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تعداد افراد کاروان :تقریباً  70الی  80نفر

مقدمه
پیشینه بازدید مردم از مناطق عملیاتی دفاع مقدس به سالهای
جنگ تحمیلی برمیگردد .از سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی
خانواده شهدا و افرادی که به هر دلیل توفیق حضور در صف
رزمندگان اسالم را نداشتند ،برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا
و مشاهده ایثارگری رزمندگان به این مناطق میآمدند .پس از
پایان جنگ با اقدام خودجوش برخی مساجد و دانشگاههای
کشور ،این حرکت با استقبال بیشتری مواجه شد و این استقبال
روزافزون نسل جدید و رزمندگان موجب تا چند سال پس از
گذشتاینحرکتخودجوشمردمی،نیروهایمسلحبهمنظور
پشتیبانی و تأمین محتوای فرهنگی برای بازدیدکنندگان به
میدان بیایند و تحت عنوان عملیات فرهنگی راهیان نور برای
برنامهریزی و پشتیبانی آن اقدام نمایند.
حضور مقام معظم رهبری در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

ازجمله هویزه ،شلمچه ،دوکوهه و ...و نیز دیدار ایشان با مسئوالن
مأموریت راهیان نور  ،اهمیت این حرکت فرهنگی را برای مردم
و مسئوالن نمایانتر نمود و سبب شد بخشهای بیشتری از
سازمانهای دولتی و غیردولتی به کمک نیروهای مسلح بیایند
و این برنامه فرهنگی را پشتیبانی نمایند .همچنین تعدادی از
مسئوالن سیاسی و فرهنگی کشور و نیز هنرمندان ،ورزشکاران
و ...در سالهای اخیر در قالب کاروانهای راهیان نور به بازدید
از مناطق عملیاتی پرداختند .این عوامل ،اردوهای راهیان نور
را تبدیل به یک حرکت ملّی در سطح کشور کرد؛ بهطوریکه
روز بیستم اسفندماه به نام روز ملّی راهیان نور نامگذاری شد و
نمایندهتاماالختیاررئیسجمهورنیزبهعنوانعضوستادمرکزی
راهیان نور کشور منصوب گردید و ردیف بودجهای مستقل برای
مأموریت راهیان نور تصویب شد .همچنین اردوهای راهیان نور
بهعنوان دوره عملی درس آمادگی دفاعی وارد محتوای درسی
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والفجر 8حضور مییابد و به تشریح عملیات هوانیروز در این
آموزشوپرورشگردید.
به نظر میرسد با حمایت و حضور بخشهای مختلف دولتی ،منطقهمیپردازد.
غیردولتی و نیروهای مسلح ،بسیاری از نیازمندیهای این
مأموریت فرهنگی ازجمله اسکان ،ترابری ،تغذیه ،برنامههای متنروایت
فرهنگی ،راوی و روحانی کاروانها و ...تا حدود زیادی مرتفع اقداماتهوانیروزدرعملیاتوالفجر8
شده باشد؛ ا ّما آنچه نگرانکننده است و اگر برنامهریزی و نظارت سرهنگ علیاصغر غالمپور از خلبانان هوانیروز در جنگ
کافی درخصوص آن انجام نگیرد ،میتواند موجب حصول نتایج تحمیلی و عملیات والفجر 8با دعوت امیر دربندی ،در جمع
معکوسی از این برنامه فرهنگی شود ،عدم صیانت از تاریخ جنگ کاروان دانشجویی استان آذربایجان غربی حاضر شد و ضمن
ت اغراقآمیز رویدادهای جنگ خوشامدگویی به زائران ،خاطراتی از عملیات والفجر 8نقل کرد.
و روایتگری ناصحیح است .روای 
و درمقابل نگفتن بسیاری از رویدادهای وی گفت« :منطقهای که نشستهاید اروندکنار است؛ منطقه
عظیم ،عجیب و خارقالعاده ،پرداختن عملیات والفجر 8که هوانیروز ،نیروی هوایی ،جهاد سازندگی
یکبعدی به مسائل صرفاً نظامی و همه و همه در این عملیات سهم بسزایی داشتند .بیشتر
یا صرفاً معنوی و تحریفهایی که که میآیند خودشان روایت میکنند ،من میروم تکتک
در روایتگری برخی از راویان دیده سؤال میکنم ،متأسفانه هیچکدامشان هدف از رفتن ما به
میشود میتواند ظرفیتی را که دفاع آنطرف را نمیگویند .حاال که شما [امیر دربندی] گفتید،
مقدس در کشور ایجاد کرده است ،دست شمادرد نکند .چون امیر فرمودند که همه صحبتها را
هوانیروز تمامی تجهیزاتی را که
کردند ،من فقط عملیات هوانیروز را بگویم.
