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 1399 تابستان ،دوشماره  ،چهارم سال فرماندهی و کنترل، پژوهشی -علمی  فصلنامه

 

 

 های عملکرد فرماندهی و کنترل پدافند هوایی در جنگ ایران و عراق   درس آموخته

 6، فهیمه کرمی5پیمان خرازیان، 4علیرضا خلعتبری 3بصیری،مهدی ، 2، مسعود مقدس1فر رضا جهان

   12/06/1399تاريخ پذيرش:                                                                                  15/02/1399تاريخ دريافت: 

          

 چکیده
های دفاع مقدس و مقایسه  به هوا و رادار( در سال  بررسی عملکرد پدافند هوایی )سامانه زمین» پژوهشیمقاله پیش رو بر اساس طرح           

فوق با  پژوهشیبه رشته تحریر درآمده است. طرح « های گرفته شده از آن جهت ارتقاء توان رزمی سازمان تطبیقی آن با پدافند هوایی عراق و درس

گیری از تاریخ شفاهی و مشارکت و مصاحبه با  اکز اسناد ارتش، سپاه، ستاد کل پدافند هوایی کشور و بهرهتکیه بر اساس اسناد و مدارک موجود در مر

پدافند به رشته تحریر در آمده است. در نگارش این مقاله که توسط نویسندگان در  جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یها فرماندهان پدافند هوایی در سال

ترجمه  مطالعاتی غیرایرانیگیری از کتب و منابع  ز روش کیفی استفاده شد. انجام مصاحبه با پیشکسوتان پدافند هوایی، بهرهبه ثمر رسیده است، ا هوایی

ها و پاسخ گوی ابهامات موجود در اسناد بود.  تکمیل کننده خالء، ماندهان و رزمندگان پدافند هواییفر های یادداشتها و  نوشته گیری از دست شده، بهره

های دفاع  های زمین به هوا و رادار در سال پدافند هوایی جمهوری اسالمی ایران در بخششبکه فرماندهی و کنترل این مقاله ضمن بررسی عملکرد در 

رات نیروی هوایی عراق و پدافند هوایی عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت. ابتکا شبکه فرماندهی و کنترل دفاع هوایی عراق از جمله مقدس، عملکرد

مهم و  نبردهایشهید سرلشکر منصور ستاری، نقش پدافند هوایی در برخی از  ابتکارات پدافند هوایی به ویژه در شبکه فرماندهی و کنترلانجام شده 

ن مقاله مورد نقش پدافند هوایی در جنگ شهرها و...، عملکرد پدافند هوایی عراق در بخش رادار و زمین به هوا و... از جمله مواردی است که در ای

پایه مورد بررسی قرار  بررسی قرار گرفت. همچنین در این مقاله سیر تطور مرکز ثقل دفاع هوایی ایران از دفاع هوایی هواپایه به دفاع هوایی زمین

  به هوا و رادار( در عملیات  زمینهای عملکرد فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ج.ا.ا )سامانه  درس آموخته» گرفت. مسئله اصلی در این مقاله این بود که:

 «دفاع مقدس چیست؟

 مدیریت دانش، درس آموخته، فرماندهی و کنترل، پدافند هوایی، دفاع مقدس: واژگان کلیدی
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 مقدمه.1
های  ها و دالوری گذشت چندین سال از رشادتبا 

)به های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال

و  پدافند هوایی ارتششبکه فرماندهی و کنترل ویژه 

داشت اتفاقات و  ، ثبت و نگارش و نگاه( اجزای آن

های  رویدادهای این دوران پرفرازونشیب یکی از گنجینه

های بعد از ما را  تواند نسل که مییادماندنی خواهد بود   به

شان را که  در جریان ماوقع قرار داده و پیشینه گذشتگان

همواره مورد افتخار آنان خواهد بود برایشان به یادگار 

 بگذارد.

ثبت و ضبط حوادث جنگ تحمیلی در افزایش اعتماد 

به نفس کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز موثر 

سازی  ان نظامی، دارای نقش هویتاست. تاریخ هر سازم

برای آن سازمان خواهد بود. خصوصاً تاریخی که توأم با 

 افتخار باشد.

عملکرد سامانه فرماندهی و از جمله این عملکردها، 

کنترل پدافند هوایی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه 

 ایران است.

و کنترل پدافند  برای بررسی عملکرد فرماندهی

های زمین بهوا و رادار ، عملکرد  بخش بررسی هوایی، 

نیاز  نیروی هوایی عراق و پدافند هوایی عراق نیز مورد

. شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ایران در است

زمان جنگ با عراق و ابتکارات انجام شده توسط پدافند 

هوایی به ویژه شهید سرلشکر منصور ستاری، نقش پدافند 

های مهم و نقش پدافند هوایی  یاتهوایی در برخی از عمل

در جنگ شهرها و...، عملکرد پدافند هوایی عراق در 

بخش رادار و زمین بهوا و... از جمله مواردی است که در 

الزم است  . همچنینگیرد میاین مقاله مورد بررسی قرار 

در این مقاله سیر تطور مرکز ثقل دفاع هوایی ایران از  که

پایه مورد بررسی  دفاع هوایی زمین دفاع هوایی هواپایه به

درس » که: است. مسئله اصلی در این مقاله این گیردقرار 

های عملکرد فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ج.ا.ا  آموخته

دفاع مقدس   به هوا و رادار( در عملیات  )سامانه زمین

 «چیست؟ 

 

 تشریح و بیان مساله .2

 تشریح مسئله:-الف

چنان اهمیت دارد هویت در هر سازمان نظامی آن    

( Sprite De Corpsکه کارشناسان نظامی همیت قسمتی )

دانند. زیرا هویت را از نتایج وجود هویت سازمانی می

سازمانی منجر به ایجاد تعلق خاطر به سازمان و بروز 

شود. از سوی دیگر حفظ  وفاداری به عملکرد پیشینیان می

ها یکی دیگر از ضروریات  صوصاً در سرپنجهاراده رزم خ

باشد. یادآوری هویت و اعتبار یك  هر سازمان نظامی می

سازمان نظامی برای عامه مردم خصوصاً کارکنان زیر 

تواند منجر به ارتقاء منزلت  مجموعه آن سازمان می

اجتماعی ،رشد خودباوری و عزت نفس و در نهایت 

از آن، ارتقاء توان دفاعی حفظ و ارتقاء اراده رزم و منتج 

 کشور گردد.

 یمند با توجه به موارد فوق ،محقق با اتکا به عالقه

،مطالعه و دقت نظر و مشاهده ضعف فراگیر در جمع و 

ثبت اسناد و مدارک مرتبط و اقدامات مقطعی و گذرا و 

بی ثبات در این زمینه بر آن شد تا با انجام این تحقیق 

را موشکافانه مورد قرار دهد و به عملکرد پیشینیان پدافند 

ثبت و ضبط آن بپردازد.  پدافند هوایی عراق در بخش 

زمین به هوا و رادار نیز  در این طرح مورد بررسی قرار 

آموزی از عملکرد و اعمال مدیریت  خواهد گرفت. درس

های بر  دانش نیز بخشی دیگر از طرح خواهد بود. درس

ایران و یا عراق در گرفته از عملکرد پدافند هوایی 

تواند منجر به ارتقاء توان رزم  های جنگ تحمیلی می سال

 سازمان شود.

 بیان مسئله: -ب

 مسئله اصلی در این مقاله این بود که:

های عملکرد فرماندهی و کنترل پدافند  آموخته درس»

دفاع   به هوا و رادار( در عملیات  هوایی ج.ا.ا )سامانه زمین

 «مقدس چیست؟ 

 عبارتند از: مقالهدر این  توجهیرهای مورد متغ 
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متغیر مستقل)کالن(: عملکرد فرماندهی و کنترل 

 پدافند هوایی ج.ا.ا 

 زمین به هوا یها متغیر مستقل)جزء(: سامانه

 رادار یها متغیر مستقل)جزء(: سامانه

های عملکرد فرماندهی و  متغیر تابع: درس آموخته

 کنترل 

 

 ضرورت و اهمیت:.3

پرداختن به این مسئله یك ارزش محسوب  اهمیت:

شود و محقق به اهمیت آن پی برده است که با  می

گذار  ریتواند گام مثبت و تأث پرداختن به این مقوله می

 بردارد.

های اخیر سایر نیروها و  با توجه به اینکه در سال

های نظامی در مجموعه نیروهای مسلح جمهوری  سازمان

ثبت، ضبط و تدوین تاریخچه اسالمی ایران اقدام به 

عملکردی خود و بیان آن داشتند لذا انجام این کار در 

شود.  مجموعه ق پ ه خ )ص( آجا مهم محسوب می

بررسی عملکرد پدافند هوایی ارتش »انجام طرح تحقیقاتی 

های  جمهوری اسالمی ایران )زمین به هوا و رادار( در سال

خ )ص( به پاسخگوی نیاز دائمی ق پ ه « دفاع مقدس

های پیشینیان است. از  تاریخی به ثبت رسیده از فعالیت

در راستای انتقال  تواند یسویی دیگر انجام این طرح م

دانش پیشکسوتان به نسل جوان و اعمال مدیریت دانش 

 تلقی شود.

ضرورت: در شرایط کنونی که کوتاهی و یا هر علت 

ن یك دیگر در نپرداختن به این موضوع باعث از بین رفت

ها،  تاریخ و عملکرد چندین ساله )ابتکارات، رشادت

شود ضرورت این قضیه احساس  ایثارها و ...( می

 .گردد می

های نظامی بابیان  در شرایط کنونی که همه سازمان

های دفاع مقدس اقدام به تبلیغ و  عملکرد خود در سال

کنند و این مسئله ضمن اینکه  های خود می نشر فعالیت

تحت تأثیر قرار دادن مخاطبین و افکار عمومی منجر به 

های نظامی هم راستا و موازی نیز  شود بر سازمان می

تأثیرگذار است. در حال حاضر بسیاری از ابتکارات، 

های انجام شده توسط کارکنان  ها وجانفشانی رشادت

های دفاع مقدس، به نام سایر  پدافند هوایی ارتش در سال

این مسئله به دلیل عدم ثبت و نیروها ثبت شده است و 

های  های پدافند هوایی ارتش در سال ضبط دقیق فعالیت

 .دفاع مقدس است

از سوی دیگر نادیده گرفتن تجربیات کسب شده در 

ها منجر به تکرار مشکالت خواهد شد که این  آن سال

تکرار به قیمت از دست دادن سرمایه انسانی و مادی رقم 

تداوم حفظ تجربیات به دست خواهد خورد. لذا ضرورت 

آمده از عملکرد پدافند هوایی در جنگ تحمیلی و افزایش 

 وری سازمانی محسوس است. بهره

 

 سئواالت تحقیق:.4

 سؤال اصلی در این تحقیق این است که:

های عملکرد فرماندهی و کنترل پدافند  درس آموخته

دفاع   به هوا و رادار( در عملیات  هوایی ج.ا.ا )سامانه زمین

 مقدس چیست؟ 

  

 سؤاالت فرعی در این تحقیق عبارتند از:

عملکرد سامانه زمین به هوای پدافند هوایی در  - 1

 دفاع مقدس چگونه بوده است؟ یها سال

های  عملکرد سامانه رادار پدافند هوایی در سال- 2

 دفاع مقدس چگونه بوده است؟

 

 اهداف تحقیق:.5

 هدف کلی:-الف

تحقیق در دو مرحله محقق هدف اصلی در این 

 :شود می

مرحله اول: تبیین عملکرد فرماندهی و کنترل پدافند 

های دفاع  هوایی ارتش ج.ا.ا.)زمین به هوا و رادار( در سال

مقدس با عنایت به سازمان رزم پدافند هوایی ج ا ا و 

 سازمان رزم آفند هوایی دشمن

های گرفته شده از عملکرد  مرحله دوم: احصاء درس

  جهت ارتقاء توان رزمی سازمان ایراندافند هوایی پ

 اهداف فرعی:-ب
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تبیین چگونگی عملکرد سامانه زمین به هوای  - 1

  دفاع مقدس یها پدافند هوایی در سال

تبیین چگونگی عملکرد سامانه رادار پدافند هوایی - 2

  های دفاع مقدس در سال

های گرفته شده از عملکرد پدافند  احصاء درس -3

های دفاع مقدس جهت ارتقاء توان رزمی  وایی در ساله

 پدافند هوایی ج.ا.ا

 

 نوع و روش تحقیق: .6

 .ای است نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی  توسعه

روش تحقیق، توصیفی تاریخی است. اگر چه از روش 

نیز بهره گرفته شده است. از سوی  تاریخ شفاهیتحقیق 

توصیف کیفی  در این تحقیق ضمن بررسی و دیگر 

ها، رابطه بین متغیرها مورد تحلیل قرار گرفته و محقق  داده

گیری از اسناد و مدارک، مصاحبه  با صاحب  با بهره

آوری و  نظران، کارشناسان و متخصصان، اطالعات را جمع

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بنابراین تحقیق 

کیفی توصیفی و شیوه تجزیه و تحلیل محتوا به صورت 

 است.

 

 جامعه آماری و جامعه نمونه  .7

کلیه اسناد در این پژوهش مورد مطالعه آماری جامعه 

و مدارک مرتبط با عملکرد نیروهای مسلح )ارتش، سپاه 

جنگ در طول هشت سال در حوزه پدافند هوایی و...( 

و نیز نظریات کارکنان پایور  تحمیلی عراق علیه ایران

جنگ در  حوزه پدافند هوایی های ستادی و عملیاتی رده

 است. تحمیلی

نمونه آماری: جامعه نمونه منطبق بر جامعه مورد  

 مطالعه است.

 

 روش و ابزار گردآوری داده ها .8

ای بررا  از نرروع کتابخانرره روش گررردآوری اطالعررات  

کلیره  و همچنرین مطالعره   گیری از ابزار اسناد و مدارک  بهره

 در خصوص عملکررد  دشدهییآثار مکتوب دارای اصالت تأ

پدافند هوایی ایران و یا عراق که در شمار اسرناد محسروب   

نظیرر   ،نشده ولی دارای ارزش مرجرع قررار گررفتن اسرت    

 کتب منتشر شده از سروی نویسرندگان خرارجی و داخلری    

 بره عنروان یکری از    های هدفمند صاحبهمهمچنین  باشد. می

این تحقیرق برا توجره بره نروع آن      داده گردآوری  هایابزار

 مورد استفاده قرار گرفت.)توصیفی تحلیلی( 

 

 مبانی نظری تحقیق: .9

 پدافندهوایی و جنگ تحمیلی  

و هرای اخیرر    بررسی ماهیت تهدیدات نظامی و جنرگ 

پیشرفت روزافزون تجهیزات نظرامی بره ویرژه حروزه هروا      

رزم و ارتقای توان فضا، لزوم توجه علمی به پدافند هوایی 

در حوزه پدافند هوایی را مشخص کررده اسرت. )غفراری،    

1398 :108)   

از سوی دیگر نباید از یاد برد که نرب  پدافنرد هروایی    

تپررد و شرربکه   در قالررب شرربکه فرمانرردهی و کنترررل مرری  

فرمانردهی و کنترررل پدافنررد هرروایی، سررتون فقرررات دفرراع  

ای هرم   شرود کره لحظره    وری محسروب مری  هوایی هر کش

برردون آن قابلیررت جرردی برررای تجهیررزات و   ترروان  نمرری

های پدافند هوایی در سطح راهبرردی تعریرف کررد.     سامانه

هرای پدافنرد هروایی     مقردورات و قابلیرت سرامانه    در واقع

نماید تا همواره تحت امر یك شربکه فرمانردهی    ایجاب می

. عمررل نماینررد و پایرردار و کنترررل یکپارچرره، مسررتحکم  

 (.82: 1397)محمدی و دیگران، 

تررین امرور بررای توجره      در این راستا یکی از مقدماتی

علمی به پدافند هوایی، بررسی تجربیات به وقروع پیوسرته   

رود. مسرئله دیگرر    بره شرمار مری    در حوزه پدافنرد هروایی  

 های قرن بیستم در حوزه هوانوردی است. ویژگی

باتوجرره برره گسررترش اسررتفاده از انررواع هررواگرد در    

ایرن قررن رابایرد     قررن بیسرتم،   های بوقوع پیوسته در جنگ

زمینری و نبردهروایی   -قرن تغییر راهبرد نبرد بره نبررد هروا   

دانست. هرچندکه بعردها و در آسرتانه قررن بیسرت ویکرم      

ای یافرت و  فضا به عنوان بعدچهارم قردرت اهمیرت ویرژه   

قدرتهای برزر  نظرامی دنیرا در صردد تسرخیر آن جهرت       

اشرند. طری ایرن    تامین امنیت ودستیابی به اهداف خود می ب

سالها هر اندازه که اهمیت دستیابی به جنگنرده هرا و بمرب    
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های جدیرد بررای قردرتهای برزر  بیشرترمی شرود،        افکن

افزارهررای یررابی برره جنررگاهمیررت پدافنرردهوایی و دسررت

هرای  از رادارهرای اخطرار اولیره ترا سرامانه      -پدافندهوایی 

پدافنررردهوایی ضدموشرررك و حتررری آتشررربارهای تررروپ 

شرود. درایرن    تر مری  رای سایر کشورها حیاتیب -ضدهوایی

ترین جنگهرای  میان جنگ ایران و عراق که یکی از طوالنی

ای مناسررب از لررزوم دسررتیابی  قرررن حاضراسررت، نمونرره 

باشرد. درایرن   کشورها به پدافندهوایی قروی ومطمرئن مری   

ها  مجهز به پیشرفته ترین هواپیماهای شررقی   جنگ عراقی

 .(77الی 66 : 1389فر، جهان)وغربی بودند

-اگر چه برابر آمار و ارقام موجود تقریباً تعداد جنگ

افزارهای ایران )هواپیما،بالگرد و...( بیش از عراق 

اما پراکندگی نیروهای ایرانی، عدم  (67)همان منبع: بود

انسجام درونی ارتش، اخراج فرماندهان رده باال  و 

مستشاران خارجی، عدم سرویس و نگهداری مناسب 

افزارها و در نتیجه عدم آمادگی عملیاتی جنگ جنگ

افزارها و... منجر به کاهش توان رزمی ارتش جمهوری 

ب شده بود. درصد سال قبل از انقال 50اسالمی ایران به 

های ارتش وجود  ها و رده این مشکالت در تمام تخصص

ها از این قائده مستثنی داشت و پدافندهوایی در تمام نیرو

نبود. اگرچه پدافندهوایی نیروی هوایی  موظف به کشف، 

شناسایی، ردگیری و انهدام هرنوع هواگرد دشمن است اما 

در سایر  باتوجه به وجود سازمان وتجهیزات پدافندهوایی

نیروها ، هرکدام از نیروهای زمینی و دریایی و حتی در 

در  -ارتفاع کم-مواقعی ژاندارمری موظف به دفاع هوایی 

برابر اشیاء پرنده دشمن در محدوده عملکرد خود بودند. 

