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هفته

دفاع
 مقدس

گرامي باد

جدول

  غالمحسين بهبودي
نيروي هوايي در اولين روز جنگ، آماده ترين 
يگان نظامي كش��ورمان بود. همان نيرويي 
كه در ساعت صفر شروع رسمي جنگ آماج 
بمباران دش��من قرار گرفت، تنها دو ساعت 
بعد اولين واكنش س��ريع خ��ود را با درهم 
كوبيدن برخ��ي از مراكز نظامي دش��من به 
منصه ظهور گذاشت. در هفته دفاع مقدس 
با همياري سرهنگ ستاد قاسم اكبري مقدم 
نگاهي به چند عمليات موفق نيروي هوايي 

در جنگ مي اندازيم. 
  عمليات انتقام

نيروي هواي��ي تنها دو س��اعت بعد از حمله 
جنگنده هاي دش��من به 19 نقط��ه مهم و 
حساس كشورمان، انتقام خود را از بعثي ها 
گرفت. عراق كه ظهر 31 شهريورماه 1359 
پايگاه ه��اي هوايي و فرودگاه ه��اي ايران را 
بمباران كرده بود، تصور مي كرد كمر نيروي 
هوايي ايران را شكس��ته اس��ت. اما تنها دو 
س��اعت بعد با واكنش س��ريع هشت فروند 
هواپيماهاي جنگنده نيروي هوايي ايران در 
بهت و ناباوري فرو رفت. ف��رداي آن روز نيز 
در اول مهرماه 1359، 140 فروند هواپيما، 
تقريباً به طور همزمان تمامي پايگاه و مناطق 
حساس رژيم بعثي صدام را در سراسر خاك 
عراق مورد تاخت و ت��از قرار دادند. عملياتي 
كه در تاريخ با نام كمان 99 )140 فروندي( 

معروف شده است. 
بامداد اولين روز از مهرم��اه 59 در حالي كه 
بيش از 10 س��اعت از اولين هج��وم ارتش 
عراق نمي گذشت، با ابالغ رمز »كمان 99« 
به پايگاه هاي هوايي ارتش، عملياتي بزرگ 
 F4 آغاز شد. در مرحله نخست، جنگنده هاي
پايگاه همدان به عن��وان اولين گروه به پرواز 
درآمدند و بدون سوخت گيري اهداف تعيين 
شده در داخل خاك عراق را بمباران كردند. 
چند دقيقه بعد فانتوم هاي پايگاه ش��كاري 
تهران به پرواز درآمدند و با سوخت گيري در 
آسمان، به س��وي اهداف خود حمله كردند. 
سپس فانتوم هاي بوش��هر به پرواز درآمدند 
و آنها نيز با س��وخت گيري هواي��ي اهداف 
بس��ياري را در داخل خاك ع��راق بمباران 
 F5 كردن��د. در همين زم��ان جنگنده هاي

پايگاه تبريز و دزفول عمليات هجومي خود 
در داخل خ��اك عراق را به اجرا گذاش��تند. 
در كل 140 فرون��د جنگن��ده ايران��ي، 15 
فرودگاه، پايگاه هوايي، پااليشگاه، پل و نقاط 

استراتژيك عراق را درهم كوبيدند. 
  شش ماه اول جنگ

نيروي هوايي در بدو شروع جنگ، آماده ترين 
يگان نظامي كشورمان بود. اين نيرو در شش 
ماه نخست جنگ يعني تا پايان سال 1359، 
در برخورد با توان رزمي دشمن، سنگين ترين 
حمالت را عليه ستون هاي نظامي دشمن به 
انجام رس��اند. نيروي هوايي مأمور تثبيت و 
زمينگير كردن دشمن ش��ده بود تا نگذارد 
بيش از پيش پيش��روي كند. در اين راس��تا 
مس��ئوليت حمله به تانك ها، س��تون هاي 
نظام��ي و نيروهاي پياده دش��من به نيروي 
هوايي واگذار شده بود. حجم بمباران در آن 
موقع فوق العاده باال بود. اكثر اين عمليات ها 
متوجه نيروي زميني دشمن مي شد. تمامي 
دست اندركاران جنگ بر اين مهم متفق القول 
هستند كه انجام عمليات  وسيع نيروي هوايي 
كه در قالب بمب��اران محل  تجم��ع، پل ها، 
خطوط مواصالت��ي، پادگان ها و ديگر موارد 
مشابه انجام مي شد، به همراه نتايج حاصله 
از اقدام هاي مش��ابه هواني��روز، در متوقف 
ساختن ماشين جنگي عراق تأثير غير قابل 

