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آسیب ها و الزام های استفاده از
تاریخ شفاهی

یادداشت

محققــان ومراکــز دانشــگاهی
بــرای تدویــن پایــان نامههــای
پژوهشــی درموضــوع تاریــخ
توســعه کشــور ،بــا فقرمنابــع
دســت اول ،حتــی دســت دوم،
دکتر سید
بویــژه بــرای دهــه  60مواجــه
علیرضا بهشتی
انــد؛ درمراجعــه بــه منابــع
استاد دانشگاه
موجــود هــم کــه تعدادشــان
معــدود اســت ،مالحظــه میشــود کــه آنهــا هــم بــه
شــیوه تاریخ شــفاهی تنظیم وتدوین شــدهاند .تاریخ
شــفاهی تعریــف و جایــگاه خــاص خــود را دارد و به
لحاظ ســندیت نازلترین درجه اعتبار را در گونههای
تاریخ نگاری داراست.
البتــه مــن قصــد بــیارج کــردن زندگینامههــای
خودنوشــت یا دیگر نوشــت را ندارم بلکه میخواهم
بــه مشــکالت اجتنابناپذیــر تاریــخ شــفاهی اشــاره
کنم؛ مهمترین مشــکل تاریخ شفاهی ارائه تصویری
ناقــص از رخدادهای تاریخی اســت که بــه هیچ وجه
نمیتوانــد جــای تاریــخ نــگاری متکــی بــر اســناد را
بگیرد .متأســفانه درفضــای بازآفرینیهــای تاریخی،
اغلــب تاریــخ شــفاهی رواج داشــته و ایــن شــیوه بــه
پایان نامههــای پژوهشــی نیــز راه یافته اســت .براین
اســاس و بــه دلیــل داســتان ســرایی و تصویــر بعضــاً
نادرســتی که از رخدادهای تاریخی ترسیم شده راهی
به گذشته نداریم.
تأســف برانگیزتــر آنکــه برمبنــای ایــن شــیوه
تاریخ نــگاری ،تفاســیر و تحلیلهایــی بنیــان گرفتــه
کــه از بن و اســاس واقعیــت ندارد و این خــود یکی از
آســیبهای تاریخ شــفاهی اســت؛ در تبییــن نقش و
مســئولیت تاریخــی دولــت جنگ این موضــوع کامالً
به چشــم میآیــد ،حتی دولت شــهید رجایــی را هم
کــه قریب یک ســال متولی جنگ بــود ،در برمیگیرد
کــه بیتوجهی به تداوم تاریخی را میتوان منشــأ این
وضعیــت دانســت؛ در ارتباط بــا هویــت ایرانی عدم
توجه به تداوم تاریخی یک مشــکل بنیادین است که
بــه عینه خــود را در موضوع توســعه نشــان میدهد.
بدرســتی گفته شــده؛ هــرگاه ملتی از هویــت تاریخی
خــود بیخبر باشــد براحتــی دچار اســتبداد داخلی یا
خارجی میشود.
این واقعیت درهمه جای دنیا تجربه شــده اســت .از
همین رواست وقتی سلسلهای برسرکار میآید سعی
میکند هیچ نام ونشــانی از قبلیها باقی نگذارد .این
وضعیــت در تاریخ کشــورمان وضــوح دارد و موجب
وارد آمــدن لطماتــی بــه هویــت ملــی شــده اســت.
پهلوی پساز تسلط برارکان قدرت سعی نمود تا نام
نیکــی از قاجاریــه نباشــد و تمامی جلوههــای تمدنی
درآستانه ورود به مدرنیسم را به خود نسبت دهد.
قاجارها هم همین رفتار را با قبلیهای خود داشتند،
قبلیهــا نیــز بــا قبلتــر از خود چنیــن کردنــد؛ بعد از
انقــاب هم کــم و بیش ایــن فرهنگ اســتمرار یافت
و هردولتــی ،دولــت قبــل از خــود را تخطئــه و خود را
از تجربیــات و دســتاوردهای دولــت پیشــین بینیــاز
دانســت .غافــل از آنکــه برنامهریزیهــا باید بردوش
تجربیــات موفــق و ناموفق پیشــینیان اســتوار باشــد.