-لذا بررسی وضعیت پدافندهوایی سایر نیروها در نتیجه

با گیری عملکرد پدافندهوایی نیروی هوایی که بعدها 

تدبیر مقام معظم رهبری  به عنوان قرارگاه پدافندهوایی 

خاتم االنبیاء )ص( آجا بصورت مستقل به دفاع از آسمان 

آبی ایران زمین می پردازد خالی از لطف نیست. بنا بر 

با وجود آنکه تجاوزات »اسناد ثبت شده  در تاریخ جنگ، 

همان آغاز شده بود، از  1358هوایی عراق از اوائل تیرماه 

آغاز تجاوز،کمبود جنگ افزار پدافندهوایی در یگانهای 

اجرایی و صف نیروهای مختلف  احساس شد. به عنوان 

زرهی  81مثال  در نیروی زمینی، به دلیل ذکرشده  لشکر

افزار از نیروی زمینی درخواست کرد تعدادی جنگ

حسینی، ) «ضدهوایی]ارتفاع کم[ به آن لشکر واگذار کند

و با  1358قبل از آن و در اواخر خرداد ماه   (80:  1387

توجه به اینکه  احتمال حمله هوایی عراق به پادگانهای 

نظامی احساس شد و به جهت جلوگیری از خطرات 

کرمانشاه با استفاده  81حمله هوایی، فرماندهی وقت لشکر

از گردان پدافندهوایی تدابیری در حدمقدورات به عمل 

رپادگان نظامی یك دسته آورد و دستور داد در ه

 .(81)همان منبع: پدافندهوایی مستقر شود

کمبود تجهیرزات پدافنردهوایی ارتفراع کرم در نیرروی      

زمینی به حدی بود که بنا بر اسناد به جای مانده از آن ایرام  

ای ترروپ قبضرره 6، نیررروی زمینرری از تررأمین یررك دسررته  

 نفرر( 30م م  به همراه خدمه مربوطه )حدود  23ضدهوایی 

جهت حفاظت از انبارهرای مهمرات  اعظرم پنراه بره ارزش      

البتره  . (109:  1387حسرینی،  )چندین میلیارد ریال ناتوان بود

ضرعف پدافنرردهوایی نیرروی زمینرری ترا آخرررین روزهررای    

منتهی به حمله عراق به ایران گریبانگیر این نیررو برود. بره    

زرهرری از  81لشررکر  1359شررهریور  27عنرروان مثررال در 

ینی درخواست کرد برای ایجاد آترش ضردهوایی   نیروی زم

م احتیراج دارد.  م 23در منطقه خران لیلری بره یرك آتشربار      

در عررررد حررردود  81جالرررب اینجاسرررت کررره لشرررکر 

کیلررومتر )از مررز تررا   200کیلرومتر و در عمررق حردود   500

کررد. برا ایرن حرال فرمانردهان      کرمانشاه( انجام وظیفه مری 

د کره برا تردابیر منطقری     نیروی زمینی شدیداً در تالش بودن

مشکالت را حل کند. به عنوان مثال جابجرایی آتشربارهای   

ضدهوایی از لشکرها وگروههای دورتر از صحنه نبررد بره   

 24صحنه نبرد یکی از تدابیر فوق برود.در همرین راسرتا در   
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توپخانه اصرفهان   44نیروی زمینی  به گروه  1359شوریور 

م م و دو  23ی دسررتور داد سرره آتشرربار ترروپ پدافنرردهوای 

م م را آماده سازد تا بنا بره دسرتور بره     130آتشبار توپخانه 

 غرب کشور  اعزام شود.

هددا ت تلنیددری  ترفنددد ضددربت نعسددت  را ددی 

برنیروی هوایی و پدافندهوایی جمهوری اسدممی  

 ایران

ها  با تصور اینکه نیروی هوایی ایران اصلی ترین  عراقی

و با الهام گرفتن از  1شود محسوب میخطر در برابر آنها 

که -روزه 6حمله غافلگیرانه رژیم صهیونیستی در جنگ 

طی آن صهیونیستها با استفاده از عنصر غافلگیری ظرف 

ساعت نیروی هوایی مصر، سوریه، اردن، لبنان و حتی 6

، با استفاده از دهها فروند -گیر کردند عراق را زمین

 1359ر شهریو 31روز  1400هواپیمای عراقی در ساعت 

شهر  19فرودگاه اصلی ،  4با عبور از مرزهای ایران از 

ایران را مورد حمله قرار دادند. آنها سعی در نابودی 

نیروی هوایی ایران در  بر روی زمین داشتند. در این 

حمله نیروی هوایی عراق از دستیابی کامل به اهداف خود 

ای بتونی بازماند زیرا بیشتر هواپیماهای ایرانی در آشیانه ه

شد. مقام معظم رهبری که در و ضد بمب  نگهداری می

آن زمان نماینده حضرت امام )ره( در شورای عالی دفاع 

بودند در ارائه گزارش خود به مجلس در اول مهرماه  

به توان باالی پدافندهوایی در جنگ ،ساقط نمودن  1359

هواپیمای میگ عراقی توسط پدافندهوایی و اسارت خلبان 

سرلشکرعراقی )وفیق السامرایی( از . 2کنداشاره می آن

ها   مسئوالن استخبارات عراق در مورد حمله هوایی عراقی

با فرارسیدن شب معلوم شد » گوید:می 59شهریور  31در 

که نتیجه حمله هوایی ما کامال ناامیدکننده است.همه زیانی 

و  که به ایران وارد شده بود، انهدام یك هواپیمای جنگنده

                                                           
1
 با توجه برتری زرهی عراق بر ایران 
 10ص ،  123ش ، 1380، شهریور صنایع هوایی 2

یك هواپیمای مسافربری بود. درحالی که ما یك فروند 

هواپیمای بمب افکن سنگین  ساخت شوروی )سابق(  از 

از دست دادیم.این هواپیما با آتش  16نوع توپولوف 

موشك زمین بهوا راپیر درحوالی استان ایالم  ودر راه 

عزیمتش برای بمباران پایگاه هوایی اصفهان سرنگون شد 

آن به هالکت رسیدند .یك فروند دیگر از وکلیه خدمه 

این نوع هواپیما را در شمال عراق، بوسیله موشك راپیر 

 .«از دست داده بودیم 1974ایرانی در سال 

 (.57:  1374السامرایی،  )وفیق

 1359در واکنش به این حرکت گستاخانه، در اول مهرر 

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران با به پرواز در آوردن 

فرونرد  از آنهررا   140هواپیمرای جنگری و عبررور دادن    200

برفراز عراق و حمله به همه پایگاهها، فرودگاههرا ومراکرز   

مهم عراق)به غیر از پایگاه الولید که در غرب عراق وجرود  

توسرط هواپیماهرای ایرانری      H3دارد و بعدها در عملیرات  

ای بره نیرروی هروایی    مورد حمله قرار گرفت( چنان ضربه

هرا  بعردها مجبرور بره تقویرت       ق وارد کرد کره عراقری  عرا

نیروی هوایی خود برا هواپیماهرای شررقی وغربری شردند.      

افسران کنترل شکاری نقش موثری در انجام موفقیرت آمیرز   

داشتند. مرور خراطرات سررهنگ بازنشسرته     3-عملیات اچ

افروز و همچنین اسناد موجرود در ایرن خصروص جالرب     

 .(69: 1389فر،  )جهان توجه است

های محوله به پدافندهوایی در زمدان   ماموریت

 جنگ

در زمان جنرگ تحمیلری پدافنردهوایی عرالوه براینکره      

وظیفه تأمین امنیرت هروایی صرحنه نبررد و خطروم مقردم       

جبهه ها را برعهده داشت، وظایف دیگری از جملره ترأمین   

دفاع هوایی ازشهرها در مقابل هواپیماها و حتی موشرکهای  

عراقی، دفراع هروایی از  مراکرز مهرم و اسرتراتژیك      اسکاد 

هرا، پلهرا و حتری دفراع از     کشور نظیر پاالیشگاهها،کارخانه

مراکز غیر اسرتراتژیك کشرور را نیرز  برعهرده داشرت. در      

کشها دفاع از نفتکشهای ایرانی در برابرر تهراجم   جنگ نفت

هررا  همررراه بررا نیررروی هرروایی برعهررده     هرروایی عراقرری 
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د. اگرچرره معمرروال عملکرررد درخشرران   پدافنرردهوایی بررو 

پدافنرردهوایی برره دالیررل امنیترری و حفرراظتی در گمنررامی    

خورد اما در مواردی مسرئولین و یرا حتری    تبلیغاتی رقم می

خبرنگاران مستقیماً عملکرد پدافنردهوایی وسراقط نمرودن    

هواپیمررا یررا حترری موشررکها را بوسرریله کارکنرران غیررور     

-ردنرد و در مصراحبه  کپدافندهوایی از نزدیك مشاهده مری 

کردند. چنان که یکری از مسرئولین   های خود آن را بیان می

بلندپایه وقت کشرور بررای بازدیرد از وضرعیت جبهره هرا       

راهری شرلمچه مری شرود و در زمران تهراجم هواپیماهرای        

عراقرری شرراهد سرراقط شرردن هواپیماهررای فرروق توسررط    

ای برا صردا و سریما    پدافندهوایی ارتش بود لذا در مصاحبه

له نبرد شرجاعانه کارکنران پدافنردهوایی را شررح مری      مسئ

دهد. در موردی دیگر امام جمعره وقرت خرارک در زمران     

جنررگ تحمیلرری در نمرراز جمعرره از مشرراهدات خررود در   

خصوص سراقط نمرودن موشرك زمرین بره زمرین عراقری        

 .1توسط پدافندهوایی قهرمان ارتش سخن می گوید

 تحول در ساختار پدافند هوایی کشور

کندگی تجهیزات پدافند هوایی در برین نیروهرای   پرا   

مختلف )پدافنرد هروایی نیرروی هروایی، نیرروی دریرایی،       

نیروی زمینی، سپاه، ژاندارمری و...( و کمبود تجهیرزات در  

بخش اصلی متولی پدافند هروایی کشرور، عردم همراهنگی     

هرای دارنرده تجهیرزات پدافنرد هروایی،       بین نیروها و یکان

هرای مختلرف نظیرر     نردهی در حروزه  خأل در وحدت فرما

هدایت عملیاتی، آمادی و پشتیبانی پدافند هروایی و... نیراز   

برره سرراختار جدیرردی در حرروزه پدافنررد هرروایی کشررور را  

با تدبیر مقرام   1364مشخص نمود؛ بر همین اساس در آبان 

معظم رهبری که در آن زمان ریاست جمهروری و ریاسرت   

نرد، سرتاد کرل پدافنرد     دار بود شورای عالی دفراع را عهرده  

که در ابتدا برا نرام سرتاد نظرارت برر امرور        –هوایی کشور 

تشرکیل و دکترر    -شرد  پدافند هوایی کل کشور شناخته می

حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد یادشده معرفی شرد. از  

ها و گسرترش   جایی جمله وظایف این ستاد نظارت بر جابه

رت برر امرور   افزارهای پدافنرد هروایی، کنتررل و نظرا    جنگ

                                                           
1
 مصاحبه امیر مقیسه،  2ویژه نامه رزمایش مدافعان آسمان والیت  

تعمیررر و نگهررداری، آمرروزش کارکنرران، تجهیررز نیروهررای  

گانه سپاه بره تجهیرزات پدافنرد هروایی و... برود. دکترر        سه

هررایی  دار مسررئولیت حسررن روحررانی پرریش از ایررن عهررده 

همچون نماینرده فرمانرده جنرگ در شرورای عرالی دفراع،       

االنبیراء )ص( و... برود. وی در    رئیس سرتاد قرارگراه خراتم   

امکانات پدافنرد هروایی عمردتاً در    »کند: ای بیان می همصاحب

ای در آن  اهلل خامنره  اختیار نیروی هوایی ارتش برود و آیرت  

مقطع مسئولیت در ارتش داشتند، تحت عنوان، تمشریت در  

امور ارتش و رئیس شورای عالی دفاع هرم بودنرد و آقرای    

هاشمی در آن دوره فرمانردهی میردان جنرگ را بره عهرده      

 داشتند.

مسئله فرماندهی پدافند هوایی از اینجرا شرروع شرد        

عرراق خیلری زیراد شرد.       امکانات هوایی 1364که در سال 

را از شوروی سرابق و بعردها    25 -میراژ را از فرانسه، میگ

سوپراتاندارد را از فرانسه گرفت، ولی به ما هری  کشروری   

مران کمترر    کررد و هرر روز تعرداد هواپیماهرای     کمك نمری 

هرای پیراپی    هرا  برا بمبراران    در ایرن مقطرع عراقری    شد. می

 خارک، صادرات نفت ما را قطع کردند. 

 3ترا   2از آغاز جنگ، این اولین بار برود کره بره مردت     

هفته صادرات نفت قطع شرد. در آن مقطرع آقرای هاشرمی     

مرا خواست تا مسئولیت پدافند هوایی را برر عهرده بگیررم    

ای مررا   که من موافقرت نکرردم. روز بعرد آیرت اهلل خامنره     

خواست و گفتند باید مسئولیت پدافند هوایی را بپذیریرد و  

ه دالیل عدم موافقت خودم را اعالم کردم و گفتم من دوبار

کرنم. ایشران    فرد دیگری را منصوب کنید. من هم کمك می

فرمودند من و آقای هاشرمی از سروی امرام ایرن اختیرار را      

داریم که اگر مسئولیتی را برای فردی تشرخیص دادیرم بره    

گویم این کار برر   آن فرد حکم شرعی کنیم و من به شما می

ینی اسرت و از طررف امرام بره شرما تکلیرف       شما واجب ع

کنم و لذا من قبول کردم. ولی با ایشان توافق کردیم کره   می

حکم یك ساله صادر نمایند که البته بعداً آن حکرم تمدیرد   

ادامره یافرت. بعرد     1370شد و تا پایان جنگ، حتی تا سال 

از این پدافند کل کشور تشکیل شد که متشکل از مسرئولین  

ارتش و سپاه بود، البته سپاه امکانرات زیرادی   نیروی هوایی 
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نداشت. چنرد نفرر نماینردگان مجلرس هرم در ایرن سرتاد        

وی در بخشی دیگر از مصاحبه خرود در   1«حضور داشتند.

خصوص اهمیت عملکرد پدافند هوایی و نقش سرتاد کرل   

اولین عملیراتی کره بعرد از تشرکیل     »گوید: پدافند هوایی می

 8ر، داشرتیم عملیرات والفجرر    ستاد پدافند هوایی کل کشرو 

)فاو( بود، در عملیات قبلی که بدر بود فقط یك هواپیمرای  

سررامانه هرراوک مررا  2و  2عراقرری را توانسررته بررودیم بررزنیم

خسارت دید. به دوستان گفرتم بایرد کراری کنریم کره هرر       

هواپیمای عراقری را بزنرد و از برین     5سامانه هاوک حداقل 

 15آماده کردیم کره حرداقل   سامانه  3برود و به این ترتیب 

هواپیما بزنیم. کار بسیار زیادی شد و در شرایطی که عرراق  

های ضد رادار از فرانسه خریرده برود، توانسرتیم در     موشك

فرونرد هواپیمررای عراقرری را   77عملیرات والفجررر هشررت،  

سرابقه برود و بعرد از     که در تاریخ جنگ بری  3سرنگون کنیم

ریکا به عراق رفتنرد کره   عملیات فاو هیأتی از شوروی و آم

ای توانسرته ایرن همره     بررسی کننرد ایرران برا چره سرامانه     

 4. «هواپیما را ساقط کند

گیرری   دهنده اهمیت انسرجام تصرمیم   این سخنان نشان

باشرد. در   در حوزه پدافند هوایی و وحدت فرمانردهی مری  

واقع تشکیل ستاد کل پدافند هروایی کشرور نشران داد کره     

ر حوزه پدافنرد هروایی وحردت    ضرورت کسب موفقیت د

 فرماندهی است.

سامانه های راداری و زمین بده هدوای پدافندد    

 هوایی درحمله به شهرهای ایران

ها  که تروان دفراع دربرابرر اراده پروالدین غیرور       عراقی

مردان ایرانی را نداشتند تصمیم به افزایش حملره هروایی و   

                                                           
منردرج   1387مهرر   3گفت وگودکتر حسن روحانی با همشهری، منتشر در چهارشنبه  1

 www.aftabnews.irدر 
تعرداد هواپیماهرای    104برابر جدول مندرج در کتاب اطلس نبردهای ماندگار، ص   2

 3فروند و تعداد بالگرد های سراقط شرده عراقری    6ساقط شده عراقی در عملیات بدر 

 باشد. فروند می
،در عملیرات   118ص –به استناد جدول مندرج در کتاب اطلرس نبردهرای مانردگار     3

فروند بالگرد عراقی ساقط شرد.اختالف آمارهرا   10فروند هواپیما و  70تعداد ،8والفجر 

به دلیل  تفاوت مقطع زمانی در نظر گرفته شده برای بررسی عملکررد پدافنرد هروایی    

 باشد.  می

مندرج  1387مهر  3گفت وگو دکتر حسن روحانی با همشهری، منتشره در چهارشنبه  4

 www.aftabnews.irدر 

 حمالت موشکی  بره شرهرهای ایرران، مراکرز اقتصرادی و     

عقبررره نیروهرررای ایرانررری گرفتنرررد. هواپیماهرررای میرررراژ 

وتوپولوف  عراقی سعی در وارد نمرودن    25،سوخو،میگ 

ضربات مهلرك بره ایرران داشرتند.اما پدافنردهوایی ج.ا.ا برا       

همررت برراالی خررود  برره دفرراع از شررهرها پرداخت.آنهررا    

موشکهای اسکاد عراقی  را قبل از اصابت بره زمرین مرورد    

د.هواپیماهای مجهرز وپیشررفته عراقری    هدف قرار می دادن

)که هدیه فرانسره ،شروروی سرابق و... برود(را بره راحتری       

سرنگون می ساختند واز اعتقادات خود دفراع مری کردنرد.    

