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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
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به کار روند.
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از دارایی خود بهره مند می شود

  احمد محمدتبريزی
 در نخس�تين ماه ه�ای دف�اع مق�دس که 
هنوز نيروهای زمينی هماهنگی و انس�جام 
الزم را پيدا نک�رده بودند، ني�روی هوايی با 
حمله ب�ه مواضع دش�من، آنه�ا را در انجام 
مأموريت هايشان ناکام گذاشت. صدام مدت 
کوتاهی پس از شروع جنگ گفته بود که من 
ديوار آتش دارم و ايران به هيچ وجه نمی تواند 
به خاک ما نفوذ عمقی کند، اما چند ماه پس 
از اين صحبت ها، اي�ران در عمليات »اچ3« 
با نفوذ به خاک عراق، سه پايگاه هوايی اين 
کش�ور در دور تري�ن نقطه را بمب�اران کرد. 
عمليات »اچ3« در فروردين 1360 انجام شد 
که از آن به عنوان يک�ی از متهورانه  ترين و 
موفق  ترين عمليات ه�ای تاريخ جنگ های 
هوايی نام برده می شود. اين عمليات قدرت 
هوايی ايران را به دشمنان ديکته کرد. برای 
بررسی بهتر و دقيق تر اين عمليات با سرتيپ 
دوم خلب�ان حس�ين خليل�ی  گفت وگويی 
انج�ام داده اي�م ک�ه در ادام�ه می خوانيد. 

ما در روزهای اول جنگ عمليات کمان 
99 را انجام داديم و ش�ش م�اه بعد به 
عمليات اچ3 رسيديم. در فاصله اين دو 
عمليات وضعيت نيروی هوايی ارتش را 

در آن برهه چگونه ارزيابی می کنيد؟
نیروی هوایی با وجود تمام قابلیت هایش پس 
از انقالب دچار بحران  ش��د. تم��ام ژنرال های 
نیروی هوایی بازنشسته شدند و جواد فکوری 
با 20 س��ال خدمت، فرماندهی نیروی هوایی 
را برعهده گرفت. همچنی��ن کودتای نقاب در 
تیرماه 1359 محبوبیت نیروی هوایی را خیلی 
پایین آورد. ب��ا وجود چنی��ن اتفاقاتی، صدام 
مطمئن بود با وضعیت نیروی هوایی ایران، این 
نیرو دیگر نمی تواند خودش را بازیابی کند. به 
همین خاطر وقتی در روز 31 شهریور 1359 با 
190 فروند به خاک ایران حمله کرد، خیالش 
از واکنش نیروی هوایی ایران راحت بود. صدام 
از همان نخستین روزهای جنگ به دنبال یک 
پیروزی برق آس��ا بود و فکر می کرد به راحتی 
این اتف��اق برایش می افتد. ام��ا اولین عملیات 
نیروی هوایی در همان نخستین روزهای دفاع 
مقدس ورق را برگرداند. خلبان هایی که از کار 
ممنوع ش��ده بودند بار دیگر به میدان آمدند. 
االن خیلی هایش��ان به عن��وان قهرمان جنگ 
شناخته می ش��وند. عملیات انتقام همان روز 
اول جنگ در تاریخ 31 شهریور انجام  شد و بعد 
از دو الی سه س��اعت پس از آغاز رسمی جنگ 
ایران و عراق ، دو پایگاه دش��من بمباران شد. 
فردای آن روز عملیات 140 فروندی کمان 99 
انجام شد. تمامی پایگاه های هوایی عراق را به 
جز پایگاه هایی که بع��داً در عملیات اچ3 مورد 
حمله قرار گرفتند، بمباران کردیم. همچنین 
نیروی هوایی زیرساخت های صنعت نفت عراق 
را بمباران کرد که ما به این عملیات ها، انهدام 
زیرساخت های عراق می گوییم. با شروع جنگ، 
نیروی هوایی به محض اینکه دید لش��کرهای 
زمینی چند ماه طول می کشد تا بخواهند جبهه 
تشکیل بدهند، خیلی زودتر دست به کار شد و 
در شرایطی که خرمشهر در حال سقوط و آبادان 
در حال محاصره بود، مقابل عراقی  ها ایس��تاد 
و به جنگ تانک های عراقی رف��ت. رفته رفته 
نیروهای مردمی نیز خودش��ان را پیدا کردند 
و در جبهه حاضر شدند و اس��تراتژی پیروزی 
برق آسای عراق شکس��ت خورد. ارتش عراق با 
مقاومت نیروهای مردم��ی و نیروی هوایی 34 
روز پشت دروازه های خرمش��هر ماند و آبادان 
و دیگر ش��هرهای خوزس��تان هیچ گاه سقوط 

