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ن را بارها ند که چه بود؟ ایساله را بدان ي جنگ تحمیلی هشت ههاي ما قص من مشتاقم که جوان«

اند؛ اما یک نگاه کالن به این هشت سال، با اطالع از  اند و تشریح کرده ایم؛ افراد هم گفته گفته
  ».ي جوانان در روزگار ما مهم است ریزي آینده جزئیاتی که وجود داشته است، خیلی براي برنامه

  بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با پرسنل ارتش جمهوري اسالمی ایران 
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م     :  قد
اھد ی و ی  وی  ال ٤٩٠٠٠    ی   گ  ش       ید   ن ار با ن  خ   و ه 

تF-14 ی     نده  ش          و ی  ثار  ی با  ط  را ن               
الل و  غان آورد د  ق ا ی    مان ا ان   ار زی ر   م    را  ا ا ا  .  



 

 



 



 

 

 



 



 

  مؤلفینمقدمه 
ـ بازد بهي  و ي  عالقه با ارتباط در رانیا ارتشیی  هواي  روینی  فرمانده طرف ازي  ا نامه 1972 سال تابستان در  از دی
ـ رهگي هـا مایهواپ بـا  اویی آشنا مورد در سفر نیا. دیرس واشنگتن در واقع پنتاگون به کا،یآمر ـ تما و ری  شـروع  لی

ـ مـشاهده  از پـس  بـود  گرفته میتصم او. بود کایآمر ییهواي روین و ییایدري روین باي همکار  ،ییهـوا  مـانور  ک ی
ـ ني  برا را شرفتهیپ جنگندهي  تعداد ـ ا ارتـش یی  هـوا ي  روی ـ خر رانی ـ نماي  داری    اوي  منـد  عالقـه  وی  اصـل  هـدف . دی

  .بود گرومن F-14ي ها جنگنده
ـ پ اسـتقرار  بـه  منجـر  کـه  بـود  افـزار  جنـگ  معـامالت  نیزتریبرانگ بحث ازسرآغ مالقات نیا  نیتـر  شرفتهی
 هـا  ییکـا یامر کـه  بود بار نیاول نیا. دیگرد بود، کایامر متحدي  کشورها ازی  ک ی که رانیا در جنگندهي  ماهایهواپ
ـ ا بـر  عالوه. کردند  می موافقتی  خارجي  مشتر ک ی بهی  نظام شرفتهیپ زاتیتجه نیچن فروشي  برا ـ ا ن،ی  اقـدام  نی

ـ س بایی  ها سالح کردن وارد نهیزم در رانیاي  سو از جسورانه حرکت ک ی دهنده نشان ـ چیپ ستمی  سـازمان  بـه  دهی
ـ تاس و بـاال ي  تکنولـوژ  بـا  کار نهیزم دري  اندوز تجربه حال در هنوز سازمان نیا که بود ارتش  وي  ضـرور  ساتی
  .بود آنها موفق عملکرد از نانیاطم

ـ ا توسط F-14 پروژه کل نجاتی  معن به ها گندهجن نیای  خارج فروش ـ ا کـه یهنگام بـود،  رانی  موافقـت  رانی
ـ تول ادامـه  جهـت  گرومن شرکت به پروژه نیاي ها نهیهزی تمام نیتامي  برا را خود  امـا . نمـود  اعـالم  تامکـت  دی

 کـرده  لیصتحـ  افـراد ي هـا  یزن گمانه رایز شد دهیکش چالش به اعتراضاتي  کسر ی لیدل به رانیا در F-14 خدمات
ـ نی  واقع تیظرف از غرب اطالع عدم بری  مبن زیني  ادیز عاتیشا و بود اشتباه کامال دیخر نیا که داد  می نشان ي روی
ـ ا امـا  نـشده  مـشخص  هنوز آمد بوجودی  عاتیشا نیچن ک ی چرا کهی  اصل لیدال. داشت وجود رانیایی  هوا  امـر  نی

ـ گرد مـشخص  آمـده  عمل بهی  ابیارز در که باشد  می مشهود کامال ـ س د،ی ـ قب از F-14 افـزار  جنـگ  ستمی   ررادا لی
  AWG-9 ـ مقا قابـل  شـود،   میگرفته کار به رانیایی هواي روین توسط که کسیفون موشک و ي ماهـا یهواپ بـا  سهی