ساقط نمودن چندین فروند هواپیما در شرهرهایی همچرون   

اراک ،تهران ،اصفهان،کرمانشاه و... سندی ارزشرمند از ایرن   

 باشد. یور پدافندهوایی  ج ا ا میحماسه ماندگار کارکنان غ

 در خدمت نیروی هوایی  راق 25-میگ

-در بررسی اسناد و مدارک موجود در خصوص میرگ 

شرود   و عملکرد دفاع هوایی در برابر آن، مشرخص مری   25

در نیرروی هروایی عرراق بردون      25-که به کارگیری میرگ 

هرگونه تبلیغات خاص انجام شد. این در حالی بود کره بره   

گررفتن برخری از هواپیماهرای عرراق برا هیراهوی       خدمت 

 . 5ای همراه بود جنجال رسانه و تبلیغاتی و جار

 240قررارداد خریرد    1979وزارت دفاع عراق در سال  

فروند هواپیما و بالگرد را با دفتر طراحی میگ منعقرد کررد   

 -فرونرد جنگنرده   8( و 25-فرونرد جنگنرده )میرگ    55که 

 فرر،  جهران )شرد  ز شرامل مری  آر( را نیر  25-شناسایی )میرگ 

 .6(187الی  185 : 1391 رمی،ک

ولی مقامات شوروی اجرای قررارداد را مشرروم بره       

برا   7تن از مستشاران خود در عراق کردنرد  18000استقرار 

 24تعررداد  1980قبررول شرررایط از جانررب عررراق در سررال 

برا حفاظرت گردانری متشرکل از چنردین       25 -فروند میگ

نیرروی هروایی شروروی وارد     23-و میگ 21-فروند میگ

هرای   عراق شدند و به این کشور تحویل داده شد. تکنسرین 

                                                           
هرا   های فرانسوی از مردت  مثال عراق برای به خدمت گرفتن سوپراتاندارد به عنوان  5

ای کرده بود.)مراجعه شود به اولویت اول،نوشته  قبل اقدام به هیاهوی تبلیغاتی و رسانه

 (118الی 114فر،صفحات  رضا جهان
هرای جنرگ    همچنین برابر مطالب مندرج در پیوست کتاب سروداگری مر )ناگفتره    6

 .ق( نوشته کنت آرتیمنایران و عرا
 رسید. نفر می 24000در آن زمان کل کارکنان نیروی هوایی عراق به زحمت به  7
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روس هم در بهار همان سال وارد خاک عرراق شردند و در   

د کیلرومتری بصرره در جنروب عرراق     پایگاه شعیبیه در چن

نیرز   – 1984یعنی در سال  –سال بعد  5مستقر شدند. البته 

دیگر از شروروی دریافرت    25-فروند میگ 30عراق تعداد 

 .(87: 1393فر،  )جهان کند می

پدافند هوایی نیرروی هروایی    1360در هجدهم مهرماه 

ربرررط  ارتررش جمهرروری اسررالمی ایررران از مبررادی ذی     

 25-افررت اطالعرراتی در خصرروص میررگ درخواسررت دری

ازایرن دریافرت میراژهرای فرانسروی توسرط       کند. پریش  می

فرمانردهی پدافنرد   )نیروی هوایی عراق مشخص شرده برود  

بعرردها . (143، برری تررا، جلررد اول: هرروایی نیررروی هرروایی

 25-احتمال داده شد کره هواپیمرای مرذکور از نروع میرگ     

ترا، جلرد    ، بری فرماندهی پدافند هوایی نیرروی هروایی  )بود

 .  (216اول: 

وتحلیررل مشخصررات، مختصررات و شرریوه    بررا تجزیرره 

 25-عملکرد هواپیماهای ناشناس، اسرتفاده عرراق از میرگ   

معاونرت عملیرات   » :محرز شرد. منطبرق برر اسرناد موجرود     

اسرفند   3وتحلیل پروازهای مورخه  پدافند هوایی در تجزیه

کنرد و معلروم    اشراره مری   25-به تعداد پروازهای میرگ  60

نیست که این هواپیما از کی و چگونره وارد ارترش عرراق    

کرارگیری آن   گردیده و تا چره حردی ارترش عرراق در بره     

کره   یافته و آمادگی کسب کررده اسرت؟ هواپیمرایی    آموزش

انرد شرامل    وتحلیل قرارگرفته در این بررسی به مورد تجزیه

 -، سروخو 16-، توپولروف 22-توپولوف ،21،25،23 -میگ

فرمانردهی پدافنرد   ) .«باشرد  و میرراژ مری   22-و سروخو  20

 (218، بی تا، جلد اول: هوایی نیروی هوایی

، رادارهررای پدافنررد هرروایی در 1360در ششررم اسررفند 

مراخ را در   2ی با سرعت بیش از استان خوزستان، مسیرهای

منردی نیرروی    کنند. حال دیگر بهرره  آسمان عراق کشف می

بررای مسرئوالن پدافنرد هروایی و      25-هوایی عراق از میگ

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسرالمی ایرران قطعری شرده     

، بری ترا، جلرد    فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوایی)است

یرراهوی تبلیغرراتی شروروی بررا کمترررین ه  .(218و 219اول: 

را در اختیررار عررراق قرررارداد. سرره روز بعررد     25-میررگ

را  25-پرررواز سرره فرونررد میررگ 1هررای شررنود فاشررا پسرت 

هرای   های صرادره از سروی پسرت    گزارش. کنند گزارش می

فرونرد   12دهنده این مطلب است که تعداد  شنود فاشا نشان

 19از پایگاه حبانیه در عملیات شررکت کردنرد و    25-میگ

فرماندهی پدافند هروایی نیرروی   )سورتی پرواز انجام دادند

در یکرری دیگرررر از  . (222، برری ترررا، جلررد اول:   هرروایی 

هرای   ، فعالیرت 25-های فاشا، نوع مأموریرت میرگ   گزارش

فرمانردهی پدافنرد   )شرود  بمباران و گشت هروایی ذکرر مری   

 .  (46، بی تا، جلد دوم: هوایی نیروی هوایی

شده کره   شده مشخص انجامهای  همچنین برابر بررسی  

گیرری از هواپیماهرای جدیرد     نیروی هوایی عراق برا بهرره  

تقویرت شرده ترا آنجرا کره هواپیماهرای        25-میراژ و میگ

گشت هوایی خود را در فضرای غررب اهرواز قررار داده و     

هرای گشرت و    گونه شکاری هواپیماهای بمباران در پناه این

کننرد کره    یاسکورت مواضع نیروهای ایرران را بمبراران مر   

هرا و   البته پدافند هوایی علیرغم تمام مشرکالت و نارسرایی  

  کمبودهرررا، سرررعی در شرررکار هواپیماهرررای دشرررمن دارد

: دوم، بری ترا، جلرد    فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوایی)

5)  . 

معاونررت اطالعرراتی نیررروی هرروایی ارتررش جمهرروری  

-اسالمی ایران اطالعات جدیدی در مورد هواپیمای میرگ 

کنرد   بند و سه صفحه به پدافند هوایی ارسال مری  24 در 25

شرده، توسرط فرمانردهی پدافنرد      البته برخی از مطالب ارائه

فرمانردهی پدافنرد هروایی نیرروی     )شود هوایی پذیرفته نمی

 .(23، بی تا، جلد دوم: هوایی

نیز در خصوص نقش  2امیر سرتیپ سید محمود یمینی

ف بره ویرژه   عرراق در عملیرات مختلر    25-هواپیمای میرگ 

پایگرراه هروایی حبانیرره مجهرز برره   »نویسرد:   مرری 8-والفجرر 

بود که دشرمن از آن بررای    25-هواپیماهای بلندپرواز میگ

هرای زمینری اسرتفاده     برداری هوایی و بمباران هردف  عکس

پرایی، از سروی    80000کرد و با توجه به سرقف پررواز    می

 3«شد... و موشك فنیکس تهدید نمی F-14هواپیماهای 

                                                           
 فرماندهی اطالعات و شناسایی الکترونیکی 1

 1374الی  1364های فرمانده پدافندهوایی نیروی هوایی ارتش در سال 2

 8-ر های امیر سرتیپ یمینی در خصوص عملیات والفج نوشته دست 3
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کسددت  ددراق در  ملیددات سددرحی و جبددران  ش

 مافات در آسمان

هررای مترروالی ارتررش عررراق در  بررا توجرره برره شکسررت

در برابر رزمندگان ایران اسرالمی بره ویرژه     1361خردادماه 

المقدس و به منظور تحت ترأثیر قررار دادن    در عملیات بیت

افکار عمومی، نیرروی هروایی عرراق اقردام بره اجررای دو       

کند. شیوه نخسرت حملره    یات هوایی میشیوه نوین در عمل

به منابع نفتی و به خصروص شرریان اصرلی صردور نفرت      

ایران یعنی جزیره خرارک برود. شریوه دوم نفروذ بره عمرق       

فضای جمهوری اسالمی ایران و از جملره عبرور برر فرراز     

، برا ارتفراع بسریار براال و     25-تهرران برا هواپیماهرای میرگ    

ه خصوص پایتخرت  شکستن دیوار صوتی بر فراز شهرها ب

و ایجاد رعب و وحشت در مردم و در نهایت با هردف بره   

   سازش کشانیدن دولت جمهوری اسالمی ایران بود

کننرد کره هواپیماهرای     کارشناسان طی تحلیلی اعالم می

قادر به حمل بمب نبروده و اگرر بخواهنرد بمرب      25-میگ

 2را بررا سرررعت و ارتفرراع فعلرری 1حمرل کننررد مسرریر فرروق 

طی کنند و این پرواز تنها جنبره نمرایش قردرت    توانند  نمی

فرمانرردهی پدافنررد هرروایی نیررروی )رزمرری هرروایی داشررت

 .(48و  47، بی تا، جلد دوم: هوایی

-های جدی و موثر جهت مقابله بدا میدگ   تمش

25 

در آسرمان ایرران اسرالمی     25-همزمان با حضور میگ

های مختلفی جهت مقابله با آن توسط پدافنرد هروایی    طرح

مچنین نیروی هوایی ارائره و اجررا شرد ترا در مراحرل      و ه

گیرری، درگیرری    مختلف دفاع هوایی )کشف، شناسایی، ره

هرا   وری ارتقاء یابد. البته برخی از ایرن طررح   و انهدام( بهره

دارای نواقصی برود کره پرس از مداقره و بررسری، طرحری       

تروان بره    هرا مری   شد. از جمله این طررح  تر ارائه می مناسب

 شده توسط معاونت عملیات نهاجا اشاره کرد.  هطرح تهی

معاونررت عملیررات نهاجررا دسررتورالعملی برره منظررور   »

در  25-بررا میررگ 4-گیررری و درگیررری هواپیماهررای اف ره

                                                           
 منظور از بغداد تا تهران است 1

 پا 70000ناتیکال مایل سرعت و ارتفاع  1200منظور  2

هرای   سرعت و ارتفاع زیاد تهیه و عالوه بر ارسال به پایگراه 

یکم و سوم، یرك نسرخه از آن را جهرت اجررا بره پدافنرد       

 کند. هوایی ابالغ می

ونت عملیات پدافند هوایی بالفاصله نفوذ احتمرالی  معا

این هواپیماها به سرایر نقرام کشرور و از جملره شرهرهای      

اصفهان و شیراز را مطرح کرده و دو موضروع را بره شررح    

 شود. زیر متذکر می

در دستورالعمل ارسالی فقط تهران به عنوان هردف   -1

بره   در نظر گرفته شده که احتمال حمله ایرن نروع هواپیمرا   

 سایر نقام مرکزی ایران نیز متصور است.

فاصله مرز با شهرهای تهرران   25-هواپیماهای میگ -2

کننررد و  دقیقرره طرری مرری 15و اصررفهان را ظرررف حررداکثر 

دقیقه هسرتند و   15نیز در آمادگی  4-هواپیماهای آماده اف

در ارتفراع   25-توان برا چنرین هواپیمرایی میرگ     چگونه می

فرماندهی پدافنرد هروایی   )«گیری کرد رههزار پا را  70000

 .(50، بی تا، جلد دوم: نیروی هوایی

شده، طرحری برود کره برا      های ارائه از جمله دیگر طرح

حضور مستقیم فرماندهی پدافنرد هروایی ارائره شرد. برابرر      

، 1361خررداد   17مورخره   0800در ساعت »اسناد موجود 

ملره  ربرط از ج  هرای ذی  با حضرور نماینردگان کلیره یگران    

فرمانردهی پدافنررد هروایی راجررع بره چگررونگی مقابلره بررا     

که اخیرراً ترا روی تهرران از    -عراقی  25-هواپیماهای میگ

ای در دفتر ویژه نهاجا  جلسه -ارتفاع باال تجاوز کرده است

 شود. تشکیل می

در جلسه یراد شرده پرس از بحرث و بررسری جوانرب       

م رسند کره بره علرت عرد     مختلف موضوع به این نتیجه می

وجررود لبرراس مخصرروص برررای خلبانرران در ارتفرراع برراال   

(PRESSUE-SVITE پرررواز برررا هواپیمرررای اف )-در  4

پا بره دلیرل ایجراد مشرکالت بررای       50000ارتفاع بیش از 

پذیر نیست ولی تا برطرف شدن اشرکال فعرالً    خلبان امکان

 و بررا اسررتفاده از تاکتیررك  3شررده برابررر دسررتورالعمل تهیرره 
4Snap Up 1و به صورتHead On  هرزار پرایی و    پنجراه

                                                           
 دستورالعمل فوق فقط برای تهران است 3

 (295درگیری رو به باال) فرهنگ نوین صنایع هوایی،ص   4
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نسبت به انهدام هواپیمای مهراجم اقردام    AIM-7با موشك 

این طرح و مسائل مربوم به آن بره اطرالع فرمانرده    . «شود.

رسرد. وی بره دلیرل عردم وجرود       وقت نیروی هروایی مری  

دهد که برابرر پیشرنهاد    امکاناتی نظیر لباس فشار دستور می

فرمانردهی  ).اقردام شرود   گیری و انهردام  جلسه نسبت به ره

 .(51، بی تا، جلد دوم: پدافند هوایی نیروی هوایی

شرده گراهی برا توجره بره شررایط        های ارائره  البته طرح

کرد. به عنوان مثال پس از ابرالغ   ای و محلی تغییر می منطقه

طرح فوق به گروه پدافند هروایی شریراز، ریریس عملیرات     

را بیران  گرروه یادشرده نسربت بره طررح فروق اعتراضراتی        

کند که پس از آن معاونت عملیات پدافند هروایی رأسراً    می

پرس از چنرد   . کند که طرحی جایگزین ارائه کنرد  تالش می

ترر از   فرماندهی پدافنرد هروایی دسرتورالعملی جرامع    »روز 

کنرد و جهرت    دستورالعمل معاونت عملیاتی نهاجا ارائه می

 ربرط  هرای ذی  CRCهای همدان و شیراز و  SOCاجرا به 

گیرری در زمران    کند این دستورالعمل بر اساس ره ارسال می

فرمانردهی پدافنرد هروایی    ) .«باشرد  مری  25-مراجعت میگ

 .(66الی  51، بی تا، جلد دوم: نیروی هوایی

 

بررسی  ملکرد دفاع هوایی جمهوری اسدممی  

 دراق   25 -هدای  ایران در برابر تجاوز هوایی میگ

 های دفاع مقدس در سال
فرایند دفاع هوایی مشتمل بر پدافند هروایی هروا پایره،    

پایره اسرت. در    پدافند هوایی دریا پایه و پدافند هوایی زمین

هرای   واقع در فرایند دفاع از قلمرو هروایی کشرور در سرال   

گیر نیرروی هروایی، تجهیرزات     دفاع مقدس، هواپیماهای ره

ناوهررا و  پدافنررد هرروایی نیررروی دریررایی مسررتقر در رزم   

های جنگی همراه و همگام با پدافند هوایی زمین بره   تیکش

هرروا نقشرری مهررم در پاسررداری از آسررمان مقرردس کشررور  

عزیزمان بر عهده داشتند. این مجموعه در قالرب هردایت و   

شرده از سروی شربکه فرمانردهی و کنتررل       هماهنگی انجام

پرردازد.   پدافند هوایی به دفاع از آسمان ایرران اسرالمی مری   

عراقری،   25-هرای  ی فرایند دفاع در برابر میرگ لذا در بررس

                                                                                    
1  Head On Engagementمحمد،  محمدی هزاوه، علی ان) درگیری رودر رو( )خ

1378  :158) 

عملکرد همه اجزای دفاع هوایی )اعم از دفاع هروایی هروا   

پایه، دفاع هوایی زمین پایه و دفاع هوایی دریا پایره( مرورد   

گیرد. بر همین اساس نقش خلبانان نیرروی   بررسی قرار می

هرروایی و پدافنرردیان نیررروی دریررایی نیررز در ایررن دفرراع،   

 شود.   نکار محسوب میا غیرقابل

برابررر اسررناد موجررود، پررس از واگررذاری هواپیماهررای  

از سوی شوروی سابق به نیرروی هروایی ارترش     25-میگ

بعثی عراق، تأمین امنیت هوایی آسمان کشورمان با مشرکل  

های زمین به هروا   بزرگی مواجه شد. عدم دسترسی موشك

-شرده از هواپیماهرای اف   های شلیك هاوک و حتی موشك

، آسرمان کشرور را   25-به سرقف پرروازی براالی میرگ     14

ها امن کررده برود. متعاقرب ایرن آسرودگی خیرال،        برای آن

 25-هایی را نیرز بره وسریله میرگ     خلبانان عراقی مأموریت

هررا عبارتنررد از: شررکار    انجررام دادنررد کرره برخرری از آن   

هواپیماهای مسافربری و بره ویرژه هواپیمرای حامرل وزیرر      

هدف از ارتفراع   های بی انجام بمبارانوقت خارجه الجزایر، 

باال برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمرومی و بره انفعرال    

بررداری،   کشاندن مردم، انجام پروازهای شناسایی و عکرس 

اصابت قررار دادن برخری از هواپیماهرای جنگنرده نیرروی      

هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نظیر هواپیمای شرهید  

 و... سرلشکر حسین خلعتبری

با این وجود، تمام همت و توان مجموعه دفراع هروایی   

هرای آفنردی و پدافنررد    کشرور و نیرروی هروایی در بخررش   

 شد. 25-های هوایی معطوف به اصابت قرار دادن میگ

در آن مقطع از جنگ تحمیلی رادارهای پدافنرد هروایی   

را داشرتند، امرا    25-هرای  قابلیت اکتشاف و شناسرایی میرگ  

در برابرر   2میل انجام وظایف دفاع هروایی مسئله مهم در تک

رغرم   شد. بره  ها محسوب می درگیری و انهدام آن 25-میگ

 25-های هاوک به سرمت میرگ   آمیز موشك پرتاب موفقیت

مشکل ارتفاع باالی این هواپیماهای مجهرز عراقری مرانع از    

تکمیل زنجیره وظایف پدافند هوایی بود. این مشکل ناشری  

 25-کاری پدافنرد هروایی در برابرر میرگ     از سستی و یا کم

                                                           
گیری، درگیرری و انهردام    ی پدافندهوایی مشتمل بر کشف، شناسایی، رهوظایف اصل 2

 باشد. هواپیماهای دشمن می
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هرای تجهیزاتری    نبود، بلکه مربوم به مقردورات و توانرایی  

