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کانتینرهای چند هزاردالری
 پشت پمپ بنزین اسالم آباد!
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قشقاییازافسرانپدافندهواییپیشرودارید.

قبل از آنک��ه منافقان به کش��ورمان حمل��ه کنند، 
گزارش هایی از تخلیه پادگان اش��رف توس��ط آنها 
مخابره ش��ده بود. شهید س��تاری با دوراندیشی که 
داشت، احس��اس کرده بود که خطری در راه است و 
به همین منظور تصمیم گرفت سایت های موشکی 
موجود در کرمانش��اه از جمل��ه کانتینرهایی که در 
اسالم آباد بودند را از آنجا تخلیه کند. من آن موقع در 
پایگاه هوایی دزفول بودم. اوضاع جنوب به هم ریخته 
بود. یک روز نامه ای آمد که از من خواسته شده بود 
سریع خودم را به پایگاه همدان برسانم. شبانه رفتم و 
ساعت حدود 2 صبح به همدان رسیدم. دیدم شخص 
امیر ستاری در پایگاه است. ایشان نامه ای به من داد. 
خسته بودم و خواستم کمی استراحت کنم که گفت 
هر کاری داری برو بی��رون از پایگاه. اولین کارت هم 
خواندن این نامه باش��د. این طور ب��ه من فهماند که 

موضوع خیلی مهم است.
نامه را خواندم. از من خواسته شده بود سریع افسران 
مس��ئول منطقه را پیدا کنم و س��ایت های موشکی 
محمد)ص( یک و دو را از کرمانشاه جمع کنیم. بدون 
اینکه تعلل کنم، دستور ستاری را اجرا کردم. ظرف 
هشت ساعت دو سایت را جمع کردیم و از کرمانشاه 
خارج کردیم. کار بعدی ما انتقال کانتینرهای موجود 
در اس��الم آباد بود. 23 کانتینر در پشت پمپ بنزین 
اسالم آباد قرار داشتند که برخی از قطعات آنها هزاران 
دالر ارزش داش��ت. اگر این کانتینرها به دست شان 
می افتاد، خسارت زیادی به پدافند هوایی و در نهایت 
کل کشور وارد می شد. اگر منافقین متوجه کانتینرها 
هم نمی ش��دند، در درگیری هایی که رخ داد، حتماًَ 

همه این قطعات گران قیمت از بین می رفت.
خالصه دستور ش��هید س��تاری را ابالغ کردیم و  با 
ت��الش رزمنده های حاض��ر در منطق��ه و خصوصاً 
تعدادی از س��ربازهایی که به گمانم اغلب ش��ان از 
بچه های شهر ری بودند، 22 کانتینر از منطقه خارج 
شدند. تقریباً روز دوم مرداد بود که این اتفاق افتاد. 
یک کانتینر هم از لوازمی مثل آچار و وسایل تعمیرات 
و لوازم نه چندان حساس در منطقه مانده بود. چون 
کار بچه ها خیلی طول کشیده و همگی خسته بودند، 
قرار ش��ده بود این کانتینر آخری را روز بعد جابه جا 
کنند که متأس��فانه با حمله منافقین روبه رو ش��د. 
زمانی که ستون نفاق به اسالم آباد رسیدند، تعدادی 
از سربازها به عنوان نگهبان در منطقه حضور داشتند. 
نفاق آنها را گرفته و همگی را به شهادت رسانده بود. 
این بچه ها تمام تالش خودش��ان را ک��رده بودند تا 
مبادا سیستم های گران قیمت هاگ به دست دشمن 
بیفتد. موفق هم شده بودند که متأسفانه خودشان به 
خاطر آخرین کانتینر در منطقه ماندند که همگی به 

شهادت رسیدند.

جانبازعلیاصغرصدیقپور
درگفتوگوبا»جوان«:

ما 3 برادر سر جبهه رفتن 
با هم رقابت داشتیم

فریدهموسوی
چندوقتپیشبودکهب�اعلیاصغرصدیقپور
)بلبلپ�ور(ب�رادرش�هیدانجعفروش�یرزاد
بلبلپ�وردرخص�وصب�رادرانش�هیدش
گفتوگوی�یانج�امدادی�م.صدیقپ�وراز
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بود.متنزیرخاطراتاوازروزهایحضورس�ه
برادردردفاعمقدساس�تکهپیشرودارید.
در خانواده م��ان پن��ج ب��رادر بودیم که ه��ر کدام 
س��ن مان به جنگ می رس��ید، معطل نمی کرد و 
جبهه ای می ش��د. برادر بزرگم جعفر متولد سال 
46 بود. قبل از اینکه سنش به جبهه برسد، دست 
توی شناس��نامه اش برد و به جبهه رفت. بعد از او 
شیرزاد بود که او هم مثل جعفر با دستکاری کردن 
شناسنامه اش به جبهه رفت. من هم وقتی احساس 
کردم می توانم اسلحه به دس��ت بگیرم، همان کار 
آنها را کردم و اول با دستکاری کردن شناسنامه ام 
به جبهه رفتم و بعد که س��نم قانونی شد، با خیال 

