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بنام خدا
بررسي نقش و عملكرد پدافند هوايي در عمليات والفجر 8
سروان فرماندهي و کنترل رضا جهانفر
چكيدا:
بدون ترديد عمليات والفجر  8نقطه عطفي در تاريخ بيش از  82ساله پدافندهوايي ايران مقسوب ميیود .زيرا در جن ها
و درگيری های به وقوع پيوسته و مرتبط در تاريخ يک قرن اخير ايران ،مواردی مشاهدا ید که وسمان ايران در اختيار دیم
يا رقيب بود .در همي خصوص يكي از کاریناسان و پيشکسوتان نظامي در بررسي عوامل یكست سريع ارتش ايران از ارتش
های یوروی سابد و انکليس در جن جهاني دوم ،بيان مي کند که يكي از عوامل مؤثر در یكست سريع ارتش ايران اي بود
که «وسمان ايران در اختيار هواپي ماهای متفقي بود به وری که بمباران یهرها و پادگانها بدون هيچ مانهي انجام ميید و
نيروی هوايي ايران هيچگونه مأموريتي انجام نداد » .1البته مسلم است که منظور از عدم انجام مأموريت توسط نيروی هوايي،
مأموريتهای سازمانيافته و از ريد سلسله مراتب ميباید .زيرا ارکت انقالبي خلبانان پادگان قلهه مرغي و تسليم نشدن
ونها در برابر بيكانکان و يا هدف قراردادن هواپيمای یوروی سابد توسط پدافندهوايي 0ارکتي خودجوش مقسوب یدا و يک
ارکت سازمان يافته و ابالغي از رف سلسله مراتب نظامي نبود.3
اما پدافندهوايي در سالهای دفاع مقدس  -خصوصاً در عمليات والفجر  - 8اكايتي ديکر دایت .ابتكارات و رااکنشهای
به کار گرفته یدا در اي عمليات به گونهای بود که تأثير ون در عملياتهای بهدی و اتي در سالهای بهد نيس مشاهدا ید.4
اي ابتكارات و رااکنشها مورد بررسي دقيد کاریناسان نظامي دنيا قرار گرفت و ون را ستودند.5
تا کنون – جس در مهدودی از وثار -6ونچنان که بايد در اي خصوص قلمفرسايي نشدا و کار تققيقي در اي اوزا انجام
نکرفته است .در صورتي که عملكرد پدافند هوايي در عمليات والفجر  8نشان از دورانديشي و تدبير در تصميمگيری ،انسجام
در فرماندهي و همدلي در اجرا بود .با توجه به ضرورت بازگويي و بررسي عملكرد پدافند هوايي در عمليات والفجر  8و اهميت
درسوموزی از ون برای نسل های مختلف در نيروهای مسلح و اعمال مديريت دانش در اي خصوص ،اي مقاله به ریته تقرير
درومدا است .اي مقاله به بررسي نقش و عملكرد پدافند هوايي و همچني یبكه فرماندهي و کنترل پدافند هوايي در
عمليات والفجر  8ميپردازد.
در نکارش اي مقاله عالوا بر بهراگيری از اسناد عملكرد پدافند هوايي در سالهای دفاع مقدس ،از منابع ديکری نظير
کتب و مقاالت منتشر یدا ،مصاابه با پيشكسوتان نيروهای مسلح به ويژا پدافند هوايي و ...استفادا یدا است.
واژگان کليدی:
پدافند هوايي ،قرارگاا رعد،ستاد کل پدافند کشور ،عمليات والفجر  ،8یبكه فرماندهي و کنترل ،ارتش ،سپاا ،فاو ،وادت
فرماندهي
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جاللی ،هوشنگ ،تاریخ نظامی ایران ،ص032
برابر اعالمیه شماره ( )1ستاد ارتش در سوم شهریور  1302و همزمان با واقعه بمباران شهر تهران و چند شهر دیگر مشخص شد که یک فروند

هواپیمای مهاجم شوروی سابق در حوالی تبریز مورد اصابت گلوله های توپ های ضدهوایی قرار می گیرد و سرنگون می شود ( منبع :ویژنامه مدافعان
آسمان والیت-0ص 33همچنین جاللی ،هوشنگ ،تاریخ نظامی ایران – ص.)002
 3جهانفر،رضا،مقاله تاریخچه پدافندهوایی ایران ،مجله سرباز13 ،شهریور ،1332شماره ،123ص  10الی13
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ژنرال وفیق السامرایی -یكی از مسئوالن استخبارات ارتش عراق -در کتاب «ویرانی دروازه شرق » به این مسئله اشاره کرده است.
از جمله کتب به رشته تحریر درآمده در این خصوص کتاب دفاع معجزه آسا توسط نشر آجا میباشد.

2

مقدمه:
با جمعبندی عملكرد پدافند هوايي در هشت سال دفاع مقدس ،فراز و فرودهايي مشاهدا ميیود که اي مسئله در نمودار
عملكرد تمام سازمانها و نيروهای نظامي وجود دارد .ونچه که مهم است ،درسوموزی از مقا ع نه چندان درخشان جهت
رااي و ساخت دوراني درخشان و تاثيرگذاردرتاريخ ايران اسالمي ميباید .تجسيه و تقليل و درسوموزی از نبردها و استفادا
از تجربيات قبلي در پدافند هوايي در ول سالهای دفاع مقدس امری ضروری مقسوب ميیود .از سوی ديکر ارزيابي توان
پدافند هوايي در ون مقطع تاريخي از جن  ،بايد در مقايسه با تجهيسات در اختيار و بسياری از مسائل پيش روی پدافند هوايي
ايران و تالش یرق و غرب جهت تجهيس عراق به بهتري هواپيماهای جنکي و نوسازیهای مكرر نيروی هوايي ون کشور در نظر
گرفته یود .بر همي اساس توان پدافند هوايي ايران گاا ونچنان قدرت نمايي مي کرد که خلبانان عراقي قادر به غلبه بر ترس
و نکراني خود از پدافند هوايي مقتدر ايران اسالمي نبودند .همي ترس منجر به اي ميید که بارها خلبانان عراقي هواپيمای
خود را رها کردا و با چتر نجات فرود ويند و يا نتوانند مأموريت خود را به سرانجام برسانند .مطالب ذيل نشان دهندا واقهيت
موفقيت پدافند هوايي ايران اسالمي با توجه به امكانات و تجهيسات در اختيار است:
«پس از ورود لشكر گارد عراق به منطقه[فاو] برای اجرای پاتک ،يكانهای خودی با اجرای وتش انبوا توپخانه و ادوات به
اي لشكر هجوم بردند .در اي ميان ،دیم برای پشتيباني از لشكر گارد ،در ساعت  5و  32دقيقه صبح روز  04بهم ،1364
به امله یيميايي عليه مواضع رزمندگان اسالم دستزد ،ولي به دليل ترس خلبانهای هواپيماهای عراقي از مورد اصابت
قرارگرفت به وسيله واادهای پدافند هوايي و به خصوص سايت مویكي هاوک –که در پویش نخلستان گسترش يافته بود-
جنکنداهای دیم بخشي از بمب های یيميايي خود را ميان نيروهای لشكر گارد صدام فرو ريختند که به مصدوميت تهدادی
از ونها منجر ید1».
تغيير راهبرد عراق در افسايش پراکندگي و گستردگي یرح وظايف پدافند هوايي جمهوری اسالمي ايران تأثيرگذار بود« .با
تغيير راهبرد نيروی هوايي عراق پس از وبان ماا  1351و یناسايي و بمباران اهداف مهم اقتصادی ،صنهتي و نظامي کشور،
واادهای دفاع هوايي ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژا يكانهای پدافند زمي به هوا ،مأموريتهای جديدی را وغاز کردند
که پيش از ون برای اي مأموريت سازماندهي نشدا بودند .اي يكانها تدريجاً و برای تأمي و تقويت بنيه دفاعي نقاط
راهبردی کشور همچون پااليشکااهای نفت و گاز ،ترمينالهای نفت و گاز ،پايانههای صدور نفت ،واادهای بهرابرداری و
تلمبهخانههای گاز و نفت ،مجتمعهای پترویيمي ،کارخانجات صنايع سنکي و سبک ،نيروگااها ،پستهای برق فشار قوی،
سدها ،ايستکاا های مخابراتي ،مراکس اساس مديريت سياسي کشور ،پلهای مواصالتي ،مراکس تجمع یهری ،بنادر و اسكلههای
تجارتي اختصاص دادا یدند  0»...در همي راستا و جهت جبران خألهای موجود ،تجديد سازمان گردانهای عملياتي و
نکهداری و بهکارگيری جن افسارهای پارکمشروط 3و استقرار ون در مواضع و سايتها به سرعت انجام ید.
بهرغم تمام موارد فوق ،مهم اي بود که پدافند هوايي نسبت به گذیته دارای افسايش بازدهي باید ،زيرا موفقيت در
عمليات والفجر  8تا اد زيادی وابسته به موفقيت پدافند هوايي و کنترل فضای نبرد بود .در همي خصوص کاریناسان و
فرماندهان پدافند هوايي به اي نتيجه رسيدا بودند که روشهای قبلي ديکر پاسخگوی انتظارات نيست ،از اي رو دستيابي به
روش های نوي در نبرد جهت افسايش کارايي تجهيسات و منابع انساني در رأس اقدامات قرار گرفت .نكتهای را که نبايد از ياد
برد ،اي است که کارکنان پدافند هوايي در هيچ مقطهي از دوران دفاع مقدس در انجام وظايف خود کوتاهي نكردند و به
وظايف خود به نقو ااس عمل کردند.
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دری ،حسن ،عملیات والفجر ( 2مجموعه مقاالت ) ،ص33
جوادی پور ،محمد ،نیكفرد ،علی،حسینی ،یعقوب،نقش ارتش جمهوری اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس،جلد اول(نبردهای غرب