نکردند. 
عمليات اچ3 بنا بر چه طرح و استداللی 

انجام  شد؟
نیروی هوای��ی به دنب��ال این بود ک��ه تمامی 
پایگاه های هوایی عراق را بمباران کند. اما اچ3 به 
خاطر بعد مسافت، سختی های خودش را داشت. 
عراق هواپیماهایش را در دور ترین نقطه از ایران 
گذاش��ته بود تا دور از دسترس هواپیماهایمان 
باش��د. پایگاه های دشمن در اس��تان الولید در 
غربی  ترین نقطه عراق در مرز اردن قرار داشت و 
فاصله اش با ما خیلی زیاد بود. این خبر به نیروی 
هوایی رسید. نیروی هوایی از همان روزهای اول 
جنگ درصدد بود آن نق��اط را بزند ولی فاصله 
آن پایگاه ها از پایگاه همدان به صورت یک خط 
مستقیم 900 کیلومتر بود، در حالی که برد مؤثر 
هواپیماهای فانتوم  ما 600 کیلومتر بود و باید 
روی این موضوع کار می کردیم. بنابراین ما در 
خاک عراق نمی توانس��تیم سوختگیری کنیم 
چون آنج��ا هواپیماهای گشتی-رزمی ش��ان 
در کمین بودند تا اگر هواپیمایی آمد، س��ریع 
آن را بزنند. سوخت رس��ان هایی ک��ه در طول 
جنگ می جنگیدند، هواپیمای شکاری بودند و 
هواپیمای شکاری به شکاری سوخت می رساند، 
ولی ما باید از هواپیمای تانکر هواپیمایی 707 
سوخت می گرفتیم. همچنین در این عملیات 
برای نخستین بار در دنیا سوختگیری هواپیما ها 
در ارتفاع پایین انجام شد که در آن زمان اجرای 
این عملیات حتی در پیشرفته  ترین کشورهای 

دنیا نیز امکان نداشت. 
همين بعد مس�افت و مشکل سوخت 
جنگنده ها کار را ب�رای انجام عمليات 

سخت می کرد؟
بله، به خاطر همین مش��کل، فرماندهان چند 
ماه روی ط��رح عملیات فکر کردن��د. قرار بود 
در ت��الش اول 12 فروند هواپیم��ا در 15 آبان 
1359 بلند  ش��وند تا این پایگاه  ه��ا را بمباران 
کنند. اما در این روز هوا خراب می ش��ود و این 
عملیات انجام نمی شود. در بهمن همان سال در 
تالش دوم، نیروی هوایی دوباره می خواهد این 
عملیات را انجام دهد که خبر می رسد عراقی  ها 
آماده هس��تند. آن زمان هم این عملیات انجام 
نمی ش��ود و عراقی  ها فکر می کنن��د ایرانی  ها 
دیگر ت��وان انجام ای��ن کار را ندارن��د. تا اینکه 
در نهای��ت در 15 فروردی��ن 1360 عملی��ات 
اچ3 انجام ش��د. فرماندهان به م��رور عملیات 

را چابک تر کردن��د. یک روز قب��ل از عملیات، 
هواپیماهای سوخت رسان در سوریه می نشینند 
و روز عملیات 10 فروند فانتوم از هواپیماهای 
جنگی از همدان بلند می ش��وند  که ابتدا روی 
دریاچه ارومیه از تانکرهای داخلی سوختگیری 
می کنند. کل شمال عراق را که با ترکیه هم مرز 
است، درمی نوردند و در نقطه ای بین مرز سوریه 
و عراق هواپیماهای تانکر که در ارتفاع پس��ت 
بودند، در سکوت مطلق رادیویی سوخت رسانی 
را انجام می دهند. اگر دست کسی روی دکمه ای 
می رفت دش��من متوجه موقعیتمان  می شد. 
بنابراین در سکوت مطلق رادیویی، سوختگیری 
انجام شد و هواپیما ها به سه دسته تقسیم  شدند. 
اچ3 یعنی س��ه پایگاه در این عملیات بمباران 
شدند. این س��ه پایگاه مجموع پایگاهی الولید 
به ش��مار می رفت و هواپیماهای ایلوش��ین و 
بمب افکن شان در آنجا مستقر بودند. فانتوم های 
نیروی هوایی ضربه سنگینی به دشمن  زدند و 
حتی در راه بازگشت، نیروی تدارکات عراق در 
مرز اردن را هم  زدند و برگش��تند. مسیری که 
یک س��اعت و نیم پرواز بود، چهار ساعت و نیم 
طول  کشید و مسیر 900 کیلومتری را چیزی 
حدود 4 ه��زار کیلومتر طی  کردن��د. این نبرد 
در نبردهای هوایی جهان بی س��ابقه است. این 
عملیات نه با هواپیماهای بمب افکن استراتژیک 
بلکه با هواپیماهای تاکتیکی انجام می شود که 