انكاري داشت. 
نيروي هواي��ي در آغ��از تجاوز دش��من به 
قدري موفق عم��ل كرد كه ص��ادرات نفت 
رژيم بعثي صدام از روزان��ه 3 ميليون و نيم 
بش��كه نفت خام به 250 هزار بشكه در روز 
تقليل يافت و تا پايان جنگ در همين ميزان 
باقي ماند. همچنين نيروي هوايي با بمباران 
نيروگاه هاي توليد ان��رژي الكتريكي عراق، 
اين كش��ور را مجبور به وارد ك��ردن برق از 

كشور تركيه كرد. 
  حمله به اچ3

نيروي هوايي در طول م��دت جنگ، تقريباً 
تمام استانداردهاي پروازي را به هم ريخت 
و باالترين ركوردها را به دس��ت آورد. ركورد 
س��وخت گيري هواي��ي در بمب��اران پايگاه 
»الولي��د« يا همان H3 حاصل ش��د. پايگاه 
الوليد در م��رز اردن قرار داش��ت و عراقي ها 

هرگز تصور نمي كردند جنگنده هاي ايراني 
بخواهند از فراز عراق عبور كنند و الوليد را در 
مرز اردن بمباران كنند. در همين راستا انجام 
عمليات سوخت گيري در ش��ب يا در هواي 
طوفاني و رعد و برق، كار بسيار دشواري است 

كه نيروي هوايي بارها آن را انجام داد. 
روز 15 فروردي��ن 13۶0 هش��ت فرون��د 
 -BL جنگنده فانتوم مس��لح ب��ه بمب هاي
۷55 و بمب هاي MK- ۸2 با برخاس��تن از 
پايگاه همدان به مح��ل مالقات با تانكرهاي 
سوخت رسان بر فراز درياچه اروميه رسيدند 
و با س��وخت گيري با ادامه مس��ير به سمت 
مرز عراق مهياي ورود به خاك عراق شدند. 
در اين هنگام دو فرون��د جنگنده اف- 5 كه 
از پايگاه تبريز برخاس��ته بودن��د با حمله به 
اهدافي در كركوك با مشغول كردن نيروهاي 
بعثي، زمينه را براي شناسايي نشدن و ورود 
بدون دغدغه فانتوم ها به خاك عراق فراهم 
كردند. از طرفي پ��رواز جنگنده هاي ايراني 
روي ن��وار مرزي عراق و تركيه موجب ش��د 
كه نيروهاي عراقي آنها را جنگنده هاي ترك 

تلقي كنند. 
جنگنده ها پ��س از ورود به خ��اك عراق با 
مالقات دو تانكر سوخت رس��اني كه پس از 
برخاستن از فرودگاه دمش��ق در منطقه اي 
ايستايي در شمال غربي عراق پرواز مي كردند 
سوخت مورد نياز خود را دريافت كردند و به 
سمت پايگاه هاي H3 پرواز كردند. به دليل 
آنكه در آن منطقه سه پايگاه وجود داشت و 
تعداد جنگنده ها هش��ت فروند بود، يكي از 
پايگاه ها مي بايست توسط دو جنگنده مورد 
اصابت قرار گيرد كه با تصميم ليدر دس��ته 

پروازي امي��ر خلبان ف��رج اهلل براتپور پايگاه 
اصلي توسط دو فروند كه خود رهبري آن را 