ایــن موضــوع زمینه ســاز تحریــف واقعیتهــا وعدم
شــکلگیری یک روند تاریخی شــده اســت؛ این است
کــه بــا رفتــن دولتــی و آمــدن دولتــی دیگــر تــو گویی
انقالبــی رخ داده و بایــد همــه چیز زیر و رو شــود! این
پدیــده مانــع از مستندســازیهای تاریخــی ازســوی
دستگاههای اجرایی و درنتیجه وارد آمدن لطمههای
فراوانی به تاریخ نگاری دفاع  8ســاله به شیوه علمی
و درسآموز شــده است .مجموعه این دالیل موجب
شــد تــا تکاپویی از دوســال پیــش برای فراهــم آمدن
اثــری که حاصل فکــر و زحمــت چهرههایی صاحب
نظر و اندیشــه است ،شــکل گیرد و بهعنوان قدم اول
تقدیــم عرصه علم وپژوهش شــود؛ گرچــه نمیتوان
گفت کار ایدهآلی ارائه شده است ،بلکه این کار را باید
قدم اول دانسته و چشم ب ه همتهای بعدی داشت
تــا قدمهای بلندتر و اساســی تر برداشــته شــود ،البته
درپدید آمدن این اثــر بهمنظور رعایت اصول علمی
در تاریــخ نگاری مســتند نهایت ســعی بــه کار گرفته
شده است؛ از اینرو هرجا نقدی به چشمآمده بدون
درنظر گرفتن عالیق شــخصی ،واقعیتها آنگونه که
بوده ،چه تلخ و چه شــیرین انعکاس یافته است؛ در
تاریخ نگاری با هرشــیوه و روشــی باید همواره به این
نکتــه توجه داشــت که عرصه تاریــخ محکمه نبوده و
هدف از تاریخ نگاری نیز محاکمه گذشتگان نیست.
بنابراین نباید در تاریخ بهدنبال مقصر بگردیم ،بلکه
بایــد به تاریخ بــه مثابه چراغ راه آینده نگریســته و از
حــوادث تاریخی عبــرت بگیریم تا درعمــل از میزان
اشــتباهاتمان بکاهیــم .همان چیزی کــه متون دینی
هــم بدان دعوت میکنند .اساســاً ویژگــی علم تاریخ
در نســبتش بــا آینــده و آیندهگرایــی اســت .منطــق
علــم تاریخ ،ماندن درگذشــته را محکوم و با پیش رو
قــرار دادن تجربه زیســت گذشــتگان به افــراد انگیزه
و شــناخت الزم را میدهــد تــا در سرنوشــت جمعی
خود مشــارکت فعال داشــته باشــند و از درافتادن در
مسیرهای منتهی به بنبستهای یأس آلود و چشم
دوختن بــه منجیهای غیبــی وخارجــی برهند؛ یکی
از عواملــی که تاریــخ نگاری جنگ تحمیلــی و دوران
دفــاع مقــدس بــ ه این وضــع درآمــده ،این اســت که
جامعه دانشــگاهی مــا بههردلیلی پا پیش نگذاشــته
و درغیبت آنان کارتاریخ نگاری جنگ توســط کسانی
انجام میگیرد که به روش و دانش این شعبه از علم
مجهــز نیســتند؛ از ایــنرو ســطح تاریخ نــگاری تاحد
واقعه نگاری ژورنالیستی پایین آمده است.

سایت ارتش

مروری بردست نوشته های صابر عبدالرزاق ،خلبان سرمتخصص سوخت رسان که براثر کرونا ناتمام ماند

آنچه بعثی ها نداشتند
علی نوروزی
گزارش نویس

بیــشاز 3دهــه از پایان جنگ 8ســاله ایــران و عراق میگــذرد و هنوز بســیاری از قهرمانان ایــن نبرد «کمتر
شناخته شده» ماندهاند.یکی از بخشهایی که نقش بسیار زیادی در بمبارانهای برون مرزی نیروی هوایی یا
بالعکس حفاظت از تجهیزات ،شهرها و تأسیسات اقتصادی کشور داشت واحدهای عظیم سوخت رسانی
هواییبودند.