 نیا و بود اشتباه نیناظرهاي    گزارش شتریب که دهد  می نشان نیا و باشد  نمی موجودیی  هواهاي    افکن بمب و ریرهگ
  . قتیحق تا بود استوار التیتخ هیپا بر شتریبهاي  گزارش
. کردنـد  تکـرار  آوردند،ي  رو غرب به 1979ی  اسالم انقالب از پس که F-14ی  میقد خلبانان زین را اشتباه نیا

 مـورد  کایامر به ورود از پس خلبانان نیا نکهیا وجود با. بود اشتباه کال آنان محاسبات موجود شواهد از صرفنظر
 در غـرب  و ابدی  می ادامه رانیا در F-14 پروژه که داشتند اعتقاد نظران صاحب ازي  اریبس اما گرفتند، قرار قیتشو
ـ دري  روین لجوجانه رشیپذ عدمها    نشانه نیا ازی  کی. باشد  می ناتوان آن مهار ـ نیی  توانـا  نـسبت  کـا یامریی  ای ي روی
 بودنـد  موثر اریبس جنگ در که AWG-9 رادار و  کسیفون  موشک و F-14  جنگندهي ریبکارگ در رانیایی هوا



 کـه   F-14 جنگنده رادار افسران ا یکایامریی ایدري روین شاغل ا یبازنشسته خلبانان از کدام چیه واقع در. باشد یم
ـ ا ارتش پرسنل و کند کارها    جنگنده نیا با تواند  می رانیا که نداشتند باور کردند، مصاحبه سندگانینو با  بـر  رانی
ـ ا ارتشیی  هواي  رویني  توانمند بهی  زمان آنها اما. باشند داشته احاطه مربوطهاي    ستمیسي  رو ـ  رانی  کـه  بردنـد ی  پ

  :عنوان با. شد منتشر اتینشر ازی ک یدر رانیا خاك فراز بری رانیا F-14 جنگنده ک یازی رنگ یعکس
  . " است رانیا خاك در نیا و بله" 
 منظـور  بـه  معتبـر  منـابع  از اسـتفاده  بـا ي  انوردهو مورخان توسطي  جد تالش چیه هینشر نیا انتشار زمان تا
ـ ز بود، نگرفته صورت F-14ی  رانیاي  ها جنگنده  ي  خچهیتار مورد در قیتحق ـ ز تعـداد  رای ی میقـد  خلبانـان  ازي  ادی

 بـا  اتـشان یتجرب مـورد  دراي  همـصاحب  چگـاه یه ماندندی باق کهی خلبانان و کنند  نمییزندگ رانیا دریی هواي  روین
 شـاغل  خلبانـان  و کشور از خارج اتفاقات شد، چاپ رانیا در کهی اندکاي  هرسانهاي    گزارش.بود هنشد انجام آنان

  .دیگردی خارجي ها رسانه تعجب باعث امر نیا که بود گرفته دهیناد کامل طور به را F-14ی رانیا بازنشسته و
ـ ا جنـگ  یطـ  در  F-14 خدمات ماندن ناشناخته ،یرسان اطالع عدم جینتا نیمهمتر ازی کی  .بـود  عـراق  و رانی
ـ ا که AWG-9 رادار و کسیفون موشک عملکرد خصوص در الزم اطالعات وجود عدم نیا بر عالوه  اطالعـات  نی

ـ ن توسـط  F-14هـاي     جنگندهي  ریبکارگ در دیترد باعث بود، کایآمریی  ایدري  روین اریاخت در ـ ایی  هـوا ي  روی  رانی
  . بود دهیگرد
ـ ن در تامکـت  خدمات ربارهدی قیعم دگاهید ابتدا در کتاب نیا ـ ا کـه  دهـد   مـی ارائـه  ارتـش یی هـوا ي روی  نی

ـ  و رانیا ارتشیی  هواي  روین شاغل و بازنشسته خلبانان ازي  تعداد با مصاحبه اساس برهاي    گزارش  تعـداد  نیهمچن
ـ ا بر عالوه .است گرفته انجام عراقي  هواي  روین سابق افسران ازي  ادیز ـ نو ن،ی ـ ا سندگانی  زا رای  مـدارک  کتـاب  نی