بر عهده داشت انجام شد. 
ش��دت حمله و غافلگيري به نحوي بود كه 
پدافن��د هوايي عراق فرص��ت كوچك ترين 
واكنش��ي را پيدا نكرد و جنگنده هاي ايراني 
بدون دغدغه تم��ام اهداف خ��ود را با دقت 
بمباران و نابود س��اختند و فقط يك فروند 
هواپيما ب��ه خلباني ش��هيد خضرايي دچار 
آسيب ناش��ي از برخورد تركش شد كه آن 
يك فروند نيز مجبور ب��ه فرود اضطراري در 
سوريه شد و بعدها پس از تعمير اساسي در 
پروازي متحيرانه توس��ط س��رهنگ خلبان 
محمود اسكندري و سرهنگ خلبان محمد 

جوانمردي به ايران منتقل شد. 
حاصل حمله به سه پايگاه شمالي، شرقي و 
جنوبي الوليد انهدام بيش از 4۸ فروند از انواع 
هواپيماهاي توپول��وف- 22، توپولوف- 1۶، 
ميگ- 23، س��وخو- 20 و ان��واع ديگري از 
هواپيماه��ا و تجهيزات مهم ب��ه اضافه چند 
فروند انواع بالگرد و تعدادي سامانه رادار بود 
كه براي در امان ماندن از حمالت هوايي به 
الوليد گسترش داده شده بودند. از حمله به 
H3 همواره به عنوان يكي از ش��اهكارهاي 

عمليات هوايي جهان ياد مي شود. 
  حماسه دوران

»عمليات بغ��داد« از ديگ��ر عمليات موفق 
ني��روي هوايي كش��ورمان بود ك��ه بازتاب 
گسترده اي در سراسر جهان يافت. صدام كه 
پيش از ش��روع جنگ در اجالس سران عدم 
تعهد در هاوانا، ميزبان��ي بعدي اين اجالس 
را بغداد معرفي كرده بود، با ش��روع جنگ از 
تصميمش منصرف نشد و سعي كرد بغداد را 
مكان مناسبي براي برگزاري چنين اجالس 
مهمي معرفي كند. در چنين شرايطي شهيد 
عب��اس دوران مأموريت يافت ت��ا در تاريخ 
30 تير 13۶1 پايتخت ع��راق را ناامن كند. 
در آن روز س��ه فروند فانتوم كاماًل مس��لح 
به پرواز درآمدن��د كه قرار ب��ود دو فروند از 
آنها از مرز عبور كنن��د. هواپيماها در حدود 
30 كيلومتري ش��هر بغداد با سه ديوار آتش 
مواجه بودند. پس از عبور از ديوارهاي آتش، 
چند گلوله به هواپيماي دوران برخورد كرد 
كه موتور سمت راستش از كار افتاد. ولي باز 
به ادامه عمليات پرداخ��ت و به رغم پدافند 
قوي دش��من، بمب هايش را روي پااليشگاه 

»الدوره« تخليه كرد. 
شهيد دوران سپس به سمت سالن كنفرانس 
سران غيرمتعهدها رفت. در همين زمان عقب 
هواپيماي دوران نيز م��ورد اصابت چندين 
گلول��ه ضدهوايي قرار گرف��ت،  طوري كه از 
دم هواپيما تا محل قرار گرفتن كابين خلبان 
آتش گرفت. در اين هنگام، منصور كاظميان، 
خلب��ان كابين عق��ب تصميم به خ��روج از 
هواپيما و ايجكت خود و دوران گرفت؛ ولي 
قبل از كشيدن دستگيره خروج اضطراري، 
صندل��ي ايجت كابي��ن عقب )احتم��االً به 
دليل رس��يدن آتش به صندلي( عمل كرد و 
كاظميان به صورت خودكار به بيرون پرتاب 
ش��د، اما عباس دوران با صرف نظر كردن از 
خروج اضطراري، هواپيم��اي فانتوم )اف4( 
صدمه ديده خود را كه در آتش مي سوخت، 
با هدف ناامن جلوه دادن شهر بغداد، به هتل 
محل برگزاري هفتمين دوره اجالس سران 
جنبش غيرمتعهدها كوبيد و مانع از برگزاري 

اين اجالس در كشور عراق شد.