منحصر به فرد است. 
در کنار انج�ام اين عملي�ات، کارهای 

ديگری برای فريب دشمن انجام شد؟

در فاصل��ه ای��ن عملیات، ب��رای اینک��ه عراق 
متوجه کار اصلی ما نش��ود، شهید اردستانی با 
سه فروند هواپیما از پایگاه تبریز بلند می شود 
و آش��کارا پاالیش��گاه کرکوک را می زند تا اگر 
عراقی  ها گزارش��ی مبن��ی ب��ر ورود نیروهای 
ایرانی به خاکش��ان گرفتند، فک��ر کنند هدف 
اصلی ما حمل��ه به پایگاه کرکوک بوده اس��ت. 
ایشان سالم برمی گردد و بعد از آن هواپیماهای 
فانتوم روی جنوب بغداد ب��ه پرواز درمی آیند و 
شروع به عکسبرداری و فیلمبرداری می کنند. 
فرماندهان عراقی که شرایط را تحلیل می کردند، 
نمی فهمیدند ایران در حال انج��ام چه کاری 
اس��ت. عملی��ات اچ3 یک��ی از بی نظیر ترین 
عملیات های ما در دفاع مقدس اس��ت که بعد 
از شش ماه و 15 روز طرح ریزی انجام شد. خدا 
شادروان بهرام هوشیار را رحمت کند که طراح 
اصلی این عملیات بود. ایشان متفکر بزرگی بود 
که در چند س��ال اول جنگ، نبردهای هوایی 
ما را هدایت کرد. جناب فریدون ایزدس��تا نیز 
فرمانده  دیگری بودند ک��ه عملیات هایمان را 

طراحی می کرد. 
پرواز به صورت خام�وش چقدر انجام 

عمليات را سخت می کند؟
عملی��ات در چنین ش��رایطی خیلی س��خت 
می شود. به محض روش��ن کردن رادار یا رادیو، 
دشمن متوجه موقعیتمان  می شد و حرف هایمان 
را شنود می کرد. در طول انجام این عملیات، تنها 
دو بار س��کوت رادیویی شکس��ت؛ یکی هنگام 
پرواز که هر هواپیما بعد از بلند ش��دن از روی 

باند شماره خود را اعالم می کرد و بار دیگر بعد 
از پایان عملیات س��وختگیری بود که رمزی را 
اعالم می کردند. بنابراین هماهنگی های دقیق 
را از قبل انجام  دادند. اگر هنگام اجرای عملیات، 
هواپیمایی چند دقیقه تأخیر می کرد ممکن بود 
هواپیما ها همدیگر را پیدا نکنند. دقت عملیات 
خیلی باال بود. اگر دشمن متوجه  می شد، تمام 
هواپیما ها و تانکر های سوخت رسان مان از بین 
می رفت و ش��رایط بد  می ش��د. به همین دلیل 
عملیات باید در س��کوت مطلق رادیویی انجام  
می ش��د. در نهایت عملیات با هماهنگی کامل 
انجام  ش��د. حتی وقتی تانکر  سوخت رسان در 
خاک سوریه می نشیند، اعالم می کند هواپیمایم 
خراب است و جاسوسان دشمن فکر می کنند 
تانکر واقعاً خراب اس��ت و تانکر دوم می خواهد 

برایش قطعه ببرد. 
حمله به اچ3 چند شهيد داشت؟

این عملیات هیچ شهیدی نداش��ت. تنها یک 
هواپیما با خلبانی شهید خضرایی صدمه دید که 

هواپیمای ایشان هم سالم فرود آمد. 
چقدر به دشمن خسارت وارد شد؟

عراقی  ها پایگاهش��ان را به دور ترین نقطه برده 
بودند و فکر نمی کردند ایران بتواند به آن نقطه 
دسترسی پیدا کند. در این عملیات، به نیروهای 
ایرانی هیچ خس��ارتی وارد نش��د، اما در مقابل 
بیش از 48 فروند هواپیمای عراقی که بیش��تر 
آنها بمب افکن های روس��ی بودند، از بین رفت. 
عملیات اچ3 در ادامه همان عملیات کمان99 
بود که با ش��ش ماه تأخیر انجام شد. ما در سال 
اول بخش بزرگی از نیروی هوایی عراق را از بین 
بردیم، منتها عراق آنقدر سریع تجهیز  می شد 
که اثر این عملیات  ها کم بود. دستش��ان برای 