دزفول)،ناشر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول،تهران،بهار - 1330ص121
 3پارک مشروط به حالتی از استقرار جنگ افزارها در شیلتر و به دور از مواضع وسایت ها گویند .میتوان گفت در واقع جنگ افزارها در حالت پارک

مشروط ،دارای حالت استقرار عملیاتی نیستند.
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در انجام اي وظايف ،نقش تهي کنندا فرماندهان بسرگي چون یهيد سرلشكر منصور ستاری غير قابل انكار است .نبوغ یهيد
ستاری در رااي یيوا نوي دفاع در برابر امالت هوايي دیم و نقوا جابهجاييها ،وموزش کارکنان پدافندهوايي به ويژا
کارکنان سايت راداری بندر امام(را) پيش از عمليات والفجر  8و ...عامل مؤثر و کارساز در توفيد پدافندهوايي و در نتيجه
موفقيت نيروهای سطقي ايراني در عمليات والفجر  8بود .ويژگي های منقصر به فرد یهيد ستاری منجر به اي ید که در
تاريخ دهم بهم  1365از سوی اضرت امام (را) به فرماندهي نيروی هوايي منصوب یود تا تقوالت بيسابقهای را در نيروی
هوايي به وجود وورد.
از جمله مقورهای عمدا مديريتي یهيد ستاری جهت رفع خألهای تجهيساتي و منابع انساني نيروی هوايي ميتوان به
تالش جهت فريب دیم  -همراا با جلوگيری از وگاهي دیم نسبت به وضهيت موجود -و همچني بازسازی تجهيسات
موجود ایارا کرد .1بر اساس اي نوع از مديريت راهكنشهای جديد نيس تهريف ید.0
البته در مسير کسب موفقيت پدافندهوايي مشكالتي نيس وجود دایت .از جمله اي مشكالت امالت یيميايي عراق عليه
نيروهای ايراني ازجمله نيروهای پدافندهوايي بود .انجام امالت یيميايي عليه نيروهای ايراني يكي از ناجوانمردانهتري
اقدامات ثبت یدا در تاريخ جن های مهاصر است که فقط از عهدا بهثيها برومد .3بنا بر اسناد و مدارک موجود ،عراق در
روزهای اجرای عمليات والفجر  8به استفادا گستردا از بمبهای یيميايي و انجام امالت هوايي متكي بر مهمات یيميايي
روی ووردا بود .برخي از کاریناسان نظامي و پسیكي مهتقدند که همه رزمندگاني که در عمليات والفجر  8در منطقه فاو
اضور دایتند ،به نوعي مورد هدف گازهای یيميايي قرار گرفته و به اصطالح «یيميايي» یدند.4البته گاهي از اوقات امالت
یيميايي عراقيها به ضرر خودیان نيس تمام ميید .با توجه به اينكه فاصله درگيری بي يکانهای دیم و نيروهای ايران
بسيار نسديک بود ،در مراله نخست بمباران ،دیم به ایتباا تيپهای گارد جمهوری خود را مورد اصابت بمبهای یيميايي
قرار داد که منجر به ولودگي  02درصد نيروهای ونها ید.5
اوادو به وقوع پيوسته در سالهای دفاع مقدس در قالب صقنههای سخت و دیوار و نقوا عملكرد نيروهای مختلف
ااضر در جن منجر به خلد نقشهای ماندگار در تاريخ که کشور اسالميمان ید .اي نقشها ونچنان بديع و زيبا بود که تا
هميشه تاريخ از ياد نخواهد رفت .عملكردی که منجر به ظهور جلواای ديکر از عست و اقتدار ملتي متمدن و پيشرو گرديد.
البته نبايد فراموش کرد که ماندگاری اوادو مورد ایارا ،وابسته به وجود انسانهايي است که عایقانه در جستوجوی
وصال بودند.
يكي از زيباتري صقنهها ونقشهای به جای ماندا از سالهای دفاع مقدس ،در عمليات والفجر  8به وقوع پيوست .نقشي
ماندگار در صفقه روزگار بر اثر جانفشانيهای جوانان از جانگذیته و به جانان رسيدا که ستارگاني برای هدايت ما یدند .
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سرهنگ بازنشسته بنیاسد یكی از راهكنشهای فوق را در درگیری با هواپیماهای عراقی چنین توصیف میکند...« :به ما میگفت هواپیمای خودی

را در فاصله  122مایلی نگهدار .پس از مشاهده هواپیماهای دشمن از مرز عراق ،هواپیمای خودی را به سرعت هر چه تمامتر به سمت هدف ببر .پس از
رسیدن به تیررس هواپیمای عراقی ،هواپیمای خودی را به پائین بكشان و برگردان تا خلبان عراقی گیج شود و نداند که هواپیمای ما کجا رفت (...منبع:
فایل تصویری گفت وگوسرهنگ بازنشسته بنی اسد) مثالی دیگر از موفقیت پدافند هوایی که بر اساس محور فریب دشمن طراحی شده بود استقرار
سایت موشكی هاوک در منطقه عمومی (هور) جهت به انحراف کشاندن تمرکز و افكار دشمن بعثی و گمراه کردن وی در خصوص محل واقعی انجام
مأموریت جدید ارتش اسالم میباشد(منبع :دری ،حسن  ،عملیات والفجر ( 2مجموعه مقاالت -صص 31و )30که با تدابیر شهید ستاری به خوبی انجام
شد .این طرح در چهارچوب اقدامات (قرارگاه عملیات فریب) جهت موفقیت در فریب دشمن و ایجاد مقدمات الزم جهت کسب موفقیت در عملیات
والفجر  2به ثمر رسیده بود.
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 CIAدر گزارش طبقهبندی شده که بعدها فاش میشود به مقامات کاخ سفید اعالم میکند استفاده از سالح شیمیایی به عنوان یک جزء ثابت در

استراتژی جنگی صدام درآمده و عراق به طور عادی و مكرر سالح شیمیایی به کار میگیرد (.منبع :خبرگزاری حیات  www.hayat.irکد مطلب:
 33633تاریخ :سهشنبه  - 1323/23/03مقاله «عملیات فاو کارشناسان نظامی دنیا را حیرت زده کرد» -برگرفته از بخش پانزدهمت مستند دفاع
مقدس پخش شده از سیما جمهوری اسالمی ایران)
4

سایت جامع دفاع مقدس(ساجد)  www.sajed.irهمچنین  www.shalamcheh.irحسین علوی ،هیات تحریریه سایت قربانیان سالح های

شیمیایی
5

پایگاه اطالع رسانی قربانیان سالحهای شیمیایی به نقل از کتاب حماسههای ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس

4

بهراستي چکونه ميتوان از ونهمه ايثار به سادگي عبور کرد .جن را گنج دانستيم که قدم بر روی ارزشها نکذاريم و چه
گنجي ارزیمند تر از اعتقاداتي که جان را به پای جانان فدا ميکند .نتيجه اي جانفشانيها افسايش عست و اقتدار ايران اسالمي
تا هميشه تاريخ است.
در بي سازمانها و نيروهای نظامي یرکت کنندا در عمليات والفجر  ،8پدافند هوايي ارتش درخشانتري روزها را سپری
کرد تا جاودانه تري نتايج را تقديم ايران اسالمي کند .ايجاد پویش ام در وسمان منطقه درگيری برای نيروهای خودی و
ساقط کردن داها فروند هواگرد دیم در عمليات والفجر  8منجر به تسهيل پيشروی نيروهای سطقي و سرانجام تصرف فاو
ید.1
سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي ااجي زادا -فرماندهي نيروی هوا و فضای سپاا پاسداران انقالب اسالمي -در خصوص نقش
پدافند هوايي ارتش در عمليات والفجر  8ميگويد:
« در دوران دفاع مقدس انصاف ًا رزمندگان پدافند هوايي با مقوريت ارتش خوش درخشيدند و اگر يكي از افتخارات ما اي
است که توانستيم عمليات بسرگ والفجر  8را در جسيرا فاو انجام دهيم ،به خا ر سايه دفاعي خوبي بود که نيروهای پدافند بر
سر يکانهای عمل کنندا ايجاد کردا و در اي عمليات بيش از  02فروند هواپيمای دیم را سرنکون کردند .در عملياتهای
ديکر جن تقميلي نيس وضع به همي صورت بود؛ يهني هر جا که ما در عملياتي موفد بوديم ،اي موفقيت به نوعي مرهون
اضور مقتدرانه و تالشهای فوق الهادا خانوادا مظلوم پدافند بود که مهموالً هم بسيار کم از ونها ياد ميیود»0
نتايج فوق منجر به اي ید که اضرت امام خميني (را) پس از عمليات والفجر  8و مشاهدا عملكرد پدافند هوايي ،پدافنديان
را «عسيسان یجاع» و اضرت ويتاهلل خامنهای – که در ون روزها عهدادار رياست جمهوری بود -عملكرد پدافند هوايي را
(دفاع مهجساوسا) بنامند3
1