راحت تری اعزام می گرفتم و می رفتم.
یک مواقعی پیش می آمد که هر س��ه برادر با هم 
در جبهه بودیم. پدر و مادرمان می گفتند حداقل 
دو تای دیگر که برگش��تند، آن یکی ب��رود اما ما 
نمی خواستیم از قافله بچه های جنگ عقب بمانیم و 
با هم برای جبهه رفتن رقابت می کردیم. شرایط روز 
ایجاب می کرد که جوان ها و نوجوان ها دغدغه مند 
باشند و تنها به خودشان فکر نکنند. ما هم چنین 

طرز فکری داشتیم.
گذش��ت تا اینک��ه در عملیات کرب��الی5 جعفر 
شهید شد و من و شیرزاد به شدت مجروح شدیم. 
ش��یرزاد از ناحیه نخ��اع و من از ناحیه چش��م ها. 
چ��ون تخریبچ��ی بودم، ب��ا اصاب��ت ترکش های 
مین، چش��م هایم طوری آسیب دید که تا مدت ها 

نمی توانستم جایی را خوب ببینم.
آن روزها به پدر و مادرمان خیلی س��خت گذشت. 
چون سه پس��ر بزرگ خانواده ش��ان با هم آسیب 
دیده بودند. من بعد از مجروحیتم دیگر نتوانستم 
به جبهه بروم اما شیرزاد دو سال بعد بهبودی اش 
را به دست آورد و تیر س��ال 67 به جبهه رفت و در 
آخرین روزهای جنگ به شهادت رسید. من ماندم 
و حس��رت دو برادری که در جبهه با هم بودیم، اما 
آنها از من زرنگ تر بودند و سعادت شهادت را نصیب 

خودشان کردند.
بعد از جنگ تا مدتی درگیر عمل چشم هایم بودم. 
تا اینکه کمی بهبودی حاصل ش��د. خیلی دلتنگ 
ش��هدا خصوصاً برادرانم بودم اما به فکرم رسید در 
شرایط کنونی وظیفه ما درس خواندن و پیشرفت 
کشور است. االن وکیل هستم و شکر خدا توانسته ام 
بچه هایم را تحصیلکرده و والیی بار بیاورم. اگر خوب 
نگاه کنیم، هیچ وقت جنگ به اتمام نرسید و تنها 
سنگر و نحوه مبارزه تغییر کرده است. مهم این است 
که ما هیچ وقت دست از تالش برنداریم و همیشه 

برای پیشرفت و آبادی کشورمان تالش کنیم.

7| روزنامه جوان |  شماره 5740   |  1441 مح��رم   3  |  1398 ش��هريور   12 سه ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

جدول

پاسخجدولشماره5739

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5740

123456789101112131415
1                  
2                     
3                    
4                    
5                      
6                     
7                    
8                     
9                     
10                     
11                       
12                      
13                     
14                   
15                        

  

ازباالبهپایین
 1-  کالجوش- کتابي به قلم جمالزاده، داس��تان نویس ایراني  2- کنده کاري-  س��از زهی بزرگ- از برج هاي 
 فلکي- سقف دهان  3-  تعبیر، تفسیر- ماله بنایي  4-  آتشنش��اني اش معروف تر است- فرشته- سمت راست 
 5-   ضمیر اش��اره- پش��ت س��ر هم- فرمولي در مس��ابقات اتومبیلراني  6- رش��دکردن- بازیچه- نور اندک 
 7-  توپ برگشتي از سبد بسکتبال- گاوباز  8-  میوه تلفني- زرد انگلیسي  9- فریاد بلند و آزاردهنده- فرسوده 
و ازکار افتاده  10-  رفوزه- کارکش��ته و ماهر- تصدی��ق عامیانه  11- برگ برنده- دس��تگاه تولید آبجوش در 
کارخانه هاي صنعتي- پوزه  12-  به ش��یوه اشراف- مس��یر- شریک  13- گنجه آش��پزخانه- به هم پیوستن 
 دو یا چند گروه یا سازمان برای رس��یدن به اهداف خاص  14- س��وا- کروي- از ماهي هاي خزري- ورق روزنامه 