دچار خدشه و آسیب نماید.
رزمندههای ما به آن سمت رفته
گزارشگر این روایت ،با اینکه دفاع
مقدس را درک نکرده است ،ا ّما به اسکورتقایقهاوبالگردهابهوسیلهجنگندهها
بودند و هر  2تا  3تا قایق را
دلیل حضور بیستساله در عملیات هوانیروز  3تا عملیات در  3روز انجام داد که در نوع
یک جنگنده اسکورت میکرد
فرهنگی راهیان نور و با دغدغههای خودش بینظیر بوده است .گذشته از روز اول و دوم و سوم،
مزبور درصدد برآمده است با ثبت تمامی تجهیزاتی را که رزمندههای ما به آن سمت رفته
و ضبط روایتهای انجامشده در بودند در داخل تور ،زیر هلیکوپتر و هر هلیکوپتر را دوتا
یادمانهای دفاع مقدس ،نقاط جنگنده اسکورت میکرد که مبادا مورد هدف قرار بگیرد.
ق ّوت و ضعف آنها را ازلحاظ شکلی اما هلیکوپترهای جنگنده تنها این مأموریت را نداشتند.
و محتوایی بررسی کند .نوشته زیر بچههای شما که با قایق تردد میکردند ،هر  2تا  3تا قایق،
ت سرهنگ خلبان اصغر غالمپور از عملیات والفجر 8و یک جنگنده اینها را اسکورت میکرد .گذشته از اینکه اینها
روای 
روایت امیر سرتیپ دوم غالم حسین دربندی در  25اسفند را اسکورت میکردند ،میرفتند تا نزدیکی دریاچه نمک،
سال  1393در یادمان شهدای عملیات والفجر 8است که شروع میکردند به گلولهبارانکردن دشمنانی که تازه
در جمع کاروان دانشجویان پسر استان آذربایجان غربی در میخواستند وارد کارزار بشوند».
منطقه عملیاتی اروندکنار ایراد شده است.
علیاصغرغالمپورازخلبانانبازنشستههوانیروزارتشجمهوری روز سوم
اسالمی ایران است که در دوران جنگ تحمیلی در عملیاتهای سرهنگ غالمپور ضمن قدردانی از نقش نیروی هوایی در انهدام
متعددی حضور داشته است .ایشان در عملیات والفجر 8موفق و بمبباران عقبه دشمن ،افزود:
«روز سوم ،1364/11/23 ،زمانیکه ما عملیات را سمت
شده است با بالگرد خود هواپیمای عراقی را منهدم نماید.
سرهنگ غالمپور در ایام نوروز بهعنوان راوی در منطقه عملیاتی شمال همین دریاچه نمک بهسمت اروند انجام دادیم ،یک
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روایت سرهنگ خلبان علیاصغر غالمپور در یادمان اروند  -اسفند 1393

لحظه موانعی دیدیم که ناچار شدیم یک خرده از سطح زمین
ارتفاع بگیریم .من با دید غیرمستقیم دیدم که دریاچه نمک
که از البحار میآید تا سهراه فاو ـ امالقصر ،اینها آسفالت زدند.
بعد دوربین را که روشن کردم ،دیدم همه تانک است .تمامی
تانکها را چیدند بغل هم از ترس این بچههای رزمنده ما که
در دامن پدر و مادرانی بزرگ شده بودند ،که نان حالل خورده
بودند و به قول بعضی از بچهها سربند همه "یا فاطمهالزهرا(س)"
میخواستند؛ "یا ابوالفضل العباس(ع)" میخواستند .وقتی یک
کلمه "یا حسین" از دهان آنها میآمد ،دیگر هیچ قدرتی یارای
مقابله با اینها را نداشت .درنتیجه میترسیدند همین بچههای
انقالب که دینمدار و والیتمدار هستند ،بیشتر خاک عراق را
تسخیر کنند .تانکها را بغل هم زدند .آن موقع ما تمامی گلولهها
را استفاده کرده بودیم.