در خصوص عملكرد پدافند هوایی ایران در عملیات والفجر  2آمارهای متفاوت ولی نزدیک به هم مشاهده میشود .در خصوص این تفاوت آمار

باید دقت داشت که برخی ،آمار مربوط به عملیات والفجر  2تا مرحله تثبیت حضور ایران در فاو را ارائه کردهاند و برخی دیگر آمار ساقط نمودن
هواگردهای عراقی تا پایان بهمن  1363را اعالم داشته اند( .جنگ ایران وعراق،عملیات والفجر ،2ص ،13پاورقی ).اما مستندترین آمار این است که
شجاع مردان پدافند هوایی در این عملیات موفق به انهدام  32فروند هواپیما و  12فروند بالگرد شدند(اطلس نبردهای ماندگار-ص .)113نكتهای را که
نباید فراموش کرد این ا ست که آمار واقعی هواگردهای ساقط شده به مراتب بیش از آمارهای ارائه شده میباشد زیرا در زمان درگیری با هواپیمای
دشمن فرصتی کافی برای ارائه گزارش به رده های باالتر نبوده و پیش آمده که هواپیمایی در هنگام درگیری ساقط شده اما اصابت قرار گرفتن آن
گزارش نشد(فایل ص وتی گفت وگوبا سروان بازنشسته محمد مصطفوی فر ) و در مواقعی نیز هواپیمایی پس از مورد اصابت قرار گرفتن از صحنه نبرد
فرار کرده و در نزدیكی پایگاه های عراق سقوط کرده و یا حتی اینكه پس از فرود به صورت کامل غیر عملیاتی میشد .تمام این موارد منجر به این
میشود که ادعای اصابت قرار دادن تعداد هواگرد بیشتر از هشتاد فروند قابل قبول به نظر برسد.
 2گفت و گوی سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده با نشریه دیدگان آفتاب ( ویژه نامه رزمایش بزرگ مدافعان آسمان والیت )3تحت عنوان
پایان جنگ خاکریزها ،قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) آجا ،آذرماه ،1323ص3
3

پس از درخشش بی نظیر پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات والفجر  ،2دکتر حسن روحانی فرمانده وقت ستاد کل پدافند هوایی

کشور اقدام به نگارش نامه ای خطاب به حضرت امام (ره) کرده و درخواست تشویق تعدادی از کارکنان پدافند هوایی را دارد که متن نامه و پاسخ
حضرت امام (ره) به شرح ذیل میباشد:
«[ بسمه تعالی .از ستاد کل پدافند کشور به فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
 -1همانگونه که استحضار دارند در پی برنامهریزیهای انجام شده و تالش شبانهروزی و ایثارگرانۀ یكانهای پدافند هوایی در عملیات غرورآفرین
والفجر  2با حداکثر توان رزمی به نحو مؤثر شرکت نموده و علیرغم کلیۀ محدودیتها و تنگناهای عملیاتی و تعمیراتی و فعالیت پروازی گستردۀ
دشمن بعثی و تحمل بمبارانهای شدید موشکهای ضد تشعشع و انواع پارازیتهای الكترونیكی ،موفق به کسب پیروزیهای چشمگیر و بیسابقهای
شدند که نتایج آن در طی عملیات به عرض رسیده است.
 -0کارکنان مشروحه در برگ های پیوست با ابراز رشادت ،ایثار و فداکاری در عملیات والفجر  2موفق به کسب پیروزیهای غرورآفرین و انهدام
تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن شدند؛ و این ستاد پیشنهاد مینماید نامبردگان به پاس تالش و از خودگذشتگیشایان توجه ـ به شرح مندرج در
برگهای مزبور ـ مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند .منوط به اوامر عالی است.
مسئول ستاد کل پدافند کشور ـ دکتر حسن روحانی]
بسمه تعالی
با تشكر از ایثار و فداکاریهای این عزیزان شجاع و با تأیید و تصویب جناب آقای رئیس جمهور [حضرت آیتاهلل سید علی خامنهای ،مقام معظم
رهبری که در آن زمان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی دفاع بود] موافقت میشود.
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هشت1

پدافند هوايي و چرايي پرداخت به عملكرد ون در عمليات والفجر
با توجه به تغيير یيوا نبرد و انتخاب نبرد هوا -زميني توسط کشورهای قدرتمند در سالهای اخير ،ديکر نيروهای
سطقي به تنهايي نميتوانند برتری مطلد در ميدان نبرد را کسب کنند .اضور نيروی هوايي جهت درهم کوبيدن مواضع
اصلي و يكانهای پشتيباني کنندا دیم تسهيل کنندا پيشروی نيروهای سطقي و زميني خواهد بود .از سوی ديکر به جهت
مقابله با تقرکات نيروی هوايي دیم و ممانهت از امله هوايي و بمباران مواضع خودی نياز به دفاع هوايي مستقكم غيرقابل
انكار است .دفاع هوايي مستقكم عالوا بر مقابله با هر نوع امله هوايي و به نابودی کشاندن هر نوع هواگرد دیم و پاکسازی
وسمان ،بسترهای الزم برای پرواز هواپيماهای خودی با کمتري دغدغه را فراهم ميسازد .بهرغم اي که عموم مردم با ینيدن
نام پدافند هوايي به ياد توپهای ضدهوايي ميافتند اما بايد دانست که سازوکار دفاع هوايي بسيار گسترداتروپيچيدا تر از
بهراگيری از توپهای ضدهوايي است .در واقع دفاع هوايي به بخشهای مختلفي تقسيم ميیود که هرکدام از ونها دارای
جن افسارهای خاص خود ميباید .اي بخشها عبارتند از:
الف-دفاع هوايي هواپايه
ب-دفاع هوايي زمي پايه
پ-دفاع هوايي درياپايه
ت-دفاع هوايي فضاپايه
در دفاع هوايي هواپايه ،مقابله با هواگرد دیم از ريد مویکها و تسليقاتي که بر روی هواپيماهای جنکي به ويژا
هواپيماهای رهکير نصب یدا است انجام ميیود .به عنوان مثال هواپيمای اف ،14-يک هواپيمای راگير است که در ول
سالهای دفاع مقدس ،هواپيماهای دیم با علم به توانمندی خلبانان ايراني از رو به رو یدن با اي هواپيما هراس زيادی
دایتند و اي به دليل توان باالی ون در رهکيری و دفاع هوايي در برابر هر نوع هواپيمای دیم و مهمتر از همه ،تبقر
خلبانان ايراني در بهراگيری از هواپيمای فوق بود.
دفاع هوايي زمي پايه بر اساس عملكرد انواع سامانههای پدافند هوايي مویكي زمي به هوا و همچني سامانههای
توپخانهای زمي به هوا -اعم از متصل به رادار و بدون رادار -یكل ميگيرد .جن افسارهای مربوط به دفاع هوايي زمي پايه در
اليههای مختلف سازماندهي ميیوند .در اولي اليه کوتاا بردتري سامانه توپ ضدهوايي قرار دارد و در وخري اليه از
دوربردتري سامانه مویكي زمي به هوا -که مهموالً سامانهای راهبردی به اساب ميويد -استفادا ميیود .به عنوان مثال
اليههای مختلف پدافند هوايي زمي پايه درکشور مصر به یرح زير است :
در رين داخلي و در کنار سامانههای توپخانه ضدهوايي و وتشبارهای لولهای و ارتفاع پست ،از مویکهای دوشپرتاب
استفادا ميیود .همانند سام ،0-ساکر ،جاولي  ،بلوپايپ ،مویکهای برد کوتاا و زير متوسط همانند (اسپارو) ،وونجر و...
در رين مياني از جن افسارهايي با برد متوسط همانند سام 3-و سام 0-و در رين بيروني و ارتفاع باال از پاتريوت و
سام 4-استفادا ميیود .البته اي یيوا چينش جن افسار برای االت بيهي در نظر گرفته یدا است و با توجه به وجود
عواملي همچون موقهيت جغرافيائي و  ...امكان تغيير قابل تصور است.0
در خصوص دفاع هوايي درياپايه به سامانههای پدافند هوايي مستقر بر روی کشتيها و ناوها ميتوان ایارا کرد .در مورد
مثال پيشگفته يهني مصر ،پدافند هوايي درياپايه از اجسايي همچون سياسپارو و ولباتروس و...تشكيل یدا است.
 63/1/31روح اللّه الموسوی الخمینی» (منبع :صحیفه نور-جلد بیستم  -صفحه  - 33حكم به آقای روحانی "تشویق کارکنان یكانهای پدافند
هوایی "-حكم-زمان  31 :فروردین  12 / 1363شعبان - 1326مكان  :تهران  ،جماران -موضوع  :تشویق کارکنان یكانهای پدافند هوایی -مخاطب :