 کـه  دهـد   مـی  نـشان  داستان جهینت .اند آورده بدست زیني  شورو  و عربستان ران،یا کا،یآمري  کشورهای  رسم منابع
 نیبـاالتر  سـزاوار  ،شـجاعانه ي  کهـا یتکن لیدل به بلکه بودند، توانا و شجاع اریبس جنگ در تنها نهی  رانیا خلبانان
  . هستند ها احترام

  پشایب فرزاد و کوپر تام           
  ایاسترال -2004 ژوئن                                                                                          



 

  مقدمه مترجم
ي  هاي آرش کمانگیر و اصابت تیر او بر تناور ساق گردو، هنوز سینه به سینه و نسل به نسل مایـه                داستان شجاعت 

آفرینی، مردانـه و غرورآمیـز      هـا و افتخـار     هـا و جـان فـشانی       ا شـرح شـجاعت    ام .مباهات و افتخار ایرانیان است    
هاي بی شمار هوایی که در راه دفـاع        تامکت در عملیات   F-14هاي   هاي عشق وخلبانان تیزپرواز جنگنده     اسکادران

و هـا    حـدیث شـجاعت   . آسمان ایران مـدفون مانـده اسـت       ي    هرفتند در سین    می از وطن شجاعانه به استقبال مرگ     
شنوم نـامکرر   ایران در جنگ نابرابر تحمیلی حدیث عشق است که از هر زبان که می         F-14هاي خلبانان    رشادت
هاي جنگ آن زمان که استخراج نفت و گاز و صادرات نفـت و صـنایع پتروشـیمی آرامـش و                      در تمام سال   .است

هـاي   یروي هوایی ارتش، همچـون عقـاب   خلبانان آموزش دیده و ماهر ن،کرد  میامنیت اقتصادي را به کشور هدیه     
ي عشق بـه وطـن و        پرورش یافته در آغوش مادرانی پاکدامن که قصه        سراپا غیرت و شجاعت،    تیز بین و تیزپرواز،   

آسمان پهناور ایران عزیز  بـویژه        ي شان کرده بودند،    ي وجود مردانه   شان خمیر مایه   هاي کودکی  میهن را در الالیی   
ور را براي برقراري همین آرامش و امنیت با به جان خریدن خطرات وبـا پروازهـاي               مناطق نفت خیز جنوب کش    

 و بـا  F-14هاي مـدرن   طوالنی مدت که در تاریخ هوا نوردي جهان به عنوان رکورد ثبت گردیده است با جنگنده       
ي  ندیـشه تـا هـیچ اهریمنـی جـرات پرورانـدن ا      داشـتند  تقدیم جان پاك خویش از گزند دشمنان در امان نگه می         

  .هاي نفتکش ایران رادر ذهن ناپاك خویش نداشته باشد ها و کشتی بمباران پاالیشگاه
هـاي شـجاعت و    انـد کـه کمتـر نـامی از آنـان و داسـتان           فرزندان گمنام ایران زمـین     آري این خلبانان شجاع،   

مرجعـی   ویم ایـن کتـاب،  شاید اغرارآمیز نباشد اگر بگ .خورد  می هاي شهداي جنگ به چشم     دلیریشان، در یادواره  
و نقش غیر قابل انکـار آنهـا در پـشتیبانی و پوشـش هـوایی تمـامی          F-14هاي ي شرکت مداوم جنگنده در زمینه
 تامکـت ایـران در   F-14هـاي   اسـکادران "ي حاضر تحت عنـوان      مجموعه.  باشد هاي زمینی و دریایی می     عملیات
ایـن کتـاب    .باشـد   میاتریشیي  هي تام کوپر محقق برجست   هنوشت ي کتابی به همین عنوان،     ساس ترجمه ا بر " جنگ

عراقی و منابع متنوع دیگـري کـه نویـسنده از آن اسـتفاده نمـوده اسـت             ،روسی ،بر اساس خاطرات خلبانان ایرانی    
 ارائه توضیح درمورد افراد،   ي این کتاب سعی گردیده است تا با           هنگام ترجمه  ،  عالوه بر این   .تالیف گردیده است  

 کـشورهاي نـام     هاي هوایی  پایگاه ها و  گانی و شهرها ها، موشک ها، سالح تجهیزات، ها، جنگنده الحات،اصط
درپی به منـابع   ي پی هاي زیبا در پیوست آخر هر فصل عالوه بر بی نیازي خوانندگان به مراجعه             عکس برده شده و  