کننرده ایرن ادعرا     شد. از جمله مروارد اثبرات   دفاع هوایی می

 15ترروان برره اسررناد حملرره هرروایی عررراق در مورخرره   مرری

بره شرهر تهرران اشراره کررد کره وظرایف         1364فروردین 

)کشف، شناسایی، درگیری( توسرط پدافنرد هروایی انجرام     

تفراع مرانع از اصرابت موشرك هراوک بره       شد اما مشکل ار

 شود. برابر اسناد موجود: و )انهدام( می 25-هواپیمای میگ

یررك  0220در سرراعت  64فررروردین  15در ترراریخ »

کنرد و   به شهر تهران حملره مری   25-فروند هواپیمای میگ

بره طررف    2یك تیر موشك هراوک نیرز از سرایت هراوک     

-براالی میرگ  شود لیکن ]به دلیل ارتفراع   دشمن شلیك می

فرماندهی پدافنرد هروایی   ).«  کند [ به هدف اصابت نمی25

 .(53، بی تا، جلد پنجم: نیروی هوایی

مشکل عردم دسترسری تجهیرزات پدافنرد هروایی بره        

و عردم وجرود سرقف پرروازی      25-ارتفاع پرروازی میرگ  

در هواپیماهای جنگنده ایرانی منجرر بره افرزایش     25-میگ

منراطق مختلرف کشرور و     هرا  در بمبراران   جسارت عراقری 

ایجاد دور جدیدی از جنرگ شرهرها شرده برود. اگرر چره       

برعلیره تهرران، اصرفهان و     25-بیشتر حمالت هوایی میگ

اما این مطلب به آن معنا نیست که سرایر نقرام    1خارک بود

در امران بودنرد. برابرر اسررناد و     25-کشرور از گزنرد میرگ   

ر عراقری د  25-هرای  مدارک موجود حمالت هروایی میرگ  

گنراه تبریرز، زنجران،     جریان جنگ شهرها علیره مرردم بری   

فرر، حجرامی،    جهران ) بوشهر و... نیز به وقوع پیوسته است

 (.19الی 16 : 1391

شرده   در طول جنگ شرهرها اگرر چره اقردامات انجرام     

هررای هرراوک در ارتفاعررات، اسررتفاده از    )اسررتقرار سررایت 

هراوک،  های دریا پایره اسرتاندارد برر روی پرترابگر      موشك

و...(  14-اسرررتفاده از موشرررك هررراوک در هواپیمرررای اف

نتوانست انتظارات را برآورده کند، اما تجربیرات مناسربی را   

هرایی   های بعدی شد. نروآوری  ساز نوآوری رقم زد که زمینه

 های سجیل، صاعقه و... همچون پروژه

                                                           
افرزا از جملره مردیران اسربق      فایل صوتی مصاحبه با سرهنگ بازنشسته فرامرز روح 1

 معاونت عملیات پدافند هوایی

شرده توسرط کارکنران     بررسی برخی از ابتکارات انجرام 

ب موفقیررت در برابررر پرررواز  پدافنررد هرروایی جهررت کسرر 

روی هررر کرردام از  عراقرری و مسررائل پرریش 25-هررای میررگ

 های فوق جالب توجه است. طرح

هدوایی بدا یکددییر در     تعامل ابعاد معتلف دفاع

   25-برابر هواپیماهای میگ

از ایرن عنروان شرد، اولرین سرالح        گونه که پیش همان

مرورد اسرتفاده توسررط پدافنرد هرروایی در برابرر تجرراوزات     

هوایی کره بره عنروان الیره اول دفراع هروایی نیرز شرناخته         

شود، دفاع هوایی هوا پایه است. ایرن نروع دفراع مبتنری      می

رهگیر در برابرر  -بر استفاده از هواپیماهای جنگنده شکاری

هجوم هواپیماهای دشمن است. در صورت عردم موفقیرت   

های پدافند هوایی در  هواپیماهای موصوف هدف به سامانه

 2.شرود  ای مختلف دفاع هوایی زمین پایه واگرذار مری  ه الیه

این واگرذاری از سروی شربکه فرمانردهی و کنتررل انجرام       

شرود. در واقرع شربکه فرمانردهی و کنتررل در ایجراد و        می

حفظ تعامل عملیاتی اجزای دفاع هوایی نقش مهمری ایفراء   

 کند.   می

نیرروی   14-های دفاع مقردس هواپیماهرای اف   در سال

جمهرروری اسررالمی ایررران کرره برره عنرروان  هرروایی ارتررش 

گیر انجام مأموریت دفاع هوایی هروا پایره را    هواپیماهای ره

شررده از سرروی  بررا هرردایت انجررام ،3کشرریدند بررر دوش مرری

هرای   های راداری و افسران کنترل شرکاری موفقیرت   سایت

زیادی را در برابر انواع هواگردهای دشمن بعثی بره دسرت   

بررر ترراریخ پدافنررد هرروایی و آوردنررد و افتخرراری ابرردی را 

هرم   25-نیروی هوایی به ثبت رساندند. در خصوص میگ

هرا بره    14-و اف 25-های زیادی بین میگ اگرچه درگیری

های منجر به کسب نتیجة سراقط   وقوع پیوست، اما درگیری

معرردود اسررت. اولررین مررورد   25-کررردن هواپیمررای میررگ

-توسرط اف  25-شده در خصوص ساقط کردن میرگ  ثبت

برره وقرروع پیوسررت. بیرران نحرروه   1361آذرمرراه  11ر د 14

دهنرده کسرب    عراقری، نشران   25-اصابت قررار دادن میرگ  

                                                           
 فایل صوتی مصاحبه با سرهنگ بازنشسته سید جالل مطهری  2

های دفاع  شود، اما در سال گیر محسوب می یك هواپیمای ره 14-گرچه هواپیمای اف 3

 گیری را بر عهده گرفتند. نیز ماموریت ره 5-و اف 4-مقدس، سایر هواپیماها نظیر اف
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موفقیت در وحدت فرماندهی در حوزه شبکه فرمانردهی و  

 کنترل است.

هرای دفراع مقردس، پدافنرد      با توجه به اینکره در سرال  

هروایی از نظرر سرراختار سرازمانی برره عنروان زیرمجموعرره     

جمهرروری اسررالمی ایررران شررناخته نیررروی هرروایی ارتررش 

شد، لذا بیان خاطراتی در این خصوص بره منظرور بیران     می

هماهنگی بین سازمانی پدافند هروایی و نیرروی هروایی در    

 اصابت قرار دادن هواپیماهای دشمن جالب توجه است.  

های ایرانی  و جنگنده 25-از جمله موارد درگیری میگ

در تراریخ   25-هواپیمای میگتوان به ساقط کردن اولین  می

، اشاره کرد که در آن هماهنگی برین افسرر   1361آذرماه  11

از عوامرل اصرلی موفقیرت     14-کنترل شکاری و خلبان اف

معاون عملیاتی فرمانردهی  »محسوب شد. در این خصوص 

کند... افسر کنترلر شرکاری آگاهانره    پدافند هوایی اعالم می

های مربروم بره مقابلره برا      و با تجربه کافی دقیقاً کلیه روش

فرمانرردهی ) ...«کرراربرده اسررت را برره 25-هواپیمررای میررگ

 .(165، بی تا، جلد دوم: پدافند هوایی نیروی هوایی

 

شدده توسد     ها و ابتکارات انجام برخی از طرح

-پایه جهت سا   کردن میدگ  پدافند هوایی زمین

 های دفاع مقدس: در سال 25

توسط دفاع هروایی هروا   شده  های انجام عالوه بر تالش

پایره نیرز اقردامات مناسربی جهرت       پایه، دفاع هوایی زمرین 

انجام داد. اهمیرت دفراع    25-ساقط کردن هواپیماهای میگ

پایه تا آنجا است که بره محر  اصرابت قررار      هوایی زمین

توسط یك سرایت پدافنرد    25-گرفتن اولین هواپیمای میگ

برر فرراز    25-هوایی زمین پایره، پررواز هواپیماهرای میرگ    

شررهرهای ایررران متوقررف شررد و جنررگ شررهرها وارد فرراز  

ایرن بخرش بره بررسری برخری از اقردامات       . 1جدیدی شد

پایرره در برابررر  شررده در حرروزه دفرراع هرروایی زمررین  انجررام

 پردازد.  های دفاع مقدس می در سال 25-پروازهای میگ

 25-هرای  با توجه به مشکل ارتفاع باالی پروازی میرگ 

-های هاوک به هواپیماهرای میرگ   موشكو عدم دسترسی 

                                                           
سرهنگ پاسدار محمد تقی مهرور در خصوص جنرگ شرهرها همچنرین      نوشته دست 1

 صفری ابهری  فایل صوتی مصاحبه با سرهنگ بازنشسته حسین

اقدامات زیر برای برطرف کردن مشکل یاد شده انجرام   25

 شد:

های هاوک جهت درگیرری برا    افزایش ارتفاع سایت-1

 :25-میگ

هرای پدافنرد    جهت رفع مشکل عدم دسترسری سرامانه  

 هرروایی جمهرروری اسررالمی ایررران برره ارتفرراع پررروازی    

هرای   اسرتقرار سرایت  ، افزایش ارتفاع 25-هواپیماهای میگ

هاوک از جمله اولین تردابیر اتخاذشرده در ایرن خصروص     

استقرار سایت هاوک در محردوده سرایت رادار کررج    . 2بود

پرا(   6000مترری )حردود    2000که منجر به افزایش ارتفاع 

شد در همین راستا انجام شد. ایرن سرایت در چنرد روز     می

بره انجرام   اول استقرار به دلیل بروز دو مشکل اصرلی قرادر   

وظایف محوله نبرود. اولرین مشرکل، برروز ترداخل امرواج       

اخطرار کررج و    هرای راداری مربروم بره رادار پریش     سامانه

های راداری هاوک بود. مشکل بعردی نروع روانره و     سامانه

. 3عدم هماهنگی مابین اجرزای راداری سرایت هراوک برود    

این مسئله برا ابتکرار عمرل دو ترن از مرأمورین اعزامری از       

ت هرراوک کهریررزک بررر طرررف شررد. یکرری دیگررر از  سررای

های هاوک که تردبیر افرزایش ارتفراع در آن در نظرر      سایت

گرفته شده بود، سایت هاوک هفرت تیرر )در جراده سراوه(     

بود. بره تردریج مشرخص شرد کره بایرد ابتکرار بهترری را         

 جایگزین این ایده کرد.

هررای سررامانه  پرروژه شررباهنگ )اسررتفاده از موشرك   -2

 ایی دریا پایه استاندارد(پدافند هو

گیررری از  در گررام بعرردی اقرردام در خصرروص بهررره   

های پدافند هروایی دریرا پایره اسرتاندارد بره جرای        موشك

موشك هاوک برر روی النچرر هراوک مرورد آزمرون قررار       

)مسررتقر در احمرردآباد  2گرفررت. سررایت هرراوک شررماره   

مستوفی( و سایت هاوک مستقر در جزیره خارک از جملره  

بودند که پروژه شباهنگ در آن بره مرورد اجررا     هایی سایت

ها در خصوص پروژه شرباهنگ در   آمد. البته اولین آزمون در

                                                           
 فایل صوتی مصاحبه با سرتیپ دکتر براتعلی غالمی 2

فایل صوتی مصاحبه با سرهنگ بازنشسته حسین صفری ابهری معاون اسبق طررح و   3

 برنامه پدافند هوایی 
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آمیرز   پس از پرتراب موفقیرت  . 1کهریزک انجام شد 3سایت 

های استاندارد از روی پرتابگر هاوک، امیدها جهرت   موشك

افرزایش   25-هرای  دسترسی به ارتفاع باالتر پروازی و میگ

 مله اینکره در مقطعری از تراریخ دفراع مقردس،     یافت. از ج

به شباهنگ سپرده شد. برابرر   25-وظیفه دفاع در برابر میگ

 اسناد موجود:

فرمانده گروه ]پدافند هروایی[   64خرداد  11در تاریخ »

دارد کرره  تهررران در رابطرره بررا طرررح شررباهنگ اعررالم مرری 

تجهیررزات مربوطرره برره سررایت کرررج حمررل و در حالررت   

 شده است.عملیاتی آماده 

فرماندهی پدافنرد هروایی ]کشرور[ بره فرمانرده گرروه       

کند کره در صرورت تجراوز     ]پدافند هوایی[ تهران ابالغ می

های پرروژه شرباهنگ درگیرر و     هوایی به تهران فقط سامانه

هراوک   2در صورت غیرعملیاتی شردن شرباهنگ، سرایت    

درگیررر و در صررورت داشررتن دو هرردف در یررك زمرران    

براهم اقردام تراکتیکی بره      2و سرایت   های شرباهنگ  سامانه

فرماندهی پدافند هوایی نیروی هروایی ارترش   ) «آورند عمل

      (.52تا، جلد پنجم:  جمهوری اسالمی ایران، بی

آمیررز موشررك شررباهنگ از  رغررم پرترراب موفقیررت علرری

پرتابگر، یکی از مشکالت عمده در آن مقطع هدایت دقیرق  

موشك استاندارد به سمت هدف برود. ایرن مسرئله کرارایی     

داد. ایرن پرروژه بعردها     الشعاع قرار مری  ابتکار فوق را تحت

نیز مسیر تحقیقاتی خود را طی کررد و نترایج جرالبی از آن    

 که منجر به تقویت توان دفاعی کشور شد.  به دست آمد 

وری سرامانه پدافنرد    استفاده مناسب و افرزایش بهرره  -3

 HQ2هوایی 

عررالوه بررر مرروارد فرروق خریررداری سررامانه پدافنررد     

)با توان پوشرش براالتر از ارتفراع متوسرط( از      HQ2هوایی

چین جهت تأمین پوشش هوایی در ارتفاع براالتر مرد نظرر    

وه اعزامی از کارکنران پدافنرد هروایی    قرار گرفت. اولین گر

مشرتمل برر    HQ2جهت طی دوره سرامانه پدافنرد هروایی    

ترررین کارکنرران غیررور پدافنررد هرروایی ارتررش و سررپاه  زبرده 

                                                           
 فایل صوتی مصاحبه با سرهنگ بازنشسته سید احمد محسنی 1

بررا توجرره برره . 2هررای الزم را در چررین فراگرفتنررد آمرروزش

تصرمیمات اتخاذشرده از سروی مسرئوالن رده اول کشررور،     

پاه پاسرداران قررار   در اختیار سر  HQ2سامانه پدافند هوایی 

 گرفت و کارکنان ارتشری پدافنرد هروایی کره دوره را طری     

سرپاه پاسرداران انقرالب     HQ2کرده بودند مأمور به سایت 

اسالمی شدند. حضور کارکنران پدافنرد هروایی ارترش بره      

چنران مروثر برود کره      عنوان مأمور در پدافند هوایی سپاه آن

انرده اسرت.   ها همچنران براقی م   رغم گذشت سال آثار آن به

با همکاری مشترک سرایت راداری سوباشری )زیرمجموعره    

هرای تحرت امرپدافنردهوایی ارترش( و ارائره       یکی از یگان

سررمت، برررد و ارتفرراع هرردف و واگررذاری مشخصررات     

، HQ2عراقرری برره سررایت موشررکی   25-هواپیمررای میررگ

آمیز با سرانگشتان باکفایت فرزنردان ارترش    شلیك موفقیت

 25-ز سررنگونی هواپیمرای میرگ   اسالم انجام شرد. پرس ا  

عراقی کارشناسان نظرامی دنیرا برر قردرت پدافنرد هروایی       

 25-جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده و مأموریرت میرگ  

گنراه شرهرهای برزر      در جنگ شهرها و بمباران مردم بری 

شرده و جنرگ شرهرها     ایران اسالمی برای همیشره متوقرف  

ا  برر اسرتفاده   ه وارد فاز جدیدی شد. این بار تمرکز عراقی

های دوربرد و زمرین بره زمرین بررای حملره بره        از موشك

شررهرهای بررزر  ایررران بررود. در ایررن خصرروص مراجعرره  

همزمان بره اسرناد و مردارک و همچنرین تراریخ شرفاهی و       

اظهارات پیشکسوتان پدافند هوایی راهگشرا خواهرد برود.    

 برابر اسناد موجود:

فرونرد  یرك   12:25در سراعت   65بهمن  26در تاریخ »

و بررا  BD3050در موقعیررت  B07Zبررا شررماره  25-میررگ

در دیرد رادار بنردر    3پرا  هزار 50نات ارتفاع  1100سرعت 

گیررد کره ضرمن     امام و سپس در دید رادار بوشهر قرار می

اعررالم وضررعیت قرمررز در اصررفهان موقعیررت هواپیمررا      

[ گزارش و پرس از  HQ2به سایت موشکی ] 4لحظه به لحظه

                                                           
در مجلره صرف   «ثمرره شریرین وحردت    »ای تحرت عنروان    در این خصروص مقالره   2

هرایی   منتشر شد که در این قسمت از بخش 38الی  36صص  369شماره 1390شهریور

 از آن بهره گرفته شده است.

