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88498481ارتباط با ما

یادکرد

شهید حیدری زمانی پا به جبهه گذاشت که 
دختری دو ماهه در خانه داشت. قطعاً رفتن و 
دل کندن از فرزند سخت  ترین کار دنیا برای 
یک پدر است اما ش��هید در روز 31 شهریور 
نتوانست نس��بت به آنچه در کشورش اتفاق 
می افتاد بی تفاوت باشد. او در نخستین روز 
جنگ تحمیلی لباس رزم به تن کرد و به نبرد 

با دشمن متجاوز رفت.
دختر ش��هید آن روز ها آن قدر کوچک بود که 
خاطره ای از پدر نداشته باشد. هرچند پدرش 
در سال های آینده در کنارش نبود ولی مادر مثل 
کوه در کنار دخترش مان��د و روایتگر روزهای 
دالوری همسرش شد. مادر بارها ماجرای رفتن 
پدر به جنگ را برای دخت��رش بازگو کرده بود 
و دیگر طال حیدری می دانس��ت پدر تحت چه 

شرایطی عازم جبهه های نبرد شده است.
همس��ر ش��هید خاطره رفتن ش��هید خالد 
حیدری به جبهه را برای دخترش��ان چنین 
بی��ان می کند: »م��ن و پدرت در خانه س��ر 
س��فره غذا نشس��ته بودیم که ناگهان خبر 
حمله عراقی  ها به گوش��ش رسید. از پنجره 
اتاق بیرون را نگاه کرد و مضطرب و با عجله 
وسایلش را برداشت. آن روز مرخصی داشت 
اما مرخصی اش را لغو کرد و راهی ش��د. آن 
زمان ما در پایگاه سوم شكاری نوژه همدان 
بودیم. من مخالفت کردم و از پدرت خواستم 
در کنارم��ان بماند اما او ب��ا حرف هایش من 

را قانع ک��رد و گف��ت: »من می روم ش��اید 
برگشتنی نباشد، نزد مادرم برو، اینجا برایت 

امن نیست.«
مادر به خواس��ت پ��در، تك��ه ای از موهای 
دخترش را قیچی می کن��د و به او می دهد و 
پدر مو را کنار عكسی از دخترش می گذارد 
و راهی می شود. حتماً در آن روزهای سخت 
شهید حیدری آخرین چیزی که بوییده موی 
دخترش بوده و آخرین تصوی��ری که دیده 
عكس نوزاد دردانه اش بوده است. این خلبان 
شجاع پر از شوق بازگشت به خانه و در آغوش 
کشیدن فرزندش بوده ولی مأموریت دفاع از 
میهن را بر هر چیزی ترجیح داده و تمام قد به 

دفاع از کشورش پرداخته است.
عملیات چریكی هوایی »انتقام « ساعت 1۴ 
روز 31 شهریور ۵۹ به فاصله دو ساعت پس 
از حمله هوایی عراق به پای��گاه یكم هوایی 
تاکتیكال نیروی هوایی ته��ران در فرودگاه 
مهرآب��اد در پاس��خ به تهاجمات دش��من با 
بمباران دو پای��گاه هوایی ع��راق به منظور 
اثب��ات فعال بودن نی��روی هوای��ی ایران به 
استراتژیس��ت های آنها انج��ام گرفت. این 
خلبانان برای انجام این مأموریت حتی حكم 
هم نداشتند و مس��ئولیت این امر خطیر را 

داوطلبانه برعهده گرفتند.
با اینكه ش��هید خالد حیدری از خلبانان 
برجسته اهل تس��نن بود اما ارادت زیادی 
به اهل بیت به ویژه امام حسین)ع( و امام 
رضا)ع(  داشت. دوستانش او را به صداقت 
و وطن پرس��تی می شناس��ند. دوستانش 
تعریف می کنند که خالد در روز شهادت 
ب��ه هم��راه کابین جل��وی خود ش��هید 
صالحی بر فراز آسمان به پرواز درآمدند و 
مأموریت شان بمباران پایگاه هوایی کوت 
در العماره، مرکز استان میسان عراق بود. 
هواپیمای شهیدان خالد حیدری و صالحی 
برای اینكه رادار دشمن آنها را نشان ندهد، 
پایین می آید و با کابل ه��ای برق برخورد 
و با سرعت باالی خود، در رودخانه دجله 
سقوط می کند و به همراه همرزمش محمد 

صالحی به شهادت می رسد.