نگاه

تامكت هاي ايراني 
شكارچياني ماهر در آسمان ها

  عليرضا محمدي
تامكت ها يا هم��ان جنگنده هاي  F14 ايراني در 
طول جنگ كابوسي براي نيروي هوايي عراق به 
ش��مار مي رفتند. اين جنگنده ها در طول هشت 
س��ال دفاع مقدس، ده ها فرون��د از هواپيماهاي 
دش��من را س��رنگون كردند. اميرحسين خليلي 
از خلبانان دوران جنگ، تعري��ف زيبايي از نبرد 
اف14 هاي ايراني ب��ا هواپيماهاي دش��من ارائه 
مي دهد.  قبل از انقالب ۸0 فروند اف14 از امريكا 
خريداري ش��د. ۷9 فروند آن تحويل شده بود كه 
انقالب به پيروزي رس��يد و امريكايي ها از تحويل 
آخرين فروند خودداري كردند. از اين ۷9 فروند، 
دو فروند قبل از انقالب در حين آموزش س��قوط 
كردند. بنابراين وقتي جنگ ش��روع ش��د، ما ۷۷ 
فروند F14 در اختيار داشتيم. جنگنده اي كه به 
دليل توانايي هاي ويژه اش در رهگيري و درگيري 
هوايي و برد بلندي كه موشك هاي فونيكس اش 
دارن��د، مي توانند چند ه��دف را همزمان منهدم 
كنند.  شگفتي موش��ك هاي اف14 اين است كه 
همزمان روي 24 هدف اطالع��ات مي گيرد و به 
شش هدف همزمان شليك مي كند. از آنجايي كه 
عراق بيشتر از هواپيماي ميراژ استفاده مي كرد، 
برد موش��ك هواپيماي F14 از برد موشكي كه 
هواپيماي ميراژ مي توانس��ت رها كند، بيش��تر 
ب��ود. بنابراين خ��ود عراقي ها مي دانس��تند كه 
بازنده جنگ هاي هوايي هستند. برتري موشك 
فيلسكس نس��بت به ساير موش��ك ها اين است 
كه در فاصله حدود 20 كيلومت��ر مانده به هدف 
خودش فعال مي ش��ود و نيازي به اطالعات مادر 
ندارد. اما ساير موشك ها تا به هدف اصابت كنند 
بايد هواپيماي مادر مرتباً اش��عه بده��د. اما اين 
موشك در ارتفاع باال اوج مي گيرد و چون عقابي 
تيزپرواز از باالي سر مي آيد و هدف خود را مورد 
اصابت ق��رار مي دهد. هيچ راه ف��راري هم از اين 
موش��ك وجود ندارد مگر اينكه قبل از رها شدن 
يا در زمان رها شدن موشك، خلبان مورد هدف 
حس كند موش��ك به سمتش رها ش��ده، از برد 
موشكي خود را خارج كند. در غير اين صورت به او 
اصابت مي كند. جنگنده هاي عراقي در برخورد با 
اف14 ها با خلبانان شجاع و ماهر ايراني به خوبي 

مي دانستند كه بازنده ميدان هستند. 
ي��ك م��ورد از عملي��ات تامكت ه��ا در مقابله با 
جنگنده هاي س��وپراتانداردي بود كه فرانسه در 
اختيار عراق گذاشته بود. اين س��وپراتانداردها با 
تبليغات زيادي تحويل عراق شدند. جنگنده هايي 
كه در نبرد هوايي هيچ حرفي در مقابل تامكت ها 
نداش��تند، ام��ا مي توانس��تند از فاصل��ه 30 الي 
40 كيلومت��ري موش��ك هاي خود را ب��ه اهداف 
دريايي شليك كنند. اگر هواپيماي سوپراتاندارد 
مي توانست تا بندر امام بيايد قطعاً كشتي هاي ما 
آسيب زيادي مي ديدند. براي همين خلبان ها با 
كمك رادارهاي زميني ك��ه مكمل جنگنده هاي 
f14 هستند، جلو رفته و قبل از رها كردن موشك 
سوپراتاندارد، با آن درگير ش��دند و اجازه ندادند 
اهداف خودي مورد حمله س��وپراتانداردها قرار 
بگيرند. به نوعي ما در حيطه خود كشور عراق در 
جاهايي كه تحت كنترل راداري دش��من بود به 
آنها ضربه مي زديم. دو فروند از س��وپراتانداردها 
را f14 هاي ما منهدم كرد. يك فروندش��ان را هم 

فانتوم هاي اف4 شكار كردند. 