روحانی ،حسن "مسئول ستاد کل پدافند کشور" -صفحه 33 :همچنین )www.tebyan.net/index.aspx
 1جهانفر ،رضا،دفاع معجزه آسا ،نشر آجا ،تهران1330 ،
2جهانفر ،رضا ،مقاله بررسی سامانههای پدافند هوایی مصر ،مجله صف،شماره  ،302آذرماه  ،1326ص33
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دفاع هوايي فضاپايه نيس از سوی برخي کشورها ،در اال توسهه است و رحهايي را برای پيشرفت ون در نظر گرفتهاند.
البته برخي از کاریناسان نظامي دفاع هوايي فضاپايه را در رديف دفاع هوايي هواپايه بررسي ميکنند.
1
ونچه در اي مقاله قابل بررسي است ،دفاع هوايي زمي پايه با پشتيباني رادارهای مادر يا رادارهای پيشاخطار از نبردهای
زميني به ويژا عمليات والفجر  8است .دفاع هوايي صقنه نبرد توسط يكانهای پدافند هوايي زمي بههوا با استفادا از انواع
توپهای ضدهوايي و سامانههای مویكي زمي بههوا و پشتيباني رادارهای مستقر در منطقه و همكاری هواپيماهای جنکندا به
عنوان پدافند هوايي هواپايه امكان پذير است .ا ز ونجا که اي دفاع از نيروهای سطقي خودی انجام ميیود ،لذا ضروری است
يكانهای دفاع هوايي زمي بههوا و اتي رادارهای رویي همراا نيروهای سطقي پيشروی نمايند .در عمليات والفجر  8با
اضور سامانههای مویكي زمي بههوا نظير هاوک و راپير ،دفاع مویكي صقنه نبرد ( )THEATER MISSILE DEFENCEبه
صورت عملي وزمودا ید« .0د ر ساختار نيروی زميني برخي از کشورها ،اي نوع از دفاع مویكي به همراا يكانهای پيادا و
زرهي پيشبيني یدا است و هنکام عمليات تقت عنوان( )THEATER MISSILE DEFENCEيا سامانه دفاع هوايي صقنه
نبرد عمل ميکنند و هر نوع تقرک هوايي در ميدانهای نبرد زير نظر فرماندا عمليات هوايي و تقت عنوان کنترل وسمان
منطقه عمليات قرار دارد.
نيروی زميني ارتش جمهوری اسالمي ايران در زمان جن فاقد سامانه دفاع مویكي صقنه نبرد بود» 3و پدافند هوايي
جمهوری اسالمي ايران که در ون زمان تقت تابهيت نيروی هوايي قرار دایت با همراهي جنکنداهای نيروی هوايي عالوا بر
تأمي دفاع مویكي صقنه نبرد در تأمي دفاع هوايي منطقه نيس کویا بود.
عمليات والفجر  8نمونهای از موفقيت ارتش جمهوری اسالمي ايران در کنترل فضای منطقه عملياتي و هدايت کليه
نيروهای نظامي دارای ساختار پدافند هوا يي در قالب يک قرارگاا با هويت دفاع از صقنه نبرد تقت عنوان قرارگاا رعدبود .در
خصوص اهميت بررسي عمليات والفجر  8از منظر پدافند هوايي بايد به اي نكته ایارا کرد که اي عمليات ،اولي عمليات
مهم و تأثيرگذار با مقوريت سپاا و پشتيباني کامل ارتش پس از صدور فرمان تشكيل نيروهای سهگانه سپاا توسط امام (را) به
یمار ميرود .4بر همي اساس بررسي نوع روابط کاری تهريف یدا بي نيروهای پدافند هوايي ارتش و سپاا در چهارچوب
قرارگاا رعد ااوی نكات جالبي است که در اي مقاله به ون ایارا یدا است.
برخي از کاریناسان نظامي اضور مؤثر پدافند هوايي جمهوری اسالمي ايران در عمليات والفجر  8را سروغازی بر تغيير
نوع نکاا مسئوالن پدافند برای تغيير ساختار تجهيسات سازماني و نيروی انساني با نوووری و خالقيت و دستيابي به پدافند
هوايي سريع ،چاالک ،چابک ،کوچک ولي با کارايي فراوان و در واقع ومادا يک جن نامتقارن5ميدانند .زيرا در عمليات والفجر
 8جلواها ی يک نبرد نامتقارن از سوی پدافند هوايي ارتش جمهوری اسالمي ايران در برابر نيروی هوايي کامالً مجهس عراق و
تقت امايت غرب و یرق مشاهدا ید.
اهميت اي عمليات برای پدافند هوايي از ونجا نایي ميیود که ناامني کامل برای انواع هواگردهای عراقي در منطقه
عملياتي و صقنه نبرد و اتي تا کيلومترها ون رفتر از منطقه نبرد -يهني در وسمان جنوب استان بصرا-توسط پدافند هوايي
ارتش جمهوری اسالمي ايران به وجود ومد و بخش عمدا اي مهم نه از سوی هواپيماهای نيروی هوايي بلكه توسط جن
افسارهای پدافند هوايي ااصل ید .يكي از خصوصيات عمليات والفجر  8اضور تجهيسات پدافند هوايي در کنار نيروهای
1

رادارهای پیش اخطار یا  Early warningبه رادارهایی اطالق میشود که به منظور کشف ،شناسایی و رهگیری انواع هواگرد به کارگرفته شده و پس از

کشف هدف و شناسایی آن اقدامات روش ی متناسب با آن توسط افسر کنترل شكاری (ازقبیل صدور دستور پرواز هواپیمای رهگیر ،اعالم آمادگی به
پایگاههای موشكی ومواضع پدافند هوایی جهت درگیری و ) ...انجام میشود.
2

به صورت خالصه :دفاع موشكی صحنه نبرد ،به دفاع هوایی با استفاده از سامانههای موشكی (و در صورت لزوم توپخانهای پدافند هوایی) پدافند

هوایی از محدوده اجرای عملیات زمینی در جهت حمایت از نیروهای سطحی خودی در برابر هواگردهای دشمن اطالق میشود.
3

نمكی ،علیرضا ،نیروی هوایی در دفاع مقدس(آشنایی با توانایی وعملكرد نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس) ،انتشارات ایران سبز ،چاپ اول ،

تهران -1323،ص  36و33
4

دری ،حسن ،عملیات والفجر ( 2مجموعه مقاالت )-ص (-03در تاریخ06شهریور  ،1363امام (ره)طی حكمی به فرمانده کل سپاه ،دستورتشكیل

نیروهای زمینی ،دریایی و هوایی را درسپاه صادر و تاکید نمودند که این نیروها باید«قوی» و«سریع»تشكیل شوند).
ASYMETRIE 5

7

پيشروی کنندا و در خط مقدم ميباید...1در اي عمليات بارها سايتها و مواضع جن افسارهای پدافند هوايي مورد بمباران
یديد قرار گرفتند و تهداد زيادی از کارکنان پدافند هوايي به یهادت رسيدند و يا مجروح یدند .اما مقاومت صبورانه کارکنان
پدافند هوايي منجر به کسب موفقيت گرديد .اقيقت اي است که عمليات والفجر  8ون چنان برای پدافند هوايي موفقيت
وميس بود که ميتوان گفت« :در اي عمليات روزهايي وجود دایت که هشت الي  12فروند هواپيمای عراقي در منطقه سرنکون
مي یدند0».
کشور3