دختر 2ماهه اش را در خانه گذاشت
 و عازم مأموریت شد

روایت خلبانان و رزمندگان ارتش جمهوری اسالمی ایران از عملیات »کمان99«

   طراحی عملیات
اجرای حماسه جاوید هجوم 1۴0 فروندی نیروی 
هوایی ایران به تأسیس��ات نظامی و هوایی عراق 
آنچنان وس��یع و موفق بود که در تاریخ بر ترین 
نبردهای هوایی جهان ثبت ش��د؛ از نخس��تین 
س��اعات تجاوز عراق به حریم سرزمین مقدس 
ایران و به دستور مقامات عالی رتبه نظامی کشور، 
اجرای یک عملیات قدرتمند هوایی در دس��تور 
کار قرار گرفت؛ نام این عملیات محرمانه در ابتدا 
»سایه البرز « تعیین ش��د اما پس از تدوین یک 
جزوه ۹۹ صفح��ه ای مفصل ب��رای روند اجرای 
طرح و با الهام گرفتن از »آرش کمانگیر « قهرمان 
اسطوره ای ایران باستان که کمان او یادآور صیانت 
از مرزهای ایران اس��ت نام عملیات به کمان ۹۹ 
تغییر ک��رد. در طراحی این عملیات بس��یاری 
از خلبانان زب��ده نیروی هوایی ای��ران و تیمی از 
برجسته  ترین طراحان نبردهای هوایی کشورمان 
حضور داشتند اما بی گمان بخش مهمی از طرح 
موفق این حمله مدیون نابغه نیروی هوایی ایران 
تیمسار س��رتیپ جواد فكوری بود که در تمامی 
مراحل طرح عملیات حضوری موفق و در توجیه 
اجرای آن در ش��ورای عالی دفاع تالش بسیاری 
کرد. این طرح، حمله سراس��ری ب��ه پایگاه های 
نیروی هوایی ع��راق و مراکز حس��اس نظامی و 
اقتصادی این کشور را شامل  می شد. در عملیات 
کمان ۹۹ که در تاریخ اول مهر 13۵۹ انجام شد 

1۴0 هواپیمای ایرانی شرکت داشتند.
   سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی

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 13۵۹ 
با 1۹0 فروند به خاک ایران حمله کرد، خیالش 
از واکنش نیروی هوایی ای��ران راحت بود. صدام 
از همان نخس��تین روز های جنگ به دنبال یک 
پیروزی برق آسا بود و فكر می کرد به راحتی این 
اتفاق برایش می افتد ام��ا اولین عملیات نیروی 
هوایی در همان نخستین روز های دفاع مقدس 
ورق را برگرداند. خلبان هایی که از کار ممنوع شده 
بودند بار دیگر به میدان آمدند. االن خیلی هایشان 
به عن��وان قهرمان جنگ ش��ناخته می ش��وند. 
عملیات انتقام همان روز اول جنگ در تاریخ 31 
شهریور انجام شد و بعد از دو الی سه ساعت پس از 
آغاز رسمی جنگ ایران و عراق، دو پایگاه دشمن 
بمباران شد. فردای آن روز عملیات 1۴0 فروندی 
کمان ۹۹ انجام شد. تمامی پایگاه های هوایی عراق 
را به جز پایگاه  هایی که بعداً در عملیات اچ3 مورد 
حمله قرار گرفتند، بمب��اران کردیم. همچنین 
نیروی هوایی زیرساخت های صنعت نفت عراق 
را بمباران کرد که ما به ای��ن عملیات ها، انهدام 
زیرساخت های عراق می گوییم. با شروع جنگ، 
نیروی هوای��ی به محض اینكه دید لش��كر های 
زمینی چند ماه طول می کشد تا بخواهند جبهه 
تشكیل بدهند، خیلی زودتر دست به کار شد و 
در شرایطی که خرمشهر در حال سقوط و آبادان 
در حال محاصره بود، مقابل عراقی  ها ایستاد و به 