پیشازانقالب،نیرویهواییایرانباخریدتعدادیسوخترسان 707و 747بهیکیازبزرگترینکشورهای
دارای قابلیت ســوخت رســانی هوایی در جهان تبدیل شــد .طبیعتــاًاین واحدهای عظیــم هوایی نیازمند
نیروهایمتخصصوشجاعینیزبودتابتوانندبدوناشتباهازاینابزارگرانومدرناستفادهکنند.یکیازاین
نیروهایتوانمندمرحومسرمتخصصسوخترسانصابرعبدالرزاقبود.
وی متأســفانه اسفند ماه گذشته درگیر بیماری کرونا شد و درگذشــت و در شرایط ویژه این بیماری بدون آنکه
شرایط برای یک خاکسپاری سزاوار آن مرد بزرگ فراهم باشد به خاک سپرده شد .آنچه میخوانید برگرفته از
دستنوشتههایویاستکهقراربوددرزمانحیاتشمنتشرشود.
ëëنیروهایهمهفنحریف
صابر عبدالرزاق در ســال  1349وارد ارتش شد
و تــا ســال  1379دراین نیرو باقی ماند .وی  2ســال
روی هواپیمای  130-cدورههای مختلف بارگیری،
چتربــازی و بارریــزی از هــوا مثــل تــوپ ،تانــک و
ماشینهای مختلف به وسیله چتر از هوا را گذراند
و سپس در بدو ورود هواپیمای بوئینگ  707تانکر
ســوخت رســان بنا به تشــخیص فرمانده مربوطه
به گردان  707ســوخت رســان منتقل شد .در واقع
این هواپیما چون سفارش مخصوص بود چندین
مأموریــت انجام مــیداد نظیر سوخترســانی به
هواپیمــای شــکاری در حیــن پــرواز ،مســافربری،
باربــری و شــنود الکترونیــک کــه ایــن تخصصها
زیرنظر استادان خارجی تدریس میشد.
وی میگویــد :بعــ د از گرفتن مــدارک مربوطه،
شروع به تمرین با هواپیماها جهت سوختگیری
در آســمان کردیم .چــون در آن موقع هواپیماهای
زیــادی خریــداری شــده بــود کار بســیار ســنگینی
برعهده ما بود .هم کار مسافری و باری و مهمتر از
آن آموزش به خلبانان شکاری جهت سوختگیری
در هــوا بــود .بهگفتــه یکــی از خلبانــان شــجاع
شــکاری ،ســوختگیری هوایی یکی از با ارزشترین
تواناییهــای نیروی هوایی بشــمار میآید و کمک
قابــل توجهــی بــه افزایــش تــوان رزمی کــرده چرا
کــه بــرای اجــرای مأموریتهای گوناگــون قابلیت
انعطــاف فوقالعادهای بــه هواپیماهای شــکاری
میبخشد .هواپیماهای شــکاری بمب افکن مثل
اف  14و اف 4کــه مأموریــت رهگیــری و بمبــاران
خاک دشمن و ادوات زرهی و اقتصادی آن را دارند
قادر به ســوختگیری در هوا هستند .در طول جنگ
تحمیلی با استفاده از ســوختگیری در تمام مدت
شــبانه روز این امکان فراهم شــد کــه هواپیماهای
شــکاری ،بمــب افکن بویــژه هواپیماهــای اف 14و
فانتوم بتوانند برای مدتهای طوالنی در آســمان
باقی مانده و به حفاظت از آسمان کشور در مقابل
حمالت دشــمن بپردازند .مرحوم عبدالــرزاق در
یادداشــتی آورده« :البته چون در  3سال اول جنگ
مجــرد بــودم و پروازهــای بســیار زیــادی در طــول
شــبانه روز داشــتم ،با بیشــتر این خلبانان شــجاع
نیروی هوایی آشــنا بــودم .این عزیزان رکــورد پرواز
در شــب و رکورد پرواز در عمــق خاک عراق یعنی
طوالنیتریــن مدت پــرواز از پایــگاه مربوطه تا مرز
غربی عراق با اردن با  4مرحله سوختگیری هوایی
در خــاک دشــمن را دارند که در دنیا ســابقه ندارد.
طوالنیترین رکورد در پرواز شکاری در جهان  6الی
 7ســاعت است ولی خلبانان شجاع نیروی هوایی
این رکورد را شکســتند و تا  12ســاعت متوالی البته
به وســیله ســوختگیری هوایی در مرز هوایی گشت
میزدند».