تقول در ساختار پدافند هوايي
پراکندگي تجهيسات پدافند هوايي در بي نيروهای مختلف (پدافند هوايي نيروی هوايي ،نيروی دريايي ،نيروی زميني،
سپاا ،ژاندارمری و )...و کمبود تجهيسات در بخش اصلي متولي پدافند هوايي کشور ،عدم هماهنکي بي نيروها و يكانهای
دارندا تجهيسات پدافند هوايي ،خأل در وادت فرماندهي در اوزاهای مختلف نظير هدايت عملياتي ،ومادی و پشتيباني پدافند
هوايي و ...نياز به ساختار جديدی در اوزا پدافند هوايي کشور را مشخص نمود؛ بر همي اساس در وبان  1364با تدبير مقام
مهظم رهبری که در ون زمان رياست جمهوری و رياست یورای عالي دفاع را عهدادار بودند ،ستاد کل پدافند هوايي کشور –
که در ابتدا با نام ستاد نظارت بر امور پدافند هوايي کل کشور یناخته ميید -تشكيل و دکتر اس روااني(رئيس جمهور
مقترم فهلي) ،به عنوان رئيس ستاد يادیدا مهرفي ید .از جمله وظايف اي ستاد نظارت بر جابهجاييها و گسترش جن -
افسارهای پدافند هوايي ،کنترل و نظارت بر امور تهمير و نکهداری ،وموزش کارکنان ،تجهيس نيروهای سهگانه سپاا به تجهيسات
پدافند هوايي و ...بود.
رعد4

قرارگاا
برابر رح عملياتي والفجر  8که از سوی قرارگاا خاتماالنبياء(ص) به کليه نيروها ابالغ یدا بود ،نيروی زميني و دريايي
ارتش و سپاا پاسداران انقالب اسالمي رح را اجرا کردا و نيروی هوايي نيس موظف به پشتيباني از نيروهای سطقي عمل
کنندا در والفجر  8ید .در واقع نيروی هوايي عالوا بر تأمي وتش پشتيباني جهت نيروهای سطقي امله کنندا موظف به
تأمي پدافند هوايي نيروهای خودی در برابر هواگردهای دیم بود .5تشكيل قرارگاا رعد يک گام بسرگ در ايجاد هماهنکي
در اوزا پشتيباني وتش هوايي و پدافند هوايي از نيروهای یرکت کنندا در عمليات به یمار ميرفت .اكم تشكيل قرارگاا
رعد در تاريخ  51دی  ،1364از سوی فرماندا وقت قرارگاا خاتماالنبياء(ص) به فرماندا نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران ابالغ ید.
اگر چه تاريخ ابالغ اي اكم  15دی  ،1364ميباید اما پيش از اي  ،هسته اوليه قرارگاا رعد با مقوريت یهيد بابايي در سال
 1363و در مدرسهای در یهر اهواز [گروا پدافند هوايي اهواز] یكل گرفته بود.6
عداای از کاریناسان نظامي با بررسي عملكرد پدافند هوايي در والفجر ، 8بيان ميکنند که عملكرد پدافند هوايي جمهوری
اسالمي ايران در اي عمليات ،نشان دهندا ظرفيتهای باالی اي سازمان نظامي جهت ايجاد و کنترل يک رزم نامتقارن در
برابر هر دیمني و با هر تواني ميباید.
انتخاب مقل مناسب جهت درگيری نيروهای سطقي و بالطبع استقرار جن افسارهای پدافند هوايي (سايتيابي و
موضعيابي) يكي از داليل موفقيت سامانههای فوق در انهدام هواپيماهای عراقي مقسوب ميیود .مسير ورود هواگردهای
 1فایل صوتی گفت وگوسرگرد سید رضا رضوی
 2باقری  ،محمد حسن  ،عسگری  ،شاداب ،جنگ تحمیلی فرصتی برای احیای عزت وشرف ایران اسالمی،جلد اول،نشر اندیشه عصر،چاپ اول ،تهران
،بهمن ، 1322ص032
3

جهانفر ،رضا ،دفاع معجزه آسا ،نشرآجا ،چاپ اول ،تهران 1330،

 4جهانفر ،رضا ،دفاع معجزهآسا ،نشر آجا ،جاپ اول ،تهران1330،
 5نمكی ،علیرضا ،نیروی هوایی در دفاع مقدس(آشنایی با توانایی و عملكرد نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس) ،ص033
6

امیر سرتیپ دوم حسین چیت فروش ،برنامه «این شب ها» ویژه برنامه شهید بابایی ،شبكه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران،جمعه چهارم

آذرماه،1332ساعت0322

8

عراقي مقدود به زاويه  182الي  002درجه (قطاع غربي) مي ید و اي مسئله کشف اهداف پروازی توسط رادارهای بندر امام،
دزفول و بویهر را وسان تر کردا بود .بر همي اساس سايتها و مواضع زمي به هوا با بهراوری بيشتری درگيری با هواگردهای
دیم را تجربه ميکردند .البته با توجه به نسديكي پايکاا هوايي کوت و فرودگاهي در نسديكي یهر الهمارا ،پايکاا هوايي
یهيبيه در بصرا و پايکاا هوايي ناصريه و تجهيس پايکااهای فوق به هواپيماهای«مي « ،»03 -سوخو »00 -و «مي  »01 -و
قابليت هواپيماهای فوق جهت بهکارگيری مویکهای ضدرادار « »KH-28منجر به بروز مشكالتي برای سامانه هاوک ميید
زيرا هاوک در ون مقطع در برابر مویکهای ضدمویک وسيبپذير بود.
هواپيماهای«مي  »05-نيس در ون مدت از پايکاا ابانيه به سمت بویهر و خارک پرواز کردا تا منا د اساس مستقر در
بویهر و خارک را مورد بمباران قرار دهد.
با توجه به اينكه پدافند هوايي هواپايه يكي از اجسای اصلي دفاع در برابر هواگردهای دیم است ،لذا تأمي هواپيماهای
رهکير و اتي بمبافك توسط پايکاا های نيروی هوايي و هماهنکي کامل با یبكه يكپارچه پدافند هوايي مكمل تالشهای
پدافند هوايي مقسوب ید .پايکاا های هوايي یشم یكاری بویهر ،چهارم دزفول و پنجم اميديه با هواپيماهای «اف 4-ای» و
«اف 5-ای» نقش بمبافك ها و جنکندا رهکيرهای مقلي را ايفاء کردند.پايکااهای هوايي هفتم یيراز و هشتم اصفهان در
بخش جنکندا راگيرهای منطقهای با هواپيماهای «اف »14-در عمليات اضور دایته و پايکااهای هوايي سوم همدان ،نهم
بندرعباس و دوم تبريس با مسئوليت تأمي هواپيماهای از دست رفته در عمليات اضور دایتند .عالوا بر موارد فوق پايکاا يكم
یكاری مهروباد و فرماندهي ا العات و یناسايي 1نيروی هوايي ارتش-که هم اکنون زير مجموعه قرارگاا پدافند هوايي
خاتماالنبياء(ص) ميباید -در تأمي ا العات مورد نياز عملياتي و پايکاا هفتم ترابری یيراز به عنوان تأمي کنندا خدمات
پشتيباني رزمي در عمليات والفجر 8اضور دایتند0.
38

تجهيسات مورد استفادا پدافند هوايي در عمليات والفجر
برخي از تجهيسات و جن افسارهای یرکت کنندا از سوی نيروها و سازمانهای مختلف نظامي جمهوری اسالمي ايران
جهت تأمي دفاع هوايي از عمليات والفجر  8به یرح جدول ذيل عبارتند از :
تهداد

سازمان تأمي کنندا

رديف

 4ايستکاا

پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران

0

رادارهای گپ فيلر و رویي

 3دستکاا

پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران

3

سامانه مویكي زمي به هوا هاوک

 6سايت

پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران

4

سامانه مویكي زمي به هوا راپير

 0وتشبار

پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران

5

سامانه راداری و توپخانهای ضدهوايي
اسكای گارد

رسد5

پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران1

1

نا م جن

افسار

رادارهای برد بلندپيش

اخطار4

4

 1فاشا یا فرماندهی اطالعات وشناسایی الكترونیكی
2

نمكی ،علیرضا ،نیروی هوایی در دفاع مقدس(آشنایی با توانایی وعملكرد نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس) -صص022الی030

 3در تهیه جدول فوق از منابع ذیل استفاده شده است(:ارتش در فاو-ص،136نیروی هوایی در دفاع مقدس ،ص ، 033فایلهای صوتی گفت وگوبا
پیشكسوتان پدافند هوایی و)...
 4ایستگاههای رادار دزفول ،بندر امام بوشهر و بهبهان
5هر رسد اسكای گارد شامل  0عراده توپ 33میلی متری و یک دستگاه رادار ودستگاههای مربوطه میباشد.