جنگ تانک های عراقی رفت.
   خلبان پیشکسوت محمد عتیقه چی

س��اعت 30: 1۴ سی ویكم ش��هریور ۵۹ دشمن 
پایگاه های ما را زد. ساعت 1۶ از همدان و بوشهر 
چند فروند هواپیما بلند شدند و چند نقطه از عراق 
را زدند. شبانه گفتند برای فردا که اول مهر  می شد 
تمام هواپیما  ها را آماده کنید. 1۴0 فروند هواپیما 
این عملیات را در تمام خ��اک عراق انجام دادند. 
البته بگویم 1۴0 هواپیما با هم پرواز نكردند. مثاًل 
همدان ۲0 فروند بلند کرد و پایگاه های دیگر پنج 
فروند که روی هم 1۴0 فروند شد. هر جایی که 
پایگاه هایشان مثل ناصریه، بغداد، کوت و الرشید 

بود را زدند. ما از قبل یک برنام��ه اطلس در اتاق 
جنگ داشتیم که در آن مش��خص شده بود اگر 
جنگ شروع شد و مثاًل من لیدر شوم سه فروندی 
که باید با خودم ببرم باید کدام  ها و به کدام اهداف 
باش��د. ما هر ماه و حتی نمادین با هم درباره یک 
اهداف نظامی صحبت و نحوه عملی��ات را مرور 
می کردیم. بچه  ها آمادگی اش را داشتند. هر پایگاه 

طبق اطلسی که داش��ت کارش را انجام داد. این 
1۴0 فروند در یک شب هماهنگ شدند. ساعت 
۹ ش��ب گفتند و س��اعت ۶ صبح هم شروع شد. 
از طلوع تا غروب آفتاب عملیات ادامه پیدا کرد. 
بعثی  ها اصاًل فكر نمی کردند که ایران بتواند آن 
تعداد هواپیما را بلند کند. خلبان  ها این عملیات 
بزرگ و مهم را انجام دادن��د ولی باید از بچه های 
گردان »نگهداری« هم تشكر کرد که ۲۴ ساعته 
کار می کردند. نیرو  هایی که هیچ وقت اسمی از آنها 
برده نمی شود. کسانی که تعمیرات و جابه جایی و 
بار زدن هواپیما  ها را انجام می دادند و نقش مهمی 
در عملیات  ها داشتند. ما پایگاه های هوایی عراق 
که هواپیماهایش کش��ورمان را بمب��اران کرده 
بود بمباران کردیم و تعدادی از هواپیماهایشان 
نابود شد. با این حال روسیه س��ریع میگ ۲۵ و 
فرانس��ه میراژ اس��پان را به عراق داد. ایتالیا هم 
هواپیماهایش را داد، در حالی که هیچ کس به ما 

کمكی نمی کرد و تنها بودیم.
   امیر سرتیپ دوم خلبان والی اویسی

نی��روی هوایی در س��اعت 1۶ روز 31 ش��هریور 
13۵۹ در کمتر از دو س��اعت پس از حمله رژیم 
بعث صدام، اولی��ن اقتدار و ق��درت هوایی خود 

را به نمایش گذاش��ت و نظر اصل��ی فرماندهان 
نیروی هوایی از اجرای س��ریع اولین عملیات در 
اولین ساعات پس از هجوم متجاوز، در حقیقت 
آغاز جنگی روانی علیه استراتژیست های ارتش 
عراق بود، چراکه  آنان حمالت هوایی خود علیه 
نیروی هوایی جمهوری اس��المی ایران را با اتكا 
بر این باور طراحی کرده بودند که نیروی هوایی 
توان پاس��خگویی به تهاجم را نخواهد داش��ت و 
بی درنگ پس از حمالت، ش��یرازه این نیرو ازهم 
گسیخته  شده و ارکان نظام فروخواهد ریخت. از 
سوی دیگر، نظر فرماندهان، اعالم توان مقاومت، 
مقابله به  مثل، سرعت، قدرت کوبندگی و قابلیت 
انعطاف نیروی هوایی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران به زمام��داران عراق بود تا ش��اید آنان را از 
ادامه خشونت و دشمنی آشكار بازدارد اما اصرار 
نیروی هوایی عراق بر ادامه حمالت باعث شد تا 
صبح روز یكم مهرماه 13۵۹با یكی از بزرگ ترین 
و کوبنده  ترین پاسخ های جنگ های هوایی جهان 
مواجه ش��وند. به این ترتیب نیروی هوایی ارتش 
با اجرای بزرگ ترین عملی��ات هوایی خود، رژیم 
بعثی صدام ک��ه یكی از بزرگ تری��ن ارتش های 
جه��ان در آن زمان را در اختیار داش��ت در بهت 
و حیرت فروبرد. زمان عملیات همزمان با طلوع 
آفتاب روز یكم مهرماه 13۵۹ در سرزمین عراق 
انتخاب شد. چون خورشید از شرق طلوع می کرد 
و جنگنده بمب افكن های نیروی هوایی از شرق به 
غرب به سوی اهداف خود پرواز می کردند بنابراین 
در هوای گرگ و میش صبحگاهی و تیغ تیز شعاع 
آفتاب، کار هدف گیری را برای پدافند هوایی عراق 
که به سوی آفتاب نگاه می کردند، مشكل می کرد. 
عملیات ضدپدافند هوایی قبل و همزمان با ورود 
بمب افكن  ها به خاک عراق انجام ش��د تا رادار ها 
و پدافندهای مناطقی که ق��رار بود به آنها حمله 
شود، از سر راه بمب افكن  ها برداشته شود. با انجام 
این کار برتری کامل هوایی از آن خلبانان نیروی 
هوایی شد و این باعث شد توان دشمن به میزان 
قابل توجه��ی کاهش پیدا کند. قب��ل از ورود به 