جایگزینی هواپیماهایشان باز بود. 
ني�روی هوايی بع�د از عملي�ات اچ3 

عمليات بزرگ ديگری انجام داد؟
نه، دیگر عملیاتی به این بزرگی نداش��تیم که 
هواپیماهای زیادی در آن شرکت کنند. عملیات 
شهید دوران را داشتیم که با دو فروند هواپیما 
انجام شد. در کل انجام چنین عملیاتی در سطح 
جهان بی س��ابقه بود و تا قبل از آن نمونه اش را 
در جهان نداش��تیم. عملیات اچ3 از کمان99 
منحصر به فردتر بود. س��رتیپ بهرام هوشیار، 
سرهنگ حس��ین دهنادی، فریدون ایزدستا و 
محمد دانشپور طراحان عملیات بودند. طراحان 
عملیات آن زمان خیلی جوان و حرفه ای بودند. 
فکر نکنید طرف مقابل هم آدم های کمی بودند. 
عدنان خیراهلل آدم کمی نبود. او بنیانگذار نیروی 
هوایی جدید عراق بود و تجربه و دانش زیادی در 

زمینه علوم هوایی و نظامی داشت. 
چرا با وجود نيروهای نخبه ای که در نيروی 
هوايی خدمت می کردند، در ادامه جنگ 

ديگر چنين عملياتی را طراحی نکرديم؟
می شد چنین عملیات  هایی انجام داد، منتها امام 
فرمود اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد باید 
آمادگی اش را داشته باشیم. ما در تحریم مطلق 
بودیم و دیگر ریسک از دست دادن هواپیما ها را 
نداش��تیم. به همین خاطر برنامه ریزی کردیم 

طوالنی مدت مقابل دشمن بجنگیم. 

  گذری بر عمليات غرورآفرين »اچ3 « در گفت وگوی »جوان « با سرتيپ دوم خلبان حسين خليلی

حمله  به » اچ3«  در ابتدای جنگ نیروی هوایی عراق را زمینگیر کرد
يادکرد

نگاهی به فعاليت های خلبان شهيد محمود خضرايی در دفاع مقدس

شجاعت و مهارتش را
 در آسمان  ها به رخ دشمنان می کشيد

   آرمان شريف
ش�هيد محمود خضرايی يک�ی از خلبانان 
شجاع و ماهر نيروی هوايی ارتش بود که در 
جريان عمليات های مختلف توانايی هايش 
را ب�ه فرمانده�ان نش�ان داد. هواپيم�ای 
شهيد خضرايی در جريان عمليات »اچ3« 
آس�يب می بيند اما او با مهارت باالی خود، 
هواپيم�ا را س�الم روی زمي�ن می نش�اند.

محمود خضرای��ی فعالیتش در ارت��ش را در 
س��ال 1345 ش��روع می کند و وارد دانشکده 
افسری نیروی زمینی می ش��ود. اما به خاطر 
عالقه اش به خلبانی و پرواز، تصمیم می گیرد 
وارد دانشکده خلبانی  شود. شهید پس از طی 
کردن آزمایش  ها و معاینه های مقدماتی وارد 
دانشکده خلبانی نیروی هوایی می شود و پس 
از گذراندن دوره مقدماتی پرواز در ایران، برای 
فراگیری دوره پیشرفته پرواز به امریکا می رود. 
محمود خضرایی در س��ال 1351 گواهینامه 
خلبانی با هواپیم��ای اف4 را اخذ می کند و در 
پایگاه هوایی تهران مشغول به کار می شود. پس 
از مدتی به پایگاه هوایی بوشهر منتقل می شود و 
به دلیل توانایی باالیی که از خود نشان می دهد، 
به عنوان رئیس دایره عملیات گردان شکاری 

