد پروازهای هواپیماهای شــکاری خودی در این رابطه را دقیقاً به

خاطر ندارم ،لیکن خاطرم هســت که به جز هواپیماهــای آماده پدافندی
که جهت مقابله با حمالت هواپیماهای بعثی در نظر گرفته شده بود ،بقیه
در پروازهای دو فروندی مهرآباد را تــرک و به همراه آنها نیز چند فروند
هواپیماهای بوئینگ سوخترسان به پرواز در آمدند.
هواپیماهای شکاری اف 4-فانتوم که از قابلیتهای باالیی در آن سالها
برخوردار بود به همراه و با هدایت خلبانان کارکشته عبور آن به سرعت و
با ارتفاع که از منطقه حرکت و به سمت پایگاه هدایت شدند.
تعدادی فاقد ارتباط رادیویی بوده و تعدادی نیز از نظر تجهیزات کمک
ناوبری با مشــکالتی روبرو بودند که با هدایت و راهبری افســران کنترل
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شکاری سایت رادار به سالمت در باند فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند.
خاطرم هست که یکی از هواپیماهای شــکاری خودی در برگشت نیاز
به بنزین داشت که تانکر هوایی نزدیک شــده و عمل اتصال به هواپیمای
بنزین دهنده ،با هدایت افسر کنترل شکاری انجام شد.
روحیه خلبانان تیزپرواز نیروهای هوایی در مراجعت به میهن اســامی
پس از انهدام اهداف تعیین شده در کشور بعثی عراق بسیار عالی و از اینکه
ل شکاری آنها را رصد نموده و مراقبت الزم را از آنها
در مراجعت افسران کنتر 
داشته و بســیار راضی و خوشــحال بودند .این مطلب در جلسات بعدی در
پست فرماندهی پایگاه و در جلسات متعدد بریفینگ گفته میشد.

بعدأ مطلع شــدم که همزمان از کلیه پایگاههای شــکاری جمعاً 140

فروند هواپیما به نقاط نظامی دشمن حمله نموده و خسارات زیادی به آنها
وارد گردید.
تنها ایراد این حمله سراســری هوائی عدم هماهنگی قبلی با بعضی از
ســایتهای رادار بود که آنهم به علت کمبود وقت و رعایت اصل امنیت
عملیات و اصل غافلگیری قابل توصیه میباشد.
اجرای این حمله متقابل و پرحجم ،برعکس حمالت هواپیماهای عراقی
که بدون اعالن جنگ و در حالت صلح انجام شــده بــود ،با اطالع کامل و
آمادگی پدافندی کشور بعث عراق بعمل آمده و علیرغم این آمادگی صدمات
و خسارات به منافع و نقاط حساس و حیاتی نظامی آنها وارد آورد.
این حمله گســترده که در دنیا بی نظیر بوده و در تاریخ  308جنگ
بزرگ دنیا سابقه نداشت یکی از شاهکارهای نظام جمهوری اسالمی ایران
و متکی بر توکل به خداوند بزرگ ،برنامهریزی مدون و ســریع ،شجاعت و
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مهارت خلبانان فداکار و نیروهای پشتیبانی کننده پدافند هوایی و پرسنل
تعمیر و نگهداری سیستمها بوده است.
نکات برجســته این حرکت عظیم و بســیج این تعــداد هواپیماهای
شــکاری و ترابری (تانکرهای سوخترسان هوایی) به این گستردگی یعنی
به وسعت همه نقاط کشور عراق را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
توکل به خداوند بزرگ که همواره حامی و پشتیبان این کشور اسالمی
بوده است.
اتخاذ تصمیم بسیار سریع و صحیح مسئولین نظام و نیروی هوائی
برنامهریزی دقیق با رعایت همه جانبه ،مراجعه به نقشــه مســیرهای
نفوذی تجربه شــده در مناقشات سال  47بین دو کشــور که اینجانب در
سایت رادار همدان شاهد پروازهای آن بودم.
ی که تعدادی از سایتهای
حفظ امنیت اطالعات عملیات حمله به طور 
رادار نیز در ابتدای حمله کامال ً در جریان امر قرار گرفتند
حفظ ارتباطات رادیویی در ابتدای حمله درک ســریع وضعیت توسط
ســایتهای رادار که در جریان حملــه نبودند لیکن بهمحض تشــخیص
موضوع همکاری الزم را بعمل آوردند
عالقهمندی ،عشق ،تعهد و مسئولیتپذیری کلیه عوامل پدافند هوایی
و نیروی هوایی به تمامیت ارضی کشور اسالمی بویژه خلبانان جان بر کف
و افسران کنترل شکاری که در خط اول این حمله بودند و حتی خلبانانی
که یکبار فریب عوامل خارجی را خورده و در حصر بودند و داوطلبانه به
این حرکت عظیم پیوستند و موجب سرافرازی نیروی هوایی کشور شدند.
در خاتمه ضمن احســاس غــرور از اینگونــه عملیــات افتخارآمیز و
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برنامهریزی شــده ،پیشــنهاد مینمایم مدارک وقایع آن روزها موجود در
پایگاههای سایت رادار و پســت فرماندهی به دقت واکاوی و نقاط قوت و
ضعف جهت تجربه اندوزی فعلی کشور که در وضعیت خاص به سر میبرد
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
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تصاویر