 15- عنواني براي ساخت و ساز مسکن در تعداد زیاد- مریم در زبان عبري

ازراستبهچپ
 1-  انبار کردن کاال به قصد گران فروختن- آش آرد- پرس��ش از مکان  2- نوعي نقل معطر- دوس��تي- نوعي 
گل داراي گل هاي زرد، نارنجی یا قرمز ودورنگ  3-  سودن- خوش��گذران- سرور رعیت  4-   مشهور- شهري 
در خراس��ان قدیم- پول غنا  5- تیغه ماه- قاضي ورزش��ي- همراه عروس  6-  واحدي براي انسان- ریسمان- 
 رود روس��یه- جبن  7- جدید- روي چنین خطي نباید س��بقت گرفت- فتنه جو- مادر ل��ر  8-  قصاب- ضرر 
 9-  نوعي کشتي- عنصر شماره 24- رشته ای باریک در زیر پرچم گل- چه وقت  10-  همراه شاهزاده رمان مارک 
تواین- فلسفه ارسطو- سرشوي گیاهي- خاموش فرنگي  11-  بچه کوچک- سرمربي تیم ملي فوتبال برزیل- فیلم  
 محمد درمنش  12-  نوع��ي پخت برنج- خدا- آکندگي معده  13- یکی پس از دیگری- خمیده- س��راي مهر 
 14-   یک بیماری ژنتیکي- آب آذري- دوراني که انسان بیش از هر زمان دیگري نیاز به کمک دارد  15-   متضاد 

هیچ- جوش چرکین- فتواخواهي

123456789101112131415
1  
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.

جدول کلمات متقاطع

از غرش رعد تا خودکفایی در تولید سیستم های دفاع هوایی
حراستازآسمانهادردفاعمقدسدرگفتوگوی»جوان«باچندتنازافسرانپدافندهوایی

علیرضامحمدی
ام�روزپدافن�دهواییای�رانب�هعن�وانیکیاز
کارآمدترینسیس�تمهایدفاعهوای�یدرجهان
شناختهمیشود.سرنگونیپهپادپیشرفتهامریکایی
موس�ومبهگلوبالهاوکدرکناررونماییازپروژه
باور373،درعملنش�انمیدهدکهکشورمانتا
چهمیزاندرپاس�داریازحریمهواییخودموفق
عملکردهاس�تام�اموفقیتهایام�روزمرهون
تالشهاییاس�تک�هدردوراندف�اعمقدسدر
مقابلهباتهاجمهوای�یبعثیهاانج�اممیگرفت.
ش�هیدانعباسباباییومنصورس�تاری،دوتناز
افس�راننیرویهواییبودندک�هدربحثپدافند
هواییدرشرایطس�ختجنگتحمیلی،ابتکارات
وخالقیتهایبس�یاریب�روزدادند.بهمناس�بت
دهمشهریورسالروزتشکیلقرارگاهپدافندهوایی
خاتماالنبیا)ص(وروزپدافندهوایی،گفتوگوییبا
چندتنازافس�رانپدافندهواییدردفاعمقدس
انج�امدادیمتام�روریکوت�اهبرپیش�رفتهای
ای�ننی�رودرجن�گتحمیل�یداش�تهباش�یم.

تشکیلقرارگاهرعد
سیستم هوایی کش��ورمان پیش از انقالب هواپایه بود 
یعنی بیشتر از جنگنده های پیشرفته ای چون اف.14 
برای پاسداری از حریم هوایی کشورمان استفاده می شد 
تا اینکه از سیستم های مستقر در روی زمین از آسمان ها 
دفاع صورت بگیرد. البته سیستم موشکی هاگ در همان 
دوران طاغوت از امریکا خریداری شد و غالباً کارشناسان 
امریکایی از آن نگهداری و استفاده می کردند اما از این 
سیستم با توجه به وسعت کشورمان، بیشتر در مناطق 
نفت خیز و پایانه های نفتی چون خ��ارگ بهره برداری 
می ش��د و در کل پدافند هوایی کشورمان به هیچ وجه 
آمادگی روبه رو ش��دن با یک جنگ فراگیر نظیر دفاع 