شروععملیات
در موقع عملیات ما سعی میکردیم نزدیکترین جا را انتخاب
کنیم که بتوانیم در یک ساعت حداقل  10سورتی برای اینها
پرواز بکنیم؛ بتوانیم که به بچههایمان کمک کنیم .همین اتفاق
هم افتاد؛ نزدیک چوئیبده به اینطرف ،یک پدی به اندازه همین
یادمان زده بودیم که ساعتی که از خود پایگاه مادر میآمدیم،
صبح زود ،دیگر برنمیگشتیم؛ تا غروب همینجا بودیم .بهعالوه،
گفتیم تمامی هلیکوپترهایی که میخواهند بیایند ،همه

موشکزن باشد؛ راکد فع ً
ال نفرستید .رفتیم و آمدیم و من اولین
کاری که کردم ،از خور عبداهلل عبور کردم؛ دریاچه نمک را رد
کردم .همه بچههایی که در خط بودند ،داد میزدند تو را به خدا
همینجا تانکها را میخواهی بزنی! همانجا را بزن .رفتم آخرین
تانکها را شروع کردم  2تایش را آنجا زدم .هدف از زدن آخرین
تانک این بود که اینها دیگر برنگردند 20 .تا  20تا شمارش
کردم تا موشکهایم تمام شد .بله یک نفر دیگر آمد توی کار .تا
غروب ،حدودا ً  37تانک را هوانیروز زد .بقیه تانکها را بچهها با
آر.پی.جی .زدند؛ با توپخانه زدند 45 .تانک اهدایی شوروی را که
همه تی 72و مدرنترین تانک آن زمان بودند و شوروی دراختیار
آنها قرار داده بود ،جهاد سازندگی با خاکریزی که زد توانست
سالم بیاورد اینطرف و لولهاش را بهسمت خود عراق بگرداند.
اتفاقبینظیر
آن چیزی که اتفاق افتاد ،در دنیا بینظیر بوده تا به امروز؛ یک
هلیکوپتر موفق میشود ساعت 10:35یک فروند جنگنده عراق را
که حامل بمب شیمیایی بوده است ،موررد اصابت قرار دهد روی
گارد ریاست جمهوری نزدیکی البحار ،سقوط میکند .هواپیمای
بغل دستی این ـ که هنوز  37تا راکد دیگر تو راه بوده ـ مجبور
میشود هواپیمایش را پارککند .آن هم حامل بمب شیمیایی
بوده که میآید روی گارد ریاستجمهوری ،تمامی اینهایی که
بهکمک نیروهای تلفاتدیده ارتش بعث عراق آمده بودند ،همه
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را شیمیایی میکند و دامن خود آنها را میگیرد .این نصرت خدا
شامل حال همه بچههای ما بود .حاال زدن این هواپیما را من برایتان
بگویم .زمانیکه خلبان وارد منطقه عملیات میشود ،به او ابالغ
میشود،توسط شهید بابایی .میگوید شمایی که اآلن روی دریاچه
نمک هستی ،داری ادامه میدهی ،ساعت اآلن این است .شمایید.
شما روی دریاچه نمک که همهاش سفید است ،هلیکوپتر شما
خاکستری است و شما سیبل هستید .آنهایی که سربازی رفتهاند
یدانند سیبل یعنی چه؟ یک چیزی که میگذارند ،تیراندازی
م
میکنند تا به هدف بزنند .گفت خب شما را میزنند .شما آن
حالت اختفا و پوشش را بگیر تا هواپیما برود .خب قبول کردم.
من خودم که یک خلبان جنگنده بودم ،هرگز با هواپیما درگیر
نمیشدم ،چون سرعت آن خیلی باالست .ما بهسرعت خودمان
را به نخلها رساندیم .چند روز پیش؛ پنجشب پیش ،توپخانه
قدرتمند نیروی زمینی ارتش قبل از اینکه بچهها از رودخانه بیایند
بیرون ،آتش تهیه اجرا کرده بود؛ تمامی نخلها را ،بیشتر نخلها را
از بیخ بروید؛ انگار تبر زده بودند ،چون از گلولههای سنگین استفاده
میکردند،چونکهبچههایماآسیبکمترببینند،تلفاتماکمتر
باشد ،از این توپها استفاده کرده بودند .درنتیجه از کچلی آن
نخلها ما استفاده کردیم ،رفتیم داخل .چون سرعت ما هم زیاد
بوده و هیچ چیز استفاده نشده بود؛ نه راکد ،نه 20میلیمتری و
نه سوخت .درنتیجه ،هلیکوپتر سنگین بود .آن لحظه من به فکر
این نبودم که روی این هلیکوپتر که من نشستهام ،زیرش 1022
لیتر سوخت است که با یک جرقه از  50متری آتش میگیرد.