خاک عراق، فانتوم  ها به دو دسته تقسیم شدند و 
با کم کردن ارتفاع از مرز گذشتند. وقتی به بغداد 
رسیدند، پدافند عراق که از حمله آگاه شده بود، 
آسمان بغداد را به گلوله گرفته بودند و دودهای 
ناشی از آن آسمان را پوشانده بود. خلبانان نیروی 
هوایی به س��مت اهداف خود در پایگاه الرشید و 
فرودگاه بغداد ش��یرجه رفتند و تمام بمب های 
خود را بر روی اهداف ریختند که در نتیجه آن باند 
فرودگاه، ساختمان های آن و ماشین آالتی که در 

آن قرار داشت، تقریباً منهدم شد.
  جعفر حسنلو از رزمندگان پیشکسوت 

ارتش
سال های جنگ را به لحاظ فرماندهی باید به سه 
دوره تقسیم کرد. در دوره اول فرماندهی جنگ 
به عهده ارتش است. یعنی س��پاه پاسداران تازه 
در حال شكل گیری است و در مناطق عملیاتی 
فرماندهی فقط به دست ارتش است. در دوره دوم 
جنگ فرماندهی به صورت مشترک است. در دوره 
سوم فرماندهی جدا می شود و هر ارگان نظامی 

برای خودش عملیات انجام می دهد.
در اولی��ن روزهای جن��گ که برای کش��ورمان 
بسیار مهم و حیاتی است ارتش بسیار توانمند و 
پرقدرت و بی ادعا با تمام وجود در مقابل دشمن 
ایستادگی می کند. عملیات غرورآفرین ارتش به 
نام »کمان۹۹ « در اولین روز مهر فضای بغداد را 
ناامن می کند. در این عملی��ات ۲00 هواپیمای 
ایرانی شرکت داشتند که 1۴0 فروند آنها از مرز 
عبور کرده و ۶0 فروند هم به پشتیبانی مشغول 
بودند. خلبانان ایرانی اهداف نظامی ارتش عراق، 
فرودگاه  ها و آش��یانه های نظامی ارتش عراق در 
مناطق کرکوک، موصل، رشید، حبانیه، ناصریه، 

شعیبیه، کوت و المثنی را مورد هدف قرار دادند.
در این عملیات از جنگنده- بمب افكن های اف۵ و 
اف۴ برای بمباران و شكاری- رهگیرهای اف1۴ 
برای محافظ��ت از هواپیما ه��ا و بوئینگ ۷۴۷ و 
بوئینگ ۷0۷ برای سوخت رس��انی و س��ی130 
هرکولس برای جمع آوری اطالعات الكترونیكی 
برای مش��خص کردن محل پایگاه های موشكی 
اس��تفاده ش��د. کمان ۹۹ بزرگ تری��ن عملیات 
تاریخ نیروی هوایی ایران و عملیاتی موفق بود و 
باعث برتری هوایی ارتش ایران در ماه های آغازین 