مقدس را نداشت.
با شروع جنگ تحمیلی، نیروی هوایی با بهره گیری از 
جنگنده های پیشرفته ای که در اختیار داشت، تا مدتی 
کمبودهای پدافن��د هوایی را جبران ک��رد. تامکت ها 
)اف.14( در سال های نخستین جنگ بی رقیب بودند و 
تا حد ممکن از آسمان کشورمان در برابر جنگنده های 
عراقی که به لحاظ کمیت برتری قابل توجهی داشتند، 
دفاع می کردند ام��ا با ب��روز ضعف در نی��روی هوایی 
عراق، کش��ورهایی چون فرانس��ه و ش��وروی اقدام به 
نوسازی اسکادران هوایی دشمن کردند و جنگنده های 
پیشرفته تری را در اختیار بعثی ها قرار دادند. لذا برتری 
هوایی کش��ورمان رفته رفته کمرنگ ش��د. در چنین 
شرایطی، سیستم پدافند موشکی هاگ نیز پاسخگوی 
نیازهای موجود نبود. از همین رو برخی از افسران نیروی 
هوایی مانند شهید بابایی و شهید ستاری تصمیم گرفتند 
تحوالت��ی را در پدافند هوایی کش��ورمان ایجاد کنند. 

تشکیل قرارگاه رعد یکی از اقدامات این دو شهید بود.
سرهنگ رشید قشقایی در این خصوص می گوید: »در 
س��ال 62 وقتی قرار ش��د یک عملیات مهم در جنوب 
انجام گیرد )عملیات خیبر( تشکیل قرارگاهی به منظور 
مقابله با نیروی هوایی عراق که مرتب نوسازی و بازسازی 
می ش��د، ضرروی به نظر می رس��ید، به همین منظور 
شهیدان عباس بابایی، منصور ستاری و خضرایی اولین 
افسرانی بود که طرح تشکیل قرارگاه رعد را دادند و اولین 
جلسات با حضور این سه شهید برگزار شد. بعد از تشکیل 
قرارگاه رعد، بخش پدافندی آن برعهده شهید ستاری 
گذاشته ش��د. آفندی را هم ش��هید بابایی که خودش 
خلبان بود برعهده گرفت. بعدها قرارگاه رعد توانست در 
عملیات بزرگ کشورمان نقش تعیین کننده ای ایفا کند. 
عملیات والفجر 8 و سرنگون کردن تعداد قابل توجهی 
از جنگنده های دشمن، نتیجه تش��کیل قرارگاه رعد و 

تجربیات حاصل از آن بود.«
پدافندهواییمتحرک

یکی از تحوالت عمده ای که در خصوص پدافند هوایی 

در طول دوران دفاع مقدس رخ داد، چابکسازی و تحرک 
آن بود. در این خصوص نیز شهید بابایی و خصوصاً شهید 
ستاری طرح های ابتکاری جالبی ارائه دادند که پدافند 
هوایی متحرک )طرح منسوب به شهید ستاری( توانست 
نظر فرماندهان قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( را جلب 
کند و در ادامه دفاع مقدس، تحول بزرگی در آس��مان 

ایران اسالمی ایجاد کند.
امیر غالمی از افسران پدافند هوایی می گوید: »با توجه 
ب��ه ناکامی هایی که در عملی��ات خیبر و ب��در رخ داد، 
تصمیم گرفتی��م در عملیات بزرگ بع��دی که والفجر 
8 بود امکانی ایجاد کنیم تا سیس��تم هاگ را از شب تا 

صبح جابه جا کنیم. آن زمان شهید ستاری معاون طرح 
و برنامه نیروی هوایی بود که برای جبران نواقص پدافند 
هوایی جلساتی تشکیل داد و تصمیم گرفتیم سیستم 
هاگ را در کمترین زمان جابه جا کنیم. برای این کار که 
قبالً نظیرش انجام نگرفته بود، باید تمرین های زیادی را 
پشت سر می گذاشتیم. ابتدا به نظر می رسید جابه جایی 
هاگ در چنین زمان کمی امکان پذیر نباشد اما با تمرین 
و تالش توانستیم این کار را انجام دهیم. حرکت بعدی 
کوچک کردن سیستم هاگ بود. برای همین وسایلی 
که اضافه بود را از آن جدا کردیم ت��ا خیلی زودتر قابل 
جابه جایی باشد. نحوه مقابله با هواپیمای دشمن نیز به 
این صورت بود که هیچ گاه مستقیم رادار را روبه روی آنها 
نمی تاباندیم تا رهگیری شویم چراکه باتوجه به امکانات 
پیشرفته عراق به راحتی و در کمترین زمان ما را هدف 
می گرفت برای همین اجازه می دادیم آنها وارد محدوده 
شوند و بعد از زیر یا از پشت و همچنین در حال برگشت 