9

6

سامانه راداری و توپخانهای ضدهوايي
اورليك

0

توپ ضدهوايي  35ميلي متری

تهدادی
10

عرادا0

پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران
پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران

8

توپهای  35ميلي متری نيروی زميني
ارتش

 16عرادا

نيروی زميني ارتش جمهوری اسالمي ايران

1

توپهای  03ميلي متری

 82قبضه

نيروی زميني و پدافند هوايي ارتش جمهوری
اسالمي ايران

12

توپهای  03مم

تهدادی

سپاا پاسداران انقالب اسالمي

11

توپهای ضدهوايي  50مم

تهدادی

سپاا پاسداران انقالب اسالمي

در اي عمليات سايت رادار بندر امام ،سايتهای مویكي هاوک (کوثر  ،1کوثر  ،0کوثر  ،3کوثر  )4و سايت مویكي هاوک
ماهشهر نقش اساسي بر عهدا دایتند .س ايت رادار بندر امام به عنوان رادار اصلي و سايت راداری بهبهان نيس به عنوان رادار
پشتيبان ( )Back Upايفای نقش کردند .ضم اينكه از سايتهای راداری بویهر و دزفول نيس بهرا گرفته ید .دو رسد سامانه
پدافند هوايي اسكای گارد در کنار اروند رود (يكي در دهانه فاو و ديکری در اسكله علي) مستقر ید .رسدهای اسكای گارد
فوق که از سوی پدافند هوايي نيروی هوايي اعسام یدا بودند ،قبل از استقرار در دهانه فاو و اسكله علي در قفاس مستقر بودند.
جايکسي سامانههای اسكای گارد فوق ،رسدهای اسكای گارد نيروی زميني در قفاس استقرار يافتند .وتشبار اسكای گارد نيروی
زميني پس از عمليات والفجر  8به صورت کامل (سامانهها ،کارکنان و )...از نيروی زميني منفک یدا و در اختيار پدافند هوايي
نيرویهوايي (قرارگاا پدافند هوايي خاتماالنبياء(ص) وجا ) قرار گرفت .3در نسديكي رسد اسكای گارد دهانه فاو ،توپ ضدهوايي
 50ميلي متری غنيمتي توسط پدافند هوايي سپاا عملياتي یدا بود که در امله هوايي نيمه اسفند  1364توپ ياد یدا مورد
اصابت راکت هواپيماهای عراقي قرار گرفت .ت رکش راکت ديکر نيس به دستکاا راداراسكای گارد مستقر در دهانه فاو اصابت کرد
که منجر به غير عملياتي یدن دستکاا رادار اسكای گارد ید .تيم تهمير و نکهداری بالفاصله اقدام به تهمير رادار ياد یدا
کردند .4با توجه به اينكه عمليات پشتيباني دفاعهوايي و فهاليت نيرویهوايي در عمليات والفجر  8از تاريخ  12دی  1364برای
نيروی هوايي و پدافند هوايي وغاز ید 5لذا در برخي منابع مطالهاتي ،ومار هواگردهای منهدم یدا از همان روز مقاسبه یدا
است .در اي مدت  80تير مویک هاوک به سمت اهداف یليک ید که از اي تهداد  50تير مویک هاوک به اهداف اصابت
نمود و تهداد  1فروند هواپيمای عراقي توسط سامانههای توپ ضدهوايي  03مم و  35مم (اورليك و اسكای گارد) ساقط ید.
البته ااتمال هدف قرار گرفت تهداد بيشتر هواپيمای عراقي و فرود اضطراری ونها در فرودگااهای نسديک به مقل درگيری
(فرودگاا یهيبيه در بصرا و فرودگاا قلهه صالح در نسديكي الهمارا) وجود دارد6.
همچني سايتهای کوثر  1و کوثر  0همان سايتهای کوثر  3و کوثر  4و ...بودند که پس از ضد گسترش وجابهجايي با
اسامي جديد (کوثر  ،3کوثر  ،4کوثر  ،5کوثر  6و )...یناخته ميیدند 0و همچني سايت هاوک سربندر با وضهيت عملياتي
 1سامانه اسكایگارد ،در ابتدا عالوه بر پدافند هوایی نیروی هوایی دراختیار نیروی زمینی بودکه بعدها به صورت کامل در اختیار پدافند هوایی نیروی
هوایی قرار گرفت.

 2توضیح:واحد شمارش توپ  33میلی متری عراده و واحد شمارش توپ 03میلی متری قبضه میباشد.
 3فایل صوتی گفت وگوبا سرهنگ بازنشسته فرامرز روح افزا
 4فایل صوتی گفت وگوبا سروان اسماعیل نژاد رضایی
5

نمكی ،علیرضا ،نیروی هوایی در دفاع مقدس(آشنایی با توانایی وعملكرد نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس) -ص020

 6همان-ص020
7گفت وگوبا سرهنگ صفری ابهری-خاطرات از عملیات والفجر  2همچنین گفت وگوبا سرهنگ بازنشسته فرامرز روح افزا
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 op2و  6پرتابکر و  18مویک ومادا یليک بر روی پرتابکرها ،در دو قسمت (  )1sectionجهت پویش عقبه نيروهای
سطقي و تقويت وتش ساير سايتهای هاوک مستقر در منطقه انجام وظيفه ميکرد.0
بررسي عملكرد سامانههای پدافندهوايي ارتش در والفجر 8
يكي از اصليتري سامانههای پدافند هوايي مورد استفادا در عمليات والفجر  8سامانه مویكي هاوک است .اي سامانه در
عمليات والفجر  8پس از تغييراتي خاص مورد استفادا قرار گرفت .يكي از مشكالت سامانه مویكي هاوک ،گستردگي و پرتهداد
بودن تجهيسات وابسته به ون نظير مولدهای برق ،رادارهای مختلف ( ROR ،IQWAR ،PARو ،)...خودروهای مخصوص
امل تجهيسات و...است .اي موضوع باعث یدا بود که سايتهای هاوک دارای تقرک کمتر در عملياتهای قبلي بایند .اي
مشكل با ابتكار سبک سازی و اذف تجهيسات غير ضروری نظير رادار جست و جو و ارائه هدف از سوی رادار منطقه ال ید.
در واقع افسايش تهامل وهمكاری سايت هاوک و سايت رادار منطقه (مستقر در بندر امام) منجر به افسايش بهراوری سايتهای
هاوک ید .استفادا مناسب از سايتهای فريب هاوک منجر به سرگرداني خلبانان عراقي و اتالف مهمات ونها به دليل تشخيص
ایتباا یدا بود.
مشكل ديکر سامانه مویكي هاوک وسيبپذيری ون نسبت به مویکهای ضدرادار بود که جهت ال اي مشكل رعايت
سكوت راداری در مواقع لسوم وجابه جاييهای یبانه و استقرار در سايتهای يدکي منجر به موفقيت سامانههای هاوک مستقر
در منطقه عملياتي والفجر  8یدا بود .ومادگي کارکنان و تجهيسات سامانه هاوک به گونهای بود که در ول عمليات هميشه
دو سايت ومادا و عملياتي ،دو سايت در اال استقرار و دو سايت زير نظر کارکنان تهمير و نکهداری جهت ومادا سازی انجام
عمليات بود .3يكي از نقاط قوت پدافند هوايي جمهوری اسالمي ايران در نقوا استقرار برخي از مواضع و سايتها و استفادا از
پدافندغيرعامل بود .منطبد بر اسناد مكتوب «ابتكارات مهندسي ،استقرار چني پايکااهايي در البه الی نخلها به گونهای که
از ديد دیم در استتار باید را فراهم ميوورد4».
از ديکر جن افسارهای مورد استفادا در عمليات والفجر  8ميتوان به سامانه مویكي راپير ،سامانه راداری و ضدهوايي اسكای
گارد و توپهای  35مم و  03مم در کنار جن افسارهای پدافندی سپاا پاسداران (توپهای ضدهوايي  50مم و  03مم) ایارا
کرد .ضم اي که جن افسارهای ارتفاع پست نيروی زميني ارتش نيس در منطقه عمومي عمليات والفجر  8اضور دایتند.
پدافند هوايي ارتفاع پست عالوا بر منطقه عملياتي والفجر  ،8در منا د ا راف نيس تقت کنترل عملياتي جن افسارهای
ال
پدافندهوايي قرار دایت .جسيرا وبادان ،رودخانه بهم یير ،پلهای رودخانه بهم یير و جاداهای مواصالتي به جسيرا ،کام ً
توسط سامانههای پدافند هوايي ارتفاع پست پویيدا یدا بود .از سوی ديکر با توجه به نسديكي فرودگااهای دیم به منطقه
عملياتي و ارتفاع نسبت ًا بلند نخلستانها ،اي مسئله تا ادودی در عملكرد صقيح جن افسارهای ارتفاع پست تأثيرگذاربودا لذا
فضا برای سامانههای پدافند هوايي همچون اسكای گارد که از رادارتجسس و  5tvبه صورت همزمان جهت رديابي بهرا ميبرد،
فراهم ید .اسكای گارد دارای سرعت عمل مناسب در برابر هواپيماهای دیم بودا و ضهف توپهای  03مم و  35مم در برابر
سرعت باالی هواپيماهای بهثي و مقدوديت فضای ديد برای اي توپها توسط اسكای گارد تا اد زيادی بر رف ميید؛ لذا
تهداد چهار رسد اسكای گارد در منا د اصلي عمليات به ويژا در نقا ي از ا راف اروندرود که دارای اهميت بودند ،مستقر
یدند .استقرار سامانههای اسكای گارد منجر به افسايش توان پدافند هوايي ارتفاع پست گرديدا به وری که در روز اول
درگيری چهار فروند از هواپيماهای عراقيها در مقدودا اروندرود ساقط یدا و بهثيها مجبور به تغيير یيوا امله یدند .6زيرا