 هواپیمای فوق در آسمان اصفهان دارای ارتفاع حدود هفتاد هزار پا بود 3

 توسط سایت راداری سوباشی همدان 4
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ر نیررز موقعیررت برره صررورت تخمینرری  محررو مسرریر از رادا

سررامانه موشررکی قررادر برره   12:30گررزارش و در سرراعت 

گیری و با شلیك سه تیرر موشرك، هواپیمرا را سررنگون      ره

کند که خلبان هواپیما ]ستوانیکم عبدالرحمان البیانی[ برا   می

چتر بیرون پریده و در شمال شرقی مسجدسلیمان ]حروالی  

فرماندهی پدافنرد هروایی   ) «شود. اصفهان[ زنده دستگیر می

ترا، جلرد    نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایرران، بری  

       (.231الی  229ششم: 

در همین خصوص سرهنگ بازنشسته حسرین صرفری   

 گوید: ابهری می

برود کره بره مرا      8حدود روز بیستم عملیرات والفجرر   »

ابالغ شد برای اعزام به کشور چرین و طری دوره آموزشری    

از منطقره خرارج شرویم و بره      HQ2هروایی  سامانه پدافند 

همین منظور با یك بنرز اورلریکن کره قررار برود بره اهرواز        

مراجعت کند به سمت اهواز حرکت کرردیم کره بره علرت     

سراعته   6سراعته را   2هرای مواصرالتی راه    تخریب کلیه پل

طی کردیم تا به قرارگراه رعرد رسریدیم. از نکرات جالرب      

نیرز مرورد حملره شریمیایی     مأموریت فوق اینکه در بین راه 

قرار گرفتیم. اعزام به دوره و گذر ایام تا پایران دوره همرراه   

با خاطرات خاص خودش بود. در آن دوره دو گروه، یکری  

از پدافند هوایی ارترش و دیگرری از پدافنرد هروایی سرپاه      

حضور داشتند. پس از پایان دوره، با توجه به اینکه سرامانه  

ود در اختیرار پدافنرد هروایی    را که قرار بر   HQ2Jموشکی

ارتش قررار بگیررد بنرا بره دالیلری در اختیرار ارترش قررار         

ندادنررد، مررن و بقیرره همکرراران بررا توجرره برره اینکرره تنهررا   

ها بودیم بنرا بره ضررورت بره سرپاه       متخصصین این سامانه

مأمور شدیم کره تجربره بسریار خروبی برود از همکراری و       

دره )سایت هراوک   ماتحاد این دو نهاد. در شروع کار در گر

قدیم( که در اختیار سپاه بود مستقر شدیم و بعرد از مردتی   

به دو گروه آموزشی و عملیاتی انشعاب پیدا کرردیم و مرن   

دار  در گروه عملیات مسئولیت افسر کنتررل آترش را عهرده   

بودم اولین مأموریت ما در سرایت شرهدای خیبرر برود کره      

د از مرردتی تجهیررزات را مسررتقر و عملیرراتی کررردیم و بعرر 

، یرك  5حدوداً اواخر پاییز بود که برای عملیرات کرربالی   

سایت را به منظور آماده کرردن جهرت منطقره در رامهرمرز     

شد کره محرل    گسترش دادیم و تازه داشت سایت آماده می

ما کشف و مورد تهاجم موشرکی عرراق قررار گرفرت کره      

الزاماً محل را ترک و جهت استقرار بعردی بره اصرفهان در    

قه فالورجان و در یك منطقه کشراورزی کره پیازکراری    منط

گرذاری شرد. عملیرات     الزهررا( پایره   شده بود سایت )یرابن 

العاده سریع و منسجمی در آن منطقه صرورت   مهندسی فوق

گرفررت و روزی صرردها کمپرسرری مررایلر شررن و ماسرره و   

آوردند و خیلی سرریع سرایت آمراده و     مصالح به سایت می

با توجه به اینکه کلیره کارکنران   تجهیزات گسترش یافت و 

در هر تخصص دوره یکسان طی کرده بودند، در تیمی کره  

شده بود از کارکنان فنری کسری در    بینی جهت عملیات پیش

نظر گرفته نشده بود و الزم برود کرل امرور تعمیراتری نیرز      

توسط خود کارکنان عملیرات انجرام شرود. بعرد از روشرن      

هرای مربوطره    سرت هرا و ت  کردن سایت و انجرام سررویس  

مشرخص شررد کرره بخشرری از سررامانه کرره در بخررش اترراق  

( قرار دارد، اشرکال دارد کره ایرن مسرئله     3عملیات )تراک 

کلیه فرایند سامانه را با اشکال مواجه کرده است. برا ترالش   

بسیار زیاد معلوم شد در یك شاسری بره عمرد خرابکراری     

ه که در جایی کره بایرد المپری برا شرمار      طوری شده است به

خاص گذاشته شود یك المپ با شماره دیگر کرار گذاشرته   

بودند و روی شاسی را به غلط و عمداً غلط نوشرته بودنرد   

ولی در نقشه المرپ دیگرری برود و اشرکاالتی مشرابه کره       

ها در هرر سرامانه اعمرال کررده بودنرد کره مرا         ظاهراً چینی

ها جهت رفع عیرب کمرك بگیررم و بره      مجبور شویم از آن

برای خرود جرایی بازکننرد ولری از آنجرایی کره       این وسیله 

خداوند در تمام مراحل یار ما بود این اشکاالت رفرع و برا   

گذشتگی و کارهایی که بیشتر به معجرزه شربیه برود     از جان

گیرری موشرك    سایت عملیاتی شد که از آن جمله سروخت 

به صورت دستی و توسط سطل و قیف که با هی  معیراری  

 خوانی ندارد.   هم

شرده برا رادار سوباشری همردان،      ر هماهنگی انجرام براب

در عرراق بره مرا     25-قرار بود به محر  برخاسرتن میرگ   

طور هم شد و به محر  اطرالع،    اطالع داده شود که همین
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ها را آماده کرردیم و آنرتن رادار را در سرمت مرورد      دستگاه

کیلرومتری هردف ظراهر     120نظر قرار دادیم و در فاصرله  

فسرر کنتررل شرکاری سرایت راداری     ا 1شد. ستوان حیدری

ارائره   HQ2سوباشی اطالعات الزم را بره سرایت موشرکی    

طروری   عملیات بر روی آن به خوبی انجام و همین. کرد می

دادیم هر کس به طریقی دسرت   که کار عملیاتی را انجام می

خواست کره فضرای    به دعا برداشته بود و از خدا کمك می

ود که قابل وصف نیسرت.  بسیار پاک و معنوی ایجاد شده ب

خالصه اقدام به شلیك اولین و دومین تیر موشرك کرردیم   

و در نهایررت شررلیك موشررك سرروم بررود کرره هواپیمررا را   

سرنگون کررد و از اوج آسرمان بره زیرر کشریده شرد و در       

مختصاتی که ما اعالم کردیم )دروازه تهران( الشه هواپیمرا  

روز بره  به دست آمد و خلبان آن هرم دسرتگیر شرد. از آن    

 25-بعد آسمان آبی کشور عزیزمران از لروث وجرود میرگ    

پاک شد و دیگر تا پایان جنگ، هی  شرهری مرورد تهراجم    

این هواپیما قررار نگرفرت. از ایرن تراریخ ترا اتمرام جنرگ        

هرای   مسؤولیت تعمیر و نگهرداری کرابین عملیرات سرایت    

دار برودم کره بره فضرل الهری کلیره        یافته را عهرده  گسترش

هرا و بردون    پایان جنگ بردون کمرك خرارجی    ها تا سایت

 2«ای از خارج به صورت عملیاتی حفظ شد دریافت قطعه

گویی خاطره سرردار سررتیپ دوم    در این خصوص باز

کره در آن ایرام در سرایت     3پاسدار محمدحسن منصروریان 

تأمرل اسرت. وی در     الزهرا حضرور داشرت نیرز قابرل     یابن

وقتری ایرن اتفراق    » گویرد:  ای در این خصوص می مصاحبه

مهم رخداد و هواپیمای مذکور توسط پدافند هوایی منهردم  

کردنرد کره مرا     شد، نیروهای عراقی اصرالً فکررش را نمری   

بتوانیم این هواپیما را شکار کنیم. حتی برا کشرور شروروی    

را در اختیار عراق قررار داده برود دچرار     25-سابق که میگ

                                                           
هرای   ها بعد برا درجره سررهنگی سرتاد و مسرئولیت فرمانردهی یکری از گرروه         سال 1

 پدافندهوایی به افتخار بازنشستگی نائل شد

 فایل صوتی مصاحبه با سرهنگ بازنشسته حسین صفری ابهری   2
االنبیاء)ص( ارترش جمهروری    کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم معاون اسبق هماهنگ 3

 اسالمی ایران

 70ع براالی  مشکل شدند کره چررا ایرن هواپیمرا در ارتفرا     

 4«هزارپا مورد اصابت موشك قرار گرفته است.

پس از این موفقیت اهمیت سایت راداری سوباشری در  

شرود. ترا آنجرا     ازپیش مشخص می تأمین امنیت کشور بیش

که مسئوالن عراقی به صراحت برای نابودی سایت راداری 

 کشیدند. برابر اسناد موجود: ونشان می سوباشی خط

فرمانرردهی پدافنررد هرروایی   65در ترراریخ اول اسررفند »

]کشررور[ موضرروع اعالمیرره دشررمن را برره شرررح زیررر برره   

کند که با اطالعیره دشرمن و    یادآوری می 5فرماندهی نهاجا 

مورد حمله قررار دادن منرابع اقتصرادی و نظرامی کشرور و      

در منطقره اصرفهان و برا کمرك رادار      25-سرنگونی میرگ 

جانبه از سروی   شده و همه بینی یشسوباشی امکان حمالت پ

دشمن به رادار]سوباشی[ و پایگاه]هوایی[ همدان را حتمری  

سررازد و ضررروری اسررت اقرردامات پدافنرردی مناسررب   مرری

فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش ) .«بینی شود پیش

  .(232، جلد ششم: تا جمهوری اسالمی ایران، بی

ویدهه  حااتدت از شعتدیتهای مهد       مأموریت

(VIP) 

یکرری از اقرردامات پدافنرردهوایی در نیروهررای مختلررف     

مخصوصرا پدافنرردهوایی ارتررش در طررول جنررگ تحمیلرری  

حفاظررت نقطرره ای ویررا منطقرره ای از شخصرریتهای مهررم    

کشوری و یا لشکری در طول مدت حضورشان در منطقره  

ه کره  نبرد در برابر حمله هوایی احتمالی دشمن برود. هرگرا  

یکی از بزرگان کشور اقدام به حضرور در منراطق عملیراتی    

می نمود فرزندان پدافندی  ایران زمین برا ایمرانی راسرخ و    

اعتقادی قوی به دفاع هوایی وترامین امنیرت هروایی منطقره      

مورد نظر می پرداخته تا امانتدار ملرت اسرالمی باشرند ودر    

ند. در ایرن  این راه با افتخار وهوشیارانه گرام برر مری داشرت    

مأموریررت ویررژه ایسررتگاههای راداری و همچنررین مواضررع 

 23هرای ضردهوایی   ای پدافند هروایی نظیرر تروپ   توپخانه

 متررری)اورلیکن و اسررکایگارد( و  میلرری 35متررری و میلرری

                                                           
حبه سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدحسن منصوریان با مجلره صرف، شرهریور    مصا 4

 26، ص369، شماره 1390

 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 5
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 ای داشرتند های موشکی هاوک و راپیر نقش برجسته سایت

 .(103: 1391فر، رضا، )جهان

 ها جنگ ناتکش

اقدامات پدافنردهوایی ارترش در جنرگ    از جمله دیگر 

تحمیلی حفاظت از کشتی ها و نفتکشهای ایرانری در برابرر   

حمالت هوایی بعثی ها در کنار خلبانران تیزپررواز نیرروی    

هوایی بود. اگرچه اذیت و آزار کشتیها ونفتکشرهای ایرانری   

توسرط عررراق از همران ابترردای جنرگ وجررود داشرت امررا     

وپرس از عملیرات    1365ل حضور ناوهای آمریکایی در سا

در خلریج فررارس، جنرگ نفتکشرها را وارد فرراز     5کرربالی  

هرا  در حملره بره نفتکشرهای      جدیدی کرد. این بار عراقری 

ایرانری از کمرك هرای غیرمسرتقیم و گراه مسرتقیم آمریکررا       

وچند کشور دیگر بهره می بردند. پدافنردهوایی عرالوه برر    

ت نفتری  دفاع از جزایر ارزشرمند خلریج فرارس و تأسیسرا    

مستقر در آنها، با حضور مسرتقیم برر روی کشرتیها وحتری     

نفتکشرهای ایرانری در برابرر حمرالت هروایی رژیرم بعررث        

عراق )حمالت مسرتقیم ،حمرالت موشرکی و...( مقراومتی     

سرافرازانه را به رخ جهانیان کشراندند. اسرتقرار رادارهرای    

م،  م 35م م ، 23اسکایگارد ،اورلریکن ،توپهرای ضردهوایی    

ش پرتابها و... بر روی عرشه کشتی ها تجربره جدیردی   دو

برای فرماندهان و کارکنان پدافندهوایی بود. تالش فرراوان  

دلیرمردان پدافندهوایی منجر بره ایرن شرد کره ایرن مرورد       

جدیررد تجربرره مرروفقی برررای جمهرروری اسررالمی ایررران     

محسوب شود.بنا بر اسناد به جای مانرده از آن دوران اکثرر   

ها  به دلیرل تروان براالی عملیراتی      ی عراقیحمالت موشک

پدافندهوایی و هماهنگی مناسرب خلبانران قهرمران نیرروی     

هوایی با شبکه عظیم وگسترده پدافنردی، نراموفق برود. در    

یکی ازاین اسناد به حمله موشکی عراق به سرمت یکری از   

کشررتیهای ایرانرری ومررورد اصررابت قرررار گرررفتن دوفرونررد  

در آسرمان توسرط آتشربارهای     موشك عراقی و انفجرار آن 

: 1393فرر،   )جهران  پدافندهوایی ج ا ا خبر اشاره شده است

در خصوص استقرار جنگ افرزار هرای پدافنردهوایی    . (64

ایرانرری مرحرروم مسررعود سررینکی از  برررروی کشررتی هررای

 پیشکسوتان پدافند هوایی نقش بسزایی داشت.

در جنررگ نفتکشررها نقررش شرربکه فرمانرردهی وکنترررل  

یی در هرردایت هواپیماهررای جنگنررده ایرانرری و  پدافنرردهوا

کنترل تسلیحات وجنگ افزارهای پدافنردهوایی غیرر قابرل    

 انکار است.  

تجدید سازمانهای مکرر نیروی هوایی و پدافندد  

 هوایی  راق

ضرررربات شررردید وارده از سررروی نیرررروی هررروایی،  

پدافندهوایی و هوانیروز  جمهوری اسرالمی ایرران  منجرر    

ای مکرر نیرروی هروایی  وناوگران هلری     به تجدید سازمانه

ای کره در  کوپتری عراق در دفعرات مکررر شرد بره گونره     

هلرری  400هواپیمررا و  600سررالهای پایررانی جنررگ  عررراق 

کوپتر در اختیار داشت. در خصوص تقویت نیروی هروایی  

و پدافندهوایی عراق در مراحل مختلرف  جنرگ برا ایرران،     

، اردن، مصرر و...  کشورهای شوروی سابق، فرانسه، آمریکرا 

با روشهای مختلف به تجدید سراختار ارترش عرراق اقردام     

 کردند. به عنوان مثال:

بنا برر اسرناد و مردارک بدسرت آمرده مصرر در هنگرام        

و  6جنررگ ایررران و عررراق، چهررل النچررر و موشررك سررام 

میلیون دالر در اختیار  عرراق   800قطعات مربوطه با قیمت 

. فرانسره نیرز عرالوه برر     (سرت : پیوترا  آرتیرمن، بی) قرار داد

سامانه پدافنردهوایی  روالنرد پیشررفته تررین هواپیماهرای      

جنگی نظیر میراژ  و سوپر اتانرداردرا  دردفعرات مکررر در     

اختیارعراق قرار داد. علری رغرم اینکره شروروی سرابق در      

عملی  خیانتکارانه از ابتدای جنگ انواع سرالحهای آفنردی   

هرا  قررار مری دهرد از هرر       یوپدافندی را در اختیرار عراقر  

فرصتی نیز برای تکمیل جنایت خود در برابر مردم مظلروم  

ایران استفاده می کند. چنانکه پس از پیرروزی غرورآفررین   

مقامررات  1365در سررال 5ایرانیهررا در عملیررات کررربالی   

شوروی سابق بره بغدادرفتره وطری مرذاکراتی عرراق را بره       

مجهرز   27یرگ  و جنگنرده م   29جنگنده های رهگیر میگ 

ها  در طول مدت جنرگ برا ایرران بریش از      می کنند. عراقی

میلیارد دالر هزینه خرید تسرلیحات جدیرد خریرداری     84

شده از کشورهای غربی و شرقی نمودنرد.این در حالیسرت   

درصرد هزینره فروق از     70که بنا بر اسناد ومدارک بیش از 
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سوی کشورهای عربی منطقره ویرا کشرورهای  همسرو برا      