آنها را منهدم می کردیم.«
والفجر8نقطهعطفپدافندهوایی

تجربیات حاصله در طول دفاع مق��دس، به مرور زمان 
نواقص پدافند هوایی را رفع و آن را تبدیل به یک نیروی 
توانمند کرد. یکی از مش��کالت افسران پدافند هوایی، 
به روز شدن نیروی هوایی عراق توسط ابرقدرت ها بود که 
باعث می شد امکانات موجود در کشور توان پاسخگویی 

با چنین نیروی هوایی به روز و قدرتمندی را نداشته باشد. 
به همین منظور تالش می شد تا با طرح های ابتکاری، 

نقص ها و کمبودها جبران شوند.
عملیات والفجر8 اوج کارآمدی پدافند هوایی در جنگ 
تحمیلی بود. سرهنگ کنترل ش��کاری عین اهلل افروز 
می گوید: »والفجر8 را باید به نام شهید ستاری و پدافند 
هوایی نامگذاری کنیم. ابتکارها و خالقیت های شهید 
ستاری در عملیات فتح فاو به گونه ای بود که منجر به 
هدف قرار دادن 74 فروند هواپیمای دشمن شد. با توجه 
به اینکه نیروهای ما باید از عرض رودخانه عظیم اروند 
عبور می کردند، دشمن سعی می کرد با استفاده از نیروی 
هوایي اش، پیشروی رزمنده ها را متوقف کند که هدف 
قرار گرفتن تعداد قابل توجه��ی از هواپیماهای بعثی، 

باعث شد والفجر8 با موفقیت به پایان برسد.«
امیر غالمی نیز می گوید: »یک��ی از ابتکارهای پدافند 
هوایی در عملیات والفجر8 س��اخت سایت های فریب 
هاگ ب��ود تا جنگنده های دش��من به اش��تباه بیفتند 
و س��ایت های اصلی و فریب را تش��خیص ندهند. این 
سایت های فریب از نظر شکل و ترکیب مانند سیستم 
هاگ بودند. برای همین به شهر رفتیم و مقداری حلبی 
و آهن خریدیم و این سیستم های فریب را برپا کردیم. 
در کل در عملیات والفجر 8 سه سایت اصلی هاگ و 12 
سایت فریب ایجاد شده بود. در جریان همین عملیات 
با زیرکی و هوش��یاری توانستیم هواپیماهایی از جمله 
»میراژ F1« و »س��وخو 24 و 25« که جزو مدرن ترین 
هواپیماهای دنیا به حساب می آمدند را مورد اصابت قرار 
دهیم. در کل عملکرد بسیار خوبی داشتیم و 70 یا 80 

هواپیما را ساقط کردیم.«
آمارهایخیرهکننده

با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و همین طور امکاناتی 
که عراق در اختیار داش��ت، آمارها نش��ان می دهد که 
پدافند هوایی کش��ورمان در جنگ تحمیلی عملکرد 
خوبی برجای گذاشته است. سرنگونی حداقل 40 فروند 
هواپیمای جنگنده شکاری میگ 21، حدود 100 فروند 
هوایپمای جنگنده ش��کاری میگ 23، تعداد 8 فروند 
هواپیمای جنگنده شکاری میگ 25، حداقل 130 فروند 
هواپیمای جنگنده ش��کاری میراژ اف.1 گوشه هایی از 

عملکرد پدافند هوایی در جنگ تحمیلی بود.
تجربیات گرانقدر پدافند هوایی در دفاع مقدس، باعث 
پیشرفت های عظیم این نیرو در سال های بعد از جنگ 
شد. ساخت رادار ملی، انواع سیستم های پدافند هوایی 
نظیر باور373 و سامانه سوم خرداد )همان که گلوبال 
هاوک را منهدم کرد( نمونه هایی از پیشرفت های پدافند 

هوایی کشورمان است که ریشه در دفاع مقدس دارند.

تجربی�اتگرانقدرپدافندهوای�یدردفاع
مقدس،باعثپیشرفتهایعظیمایننیرو
درس�الهایبعدازجنگشد.ساخترادار
ملی،انواعسیستمهایپدافندهوایینظیر
باور373وس�امانهس�ومخرداد)همانکه
گلوباله�اوکرامنهدمک�رد(نمونههایی
ازپیش�رفتهایپدافندهواییکش�ورمان
اس�تک�هریش�هدردف�اعمق�دسدارند
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