با شکست ارتش عراق در عمليات بيتالمقدس ،جايگاه سياسی دشمن در جهان متزلزل شد؛ عمليات رمضان در حال شکلگيری و
انجام بود که موضوع برگزاری کنفرانس سران غيرمتعهدها در بغداد مطرح شد تا صدام حسين رئيس اين اجالس باشد.
به گزارش مشرق ،جمهوری اسالمی ايران سياست بیاثر کردن اين اجالس را در دستور کار خود قرار داد و در اولين گام ،اجالس
غيرمتعهدها را تحريم کرد.
بغداد از مدتها قبل به کمک آمريکا به دژ نفوذ ناپذيری تبديل شده و تبليغات بسيار وسيعی در اين رابطه به راه افتاد و عنوان شد
«هيچکس توانايی ناامن کردن پايتخت عراق را ندارد ».
در اين زمان بود که ايجاد ناامنی در بغداد در دستور کار نظامی ـ سياسی جمهوری اسالمی قرار گرفت تا ضمن هدف قرار دادن
تأسيسات پااليشگاهی «الدوره» در جنوب شرقی اين شهر ،از برگزاری نشست سران غيرمتعهدها در بغداد نيز جلوگيری شود.
انجام اين ماموريت به نيروی هوايی ارتش واگذار می شود و سرهنگ خلبان عباس دوران برای جلوگيری از تشکيل کنفرانس سران
غيرمتعهدها در بغداد ،در تاريخ بيستم تيرماه سال  1361مأموريت يافت تا پايتخت عراق را ناامن کند.

خلبان شهيد عباس دوران مجری عمليات استشهادی در بغداد

با توجه به اهميت فوقالعاده موضوع ،شش تن از برجستهترين خلبانان نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران و سه فروند
هواپيمای فانتوم برای انجام اين مأموريت در نظر گرفته شدند تا ناتوانی رژيم بعث در تأمين امنيت آسمان بغداد به جهانيان نشان
داده شود.
خلبانان انتخاب میشوند .تصميم بر اين بود تا سه فروند فانتوم کامال مسلح به پرواز درآيند ،هر سه ،تا مرز پرواز کرده و تنها دو
فروند از مرز گذشته و به هدف حملهور شوند.
فانتوم سوم در همان جا منتظر میماند تا در صورت نياز به آنها بپيوندد .مأموريت خلبانان ،انجام عمليات روی بغداد و بمباران
پااليشگاه ،نيروگاه اتمی ،پايگاه الرشيد يا ساختمان اجالس در اين شهر بود.
ساعت 5:30صبح سیام تيرماه  61مأموريت آغاز شد در حالی که فانتوم شماره يک ،رهبری گروه پرواز را بر عهده داشت.
حرکت گروه پرواز از شرق بغداد به جنوب شرق آن شهر و سپس «پااليشگاه الدوره» پيشبينی شده بود .خلبانان میبايست پس از
عبور از مرز و ناامن کردن آسمان بغداد ،به انجام ماموريت خود بپردازند و اين در حالی بود که پيشرفتهترين تجهيزات پدافند هوايی
از آسمان اين شهر حفاظت میکرد.
عباس دوران در نامههای مربوط به اين ماموريت ،مقابل اسم پدافندهای مختلفی که عراق از کشورهای اروپايی خريده بود ،نوشته
است« :نود درصد احتمال برگشت نيست».

سه فروند جنگنده فانتوم تا مرز پرواز میکنند ،يکی از آنها جدا شده و دو فروند ديگر به فرماندهی سرهنگ دوران ،وارد خاک عراق
میشوند.
جنگندهها تا  15کيلومتری بغداد بدون هيچ مشکلی پيش میروند تا اينکه در اين نقطه ،با ديوار آتش و پدافند دشمن روبهرو شده
و در همين فاصله چند گلوله به يکی از هواپيماها برخورد میکند.
با اصابت اين گلولهها ،موتور سمت راست هواپيمای دوران از کار میافتد اما او باز هم تصميم به ادامه عمليات میگيرد.

بنابراين هواپيماها به سمت جنوب شرقی شهر بغداد که پااليشگاه «الدوره» در آنجا بود ،ادامه مسير داده و با اين که پدافند دشمن
بسيار قوی عمل میکرد ،تمام بمبها را روی اين پااليشگاه تخليه میکنند.
جنگندهها پس از تخليه بمبها به مسيری ادامه میدهند که در نهايت به سالن کنفرانس سران غيرمتعهدها ختم میشد.
پااليشگاه به شدت در آتش میسوخت و دود ناشی از سوختن پااليشگاه ،فضا را پوشانده بود و تا اين لحظه عمليات کامال
موفقيتآميز به پيش میرفت.
در اين زمان قسمت عقب هواپيمای دوران نيز مورد اصابت چندين گلوله ضدهوايی قرار گرفته و از بين میرود .هواپيما آتش گرفته
و عباس از خلبان عقب (منصور کاظميان) میخواهد که هواپيما را ترک کند و وقتی جوابی نمیشنود ،دکمه خروج اضطراری کابين
عقب را زده و کاظميان به بيرون پرتاب میشود.
فرمانده گروه در اين لحظه طبق گفتههای قبلی خود ،تصميمی مبنی بر ترک هواپيما ندارد .وی بارها گفته بود« :اگر هواپيما بال
نداشته باشد خودم بال در آورده و بر سر دشمن فرود میآيم و هرگز تن به اسارت نخواهم داد».

شعلههای آتش هرلحظه شديدتر و ارتفاع هواپيما نيز هر لحظه کمتر میشد تا اينکه هتل محل برگزاری اجالس غيرمتعهدها پيش
روی خلبان قرار گرفت.
به سوی هتل حرکت کرده و هواپيما را (درحالی که هنوز هدايت آن را برعهده داشت) ،به ساختمان آن میکوبد.
اين اقدام شهادتطلبانه عباس دوران در ناامن ساختن آسمان بغداد ،موجب شد تا برگزاری اين اجالس از بغداد به دهلی نو منتقل
شود.

بقايای پيکر پاک امير االستشهاديون ،خلبان عباس دوران بعد از  20سال در تاريخ  30تيرماه  1381به کشور بازگشت و در
زادگاهش (شيراز) به خاک سپرده شد.
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