ëëعملیاتبسیارسخت
اجرای عملیات ســوختگیری هوایی خصوصاً
در شــرایطی که دید کم باشــد بسیار مشکل است.
برای مثال سوختگیری در شب و در تاریکی مطلق
در حالیکه چراغهای راهنمای هواپیمای تانکر نیز
خاموش باشــد باید با دقت عمل و مهارت بســیار
زیاد صورت پذیرد .پرواز در چنین شــرایطی همراه
با وضعیــت جوی نامناســب و ابرهــای خطرناک

به مراتب پیچیدهتر شــده و جرأت و جســارت توأم
با خونســردی و مهارت بســیاری را میطلبد .یکی
از خطرناکتریــن مراحــل ســوختگیری نزدیــک
شــدن هواپیمــای ســوختگیر به سیســتم ســوخت
رســان هواپیمای تانکر  707است که باید با کنترل
کامــل و در نظر گرفتن تمامی عوامل انجام شــود.
بهعبارت دیگر رعایت سرعت تقرب هر دو هواپیما
و موقعیت آنها نســبت به یکدیگــر دارای اهمیت
حیاتــی اســت .البتــه الزم بــه توضیح اســت که در
قسمت عقب هواپیمای تانکر 707سوخت رسان ،
کابینی مخصوص میباشد که در آن کابین دستگاه
ســوخت رســان به یک بــال کوچک مجهز اســت.
درســت مثل یک هواپیما از داخــل کنترل فرامین
دارد و بــه چپ ،راســت ،باال و پاییــن و عقب و جلو
قابــل پرواز اســت و مســئول سوخت رســان در این
پروازهای جنگی و مهم باید حتماً ســر متخصص
باشــد .اگــر نباشــد بــه احتمــال زیــاد خطــرات
جبرانناپذیری در پی خواهد داشت.
عبدالــرزاق دربــاره توانایــی خلبانــان ایرانــی
میگویــد :در ایــن مدت تمرینات متوالــی و اجرای
آن در پروازهــای دائمــی گشــت هوایــی موجبــات
مهــارت فوقالعاده خلبانــان را فراهم کرد .بهطور
مثال مهارت و تجربه خلبانان تا به آن حد افزایش
یافــت که توانســتند در هر شــرایطی از روز یا شــب
در هوای نامســاعد و ابرهای خطرناک مبادرت به
سوختگیری هوایی کنند و بر همه مشکالت موجود
در این زمینه فائق آیند.
ëëتالشبرایتضعیفارتش
متأســفانه عدهای که تعدادشــان کــم هم نبود
خواســته یا ناخواســته ضربــات جدی بــه ارتش در
ماه های ابتدایی انقالب زدند و تا آنجا پیش رفتند
که حتی متخصصــان غیر خلبان نیــروی هوایی را
کنار گذاشــتند یا بیاثر کردند اما شــروع جنگ ورق
را برگرداند .وی دربــاره اتفاقات آن روزها میگوید:
ســاعت رسمی کشور در  31شهریور سال  59حدود
 14را نشــان میداد که ناگهان غــرش هواپیماهای
عــراق و در پــی آن انفجارهــای پیدرپــی بمبهــا
و راکتهــای پرتــاب شــده آرامــش حاکــم را در 15
فــرودگاه و پایــگاه هوایــی ایــران در هــم شکســت.