روی همان  1022لیتر یک جعبه مهمات بود که  750تا گلوله
 20میلیمتری داخلش بود .آنوقت 4 ،تا موشک سمت راست
آن باک بود و  4تا هم سمت چپ همان باک سوخت بود .من به
فکر این نبودم ،چون ابتدای جنگ ما تحریم شده بودیم؛ گونی و
یدادند .تحریم کرده بودند .ما از آن زمان به
سیمخاردار به ما نم 
این زمان آمدیم ،یک همچنین عملیات منظمی را انجام دادیم که
در نوع خودش بینظیر بود .جنگهای نامنظم تا والفجر 8بینظیر
بوده .در دنیا اتفاق نیفتاده که بهاینصورت بتوانند عملیات آبی ـ
خاکیانجامبدهند.بهعالوهاینکهمندیدمهلیکوپترموتورهایش
اآلن دارد باز میشود و قدرتش کم است ،میخورد زمین؛ من
گفتم نجاتش بدهم این را .آمدم آن سمتی [در مختصات] که
به من اعالم کردند .ساعت  9داخل هواپیما ،یعنی  270درجه؛
میشود غرب .من با پدال هلیکوپتر را برگرداندم سمت هواپیمای
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فرضی که دیدم .یکمرتبه  38تا راکد را بهسمت [من] شلیک
میکند که یکی از این راکدها میخورد به هواپیما و بغلیاش
هم سقوط میکند .اما در تاریخ  ،1364/11/27باز همان خلبان
با  8فروند هلیکوپتر درگیر میشود و موفق میشود  3فروندش را
بیندازد و چون روی خاکریز دشمن بوده ،مورد اصابت تیر کالش
قرار میگیرد و از ناحیه پا مجروح میشود و برومیگردد به سمت
عقبه برای مداوا .برای شادی امام زمان اجماعاً صلوات .اللهم صل
علی محمد و آل محمد».
بررسی روایت سرهنگ خلبان علی اصغر غالمپور
 .1راوی در صحبتهای خود میگوید« :تمامی تجهیزات
بهوسیله بالگردهای هوانیروز به آن سوی اروند منتقل
گردید» .الزم است توضیح داده شود در عملیات والفجر8
بخشی از تجهیزات رزمندگان توسط هوانیروز و مابقی
توسط قایقها حمل و به آن سوی رودخانه منتقل شدند.
 .2سرهنگ غالمپور در بخشی از صحبت خود اظهار
میکند «:در عملیات والفجر ،8هر دو یا سه قایق را یک
جنگنده اسکورت میکرد تا از عرض اروند عبور کنند ».این
مطلب واقعیت ندارد .چنین چیزی کام ً
ال غیرمنطقی به نظر
میرسد و تعدادی از رزمندگان عملیات والفجر 8نیز در
پرسش گزارشگر از ایشان ،آن را تکذیب کردهاند.
 .3سرهنگ غالمپور در روایت خود با اشاره به توسل
رزمندگان به ائمه معصومین(ع) میگوید« :وقتی یک کلمه
"یا حسین(ع)" از دهان آنها میآمد ،دیگر هیچ قدرتی یارای
مقابله با اینها را نداشت».
باوجود نقش تعیینکننده و تأثیر بسزایی که توسل
به اهل بیت(ع) در پیروزی رزمندگان در طول هشت
سال دفاع مقدس داشت و خاطرات رزمندگان گویای
این واقعیت است ،اینگونه اظهارات اغراقآمیز در روایت
برخی راویان ازجمله آسیبهایی است که در روایتگریها
وجود دارد و باعث خدشهدارشدن تاریخ و معارف دفاع
مقدس میشود.
 .4راوی در بخشی از سخنان خود به انهدام تعدادی از
تانکهای عراقی بهوسیله توپخانه ایران اشاره میکند .آنچه
مسلّم است توپخانه قادر به انهدام تانک نیست و این روایت
صحت ندارد.