 .(77الی 66:  1389فر،  جهان) تامین شده است عراق

های راداری و زمدین بده هدوای     ملکرد سامانه

 پدافندهوایی در دفاع مقدس از نیاه اسناد

همانگونه که اشراره شرد فرمانردهی پدافنرد هروایی در      

راستای رسالت سنگین خود مبنی بر دفاع هوایی از آسرمان  

تحمیلی عرراق  جمهوری اسالمی ایران از بدو شروع جنگ 

علیه ایران اقدام به گسترش جنگ افزار های پدافنرد زمرین   

بهرروا و رادارهررای خررود برره منرراطق حسرراس و حیرراتی و   

اقتصادی کشور که مورد هجوم همره جانبره دشرمن واقرع     

شده بود نموده و به تدریج با ادامه جنگ و قردرت گررفتن   

نیروی هوایی دشمن ، ادامه فعالیت خرود را گسرترش داده   

نقطره   235طوری که تا خاتمه جنگ دفاع هوایی بریش از  ب

کرد.  عالوه برر  از نقام حساس و حیاتی کشور را تامین می

آن در هنگام انجام عملیات آفندی رزمندگان اسالم اعرم از  

ارتش و سپاه پشتیبانی پدافند هروایی کلیره عملیرات را بره     

طور مستقیم از طریق گسترش جنگ افزارها ی زمرین بهروا   

ایستگاه های رادار در مناطق عملیراتی و غیرر مسرتقیم از     و

طریق هدایت و کنترل هواپیمای طرح پدافنردی عهرده دار   

بوده که نقش ارزنده این اقدامات بخوبی در عملیرات مهرم   

، 4، کرربالی   8فتح المبین، بیت المقردس، محررم، والفجرر   

 و مرصاد نمایان است.   5کربالی 

 8آنچه الزم به ذکر می باشرد ایرن اسرت کره در طرول      

سال دفراع مقردس یگران هرای عملیراتی پدافنردهوایی  برا        

مورد حمله هروایی دشرمن از طریرق     889/48کشف تعداد 

و پست های دیدبانی تعداد   E.Wشبکه گسترده رادارهای 

فروند از هواپیماهای دشمن را منهدم ساخته و تعرداد   605

یرز برا اقرردامات تراکتیکی خنثری نمرروده     مرورد را ن  862/24

سال بصرورت   8این حجم وسیع عملیات در طول .  1است

شربانه روزی و در زیرر آفترراب سروزان جنروب و سرررمای     

سخت شمال غرب کشور برا حرداقل امکانرات در پرترو از     

جان گذشتگی و تحمل شدائد بسیار توسرط پرسرنل جران    

کره برا   برکف و کم توقع پدافند هوایی صرورت نپرذیرفت   

                                                           
1
 اسناد پدافند هوایی موجود در قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش 

بذل شهدای گرانقدر و جانبرازان عزیرز خرود ، بره دشرمن      

اجازه استفاده از نیروی هوایی مدرن خود را نداده و نهایتراً  

رژیم بعث عراق را که در زمان آغاز جنرگ ، سرودای فرتح    

خوزستان را در سر مری پرورانرد وادار بره قبرول شکسرت      

نمودنررد. مشرراهده اسررناد عملکرررد پدافنرردهوایی در دوران 

دفراع مقردس گویرای زحمرات دلیرر مرردان پدافنردهوایی        

 باشد. می

نیروهددای سددرحی در  تددامین پدافنددد هددوا ی 

 خروط مقدم جبهه

اجرای عملیات پدافند هوائی در طول سالهای  گذشرته  

از جمله سنگین تررین و موفرق تررین عملیرات نظرامی در      

سطح نیروهای مسلح کشرور بروده اسرت .عناصرر پدافنرد      

امکانرات محردود و نارسرا در مقابرل تحرکرات و      هوائی با 

کارائی بسریار براالی رزمری دشرمن ایسرتادگی و ضرربات       

شدیدی بر پیکرره نیرروی هروائی عرراق وارد نمودنرد. برا       

هدایت و مساعدت کلی ستاد کل پدافند کشرور و تشرکیل   

قرار گاه عملیراتی رعرد ، فجرر و کروثر در خطروم مقردم       

دافنرد هروایی از فضرای    جبهه با ماموریت تامین پوشرش پ 

باالی سرر نیروهرای رزمنرده اسرالم ، عمرالً امنیرت پررواز        

هواپیماهای عراق در تحمیل حاکمیرت هروائی در خطروم    

مقدم جبهه در طول مقاطع زمانی اجررای عملیرات آفنردی    

 نیروهای زمینی ، به مخاطره افتاد.

رزمندگان پدافند هوائی با اتخاذ تاکتیکها و شریوه هرای   

نبردهای هروائی  برا یکری دو سرایت   هراوک و      جدید در 

تعرردادی رسرررد موشرررك راپیررر و سیسرررتم اورلررریکن و   

اسکایگارد، خواب را از چشرم صردام و صردامیان گرفتنرد     

بنحوی که برابر اظهرارات خلبانران اسریر عراقری در طرول      

عملیات مختلف، مقابله موثر عناصر پدافند هوائی در طرول  

ایرن تروهم در خلبانران     جبهه های نبرد باعث گردیرده ترا  

عراقی ایجاد گردد کره ایرران از موشرکهای پدافنرد هروائی      

جدیدی همچون روالند وسام در طرول نبررد بهرره گیرری     

مینماید و لذا در پروازهای خود بیش از حد جانب احتیرام   

را رعایت نموده که این مهم ضمن کاهش تروان رزمری در   
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ثری اعتماد برنفس  بمباران دقیق اهداف عملیاتی به میزان مو

 خلبانان عراقی را سلب نموده است .

تغییرات عمده در نحوه بکار گیرری سرایتهای موشرکی     

هاوک ، پیروزی و حماسه های غرور آفرین را در عملیرات  

بوجرود آورده کره در    8، و  5، کرربالی   8مختلف والفجر 

آتشبار  هاوک در مقابل هواپیماهرای گشرت هروائی ،     2آن 

تشعشع ، هواپیماهای اخاللگر الکرونیکری   اسکورت ، ضد

فرونررد از هواپیماهررای  158بمقابلرره پرداخترره و توانسررتند 

 3دشمن را در بیش از یکصد و هفتراد درگیرری )فقرط در    

 و شلیك موشك سرنگون نمایند. عملیات فوق(

العراده و گسرتردگی فعالیتهررای    در مقابرل تحررک فرروق  

تررین آن   تا جنوبیترین نقام کشور  هوائی دشمن از شمالی

حتی بطور همزمان و با محدودیتهای شدید پدافنرد هروائی   

خصوصاً از نظر پوشرش راداری، ارتباطرات و هواپیماهرای    

شکاری بار سنگینی را بر دوش یگانهای پدافند زمرین بهروا     

 گذاشته است.

در مقابل آماج حمالت دشرمن، تحررک بعنروان عامرل     

ی حمرالت، همرواره   ای در جهت حنثری سراز  بسیار ارزنده

مد نظر ستاد کل پدافند کشور بوده است و در نتیجه تعرداد  

های پدافند هوائی در طرول  های یگانگسترشها و جابجائی

های انجام شده در طرول  برابر جابجائی 4ها تقریباً این سال

 جنگ بوده است.

 شددبکه فرماندددهی و کنتددرل   ملکددرد اجددزای

 ی  پدافندهوای

ساختار شبکه فرماندهی وکنترل پدافنردهوایی متشرکل   

ها، ایستگاههای رادار، سرایتهای   CPها، ADOC ،CRCاز 

ای و... همچررون موشررکی پدافنرردهوایی، مواضررع توپخانرره

حلقه های یك زنجیر به هم پیوسته بوده و در جهت انجام 

سرازی   رغرم اینکره بره   وظایف به هم وابسته می باشرند. بره  

وکنترل از جمله ابتکارات بره یراد مانردنی     شبکه فرماندهی

شهید ستاری )شجاع مرد پدافندهوایی و فرمانرده سررافراز   

رود اما این شبکه هنروز هرم برا    به شمار می نیروی هوایی(

کارایی باال در خدمت تامین امنیت و اقتردار ایرران اسرالمی    

 باشد. توجه به سراختار سرازمانی پدافنردهوایی، اهمیرت    می

ADOC 1  2وCRC  هررا وCP3   هررا در موفقیررت یررك

 سازد.عملیات رزمی را مشخص می

 
 
 

پایده  ستون فقرات پدافند هوایی)هواپایهت زمین

 و دریاپایه( ایران در دفاع مقدس

هرای  اگر چره در سرالهای دفراع مقردس، همره سرامانه      

پدافند هوایی مورد محك و آزمون قرار گرفتند، امرا برخری   

عنوان ستون فقرات دفراع هروایی ایرران    ها به از این سامانه

بیشتر از سرایرجنگ افزارهرا فشرار حمرالت هواگردهرای      

افزارهررا در بررسرری عراقرری را متحمررل شرردند. ایررن جنررگ

عملکرد و محاسبه تعداد هواگردهرای سراقط شرده عراقری     

تراز سایر اجزای دفاع هوایی بودنرد. آشرنایی برا ایرن     موفق

ر در ایرن تحقیرق کمرك    تر ها به کسب نتیجه مناسبسامانه

 خواهد کرد.

 اع هوایی هواپایهسامانه دف

 (  TOMCAT)    14-هواپیمای شکاری رهگیر اف

دراختیرار نیرروی    14-اگرچه درکشور مرا  هواپیمرای اف   

ترین شررح وظیفره ایرن هواپیمرا     باشد،ولی اصلیهوایی می

 14-باشرد. در واقرع اف   های رهگیرری مری   انجام ماموریت

یرررك هواپیمرررای جنگنرررده شرررکاری رهگیرررر و دارای    

خصوصیات منحصر به فرد جهت اعمال پدافند هواپایه در 

                                                           
1
 Air  defence  operation center 

2
 Control report center 

3
 Common post 
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برابر نیروی هوایی دشمن می باشد.عملکرد منحصر به فرد 

ط کرردن  در جنگ تحمیلی و ساق 14-خلبانان تیزپرواز اف

ها فروند انواع هواپیمای دشمن شاهدی براین ادعرا مری    ده

 54/19مترر، عررد    10/19باشد. این هواپیما دارای طرول  

 34/2متر،حداکثر سررعت   88/4)در حالت بال باز(، ارتفاع 

کیلرومتر   3200پرا و بردپرروازی    50000ماخ ،سقف پرواز 

 24ف باشد. رادار کنترل آتش این هواپیمرا توانرایی کشر    می

علری   ) هردف را دارد  6هدف و اصابت قراردادن حرداکثر  

 40: 1387 پنراه،  همچنین جهان 107الی  102:  1383بابایی،

 .(45الی 

 *سامانه دفاع هوایی دریاپایه:

 برد متوسط(  ) Standard *سامانه موشکی استاندارد

سامانه پدافندهوایی موشکی استاندارد که نوع دریا پایه 

فریگیت ها و ناوها از آن اسرتفاده مری شرود    آن معموالً در 

دارای دو نوع برد متوسط و برد افزایش یافته می باشرد. در  

نوع برد متوسط از موتور دو تراسرتی سروخت جامرد و در    

نوع برد افزایش یافته از موتور دو تراسرتی سروخت جامرد    

همراه با بوستر سوخت جامد اسرتفاده مری گرردد. موشرك     

ه یاب نیمه فعرال راداری اسرتفاده مری    فوق از هدایت آشیان

کند. سرجنگی موشك اسرتاندارد، متعرارف و حراوی مرواد     

 باشرد  منفجره شدید همراه با فیوز ضربتی یا مجراورتی مری  

 .  (54الی  50:  1380)اصالنی، 

های دفاع هوایی زمین پایه جمهروری اسرالمی    *سامانه

 ایران در سالهای دفاع مقدس

افنرد هروایی مرورد اسرتفاده در     های پدترین سامانهمهم

پدافند هوایی ارتش) اعم از نهاجا، نزاجا، نداجا( بره شررح   

 زیر عبارتند از:  

         )ارتفاع متوسط(   HAWK *سامانه موشکی هاوک
 

 7/638موشررك مررافوق صرروت هرراوک بررا جرررم        

کیلومتر از سرایت   40ماخ که تا برد  5/2کیلوگرم و سرعت 

قابل اصابت به هدف می باشد، موشکی ضد موشرك هرای   

بالسرتیك و هواپیمرا و ... در ارتفرراع متوسرط و پسرت مرری     

 باشد.

پرا   48000حداکثر ارتفاع اصابت برای موشك هراوک،  

مترر مری باشرد.     30ین و حرداقل  متر( از سطح زم 16000)

 30پیشبران موشك، سوخت جامد و سرجنگی آن به جررم  

کیلرروگرم شررامل مررواد منفجررره متالشرری شررونده و فیرروز   

مجاورتی یا ضربتی می باشرد. موشرك پرس از انفجرار بره      

تکه تقسیم مری شرود. هردایت موشرك بره سرمت        16700

بری هدف از نوع آشیانه یاب نیمه فعال بروده انرد و از نراو   

تناسبی استفاده می کند. هر النچر هراوک کره خودکششری    

 می باشد، سه فروند موشك را با خود حمل می کند.  

 36سرانتی متر،قطرر    503موشك هراوک دارای طرول    

 کیلروگرم،  7/638سانتی متر،جررم   121سانتی متر،پهنای بال

کیلرومتر   40متر ،بررد  16000تا  30ماخ ،ارتفاع  5/2سرعت

 .(38الی  33:  1380نی، )اصال می باشد

 -)اسررترال(  7*سررامانه موشررکی دوش پرترراب سررام  

    SAM7- (GRAIL))گریل( 

که در روسیه با نام )استرال( شرناخته   7های سام  موشك

مری نامرد. دارای طرول     (GRAIL)شده و ناتو انررا گریرل   

مترر و قابلیرت    3500سرانتی مترر و بررد     7متر قطرر   25/1

 متر می باشد.   1500الی  60عملیات در ارتفاع 

، از نوع آشیانه یرابی نیمره فعرال بروده و     7هدایت سام 

مستقیماً به دنبال دود حاصله از اگزوز هواپیما رفتره ترا بره    

منفجرره   ، حاوی مرواد 7هدف اصابت کند. سر جنگی سام 

 .  (218:  1380)اصالنی،  می باشد (H.E)شدید 

 SKY GUARD  ای اسکایگارد*سامانه راداری توپخانه

سیستم پدافند هوایی اسکایگارد، برر علیره هواپیمرا یرا     

اهداف هوایی با مانور زیراد و سرریع کره در ارتفراع پرایین      

کنند کاربرد دارد. اسکایگارد عالوه بر زمرین پایره    پرواز می

 دن قابلیت استفاده در پدافند دریایی را نیز داراست.  بو

سیستم اسکایگارد از یك رادار چنرد منظروره کره کرار     

کشف و تعقیب هدف را بره صرورت همزمران انجرام مری      

آنرتن مجزاسرت.    2دهد استفاده می کنرد. ایرن رادار دارای   

هدفیاب یا رادار تجسس و رادار تعقیرب یرا ترراک، رایانره     

النچر موشك از نوع اسپارو )زمرین   3گرفتن پیشرفته، قرار 

میلری مترری در    40یرا   35النچر و دو توپ  1به هوا( و یا 
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مدار اتش، توانایی فعالیت در جنگ الکترونیکری شردید برا    

اسررتفاده از امکانررات ضررد جنررگ الکترونیکرری یررا ردیررابی  

 Track)تلوزیررونی و یررا ردیررابی برره صررورت دسررتی    

Joystick)  اسررتفاده ازIFF از ویژگرری هررای سیسررتم  و ...

 .  (156:  1381)اصالنی، باشد اسکایگارد می

کیلررومتر مرری باشررد و هرردایت   21الرری  15برررد رادار 

موشکها به صرورت آشریانه یرابی نیمره فعرال مری باشرد و        

تواند دستی یا به صرورت خودکرار و    ها می تیراندازی توپ

 از رادار صورت گیرد. 

اتصال به سیستم الکتررو اپتیکری جهرت تجسرس و یرا      

باشرد.   ردیابی هدف از دیگر ویژگی های سیستم فروق مری  

سانتی مترر و دارای   20متر، قطر  65/3طول موشك اسپارو 

 کیلوگرم می باشد.   200وزن 

 

                           Rapier *سامانه موشکی راپیر

اهرداف هروایی    راپیر جهرت مقابلره برا هواپیمرا  و یرا      

متر طراحی سراخته   10000مافوق صوت درارتفاع کمتر از 

شده است پیشران را پیر از دو موتور سوخت جامرد بروده   

و    crushو سرجنگی آن نفروذی ) و دارای فیروز نفروذی   

مرواد انفجراری آن از نرروع منفجرره شرردید مری باشررد.تمام     

دایت و ......( از هر  2000موشکهای را پیرر ) اعرم از راپیرر    

 کنند. استفاده می SAC-LOS))1 نیمه خودکار دید مستقیم

سرانتی مترر ،    3/13سانتی مترر قطرر    224طول موشك 

ماخ ارتفاع موثر صرفر ترا    2کیلو گرم ، سرعت   6/42جرم 

بررد   2000کلیو مترر ) در را پیرر    8الی  6متر و برد   3048

KM8  (92الی  85:  1380)اصالنی،  می باشد  . 

یك سیستم عملیاتی راپیر مری توانرد شرامل النچرر یرا      

سکوی پرتاب ،نشانه رو )تعقیب کننرده(، سیسرتم انتخراب    

درگیری ،سیستم مولد بررق ،تریلرر حمرل موشرك و...مری      

باشد. در راپیر کشرف هردف شناسرایی دوسرت از دشرمن      

(IFF )     اعالن خطر به خالصه قراردادن سرتعقیب کننرده

ز پرتراب موشرك دو منطقره    در سمت هردف جلروگیری ا  

 ممنوعه توسط دستگاه النچرانجام می شود.

                                                           
1 SEMI  AUTOMATIC  COMMANT  TOWINEOF SITE    

ازسوی دیگر محاسبات مربروم بره درگیرری کنتررل و     

هدایت موشك تعین اطالعات مربوم به ارتفراع، تعقیرب ،   

تعیین موقعیت موشرك نسربت بره هردف  پایران دادن بره       

    ( TRACKER)درگیرری و .... توسرط دسرتگاه تعقیرب     

را پیر از سیستم کاوشری و ردیرابی مرادون     انجام  می شود

نیررز اسررتفاده مرری کنررد را دار پرترراب کررور      (IR)قرمررز 

(BLIND  FIRE )           کره توسرط شررکت هروا فضرای

مارکونی طراحی و ابداع شده است به این سیسرتم توانرایی   

به کرارگیری موشرك در طرول شرب و بردون محردودیت       

 جوی را می دهد.