مروري بر عملكرد نيروي هوايي در دفاع مقدس

انتقام از دشمن 2 ساعت بعد از شروع جنگ
نگاه

كارنامه نيروي دريايي ارتش در دفاع مقدس
تأللوي مرواريد بعثي ها را متحير كرد

  احمد محمد تبريزي
در روز دوم جن��گ، ني��روي دريايي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران با انتشار بيانيه اي 
آمادگي خود را براي دفاع از مرزهاي كشور 
اعالم كرد. از اين زمان به بع��د با حضور در 
عمليات هاي مختلف، به حراس��ت و دفاع از 
مرزهاي آبي كشور در مقابل دشمن متجاوز 

بعثي پرداخت. 
نيروي دريايي از همان اولين روزهاي جنگ 
آمادگي كامل به منظور مقابله با دش��من را 
داش��ت. اين نيرو براي تأمين امنيت جزاير 
و س��واحل و دفاع از منافع كشور در خليج 
فارس در اولين روز مه��ر 59 اولين اعالميه 
دريايي خود را به شماره 59/1۷ صادر كرد. 
در اين اعالميه آمده بود: با توجه به تجاوزات 
عراق به ايران اس��المي بدين وس��يله كليه 
مزرهاي آبي نزديك س��واحل ايران منطقه 
جنگي اعالم و دولت ايران اجازه حمل كاال 
به بنادر ع��راق را به هيچ يك از كش��تي ها 

نخواهد داد. 
ني��روي درياي��ي ب��راي حف��ظ امنيت در 
كش��تيراني در خليج ف��ارس اع��الم كرد: 
كش��تي ها پس از عبور از تنگه هرمز، مسير 
خود را طوري تغيير دهن��د كه از 12 مايلي 
جنوب جزيره ابوموس��ي، 12 مايلي جنوب 
جزيره س��يري، جنوب چراغ دريايي كيبل 
بن��ك و از 12 مايلي جنوب غرب��ي جزيره 

فارسي عبور نمايند. 
با اين اقدام، يگان هاي دريايي ارتش، شناورها 
را در داخل آب هاي س��رزميني خود تحت 
كنترل گرفت و با تعيين حركت كش��تي ها 
در سطح دريا قصد داشت از سواحل در برابر 
ورود بدون اجازه كش��تي هايي كه احتماالً 
قادر به تهديد امنيت مل��ي بودند، حفاظت 
كند. اقدامي كه در طول دوران دفاع مقدس 
ضربات س��همگيني به دش��من بعثي وارد 

كرد. 
نيروي دريايي ايران اجازه نداد صادرات نفت 
عراق انجام شود و تردد كشتي هاي تجاري 
و نفتكش هاي��ش در بندرهاي عراق صورت 
بگيرد. كاري كه عراق مي خواست در ۶۷ روز 
اول جنگ انجام بدهد توسط نيروي دريايي 

ايران به خودش برگردانده شد. 
اشكان يكي از اولين عمليات نيروي دريايي 
در جنگ تحميلي بود كه 9 آبان 59 شروع 
 شد. نيروي دريايي در آن زمان به اين نتيجه 
رسيد كه صادرات نفت عراق از خليج فارس 
بايد به طور كامل قطع ش��ود. عراق قبل از 
جنگ حدود 3/5 ميليون بشكه نفت صادر 
مي كرد كه بخشي از آن را از طريق لوله هاي 
نفت در زمين انتقال م��ي داد و 2/5 ميليون 
بش��كه را هم از طريق خليج ف��ارس صادر 
مي كرد. 2/5 ميليون بش��كه صادرات نفت 
عراق از دو س��كوي نفتي البكر و االميه در 
زمان جنگ هم ادامه داش��ت و ايران دنبال 

طراحي عملياتي براي متوقف كردن صادرات 
نفت بود. 