جنگ شد.
این عملی��ات در زم��ان جنگ برای مان بس��یار 
افتخارآمیز بود. ارتش بعث که ادعا می کرد مثل 
جنگ ش��ش روزه اعراب و اسرائیل، منابع مادر و 
صنایع اقتصادی و نظامی ایران را نابود می کند، 
درست یک روز بعد از تهاجم عراق، هواپیماهای 
ایرانی، باالی سر کشورشان ظاهر می شوند و آنها 
را متوجه اشتباه شان می کنند. سردمداران رژیم 
بعث در جنگی که فك��ر می کردند یک هفته ای 
تمام شود با حضور و ش��جاعت نیروهای تكاور و 
خلبانان نیروی هوایی ارت��ش آنها را متوجه فكر 

اشتباه شان می کند.

بعثی  ها اصالً فکر نمی کردند که ایران 
بتواند آن تعداد هواپیما را بلند کند. 
خلبان  ها این عملی�ات بزرگ و مهم 
را انج�ام دادند ولی بای�د از بچه های 
گردان »نگهداری« هم تشکر کرد که 
۲۴ ساعته کار می کردند. نیرو  هایی که 
هیچ وقت اسمی از آنها برده نمی شود. 
کس�انی که تعمیرات و جابه جایی و 
بار زدن هواپیما  ها را انجام می دادند 
و نقش مهمی در عملیات  ها داشتند

در عملیات ب�زرگ »کمان 99« ۲00 
هواپیمای ایرانی ش�رکت داش�تند 
که 1۴0 فروند آنها از مرز عبور کرده 
و 60 فروند هم به پشتیبانی مشغول 
بودن�د. خلبان�ان ایران�ی اه�داف 
نظامی ارت�ش ع�راق، فرودگاه  ها و 
آش�یانه های نظام�ی ارت�ش عراق 
موص�ل،  کرک�وك،  مناط�ق  در 
رش�ید، حبانیه، ناصریه، ش�عیبیه، 
کوت و المثنی را ه�دف قرار دادند

 سرعت و کوبندگی جت های ایرانی  پاسخ محکمی به تجاوز دشمن بود

   آرمان شریف
دفاع مقدس عملیات  ها و لحظات افتخارآفرین زیادی دارد ک�ه نمونه اش کمتر در جهان اتفاق افتاده اس�ت. ترکیب تعهد، تخصص، 
ش�جاعت، ایمان و ایثار در دف�اع مقدس لحظات باش�کوهی را در جبهه  ها رق�م زده که عملیات ب�زرگ »کم�ان 99« در دومین روز 
جنگ یکی از آن لحظات اس�ت. خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اس�المی در اول مهر س�ال 1359 ص�دام را غافلگیر کردند و 
در یک عملیات سرنوشت س�از قدرت هوایی ارتش ایران را به ارتش بعث دیکته کردند. »جوان « در گفت وگو با خلبانان و رزمندگان 
پیشکس�وت ارتش، ب�ه ابعاد مختل�ف عملیات »کم�ان99 « می پ�ردازد و این عملیات مه�م را از زوای�ای مختلف بررس�ی می کند.

   روزبه فکور
ش�هید خال�د حی�دری در نخس�تین روز از ش�روع رس�می جن�گ تحمیل�ی، 
هواپیمای�ش در جری�ان عملی�ات »انتقام « م�ورد اصابت موش�ک ق�رار گرفت 
و س�قوط ک�رد. س�ال  ها هی�چ خب�ری از پیکر ش�هید نب�ود و کس�ی اطالعی از 
سرنوش�ت او نداش�ت. تا اینکه پیکر ش�هید در س�ال 1391 در یک قبرستان در 
ش�هر کوت پیدا و طی مراس�می به ایران بازگرداننده ش�د. پیکر ش�هید حیدری 
پس از مراس�می باش�کوه ب�ه مهاب�اد منتق�ل ش�د و در زادگاه�ش آرام گرفت.

جدول

مادر به خواس�ت پدر، تک�ه ای از 
موهای دخترش را قیچی می کند 
و به او می ده�د و پدر م�و را کنار 
عکس�ی از دخترش می گ�ذارد و 
راهی می شود. قطعاً در آن روزهای 
س�خت ش�هید حی�دری آخرین 
چیزی ک�ه بوییده م�وی دخترش 
بوده و آخرین تصوی�ری که دیده 
عکس نوزاد دردانه اش بوده است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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