 ایران در دفاع مقدس های رادارهای**سامانه

هرای راداری ایرران بره     پیش از بررسی عملکرد سرامانه 

موقعیت و سال استقرار رادارها اشاره خواهرد شرد. برخری    

هرای دفراع مقردس بره      های راداری ایران در سرال   از سامانه

 شرح ذیل عبارتند از:

الف(رادارهررای تونیك)انگلیسرری( مسررتقر در دوشرران  »

، ب(رادارهرررای 1337تپررره و قلعررره مرغررری از سرررال    

هایدرا)انگلیسی( مستقر در تبریز، بابلسر، مشهد و شرهرآباد  

)آمریکایی( مسرتقر   FPS-100، پ(رادارهای 1339از سال 

،ت(  1346-1345هرررای  در همررردان و دزفرررول از سرررال

)آمریکررایی( مسررتقر در بنرردرعباس،   FPS-100رادارهررای 

 AR-5، ث( رادار  1350بوشهر، جاسرك و کریش از سرال    

، ج( هفررت 1348)انگلیسرری( مسررتقر در تبریررز از سررال   

برره صررورت ترراکتیکی، چ( رادارهررای     GPS-11دسررتگاه 

GPS-11    آمریکایی( مستقر در آبردانان و بنردر طراهری از(

) آمریکرایی( مسرتقر در   ADS-4 ، ح( رادارهای 1353سال 

، خ( رادارهررای  1355کرررج و بنرردرعباس)گنو( از سررال   

GPS-11  در جاسرك و قلعره مرغری از    )آمریکایی( مسرتقر

 ) بعداً جمع آوری شد(1350سال 

-JYهای پس از جنگ تحمیلی رادارهرای   البته در سال

در چابهرار، دزفرول،    1372، 1371، 1370هرای   در سال 14

در  1380قلعه مرغی مستقر شرد. رادار ملری هرم در سرال     

بره نقرل    361: 1393گروه اساتید،  چوکا و مغان مستقر شد

 .(سرتیپ براتعلی غالمیاز امیر 
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 توان هوایی  راق در جنگ با ایران

ترروان هرروایی عررراق در جنررگ بررا ایررران متشررکل از   

هواگردهای مختلفی بود که بار تهاجم هروایی را برر دوش   

های پدافند هوایی که موظف به اعمرال  کشیدند و سامانهمی

دفاع هوایی در برابر هواگردهای ایرانی بودند. لرذا آشرنایی   

هواپیماهررای اصررلی عررراق در ایررن جنررگ و شرربکه     بررا

فرماندهی و کنترل پدافند هوایی عرراق ضرروری بره نظرر     

 رسد.می

*هواپیماهای مورد استااده  راق در جندگ بدا   

 ایران

بررسی عملکرد دفاع هوایی جمهروری اسرالمی ایرران    

با شناخت هواگردهرای مرورد اسرتفاده عرراق در جنرگ و      

پررذیر اسررت. برخرری از  انتوانمنرردی آنهررا تحمیلرری امکرر  

هواپیماهای نیروی هوایی عراق که در جنگ با ایران مرورد  

استفاده نیروی هروایی عرراق قررار گرفرت بره شررح زیرر        

 عبارتند از:  

 (FARMER) 19-*هواپیمای جنگنده شکاری میگ 

اولرین جنگنرده    19-هواپیمای جنگنده شرکاری میرگ   

از  هرایی مافوق صوت ساخت شوروی سابق است که مردل 

(، در لهستان تحت نام F-6این جنگنده در چین تحت نام )

(LIM-6( و چکسرررلواکی )S-105  شرررناخته و تولیرررد  )

هرای هواپیمرای فروق ماموریرت     شد. با توجه به قابلیت می

اصلی آن رهگیری تعریف شرده بودکره البتره در برخری از     

ها قابلیت حضور در ماموریت تهراجمی نیرز مشراهده    مدل

 (164الی  146: 1391 ،فر، کرمی جهان) شد می

متررر،  9متررر ، عرررد  6/12ایررن هواپیمررا دارای طررول 

مرراخ ،سررقف پرررواز  2/1متر،حررداکثر سرررعت  9/3ارتفرراع 

کیلومتر اسرت. ایرن هواپیمرا در     2200پا،برد پرواز  58725

اوائل جنگ تحمیلری از سروی عرراق مرورد اسرتفاده قررار       

 گرفت. می

 (  FISHBED) 21*هواپیمای جنگنده شکاری  میگ 

این هواپیما ساخت شوروی سابق بروده وبرا توجره بره     

های در نظر گرفته شده برای آن به عنوان هواپیمرای  قابلیت

رهگیرررر وتهررراجمی و در برخررری از انرررواع آن بررررای     

برداری مرورد اسرتفاده قررار    های شناسایی وعکس ماموریت

 15/7متر ،عررد   88/14می گیرد. این هواپیما دارای طول 

سرقف   مراخ،  05/2متر،حرداکثر سررعت    10/4متر وارتفاع 

 کیلرومتر مری باشرد    2230بررد پرروازی    پرا ،  61350پرواز 

. برابر آمرار ارائره شرده از سروی     (107: 1383، علی بابایی)

فرونرد از هواپیماهرای   40برخی از منابع مکتروب، حرداقل   

عراقری توسرط پدافنرد هروایی ونیرروی هرروایی       21-میرگ 

هرای دفراع مقردس    المی ایران در سرال ارتش جمهوری اس

معاونت عملیات فرماندهی پدافندهوایی نیرروی  )ساقط شد

 .(تا: ج هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، بی

 23-*هواپیمرررررای جنگنرررررده شرررررکاری میرررررگ 

(FLOGGER) 

این هواپیما اولین هواپیمرای برال متغیرشروروی سرابق     

 محسوب شده واز ویژگیهای آن کرابین ضردگلوله ومجهرز   

بودن آن به موتورهای کمکی در هنگان صعود از بانردهای  

 23-های هواپیمرای میرگ  کوتاه می باشد.با توجه به قابلیت

هرای رهگیرری   بیشترین کاربرد ایرن هواپیمرا در ماموریرت   

وجرود دارد کره برا     23-باشد اما ایرن قابلیرت در میرگ    می

هرای تهراجمی   توجه به تسلیحات به کار رفته در ماموریت

 هوایی عراق  نیز به کارگرفته شد.   نیروی

هررای دفرراع مقرردس عررراق اقرردام برره تهیرره    در سررال 

 23های پیشررفته بررای تجهیرز هواپیماهرای میرگ       موشك

هرای نفرتکش ایرانری را در    خود کرد تا به وسیله آن کشتی

های تجاری حامل کاالهرای اساسری   حوالی خارک و کشتی

ار دهرد. ایرن   را در حوالی بندر ماهشرهر مرورد حملره قرر    

بررا حضررور هوشرریارانه پدافنرردهوایی و خلبانرران     تهدیررد

بره  تیزپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسرالمی ایرران    

در اکثرر مواقرع برا شکسرت مواجره       14-خلبانران اف  ویژه

 .، وبال ( 1388جاویدنیا،  ) شد می

مترر)در حالرت    25/14،  8/16این هواپیما دارای طرول  

 35/2مترر، حرداکثر سررعت     50/4ها(، ارتفراع  باز بودن بال

کیلرومتر   2800پرا و بردپرروازی    65600ماخ سقف پررواز  

می باشد. برابر آمرار ارائره شرده از سروی برخری از منرابع       

 23-مکتوب، حردود یکصرد فرونرد از هواپیماهرای میرگ     
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عراقرری توسررط پدافنررد هرروایی ونیررروی هرروایی ارتررش    

فراع مقردس سراقط    هرای د جمهوری اسالمی ایران در سال

معاونررت عملیررات فرمانرردهی پدافنرردهوایی نیررروی  ) شررد

 .(تا: ج هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، بی

 (FOXbat) 25 -*هواپیمای جنگنده شکاری میگ

سراخت شروروی    25هواپیمای جنگنده شکاری میرگ  

سابق دارای ویژگیهای خاص نظیر سررعت زیراد و سرقف    

ده ها  می باشد. مأموریرت  پروازی باال نسبت به سایر جنگن

باشرد و در  اصلی آن رهگیری، شناسایی و عکسبرداری مری 

بعضرری از نمونرره هررای آن  بررا تغییرررات جزیرری در مقررر   

تسررلیحات آن از ایررن هواپیمررا در ماموریتهررای تهرراجمی   

مترر ،  82/23انرد . ایرن هواپیمرا دارای طرول     استفاده  کرده

داکثر سررعت  باشد.ح متر می10/6متر و ارتفاع 95/13عرد

پررا و دارای برررد   88580مرراخ سررقف پررروازی آن  2/3آن 

 باشد. کیلومتر می1450عملیاتی 

 240قررارداد خریرد    1979وزارت دفاع عراق درسرال  

فرونررد هوایپمررا و هلرری کرروپتر را بررادفتر طراحرری میررگ   

منعقدکرد ولی مقامات شوروی اجرای قررارداد را مشرروم   

تررن ازمستشرراران خررود در عررراق     18000برره اسررتقرار  

کردند)در آن زمران کرل پرسرنل نیرروی هروایی عرراق بره        

قبرول شررایط از جانرب     نفر میرسید( برا  24000زحمت به 

باحفاظرت   Mig-25فرونرد   24تعرداد   1980عراق درسرال  

 23-ومیررگ 21-گردانرری متشررکل ازچنرردین فرونررد میررگ

نیروی هوایی شوروی وارد عراق شردند و بره ایرن کشرور     

های روس هرم در بهرار همران     تحویل داده شدند تکنیسین

سال وارد خاک عرراق شردندو در پایگراه شرعیبیه درچنرد      

 فرر،  جهران ) ری بصره درجنوب عرراق مستقرشردند  کیلومت

 1383 همچنرین  علری بابرایی،    19الری  16:  1391 حجامی،

:392). 

براساس  منابع موجود ،اصابت قرار دادن یك فروند از 

عراق برفراز آسرمان اصرفهان توسرط     25هواپیماهای میگ 

سررایت پدافنرردهوایی یررابن الزهرررا ،پایررانی بررر پروازهررای  

 .برر فرراز آسرمان ایرران برود      25هواپیماهای میگ خطر  بی

البته برخی منابع)برازجویی از اسررای عراقری ،گزارشرالت     

منابع پدافندهوایی کشور،گزارشات فاشرا 
1
و...( از اصرابت   ،

عراقرری در  25هررایفرونررد از میررگ  8قرررار دادن تعررداد  

معاونررت عملیررات ) هررای دفرراع مقرردس خبررر دادنررد سررال

نیرروی هروایی ارترش جمهروری     فرماندهی پدافنردهوایی  

   .(تا: ج اسالمی ایران، بی

 (Blinder)  22*هواپیمای بمب افکن توپولف 

این هواپیما اولین بمب افکرن مرافوق صروت سراخت     

شرروروی سررابق  برروده و از توانررایی سرروختگیری هرروایی  

برخرروردار مرری باشررد. اگرچرره ایررن هواپیمررا بمررب افکررن  

ایررن هواپیمررا بررا  برررداری ازباشررد ولرری توانررایی بهررره مرری

هرای شناسرایی و کشرف     تجهیزات مخصوص در ماموریت

 هدفهای دریایی وجود دارد.

( دارای طررول  D)نرروع  22بمررب افکررن توپولرروف   

مترر، حرداکثر   67/10متر، ارتفراع  75/23متر ، عرد 53/40

پرا و بررد پرروازی     60000ماخ ، سقف پروازی 4/1سرعت 

 کیلومتر می باشد .6500

 1-شکاری میراژ اف *هواپیمای جنگنده

سراخت کشرور    1-هواپیمای جنگنده شکاری میرراژاف 

فرانسه و دارای توانایی  فرود و پرواز  از باندهای کوتراه و  

متررری )در حالررت  حمررل 800الرری 500ابترردایی برره طررول 

باشرد و دارای  توانرایی   تسلیحات رزمی و تجهیزات ( مری 

وی  سوختگیری هوایی و اجرای عملیات در کلیه شرایط ج

 می باشد.

رهگیرری و  1-اگر چه ماموریرت هواپیمرای میرراژ اف   

تهاجمی می باشد ولی  نوعی از این هواپیما توانایی حملره  

بررر علیرره اهررداف دریررایی را بررا اسررتفاده از  تجهیررزات     

توانرایی   1-مخصوص و نوعی دیگر از هواپیمای میراژ اف

حضور در ماموریتهای شناسایی و عکسربرداری را نیرز دارا   

 باشد.می

متر و ارتفراع   40/8متر ،عرد 30/15طول این هواپیما 

ماخ ، سرقف پررواز آن    2/2متر ،حداکثر سرعت آن 50/4آن 

 کیلومتر  می باشد .3300پا و برد پروازی میراژ   65600

                                                           
 فرماندهی اطالعات وشناسایی الکترونیکی 1
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*برابرآمررار ارائرره شررده از سرروی برخرری از منررابع در   

فرونرد از میراژهررای  130هرای دفراع مقرردس حرداقل     سرال 

نیررروی هرروایی ارتررش    وسررط پدافنرردهوایی و عراقرری ت

)معاونررت عملیررات  جمهروری اسررالمی ایررران سراقط شررد  

فرماندهی پدافنردهوایی نیرروی هروایی ارترش جمهروری      

 .تا: ج( اسالمی ایران، بی

  

 **آشنایی با شبکه پدافند هوایی  راق

های پدافندهوایی عراق جالرب  تعداد و وضعیت سامانه

افزارهرررای جنرررگتوجررره اسرررت.)به جررردول وضرررعیت 

پدافندهوایی عراق توجه کنیرد( ضرمن اینکره هواپیماهرای     

 F1، میرراژ  29، میرگ 25مختلف شرقی وغربی همانند میگ

و... در مقرراطع مختلررف جنررگ، یرراری دهنررده شررربکه      

 پدافندهوایی عراق بودند.

های راداری عراق در سال پریش از جنرگ    عمده سامانه

 :عبارتند از

-، رادار پری 12-رادار پیساخت شوروی،  8-رادار پی

،  رادار  35-، رادار پرری 30-، رادار پرری15-، رادار پرری14

 ، رادار نیسا ساخت لهستان،50-پی

رادار مارکنی سراخت انگلسرتان، رادارهرای فرانسروی،     

فین تاریخ دفراع مقردس هروایی،    گروه مول) رادارهای پرنده

1393  :346) 

 

 جدول اهم تجهیزات زمین بهوا عراق

 روالند 8-سام 6-سام 3-سام 2-سام نام شهر

مجموع
 

 26 2 1 0 22 1 کرکوک / موصل

H-2/H-3 1 0 6 0 6 13 

 3 2 0 0 0 1 تالیل/جلیبه

 15 5 0 8 0 2 بصره

 68 9 15 8 16 20 بغداد

 

بر اساس تقسیمات انجام شده در  شبکه  پدافنردهوایی  

شرد و  شناخته مری   2KARIکه تحت عنوانIADS 1 عراق

                                                           
1
 INTEGRATED  AIR  DEFENCE SYSTEM 

2
 فرانسوی IRAKمعکوس  کلمه  

فرانسرره سرراخته شررده بررود، مرکررز اصررلی کنترررل  توسررط  

( در بغررداد ADOCعملیرراتی شرربکه پدافنرردهوایی عررراق )

واقع شده بود و فضای آسمان عرراق توسرط چهرار مرکرز     

( کنترل میشرد و از نظرر عملیراتی    SOCای )عملیات منطقه

شرردند. مراکررز ( محسرروب مرری ADOCزیررر مجموعرره )

 یرات رهگیرری  ای نیرز برا هفرده مرکرز عمل    عملیات منطقره 

(IOC)3   در عراق ارتبام عملیاتی داشتند. مراکرزIOC   نیرز

با سایتهای موشکی زمین بهوا،پایگاههای هروایی و مواضرع   

جنگ افزاری در ارتبرام بودنرد. برا ایرن حرال ایرن شربکه        

دفاعی دارای ضعفهایی در بخشهای مختلرف )فرمانردهی و   

ولرین  برود. ا  کنترل،ارتبام وسررعت انتقرال اطالعرات و...(   

ایراد وارده به شبکه فروق ایرراد کلری بره آن اسرت. شربکه       

IADS اسررائیل  طرف از محدود تهدیدهای با مقابله جهت 

شرق طراحی شده بود وجهت مقابلره   از ایران یا و غرب از

جنروب همرراه برا     و شرمال  از گرفتره  صرورت  تهدیدات با

هجوم اشیاء پرنده)هواپیما،موشك های کرروز یرا بالسرتیك    

اشبایی کارآیی کمتری داشرت. مسرئله    عملیات انجام و و...(

بعرردی ضررعف سیسررتمهای راداری و همچنررین ارتبرراطی   

ها  در برابر ترداخل و جنرگ الکترونیرك برود. ایرن       عراقی

مسئله دو سال پس از پایان جنگ برا ایرران و در جنرگ برا     

آمریکا)جنگ اول خلریج و آزاد سرازی کویرت( منجرر بره      

مریکایی برر تردابیر دفراع هروایی     چیره شدن هواگردهای آ

های موشکی زمین بهوا نسربتاً  عراق شد. البته ضعف سامانه

قدیمی وموج دومی عراق در برابر سالحهای مروج سرومی   

ها ومتحدین نیز در این رخداد نقش داشرت. ) برا    آمریکایی

تروان  هرا  مری   نگاهی به جدول تجهیزات زمین بهوا عراقری 

 50یرزات مربروم بره دهره     پی برد کره برخری از ایرن تجه   

 .4(باشد میالدی می

                                                           
3
 INTERCEPT OPERATION CENTER 

4
حتری پریش اخطرار     عدم تناسب برد و ارتفاع ردیابی و کاوش رادارهای موشرکی و  

درواقع استفاده از  ها و توانمندی هواپیماهای آمریکایی در ارتفاع وبرد درگیری و عراقی

زمان دیگری به  های شبکه پدافندهوایی عراق را آشکارتراز هر ضعف ،تکنولوژی برتر

 رخ جهانیان کشاند.