دو نفر از کارکنان پدافندهوایی مستقر بر روی اسکله در حال
حراست از آسمان منطقه
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بقایای هواپیمای اصابت قرار گرفته عراقی توسط پدافندهوایی

چشمان آسمان

کارکنان پدافندی مستقر بر روی توپ ضدهوایی  35میلیمتری

شادی دلیرمردان پدافندهوایی به همراه مردم پس از سرنگونی
هواپیمای عراقی توسط پدافندهوایی
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قطعات متالشی شده یک فروند هواپیمای عراقی که در منطقه

بانه مورد اصابت جنگافزارهای پدافندهوایی قرار گرفته است
( 25مهرماه )1366

بقایای هواپیمای شکاری دشمن که در دزفول هدف پدافندهوایی
قرار گرفت
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بقایای هواپیمای شکاری دشمن که در دزفول هدف پدافندهوایی
قرار گرفت

بقایای هواپیمای جنگی ساقط شده عراقی توسط پدافندهوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران
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بقایای هواپیمای جنگی ساقط شده عراقی توسط پدافندهوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران

بقایای هواپیمای جنگی ساقط شده عراقی در جنوب کشور توسط
پدافندهوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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الشه یکی از هواپیماهای ساقط شده عراقی در عملیات محرم که
به وسیله دالور مردان پدافندهوایی مورد اصابت قرار گرفت (این
هواپیما توسط سایت هاوک تبوک مورد اصابت قرار گرفت)

الشه متالشی شده یک فروند میراژ عراقی که در جریان حمله
به گیالنغرب در تاریخ  21آذرماه  1360توسط پدافندهوایی ارتش
مورد اصابت قرار گرفت.
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سرهنگ خسرو جهانی در سالهای دفاع مقدس(نفر اول سمت چپ)

کشتی ایران فاتح در سال 2-1364عراده توپ 35مم اورلیکن
و یک قبضه توپ23مم روی آن مستقر بود و به دفاع از جزیره
خارک مشغول بودند.

چشمان آسمان

قطعات هواپیمای عراقی که در تاریخ  5مهر 1359در اطراف
همدان ساقط شد و خلبان آن در اطراف نهاوند دستگیر شد

الشه یک فروند بالگرد عراقی که توسط پدافندهوایی در عملیات
طلوع فجر در جنوب ساقط شد
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چشمان آسمان

خلبان اسیر شده عراقی به نام سامی زبا که هواپیمایش توسط
پدافندهوایی ساقط شد.

سرهنگ همایون داوطلب در سالهای دفاع مقدس(نفر دوم سمت
راست)