 1قسمت جدا شده
 2دست نوشته های سرهنگ بازنشسته ستاد سید احمد کیا جانشین وقت سایت رادار بندر امام در زمان برپایی عملیات والفجر 2
 3ارتش در فاو-ص132
 4جنگ ایران وعراق (عملیات والفجر-) 2ص322
5

تی وی ) tv)televisionمتخصص صفحه نمایشگر مشاهده اهداف(در سامانه پدافند هوایی اسكایگارد وسامانه های مشابه )

 6ارتش درفاو ص133
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پيش از ون هواپيماهای عراقي در ارتفاع خيلي پايي و خارج از ديد رادار پرواز ميکردند ولي با اضور اسكای گارد اي روش
عراقيها کارايي خود را از دست داد.
بهراگيری از یيواهای نوي رزم در پدافند هوايي ،اصل تمرکس قوا توسط عراقيها را در بمبارانهای سنکي و متمرکس
منطقه عملياتي از ريد پايکااهای هوايي مقدم عراق خصوصاً پايکااهای هوايي «یهيبيه»« ،بصرا»« ،ناصريه»« ،الهمارا»
مختل کرد.
همانگونه که پيش از اي عنوان ید ،در مقطهي از عمليات والفجر  8خلبانان عراقي که از ترس سامانههای متقرک و
ال جرأت نسديک یدن به مقدودا منطقه عملياتي را ندایتند ،مجبور به رهاسازی بمبهای خود بر روی
مؤثر پدافند هوايي عم ً
نيروهای بهثي و قوای خود یدند1.
جدول عملكرد تهدادی از سامانههای پدافند هوايي هاوک در عمليات والفجر
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رديف

تاريخ

ساعت

تهداد
هواپيمای
ساقط یدا

نوع
هواپيمای
ساقط یدا

1

/11/00
64

1131

يک فروند

-

هاوک-کوثر

0

/11/00
64

1158

يک فروند

-

هاوک کوثر

3

/11/00
64

1311

يک فروند

-

هاوک کوثر

4

/11/00
64

1405

يک فروند

-

هاوک کوثر

5

/11/00
64

1408

يک فروند

-

هاوک کوثر

6

/11/00
64

1433

يک فروند

-

هاوک-کوثر

0

/11/00
64

1435

يک فروند

-

هاوک -کوثر

8

/11/00
64

1540

دو فروند

-

هاوک -کوثر

1

/11/00
64

1550

يک فروند

-

هاوک -کوثر

12

/11/03
64

2042

يک فروند

-

هاوک -کوثر3

نام سايت

 1پاکبازان عرصه عشق-صفحات 030الی032
2

در تهیه جدول فوق از منابع ذیل استفاده شده است:نیروی هوایی در دفاع مقدس ،ص ،023اطلس نبردهای ماندگار(جداول عملكرد در خصوص

عملیاتها ،همچنین WW.RASEKHOON.NET
 3بمباران سایت هاوک توسط هفت فروند هواپیمای عراقی،براثر این حمله  3نفر مجروح شدند3.تیر موشک به سمت هواپیماها شلیک شد.یک فروند
هواپیمای دشمن ساقط شد.

12

11

/11/03
64

بدون قيد زمان

يک فروند

-

هاوک -کوثر

10

/11/03
64

1243

يک فروند

-

هاوک -کوثر

13

/11/03
64

1244

يک فروند

-

هاوک -کوثر

14

/11/03
64

1253

يک فروند

-

هاوک -کوثر

15

/11/03
64

1255

يک فروند

-

هاوک -کوثر

16

/11/04
64

1112

دو فروند

-

پدافندهوايي (نوع سامانه
نامشخص)

10

/11/06
64

1112

يک فروند

-

هاوک-کوثر 3

18

/11/00
64

1422

يک فروند

-

هاوک -کوثر 3

11

/11/00
64

1615

يک فروند

توپولوف

هاوک –کوثر 3

02

/11/00
64

1600

يک فروند

-

هاوک –کوثر 3

01

/11/00
64

1641

يک فروند

-

هاوک –کوثر 3

00

/11/08
64

1824

يک فروند

-

هاوک-کوثر 3

03

/11/08
64

1215

يک فروند

-

هاوک-کوثر 3

04

/11/08
64

1238

يک فروند

-

هاوک-کوثر 3

05

/11/08
64

1240

يک فروند

-

هاوک-کوثر 3

06

/11/08
64

1045

يک فروند

-

هاوک -کوثر 3

00

/11/08
64

1048

يک فروند

-

هاوک -کوثر 3

08

/11/08
64

1315

يک فروند

-

هاوک-کوثر 3

01

/11/08
64

1520

يک فروند

13

مي

03

هاوک-کوثر 3

32

/11/08
64

1623

يک فروند

Pc7

هاوک-کوثر 3

31

/11/01
64

1121

يک فروند

C-7

کوثر

30

/11/01
64

1104

يک فروند

-

کوثر

33

/11/32
64

1133

يک فروند

-

کوثر

34

/11/32
64

1121

يک فروند

-

کوثر 3

35

/11/32
64

1104

يک فروند

-

کوثر 4

36

/11/32
64

1133

يک فروند

-

کوثر 3

30

/11/32
64

1404

يک فروند

-

کوثر 4

38

/11/32
64

1041

يک فروند

سوخو

کوثر 3

31

64/10/1

2035

يک فروند

-

کوثر 3

42

64/10/1

2052

يک فروند

ضد رادار

کوثر 3

41

64/10/1

2054

يک فروند

-

کوثر 3

40

64/10/0

2051

يک فروند

-

-

43

64/10/0

2830

يک فروند

-

-

44

64/10/0

2831

يک فروند

-

-

45

64/10/0

2155

يک فروند

-

-

46

64/10/0

1111

يک فروند

-

کوثر 3

40

64/10/0

1008

يک فروند

کوثر 4

48

64/10/3

2812

يک فروند

سوخو

کوثر 3

41

64/10/3

2124

يک فروند

سوخو

کوثر 3

52

64/10/3

1031

يک فروند

51

64/10/3

1022

يک فروند

کوثر 3
سوخو 00

کوثر 3

همانگونه که پيش از اي ذکر ید ،در عمليات والفجر  8اداقل تهداد  1فروند هواپيمای عراقي به وسيله سامانههای توپ
ضدهوايي  03مم و  35مم سرنکون ید1.
ابتكارات پدافند هوايي در عمليات والفجر 8