ی 
لم
ة ع
نام
صل
ف

- 
شی
وه
پژ

 
هی
ند
رما
ف

 و 
ل،
نتر
ک

 
ال
س

 
رم 
چها

، 
رة
ما
ش

  
ن 
ستا
 تاب
دو،

13
99

 

 
  .... پدافند هواییهای عملکرد فرماندهی و کنترل  درس آموخته 

 
 

126 
 

 
 (IADSساختار شبکه دفاع هوایی عراق)

 

تجزیه و تحلیل سئواالتت اهدداف و فرضدیه   .10

 های تحقیق

 تجزیه و تحلیل توصیفی 

برابر نتایج جلسه بررسی وضعیت پدافند هوایی تحرت  

که بررای کراهش نرواقص    « به سازی پدافند هوایی» عنوان 

پدافنررد هرروایی در اداره پررنجم سررتاد    پوشررش رادارهررای

مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران برگرزار شرد، مروارد    

 ذیل به عنوان نقام ضعف مد نظر قرار گرفت:

هررای  هررا، ب(نارسررایی الررف( فرسرروده بررودن سررامانه»

پشررتیبانی و لجسررتیکی، پ(پیچیرردگی در امررر تعمیررر و    

هرای   هرا و فنراوری   نگهداری ،ت(بهره نگرفتن از توانمندی

های جنگ الکترونیرك   نوین به ویژه در رویارویی با قابلیت

دشمن، ث(عدم هماهنگی در سامانه فرماندهی و کنتررل و  

ارتباطات ارتش برا سرامانه هواپیمرایی کشروری، نیروهرای      

های مرتبط با موضروع، ج( فقردان وجرود     نظامی و سازمان

 رادارهای پرقدرت در برخی نقام حساس کشور

پوشررش راداری برره دلیررل کمبررود در    چ( نقررص در 

 «های مورد نیاز سامانه

در انتهای جلسه پیشنهاداتی به شورای عالی دفاع ارائره  

کرار ارائره شرده، اسرتفاده از      شد کره یکری از مهمتررین راه   

گروه مؤلفین تاریخ دفاع مقردس  ) سامانه راداری پرنده بود

 .(396و  395:  1393هوایی، 

برروز مروارد ضرعف مرورد      یکی از عواملی که منجر به

اشاره شد، توجه بیش از حد معقول شاه مخلروع ایرران بره    

 دفاع هوایی هواپایه بود.

هرای پریش از انقرالب مبتنری      دفاع هوایی ایران در سال

-بر دفاع هوایی هواپایه و استفاده از هواپیماهایی نظیرر اف 

هرا  برای مقابله با انواع تهدیدات هوایی بود. در آن سال 14

پدافند هروایی زمرین بهروا بررای محافظرت از بانردهای        از

شد. البتره منراطقی   های هوایی استفاده میفرودگاهها و پایگا

همچون خرارک و اهرواز از ایرن قاعرده مسرتثنی بودنرد و       

هررای هرراوک در ایررن شررهرها برررای حفاظررت از    سررامانه

تأسیسات نفتی و نیروگراهی مسرتقر شرده برود. از ابتردای      

القدس نیز به همرین منروال   عملیات طریقجنگ تحمیلی تا 

گرراه اصررلی ایررران در برابررر  دفرراع هرروایی هواپایرره تکیرره 

هواگردهای عراقی بود. پس از اعمال تحریمرات برر علیره    

هرای  کشورمان و مشکالت به وجود آمده در تأمین موشك

هرای  فونیکس، پدافند هوایی ایران به فکر استفاده از سامانه

هروا بررای دفراع در الیره اول پدافنرد      پدافند هوایی زمرین ب 

هوایی افتاد. این در حالی است کره پریش از ایرن الیره اول     

دفاع هوایی کشور متشکل از هواپیماهرای رهگیرری نظیرر    

 بود. 14-اف

-های موشکی هاوک، راپیرر و سرامانه  استفاده از سامانه 

مترری و... در الیره   میلری  23ای نظیر اورلیکن، های توپخانه

عی و حتری در لجمررن منجرر برره افرزایش کررارایی    اول دفرا 

پدافند هوایی شد. خدمات امنیتی پدافند هوایی در سرالهای  

هرای  دفاع مقدس فقط مخرتص منراطق عملیراتی و صرحنه    

نبرد زمینی نبود. در جنگ نفتکشها پدافند هوایی در سراقط  

فروند هواپیمای عراقی نقش مسرتقیم داشرت. در    55کردن 

نفرتکش تحرت حفاظرت     3145عداد زمان جنگ نفتکشها ت

پدافند هوایی به سالمت عبور کردند. ایرن در حرالی اسرت    

مورد حملره هروایی توسرط هواپیماهرای میرراژ،       1377که 

های حامرل  عراقی به نفتکش 23-، سوخو و میگ25-میگ

 نفت ایران حمله کردند.

از نظررر میررزان آمررادگی شرربکه فرمانرردهی و کنترررل و  

سال آخر جنرگ تعرداد    3، در اجزای کشف هواگرد دشمن
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برانی مبنری برر رویرت     مورد پیام از پستهای دیرده  540000

هواپیما، بالگرد، کشتی، موشك زمین به زمین و ... دریافرت  

 67الری   65هرای  شد. این در حالی است که فقرط در سرال  

هرای رزمری حضرور    بانی در عملیاتپست دیده 510تعداد 

 .    1مؤثر داشتند

میلی  23قبضه توپ  1509جنگ تحمیلی، های طی سال

 95گارد،  رسد اسکای 90رسد توپ اورلیکن،  535متری، 

ستاد کل ) آتشبار هاوک جابجایی داشتند 74رسد راپیر، 

فروند بالگرد  67.  در این جنگ (1:  1367پدافند کشور، 

عراقی مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفت. در این 

حمله هوایی دشمن بر اثر مقابله مورد  24863سالها تعداد 

مورد  25468پدافند هوایی ناکام ماند. همچنین در 

حمالت هوایی با اقدام تاکتیکی پدافند هوایی، حمالت 

دفع، هواگرد منهدم، مورد اصابت و یا مجبور به فرار 

 . (7:  1367ستاد کل پدافند کشور، )شد

کمترین های دفاع مقدس پدافند هوایی با  در طول سال

حمایت خارجی و کمترین میزان افزوده شدن تجهیزات به 

نسبت نیروی هوایی و پدافند هوایی عراق توانست 

عملکرد بهتری نسبت به پدافند هوایی عراق رقم بزند. در 

این سالها پدافند هوایی ارتش فقط تجهیزاتی نظیر 

قبضه(،  867متری)میلی 23گارد، توپ ضد هوایی اسکای

قبضه( به سازمان رزم پدافند  360) 3ز سهند موشك اندا

:  1367ستاد کل پدافند کشور، ) هوایی ارتش افزوده شد

8). 

این در حالی است که عراق در همین مدت به تجهیزاتی 

آن در  فهرستو... مجهز شده بود که  6-نظیر روالند، سام

بخش جداول این تحقیق ذکر شده است. مقایسه 

تجهیزات افزوده شده به دو سازمان نظامی و نتایج کسب 

شده توسط آنها نشان دهنده موفقیت پدافند هوایی ایران 

 نسبت به پدافند هوایی عراق است.
 

 گیری نتیجه .11

واکاوی اسناد و مدارک موجود و منطبق بر مطالب 

با پیشکسوتان پدافند هوایی، نکات مطروحه در مصاحبه 

                                                           
1
 اسناد موجود در مرکز مطالعات قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص(آجا 

ای عاید محقق این طرح شد. این جالب توجه

پیشکسوتان، جنگ و تحریم را فرصتی برای بالندگی 

دانند. وقوع جنگ تحمیلی منجر به پدافند هوایی می

شکوفایی پدافند هوایی و ارتقاء سطح توانمندی پدافند 

تیپ هوایی شد. برابر مصاحبه انجام شده با امیر سر

براتعلی غالمی، پدافند هوایی زمین پایه که پیش از انقالب 

های هوایی را بر عهده اسالمی وظیفه دفاع از پایگاه

داشت، در جنگ تحمیلی تا لبه جلویی منطقه نبرد حضور 

 .2یافت و موفق به انجام وظیفه شد

های اعمال شده در سالهای جنگ تحمیلی فرصتی تحریم

پدافند هوایی به ویژه زمین پایه و دیگر برای بالندگی 

های پس از اتمام رادار است. ساخت رادار ملی در سال

جنگ نشانه خوبی برای ارتقاء سطح توانمندی تأمین 

 ها و تجهیز پدافند هوایی است.            نیازمندی

های جنگ تحمیلی سرهنگ رشید قشقایی که در سال

و مهندسی رزمی مسئولیت جهاد خودکفایی پدافند هوایی 

های عملیاتی پدافند هوایی را بر عهده داشت از سختی

های راداری و موشکی بر اثر تحریم و نگه داشتن سایت

ها  سخن گفته است. برابر اظهارات  فشار حمالت عراقی

های جنگ های راداری پدافند هوایی در سالوی سامانه

وسیله گاه دچار چنان وضعیتی شدند که المپ رادار را به 

از تهران به خارک برده وپس از  130-هواپیمای سی

ساعاتی آن المپ را برای عملیاتی کردن رادار بوشهر و از 

آنجا برای عملیاتی کردن رادار دزفول مورد استفاده قرار 

ها، عملیاتی بودن در چنین شرایطی که تحریم. 3گرفت می

کرده  پایه را با اختالل مواجههای راداری و زمینسامانه

بود، تالش جهادگونه شهید ستاری و یارانش در پدافند 

های پدافند هوایی منجر به حفظ و حتی ارتقاء سامانه

هوایی شد. امیر سرتیپ دوم بازنشسته سیفی که در 

مسئولیت مجتمع راداری سپهر را بر  70های دهه  سال

عهده داشت در مصاحبه با مجری این طرح گفته است که 

ستاری رادار کرج دچار مشکل عملیاتی  در زمان شهید

                                                           
2
 صوتی مصاحبه با امیر سرتیپ براتعلی غالمیفایل  
3
 فایل تصویری مصاحبه با سرهنگ بازنشسته رشید قشقایی  



ی 
لم
ة ع
نام
صل
ف

- 
شی
وه
پژ

 
هی
ند
رما
ف

 و 
ل،
نتر
ک

 
ال
س

 
رم 
چها

، 
رة
ما
ش

  
ن 
ستا
 تاب
دو،

13
99

 

 
  .... پدافند هواییهای عملکرد فرماندهی و کنترل  درس آموخته 

 
 

128 
 

شد. با ابتکار کارکنان تعمیر و نگهداری، رادار کرج در 

چنان وضعیت عملیاتی قرار گفت که حتی پیش از انقالب 

ها نیز تا این حد  در زمان تحویل رادار توسط آمریکایی

 . 1وری نبوددارای قابلیت بهره

ند هوایی منجر در واقع تزریق روحیه خودباوری به پداف   

به ارتقاء توان این سازمان در امور عملیاتی و تعمیر و 

 نگهداری در هر دو بخش رادار و زمین بهوا شد. 

های بدر و خیبر که طراحان عملیات از اهمیت  در عملیات

های  پدافند هوایی غافل شدند و نتوانستند از توانمندی

دن تلفات دفاع هوایی بهره ببرند، دشمن موفق به وارد نمو

سنگین به نیروهای ایرانی شد. البته کسب توفیق در 

االئمه و... نتیجه  المبین، ثامن المقدس، فتح های بیت عملیات

 .2یك جنگ کالسیك بود

های خیبر و بدر شهید ستاری به ایرن نتیجره    بعد از عملیات

توان با نیرروی   های پیشین نمی رسیده بود که دیگر با روش

کرره در واقررع عصرراره  -نمنررد عررراق هرروایی مجهررز و توا

 -های هوایی کشرورهای غربری و شررقی شرده برود      نیروی

های بدر و خیبرر گسرتاخی نیرروی     مقابله کرد. در عملیات 

هوایی عراق به آنجا رسیده بود که هواگردهای عراقری برر   

هرای سراختمانی تخلیره     سر رزمندگان ایرانی زباله و نخالره 

هرا از   هوایی در این عملیاتکردند. اگر چه کارکنان پدافند 

گذشتگی نشان دادند و موفق به ساقط کرردن چنردین    جان

فروند هواگرد عراقی شدند و شهدایی را نیز تقردیم ایرران   

 هرای  اسالمی کردند، اما مشکل اصلی شریوه رزم و تاکتیرك  

مورد استفاده پدافند هروایی ایرران برود. شراید ایرن جملره       

قشقایی، شهید عبراس  شهید ستاری خطاب به جناب رشید 

تروان برا    دیگرر نمری  » کره   3بابایی و سرگرد براتعلی غالمی

روش فعلی در برابر نیروی هوایی عراق مقابله کررد و نیراز   

سرمنشاء تغییر نگراه   4«به تغییر رویکرد و شیوه رزم داریم...

مداران در خصوص شریوه دفراع هروایی در کشرور      سیاست

اء تشکیل قرارگاه رعرد  باشد. پس از آن جلسه که شاید مبد

                                                           
1
 فایل صوتی مصاحبه با سرتیپ دوم سیفی 
2
 فایل مصاحبه با امیر سرتیپ براتعلی غالمی  
3
 سرتیپ براتعلی غالمی  
4
 قشقاییهای مصاحبه با سرتیپ براتعلی غالمی و سرهنگ رشید         فایل 

انردازی   شود، نگاه به نیروی هوایی تغییر کرد. راه محسوب 

، ابرالغ تشرکیل   1364ستاد کل پدافند هوایی کشور در آبان 

به فرمانردهی نیرروی    1364دی  15قرارگاه رعد در تاریخ 

هوایی، حکایت از تغییر نگراه بره فرمانردهی دفراع هروایی      

ع هرروایی از پدافنررد کشرور و تغییررر سررنگینی وظررایف دفررا 

پایه داشت. حتری نروع    هوایی هواپایه به پدافند هوایی زمین

فرماندهی نیرز تغییرر کررده برود. در حکرم فرمانرده وقرت        

االنبیاء)ص( به فرمانده وقت نهاجا، مسرئولیت   قرارگاه خاتم

دفاع از منطقه نبررد عملیرات پریش روی سرپاه پاسرداران)      

سرپرده   5عباس بابایی( به سرکار سرهنگ 8عملیات والفجر 

. یکی از معانی این حکم این برود  (49: 1392فر،  )جهانشد

که ساختار وقت دفاع هوایی کشور نتوانسته بود انتظرارات  

فرماندهان جنگ را برآورده سازد. لرذا برا بیررون کشراندن     

بخشرری از ترروان تجهیزاترری و پرسررنلی و ... سررامانه دفرراع  

سئولیت دفاع هروایی  که در آن زمان نهاجا م -هوایی کشور

و افرزایش اختیرار عمرل قرارگراه      -کشور را برعهده داشت

رعد و پشتیبانی کامل ستاد کل پدافند هوایی کشرور نترایج   

 حاصل شد.   6های بعدی بهتری در عملیات

گیری از  ها تغییر شیوه بهره در کسب این موفقیت  

های راداری و زمین بهوا کامالً تأثیرگزار بود.  سامانه

دارای نواقص  1359رادارهای پدافند هوایی که در سال 

در عرد چند سال و با تغییر رویکرد ، 7متعدد شناخته شد

پایه توانمندی خود را به اثبات  و محوریت پدافند زمین

رساند. در واقع مشکل از نوع رویکرد و ساختار بود نه از 

                                                           
5
 شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی 
6
 و... 5، کربالی 8هایی نظیر والفجر  عملیات  

7
برابر گردشکار اداره دوم ستاد ارتش جمهوری اسالمی  ایران به ریاست وقت ستاد   

رسرد.   ، نواقص پوشش راداری در پدافند هوایی بره اطرالع مری   1359مشترک در سال 

برا حضرور نماینردگان     1359اردیبهشرت   28تراریخ   متعاقب این گردشکار نشستی در

)طررح و   )عملیات(، پرنجم  )اطالعات(، سوم نیروی هوایی و اداره یکم )پرسنلی(،دوم

برنامه(، ششم)ارتبام الکترونیك(، هفتم)دارایی( ستاد ارتش و وزارت دفاع تشکیل شد 

 و نتیجه جلسه چنین ثبت شد:

پشرتیبانی و لجسرتیکی، پیچیردگی در امرر تعمیرر و      ها،نارسرایی   فرسوده بودن سرامانه 

های نوین بره ویرژه در رویرارویی برا      ها و فناوری نگهداری، بهره نگرفتن از توانمندی

های جنگ الکترونیك دشمن،عدم همراهنگی در سرامانه فرمانردهی و کنتررل و      قابلیت

ای مررتبط برا   ه ارتباطات ارتش با سامانه هواپیمایی کشوری،نیروهای نظامی و سازمانه

موضوع، فقدان وجود رادارهای پرقدرت در برخی از نقام حساس کشرور، نقرص در   

گروه مولفین تاریخ دفاع ) های مورد نیاز پوشش راداری به دلیل کمبود در تعداد سامانه

 (  396و  395 : 1393مقدس هوایی، 
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از کارکنان. این مسئله بعدها منجر به تفکیك پدافند هوایی 

 آفند هوایی شد. 

اگرچه تحریم به عنوان سالحی موثر از سوی حامیان 

اندازی و استقرار  صدام بر علیه ایران اعمال شد، اما راه

جهادخودکفایی در پدافند هوایی منجر به تسریع چرخه 

نوآوری در طراحی و ساخت رادارها و جنگ افزارهای 

رین لحظه زمین بهوا شد. اگرچه پدافند هوایی عراق تا آخ

جنگ توسط حامیان غربی و شرقی مورد حمایت قرار 

 گرفت.
 

 

* یافته های اصلی تحقیق و نتیجه گیری در پاسخ 

 به سئواالت و فرضیه

 در این تحقیق مشخص شد که:

پدافند شبکه فرماندهی و کنترل تبعیت کارکنان -الف

در  و انسجام درون سازمانی هوایی از وحدت فرماندهی

نقش موثر  شبکهاین  و افزایش اثربخشی ارتقای توان رزم

 داشته است.

شبکه فرماندهی اجزای تزریق روحیه خودباوری در  -ب

پدافند هوایی منجر به ارتقای توان رزم این و کنترل 

 سازمان نظامی شده است.

های دفاع مقدس  تغییر شیوه نبرد در مقاطعی از سال-پ

 پدافند هوایی شده است. منجر به ارتقای توان رزم

در شرایط تحریم و ناکارامدی دفاع هوایی هواپایه،  -ت

در  پایه در صورت چاالکی و چابکی پدافند هوایی زمین

تواند  افزارها و تغییر شیوه نبرد می جنگگیری از  بهره

 جایگزین مناسبی برای دفاع هوایی هواپایه باشد. 

ری نظیر سازمان های راداری کشو گیری از سامانه بهره-ث

هواپیمایی کشوری و سایر نیروهای نظامی منجر به تکمیل 

چرخه اطالعات دریافتی در پروسه کشف و انجام وظایف 

 .خواهد شدپدافند هوایی شبکه فرماندهی و کنترل 

های راداری و زمین  هماهنگی هر چه بیشتر سامانه -ج

د. بهوا و همچنین فاشا منجر به تقویت توان رزم خواهد ش

و در واقع تقویت سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی 

در افزایش توان رزم پدافند هوایی شبکه  آن یکپارچگی

 تأثیر مستقیم داشته و نتایج مستقیمی در بر خواهد داشت.
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