بالفاصلــه پساز اطــاع از حملــه به ایــران تقریباً
تمامی پرســنل ارتش بویــژه پایگاههــای هوایی به
پایگاههای خود برگشتند تا آماده پاسخ به دشمن
زبــون و متجــاوز باشــند .عبدالــرزاق میگوید :من
وقتی به گردان رسیدم چند نفری قبل از من رسیده
بودنــد .فرمانــده گردان بعــداز 10دقیقــه یک گروه
پــرواز راآماده پــرواز کردنــد و من جزو آنهــا بودم و
فرمودند آماده باشید .گروه پرواز که شامل خلبان،
ســرمتخصص سوخت رســان در پــرواز ،مهندس
پــرواز و مکانیــک پرواز اســت که تشــکیل یک گروه
پــرواز عملیاتی نیــروی هوایی را میدهــد به اتفاق
به طرف عملیات جهت گرفتن دســتورات پروازی
و ســپس بهطرف هواپیما حرکت کردیم و ســاعت
 15وارد هواپیمــا شــدیم و بعد از بلند شــدن طبق
دستورات پرواز به طرف غرب حرکت کردیم و این
اولیــن پرواز جهت پاســخگویی به متجــاوز بود .در
کابین به گوش بودم که صدای هواپیمای شــکاری
و رادار را شــنیدم و بــه طــرف کابیــن مخصــوص

ســوختگیری رفتم و آماده شدم برای سوختگیری
به هواپیمای شکاری .حدوداً ساعت  5بعد ازظهر
بود  4فروند هواپیمــای اف  4راکه زیر بال آنها پر از
بمب بود راهنمایی کردم برای سوختگیری و بعد
از مدت کوتاهی  4فروند دیگر جهت ســوختگیری
آمدنــد و عملیات ســوختگیری با دقت فــراوان به
پایان رسید و بعداً شنیدم دو پایگاه عراق به وسیله
شــکاریهای ایرانــی بمباران شــده .بعــد از حدود
 3ســاعت اولین پاســخ داده شد و سپس بهسمت
تهران برگشتیم .از این بابت خیلی خوشحال بودم
و حس میکردم باید با تمــام وجود و غروراز وطن
دفاع کرد .بهگردان برگشتیم دیدم تمامی پرسنل
بــه گــردان آمدهاند و فرمانده دســتور داد شــب در
گردان باشــیم و فــردا کار مهمی داریــم .فردای آن
روز در ادامه پاسخ به دشمن متجاوز ،نیروی هوایی
ارتــش با هدف کاهش توان رزمی هوایی دشــمن و
اجــرای اولین مأموریت ســازمانی خــود در بامداد
یکم مهرماه ســال  59بزرگترین حمله هوایی خود
را بــا بــه کارگیــری هواپیماهای شــکاری مختلف و
رهگیر و  707ســوخت رسان و شناسایی انجام داد
و بعدهــا بهنام حمله  140فروندی نامیده شــد .در
حمله غرورآفرین کلیه پایگاههای هوایی دشــمن
آماجحمالتویرانگرعقابانتیزپروازنیرویهوایی
قــرار میگیــرد کــه از صبــح زود کلیــه هواپیماهای
 707ســوخت رســان در پرواز بودنــد و از آن بهبعد
هواپیماهای ســوخت رســان بهصورت  24ســاعته
در ســه منطقه مرزی از شمال تا جنوب در خدمت
هواپیماهــای شــکاری جهــت بمبــاران دشــمن و
هواپیماهای رهگیر اف 14جهت درگیری و مقابله با
آنان بودند که واقعاًشجاعانه فعال بودند.

هواپیمای  707تانکــر در مناطق مختلف مرزی،
خلبانــان قهرمــان اف 5و اف 4ایــران بــا آرامــش
خاطر ادوات زرهی دشمن را در دشتهای هموار
خوزســتان هدف قرار میدادند و مانع از پیشروی
دشــمن به ســوی اهداف خــود میشــدند .با این
شــجاعت کم نظیــر پایــگاه هوایی دزفول و شــهر
اهــواز از خطــر محاصره و اشــغال رهایــی یافت و
دشمن تا رسیدن نیروهای زمینی و مردمی ایران
در مواضع اشغالی خود تثبیت شد ،از سوی دیگر
با حمالت شــدید به پاالیشگاههای مواد سوختی
دشــمن و کاروانهای حامل ســوخت که از ســوی
کویــت و عربســتان به عــراق میرســید نیروهای
زرهی دشمن با کمبود شدید مواد سوختی مواجه
شــدند و بدون تحرک در دشــت خوزســتان باقی
ماندند.
ëëسوختگیریالزمهپروازهایبزرگبرون مرزی
در طول دفاع مقدس پروازهای بســیار زیادی
انجام دادم .بیشــتر پروازها جهت بمباران منابع
مختلف دشــمن مثــل پتروشــیمی ،منابع نفتی
و اقتصــادی و نظامی برای اینکه در دید دشــمن
نباشد ســوختگیری در ارتفاع بســیار پایین انجام
میشــد و بعضی از آنها بســیار مهم بــود ،در  7و
 15آبان  1359مأموریتهای حساسی انجام شد.