به همين منظور طراحي عمليات اش��كان 
انجام شد و س��ه ناوچه جوش��ن، گردونه و 
پيكان مس��ئول انجام عمليات در ش��مال 
خليج فارس شدند. قبل از اينكه اشكان در 
ساعت ۷ صبح شروع شود اولين هواپيماي 
عراقي وارد منطقه ش��د و با هوش��ياري ناو 
پيكان، اين هواپيما ساقط شد. ساعت شش 
ناو جوشن سكوي االميه را مورد حمله قرار 
داد و ناو گردونه به سكوي البكر حمله كرد. 
به اين ترتيب عمليات سر ساعت برنامه ريزي 
شده شروع شد. اين دو س��كو يك كيلومتر 
طول و 300 متر عرض دارند كه با گلوله هاي 

توپ از بين نمي رفتند. 
تأسيسات دشمن بسيار عظيم بود و نمي شد 
با توپ ناوها كارشان را يكسره كرد. لذا چند 
روز بعد عمليات شهيد صفري انجام گرفت 
و باز با فرماندهي ناوچ��ه پيكان، تكاورها به 
اسكله ها منتقل شدند و با بمب گذاري هايي 
كه انج��ام دادن��د، خس��ارت جدي تري به 
اسكله ها وارد شد، طوري كه حدود دو سوم 

تأسيسات  دشمن از بين رفتند. 
قدرت نيروي دريايي ارتش در ۷ آذر 59 طي 
عمليات مرواريد دش��منان را متحير  كرد. 
ناوسروان نجاري هدف از عمليات مرواريد را 
اينگونه بيان مي كند: هدف از اجراي عمليات 
مرواريد دو م��ورد مهم بود؛ يك��ي تكميل 
عمليات ش��هيد صفري و ديگري به صحنه 

كشاندن يگان هاي شناور دشمن. 
با انج��ام عمليات مرواريد، ني��روي دريايي 
جمه��وري اس��المي هفت ناوچ��ه مدرن و 
اژدرافكن عراق موسوم به »اوزا« را در حوالي 
س��كوهاي نفتي »البكر و االميه« كه جنبه 
اقتصادي مهمي براي دولت عراق داش��ت، 
منهدم كرد و عماًل صدور نفت عراق از طريق 
دريا قطع ش��د. در اين عملي��ات تعداد 12 
فروند از يگان هاي ش��ناور دشمن منهدم و 
غرق ش��دند. از اين تعداد پنج فروند ناوچه 
موش��ك انداز اوزا بودند و به سه فروند ديگر 
يگان هاي سطحي دشمن صدمات كلي وارد 
ش��د. همچنين تعداد 11 فروند هواپيماي 

جنگي عراق از انواع مختلف ساقط شدند. 
در عمليات مرواريد بي��ش از نيمي از توان 
دريايي دشمن از بين رفت كه تا پايان جنگ 
امكان جايگزيني يگان هاي منهدم شده در 
عمليات مرواريد و بازسازي نيروي دريايي 
عراق ميسر نشد. يگان هاي معدود باقيمانده 
بعثي نيز تا پايان جنگ هرگز جرئت نكردند 
در شرق اين اس��كله ها خودنمايي كنند يا 
توان تهديد داشته باش��ند. نيروي دريايي 
در كنار انجام دادن اين اقدامات در عملياتي 
مثل بدر، بيت المقدس، ثامن االئمه، خيبر و 
والفجر با س��اير نيروهاي رزمنده همكاري 

داشت.

جنگنده ها پس از ورود به خاك عراق 
با مالقات دو تانكر سوخت رس�اني كه 
پس از برخاس�تن از فرودگاه دمش�ق 
در منطق�ه اي ايس�تايي در ش�مال 
غربي عراق پرواز مي كردند س�وخت 
مورد نياز خود را درياف�ت كردند و به 
س�مت پايگاه هايH -3 پرواز كردند
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