نظامیان و عموم عالقمندان نیـز  ربراي غیخواندن این کتاب  گوناگون براي درك بهتر مفاهیم و مسائل مطرح شده، 
هـاي مختلـف    و اطالعات بسیار مفید و ارزشمندي را در ارتباط با هوانوردي نظامی در اختیار یگـان               تسهیل گردد 



شاعران، نویسندگان، کارگردانان و هنرمندان صدا وسیما در جهت       ،ها اساتید دانشگاه  دانشجویان، محققان، نظامی،
  . دهد  می قرارF-14ي خلبانان تیز پرواز و قهرمان   ثبت نشدههاي ادتبه تصویر کشیدن رش

این ترجمه یک ترجمه لغت به لغت نبوده و مباحث غیرضروري از آن حذف گردیده است اما سعی شده تـا                     
خواندن این کتاب را به تمامی هـم میهنـانی کـه امنیـت پایـدار امـروز را          .امانت نویسنده در ترجمه حفظ گردد     

هاي بـی بـدیل فرزنـدان خـویش در دوران جنـگ تحمیلـی در لبـاس مقـدس          رشادت ي خون شهداي عزیز و    ثمره
 داننـد را توصـیه     دریایی و پدافند هـوایی ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران مـی               هوایی، چه نیروي زمینی،   سربازي،

ي خوانندگان محتـرم تقاضـا    هي حاضر خالی از ایراد و اشکال نخواهد بود و از کلی       با این وجود مجموعه   . نمایم می
   یـا   ranger54_58@yahoo.comي خود بـه آدرس    سازندههاينظرات، انتقادات و پیشنهاد   نقطه ي  م با ارائه  نمای می

Hosein.Forghani83@gmail.com      رفع ایرادهـا و نـواقص احتمـالی ایـن مجموعـه در              ما را در بهبود بخشیدن و
  . بعدي یاري فرمایندهاي  چاپ

 ان از امیر سرتیپ خلبان دکتر علیرضا برخور جانشین محترم نیـروي هـوایی ارتـش جمهـوري اسـالمی      در پای 
  ستاد میر فرامرز حسینی معاونت محترم مهندسـی نیـروي زمینـی ارتـش،              2آزاده سرافراز میهن امیر سرتیپ     ،ایران

 سـتاد  2امیر سـرتیپ  ی ارتش، ستاد مسعود باقري فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نیروي زمین 2امیر سرتیپ 
 ستاد رضا آذریان ارشد نظـامی    2اي شمال شرق ارتش، امیر سرتیپ      علی جهانشاهی فرماندهی محترم قرارگاه منطقه     

ستاد منصور خمـر ارشـد    2امیر سرتیپ ،)ع( امام رضا04ارتش در استان خراسان جنوبی و فرماندهی مرکزآموزش  
 پیاده، امیـر    30تان و خراسان شمالی و فرماندهی قرارگاه تاکتیکی لشکر           گلس -نظامی ارتش در استانهاي مازندران    

سرهنگ ستاد دکتر کریم چـشک جانـشین محتـرم     ، تکاور258رع فرماندهی محترم تیپ   ستاد مجید زا   2سرتیپ
 تکـاور  158 سرهنگ پیاده ستاد مهدي معمـار باشـی فرمانـدهی محتـرم تیـپ         ، تکاور 58قرارگاه عملیاتی لشگر    

 سـرهنگ محمـد غفـاري،      سرهنگ محمود محمودي،   سرهنگ پیاده ستاد علیرضا خلعتبري،     مینی ارتش، نیروي ز 
آقاي مهندس اسماعیل حافظی     و  دکتر راحله رفائی   ،دکتر رویا رفائی   ،مهندس فاخته فرقانی   سرهنگ مهیار رنجبر،  

صمیمانه تشکر  اب یاري نمودند،  هاي خویش ما را در ترجمه و تدوین این کت          نظرات و راهنمایی    نقطه ي  که با ارائه  
  . نمایم و تقدیر می
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  نیمولف نامه یزندگ
  کوپر تام
ـ ا انـه یم خـاور  و اروپـا  بـه  اوي  سفرها. آمد ایدن به شیاتر رکشو در واقع نیو شهر در 1970 سال در کوپر تام  نی