البته این مأموریتها ســری بود و حتی خود ما از
تلویزیون متوجه میشــدیم که چه حمله مهمی
شــده اســت؛ بله صبح زود پرواز انجام شد و بعد
از صحبت با هواپیمای شکاری و اف 14درخواست
شــد .معمــوالً همــه چیــز بهشــکل اشــاره و رادیو
خاموش انجام میشــد .در یک کلمــه بهصورت
رمــز بــود و برخــاف کلیــه مقــررات حتــی موقع

ســوختگیری هوایی یکــی از با ارزشتریــن تواناییهــای نیروی هوایی بشــمار
میآید و کمــک قابل توجهی به افزایــش توان رزمی کرده چرا کــه برای اجرای
مأموریتهایگوناگونقابلیتانعطاففوقالعادهایبههواپیماهایشکاری
میبخشــد .هواپیماهای شــکاری بمب افکن مثــل اف 14و اف  4که مأموریت
رهگیری و بمباران خاک دشــمن و ادوات زرهی و اقتصــادی آن را دارند قادر به
سوختگیری در هوا هستند .در طول جنگ تحمیلی با استفاده از سوختگیری در
تمام مدت شبانه روز این امکان فراهم شد که هواپیماهای شکاری ،بمب افکن
بویژه هواپیماهــای اف 14و فانتــوم بتوانند برای مدتهای طوالنی در آســمان
باقی مانده و به حفاظت از آسمان کشور در مقابل حمالت دشمن بپردازند
ëëتداومحمالتبهعراقباکمکسوخت رسانها
عبدالــرزاق میگویــد :از روز دوم مهــر ،هــرروز
حمــات هوایی بــه پایگاه دشــمن ادامه داشــت
و حمــات بــه تأسیســات نفتــی و پتروشــیمی،
نیروگاهــی نیروهــای زمینی و زرهی آنقدر شــدید
بــود کــه نیروهــای عراقی زمینگیــر شــده بودند و
فهمیدند فتــح  3روزه تهران چیــزی جز خواب و
خیال نبوده و عدم توانایی پوشش هوایی نیروهای
زمینــی دشــمن از ســوی نیــروی هوایــی عــراق،
بواســطه پوشــش هوایــی کــم نظیــر هواپیماهای
شکاری رهگیر اف 14بهصورت  24ساعته با کمک

سوختگیری با دســت عالمت میدادم ،صحبت
کردن برابر بود با فاجعــه و لو رفتن مأموریت .در
یکــی از ایــن مأموریتها بــه اتفــاق دو تامکت به
نزدیک مرز رســیدیم خلبان تانکــر قبالً گفته بود
که داخل خاک عراق میرویم .شکاریهای اف14
هــم مراقب بودنــد با نزدیک شــدن هواپیماهای
دشــمن ،رادار با یک کلمه رمز را گفت که مفهوم
آن نزدیک شــدن  4فروند هواپیمای دشمن بود.
هواپیماهای اف 14به ســمت آنها رفت و  2فروند
را ســرنگون کرد و اف 14بعــد به کمک او رفت و 2
فروند بعدی را سرنگون کرد.

ëëحملهبهاچ3
همانطورکهقبالًگفتمنقشهواپیمایسوخت
رســان 707در عملیاتهــا بســیار مهــم و نتیجــه
بخش بوده اســت البته در آن موقع فقط  5کشــور
این هواپیما را داشتند .یکی از پروازهای بسیار مهم
که در دنیا سابقه نداشته است عملیات مربوط به
اچ 3میباشــد که بسیار مهم و سرنوشت ساز بود.
در  15فروردین  60فرمانده گردان اطالع دادند که
یک پرواز بسیار مهم در پیش است و صبح زود به
گردان بیایید .همه پیبردند موضوع حمله بسیار
مهمی باید باشد .ساعتی بعد پرواز آغاز شد.