این پایگاه منصوب می شود. 
    عمليات اچ3

پس از پیروزی انقالب اسالمی و با شروع غائله 
کومله و دموکرات به کردستان اعزام و به عنوان 
یکی از نیروهای ش��هید چمران مش��غول به 
خدمت می شود. با ش��روع جنگ تحمیلی از 
س��وی عراق، خضرایی نیز به عن��وان یکی از 
خلبانان باتجربه نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران به پایگاه هوایی همدان انتقال 
می یابد و پروازهای جنگی خود را آغاز می کند. 
در یکی از این پرواز ها هواپیمای او مورد هدف 
قرار می گیرد ولی خضرایی با مهارت باالیی که 
در فن خلبانی داش��ت، هواپیما را درحالی که 
یک چرخ نداشت، به زمین  نش��اند.  در اواخر 
سال 1359 نیروی هوایی تصمیم می گیرد با 
عملیاتی عمقی در خاک ع��راق، در یک اقدام 
بی سابقه پایگاه های الولید در غربی  ترین نقطه 
عراق را بمباران کند. برای این کار باید بهترین 
خلبانان نیروی هوایی انتخاب  می شدند. از این 
رو خضرایی هم به عنوان یکی از خلبانان برای 

انجام این عملیات انتخاب می شود. 
در روز موعود تمامی هواپیما به پرواز درمی آیند. 
خضرایی نیز هدایت یکی از فانتوم  ها را برعهده 
داش��ت. ایش��ان هم به خوبی مأموریت  خود 
را انج��ام می ده��د و ب��ه س��مت تانکرهای 
سوخت رس��ان گردش می کند. در این هنگام 
که پدافند پایگاه  ه��ا دیوان��ه وار و بی هدف به 
هرطرف ش��لیک می کردند، ناگهان تعدادی 

گلوله ضدهوایی به هواپیمای خضرایی برخورد 
می کند. 

هدایت هواپیمای آس��یب دیده در ش��رایطی 
که باید نزدیک به 500 کیلومتر مسیر را طی 
می کرد، کاری بسیار دشوار بود ولی خضرایی 
می خواس��ت هواپیما را به هر قیمتی به ایران 
برس��اند. بعد از س��وختگیری هوایی سوم، به 
سرعت به س��مت مرزهای ایران می آید و در 
نهایت با رشادت و شهامت خاص هواپیما را سالم 

بر زمین می نشاند. 
   فرماندهی پايگاه هوايی همدان

بعد از این عملیات، او به همراه تعدادی از خلبانان 
نیروی هوایی برای تجدید بیعت و دیدن حضرت 
امام )ره( به جماران می رون��د. چند روز بعد از 
این دیدار، شهید خضرایی به درجه سرهنگ 
دومی ارتقا پیدا کرد و همزمان به عنوان فرمانده 
پایگاه هوایی همدان نیز منصوب شد. او به مدت 
دو سال از س��ال 1360 تا 1362 عهده دار این 

مسئولیت بود. 
پایگاه شکاری همدان به عنوان قطب مهمی 
محسوب  می شد و بسیاری از مناطق غرب کشور 
را پوشش می داد. با حضور وی، تحوالتی در این 
پایگاه ایجاد شد و پایگاه شکاری همدان در زمان 
فرماندهی او عملیات های بزرگی را علیه دشمن 

بعثی انجام داد. 
در س��ال 1362 خضرایی از سوی فرماندهی 
نیروی هوایی به سمت فرمانده پدافند هوایی 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
منصوب شد و این انتخاب به این دلیل بود که او 
قبل از آن که یک خلبان باشد، یک افسر کنترل 
شکاری نیز بود و اشراف خوبی بر پدافند داشت. 
در مدت حضور خضرایی در این سمت، خدمات 
قابل توجهی در پدافند انجام شد. در اواخر سال 
1363 به س��مت فرمانده مرکز آموزش های 
هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران منصوب شد و تا زمان شهادت در همین 

پست خدمت کرد. 
صبح روز اول اسفند سال 1364 با عزیمت به 
فرودگاه مهرآباد تهران، هواپیمای سی130 به 
مقصد اهواز به پرواز درمی آید. همه چیز به خوبی 
پیش می رفت که ناگهان اهواز مورد حمله هوایی 
قرار می گیرد و یکی از جنگنده های دشمن در 
آستانه ظهر هواپیمای حامل آنها را در آسمان 
ش��هر اهواز هدف قرار می دهد و تمامی نفرات 

حاضر در هواپیما شهید می شوند. 
در این پرواز سرهنگ محمود خضرایی به همراه 
آیت اهلل محالتی و تعدادی از نمایندگان مجلس 
ش��واری اس��المی و قضات دیوان عالی کشور 
شهید می ش��وند. ش��هید خضرایی به آرزوی 
دیرینه خود رسیده بود. او بار ها می گفت: من 
دوست ندارم که روی زمین بمیرم، دوست دارم 

تا در آن باال بمیرم. 

8 6
1 7 5 6

7
7 5

1 9 2
4 8

2 3
6 5 9

6 2 1 9

867293541
249175863
531486729
486321975
192567384
375948216
923814657
718659432
654732198