 ها کتاب خالل در و کند دایپ رانیا با ارتباط دري  معتبر منابع بهی  خوب اریبسی  دسترس بتواند تا داد او به را امکان
 .باشـد  یمـ ی  منظـا ي  هوانـورد  صـنعت  با ارتباط در شتریب او مقاالت .میببری  پ او تجربه نیا به توان یم مقاالتش و

 دوره دری نظـام ي  هوانورد صنعت فتهیش او که بودی  هنگام نیا .دیگرد آغازي  الدیم 80دهه اواخر از او قاتیتحق
ـ گرد دومی  جهان جنگ از پس  بـه  را او دومی  جهـان  جنـگ  از بعـد  دوران دري  هوانـورد  صـنعت  بـه  عالقـه  .دی
ـ ا جنگ در که اعراب و رانیایی هواي ها يریدرگ ژهیو به ساخت، عالقمندي کوچکتري نبردها وها   يریدرگ  رانی
 انتـشارات ي  بـرا  او اثر نیدوم نیا و است رسانده چاپ بهیی  هوا مجالت در مقاله نیچند او .بود داده رخ عراق و

osprey ) باشد یم) ییایدر عقاب.  
    شاپیب فرزاد
 در را سـال  نیچند و شده متولد رانیا در او .باشد یمیی  هوا صنعت برجسته گر لیتحل و سندهینو ک ی شاپیب فرزاد
 او مـشاهدات  و مقـاالت . است داده صورت انهیخاورم ریاخهاي    يریدرگ دریی  هوا عیصنا مختلف ابعاد با ارتباط
ـ دن سرتاسر اتینشر دری  الملل نیبیی  هوا عیصنا و رانیایی  هواي  روین صنعت درباره  او. اسـت  دهیرسـ  چـاپ  بـه  ای
 و تجـارب  بـه  مربـوط  آنهـا  ازی  بخـش  کـه  است داده صورت عراق و رانیا جنگ با ارتباط دری  عیوس قاتیتحق

  .است اوی شخص مشاهدات
ـ ا .باشد  میجهان سرتاسر در برجسته خلبانان با گفتگوها از عیوساي  هنیگنجي  دارا شاپیب فرزاد  فقـط  امـر  نی

ي همکـار  بـا  گذشـته  الس 4ی  ط در شاپیب و کوپر آن در که استي  اثر نیچهارم کتاب نیا. است شاپیب مختص
 بـه  Osprey انتـشارات ي  بـرا ی  اشـتراک  بـصورت  کـه  استي  اثر نیدوم کتاب نیا زین و آوردند دیپد آنرا گریکدی

  .بودند رسانده چاپ به را "یرانیا فانتوم ،F-4هاي  گان ی"کتاب آنها نیا از شیپ. اند رسانده چاپ
  ریلو میج
ی زمـان  از او. است شده بزرگ و افته ی رشد ماساچوست و ریشاوهمپیت در که است االصلی  سیانگل ک ی ریلو میج
 موضـوعات  بـا  ارتبـاط  در را اثـر  نیچنـد  اش یزندگ طول تمام در و کرد نوشتن به شروع گرفت دست به قلم که

  .است آورده در ریتحر رشته به مختلف
 آورد  مـی  دست به پارچه و کتان از کهیی  ها روغن با تا دهد  می حیترج میج. باشد  می زین نقاش و طراح ک ی او
 گریکـد  ی با را پرواز نهیزم در تجاربش و خیتار به عشق او. باشد  می Realism او سبک. کندی  نقاش و بسازد رنگ



 بـا . کنـد  خلـق  را امـروزه یی  هـوا  عیصـنا  بـا  ارتبـاط  دری  خیتار و متفکرانههاي    ینقاش ازي  تعداد تا کند  می ادغام
 کنـد   می استفاده وتریکامپ از میج. دیگرد او آثاری  اصل قسمت به لیتبد اتیجزئ به لیتما وی  کیتکن منطق رفتنیپذ
ـ کند، خلق رای  جنگ زاتیتجه و ماهایهواپ به مربوط ریتصاو اکثری  تالیجید بصورت بتواند تا ـ  ک ی ی سـطح  نیچن
ـ  به لیتبد که است شده باعث دارد وجود اوی  تالیجید آثار در که اتیجزئ از  ناختهشـ  و زبردسـت  هنرمنـد  ک ی

 .بشود شده
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