مرحــوم عبدالــرزاق میگویــد :بــا دو فرونــد
هواپیمای  707ســوخت رســان آماده پرواز شدیم
البتــه فرمانده واحد تأکیــد کرد هیچگونه صحبت
رادیویــی نباید باشــد .بعداز صحبتهــای اولیه و
راهنمایــی ،آمــاده پــرواز شــدیم ،در ارتفاع بســیار
پاییــن دور از رادار دشــمن و روی دریاچــه ارومیــه
شــروع بــه دور زدن کــرده بودیــم کــه  10فرونــد
شکاری آمدند که  5فروند برای ما و  5فروند برای
هواپیمــای دیگــر و بعد از ســوختگیری تــا نزدیک
مرز آنها را همراهی کردیم .در مرز ســوریه و عراق
هم دوباره ســوختگیری کردند و به طرف  3پایگاه
موســوم بــه اچ 3یا الولید نزدیک مــرز اردن یعنی
غــرب عــراق حرکت کردنــد .عراق گمــان میبرد
هواپیماهــای ایرانــی بــه ایــن پایگاهها دسترســی
ندارد و هواپیماهای جدید خریداری شده از شرق
و غــرب در آنجــا نگهــداری مــی شــد و تعــداد آن
حدود  60فرونــد بود .به هر صورت بعد از مرحله
دوم ســوختگیری شــکاری بمب افکنهــای ایران
بــه طرف آن ســه پایگاه رفتند و هر ســه پایگاه را با
موفقیت بمباران کردند و ســپس در مرز ســوریه و
دریاچــه ارومیه در برگشــت ســوختگیری کردند و
سبکبال به آشیانه بازگشتند و در اخبار شنیدیم که
هواپیماهای شکاری ایران در یک حمله بیسابقه
تعــداد  48فرونــد از هواپیماهای شــکاری عراق را
بمباران و نابود کردند.
وی درباره پروازهای مهم دیگر ســوخت رسان
ها به جریان معروف حمله به بغداد توسط شهید
دوران و مرحوم محمود اسکندری اشاره می کند و
می گوید :روز 30ام تیر 1361یکی از پروازهای بسیار
مهــم ابالغ شــد و طبــق معمول صبــح در گردان
همــه آمــاده شــدند و کلیه صحبتها گفته شــد و با
سکوت رادیویی پرواز انجام شد .دو فروند اف  4در
غرب کشور در ارتفاع پایین عملیات سوختگیری را
انجام دادند .آنطور که بعدها متوجه شدم خلبان
هواپیمای دوم مرحوم ســرگرد محمود اسکندری
از بزرگان گردان هــای اف  4بود .دو هواپیما حدود
 40یــا  50دقیقه بــر روی عراق بودند و حتی موفق
به بمباران یک هدف اقتصادی در نزدیکی بغداد
شــدند امــا در ادامه آتــش پدافند موشــکی عراق
هــر دو را گرفتار کرد .به ما اطــاع دادند که باید به
نزدیکی مــرز برویم و آنها را مجــدداً کمک کنیم.
متاسفانه دیدم در برگشت یکی از شکاری ها نبود.
آن روز نمی دانســتم این هواپیما مربوط به شهید
عبــاس دوران اســت .از اخبــار شــنیدم کــه در یک
حملــه هوایی به بغداد که قــرار بود کنفرانس غیر
متعهدها انجام شــود و برخالف گفته های صدام
بغــداد آنقدر هم امن نبود.هواپیمای دوم مربوط
بود به ســرگرد اســکندری که صدمه زیادی خورده
بود اما توانســت ســوخت بگیرد در حالی که میگ
هایعراقیهمدنبالشبودند.خوشبختانهحضور
اف 14سبب شد تا بازگردند .خلبانان شجاع نیروی
هوایــی مثل عباس دوران نشــان دادنــد که بغداد
محل امنی برای کنفرانس نمی باشد که البته این
خلبان شــجاع بعــد از بمباران پاالیشــگاه عراق با
هواپیمایخودبهتاسیساتنزدیکهتلکنفرانس
مــی زند و شــهید می شــود .از این خاطــرات چون
در رابطه مســتقیم با هواپیماهای شــکاری جهت
سوختگیری هوایی بودم بسیار زیاد دارم .به برخی
از آنها اشاره کرد ،باشد که سپاسی گفته باشم بر این
رشادتخلبانان.