 1نیروی هوایی در دفاع مقدس-ص313
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بر اساس نتايج جلسات متهدد کاریناسان و فرماندهان پدافند هوايي ارتش جمهوری اسالمي ايران و به ويژا با ابتكار
یهيد سرافراز ارتش اسالم ،سرلشكر یهيد ستاری ،روشهای نوي مورد استفادا پدافند هوايي در برابر امالت هوايي عراق
ميبايد متكي بر موارد ذيل بودا تا ضريب موفقيت افسايش يابد:
-1جابهجاييهای ضربتي و فوقالهادا سريع
-0پنهان ماندن از ديد دیم
-3فريب دیم در ابهاد مختلف (الكترونيک ،ارارتي ،فيسيكي و)...و ايجاد سايتها و مواضع فريب
-4کوچکسازی جن افسارها و اذف تجهيسات اضافه در سازمان جن افسارها به منظور افسايش چاالکي و چابكي
-5رعايت دقيد اصول افاظت ا العات و...
0
اميرسرتيپ ميقاني 1در اایيه مراسم تجليل از پيشكسوتان و کارکنان پدافند هوايي در جمع خبرنکاران ،داليل موفقيت
پدافند هوايي در عمليات والفجر  8را اي چني بيان ميکند« :پدافند هوايي برای دفاع از منطقه عمليات ،وتشبارهای هاوک را
در سطح وسيهي به کار گرفت ،هر چند بايد بدانيم که مقابله با جنکنداهای پيشرفته دیم کار چندان رااتي نبود ...تقرک و
جابهجايي سامانه ها به ويژا مویک هاوک با اداقل امكانات و رعايت پدافند غيرعامل و فريب دیم از جمله تاکتيکهای
جديدی بود که در اي عمليات به کار گرفته ید».3
از جمله ديکر ابتكارات پدافند هوايي جمهوری اسالمي ايران در عمليات والفجر  8ميتوان به موارد ذيل ایارا کرد:4
الف)تغيير چيدمان جن افسارهای پدافند هوايي:
بنا به نظر کاریناسان و تقليلگران پدافند هوايي ،چيدمان اليههای مختلف پدافند هوايي به ترتيب از نقطه وسيبپذير و
اليه دروني و با جن افسارهای توپخانهای ارتفاع پست و دوشپرتابها یروع یدا ،در اليههای مياني به سامانههای مویكي
ارتفاع متوسط مجهس یدا و در اليههای بيروني ،سامانههای مویكي ارتفاع باال تكميل کنندا اليههای مختلف دفاع هوايي از
نقطه 5يا منطقه 6وسيبپذير ميبایند.
اما اي یيوا چينش سامانههای پدافند هوايي در برخي از منا د جغرافيايي پاسخکوی نيازها در دفاع هوايي نخواهد بود.
زيرا هواپيماهای جنکي دیم مي توانند از هموار بودن سطح زمي و يا دريا استفادا کردا و با پرواز در سطح پايي  ،به دور از
ديد راداری اقدام به امله نمايند .فرماندهان و کارکنان پدافند هوايي ارتش در دفاع از برخي نقاط و منا د فتح یدا (به
عنوان مثال فاو) اقدام به قرار دادن سامانههای ارتفاع پست نظير توپ  03مم ،در بيرونيتري رين دفاع هوايي کردا تا
بدي وسيله مانع از پرواز ارتفاع پايي هواپيماهای دیم یدا و هواپيماهای فوق در ديد راداری سامانههايي همچون هاوک
قرار گيرد.
از ديکر موارد ابتكاری مربوط به تغيير چيدمان جن افسارهای پدافند هوايي ،استقرار همزمان و هممكان يک رسد سامانه
اسكای گارد و همچني يک وااد تجهيسات راداری (های پاور) هاوک در دهانه فاو بود .اسكای گارد دفاع هوايي ارتفاع پست را
پویش ميداد و هاوک ارتفاع متوسط را0.
ب)انهدام مویکهای رها یدا از هواپيماها و بالکردهای عراقي:
يكي از ابتكارات جالب کارکنان پدافند هوايي جمهوری اسالمي ايران در ول جن که بر اثر مهارت و سطح وموزش باالی
ونها ااصل یدا بود ،انهدام مویکهای رها یدا از هواپيماها و بالکردهای عراقي به سمت منا د و نقاط وسيبپذير بود .اي
در االي بود که ايران در زمان جن هرگس به سامانههای پدافند هوايي ضد مویک مجهس نبود .يكي از فرماندهان پدافند
 1فرمانده سابق قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) ارتش
 2در تاریخ بیست ویكم بهمن 1322
 www.ettelaat.com 3تاریخ خبر :چهارشنبه 01بهمن  1322ـ 03صفر 1331ـ 12فوریه  0212ـ شماره 03623
 4جهانفر ،رضا،اولویت اول ،نشر آجا،چاپ اول ،تهران ، 1330،صص  122الی  111همچنین جهانفر،رضا،مقاله حافظان آسمان،مجله صف،مهر ،1323
شماره 333ص33
 5نقطه آسیبپذیر دارای شعاع کمتر از  322متر است.
 6منطقه آسیبپذیر دارای شعاع بیش از  322متر است.
 7فایل صوتی گفت وگوبا امیر سرتیپ بازنشسته صادق نژاد فرمانده سابق پدافند هوایی
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هوايي در زمان جن  ،در مصاابه خود با يكي از نشريات 1با بيان خا راتي از اي ابتكار ،به باال رفت هسينه امله عراقيها
پس از دستيابي پدافند هوايي ايران به اي ابتكار ایارا ميکند.
ج)استفادا بهينه از یبكه ديدابان بصری :
اگرچه سابقه استفادا از ديدابانهای بصری به منظور پویاندن خأل ديد راداری در منا د مختلف به سالها قبل از جن
ايران و عراق بر ميگردد .اما ابتكار یهيد ستاری در ساماندهي یبكه ديداباني و استفادا اداکثری از توان ديدابانان بصری،
نكتهای جالب توجه است که ثمرات ارزیمندی از خود به جا گذایت.
د)سبک سازی سامانههای پدافند هوايي:
از ابتكارات جالب یهيد ستاری در عمليات والفجر (8عمليات فاو) سبکسازی سامانههای پدافند هوايي به منظور افسايش
سرعت استفادا از سامانه و افسايش چاالکي و قابليت جابهجايي سامانه پدافند هوايي ميباید .اي ابتكار منجر به افسايش
کارايي و بهراوری سامانههای پدافند هوايي ید.
مطابد ابتكار یهيد ستاری در سامانه هاوک ،در مراله اول برخي از واادهای سامانه هاوک همچون رادار تجسس (،)PAR
رادار تجسس ارتفاع پايي ( )ICWARو واادهای مقابله با جن الكترونيک ( )RORرا اذف و وظيفه رادار تجسس ()PARرا
به رادارهای مادر و کنترل یكاری واگذار کرد .بدي ترتيب که ابتدا رادارهای مادر پس از یناسايي موقهيت هدف (از نظر
سمت ،برد و ارتفاع) ا العات فوق را به سايت هاوک ارسال کردا و سامانه هاوک بالفاصله روی یدا و در همان سمت ،برد و
ارتفاع دريافتي بر روی هدف الک (قفل راداری) نمودا و مویک را به سوی هدف یليک ميکند و بالفاصله پس از ون مجدد ًا
جهت مصون ماندن از امله مویکهای ضد رادار ،خاموش ميید.
البته خارج نمودن رادارهايي نظير  PARاز جمع سايت هاوک ،خود ابتكار جالبي بود که منجر به مصون ماندن رادارهای
فوق از گسند مویکهای ضد رادار ید .با توجه به اي که در عمليات والفجر  ،8به همراا هرچند فروند هواپيمای عراقي ،يک
فروند هواپيمای مجهس به مویک ضد رادار وجود دایت ،لذا ابتكار ياد یدا در کاهش خسارات واردا به تجهيسات پدافند هوايي
و منابع انساني مؤثر بود.
ا)جابهجاييهای مكرر:
در عمليات والفجر  8در نتيجه اقدامات انجام یدا در اوزا چابکسازی و سبکسازی سامانهها ،جابهجاييها وسانتر از هميشه
انجام ميید .در نتيجه اي جابهجاييها تالش خلبانان عراقي برای یناسايي سايتهای پدافند هوايي ناکامي ماندا و در
بسياری از مواقع غافلگير ميیدند .امير سرتيپ اامد صادق نژاد در اي خصوص ميگويد« :ما با رادار دوربرد بندر امام با
دانش یهيد ستاری جای اهداف را یناسايي ميکرديم و سريع جابهجا ميیديم که عراق جای قبلي ما را مورد هدف قرار
ميداد .ر ادار را روی کفي گذایته و با کاميون کششي امل ميکرديم0» ...
نقش نيروی زميني ارتش جمهوری اسالمي ايران در همراهي با پدافند هوايي در عمليات والفجر 8
يكي از نيروهای نظامي یرکت کنندا در عمليات والفجر  8که دارای نقش اصلي در کسب موفقيت بود ،نيروی زميني
ارتش جمهوری اسالمي ايران است .نيروی زميني ارتش از سالهای پيش از انقالب دارای سازمان و ساختار پدافند هوايي در
لشكرها و يكانهای عمدا خود بود ،بهگونهای که در سازمان جن افسارهای پيادا ،از تيربار  10/0مم ضدهوايي ،در سازمان
افسارهای توپخانهای ،از توپهای  50مم 03 ،مم و توپهای  03مم چهار لول خودکششي یليكا بهرا ميبرد3.
جن
نقش اي نيرو در عمليات والفجر  8صرفاً در اجرای تک پشتيباني و انقراف افكار عراقيها نبود ،بلكه در پدافند هوايي و
تجهيس پدافند هوايي سپاا نيس مؤثر بود .در سند  15کتابِ ارتش در فاو ذکر یدا است که اقالم و تجهيسات پدافند هوايي
جدول زير در رابطه با عمليات والفجر  8جهت پشتيباني از سپاا پاسداران انقالب اسالمي در منطقه فاو از سوی نيروی زميني
ارتش در اختيار سپاا قرار گرفت.
 1ویژه نامه رزمایش مدافعان آسمان والیت-0ص03
 2فایل صوتی گفت وگوبا امیر سرتیپ احمد صادق نژاد
 3تاریخ نظامی ایران-ص  030و033
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اي تجهيسات برابر درخواست فرماندهي کل سپاا پاسداران از فرماندهي قرارگاا خاتماالنبياء (ص) و نيروی زميني ارتش
(به یمارا نامه -151ااا-ط مورخه  ) 1364/12/5به سپاا پاسداران تقويل دادا ید .پاسخ نامه سپاا پاسداران و قرارگاا
خاتماالنبياء (ص) توسط نيروی زميني مبني بر موافقت با واگذاری مطابد (یمارا نامه  1/1410/35مورخه  )1364/11/1دادا
ید1 .
R

یرح اقالم

1

مویک سهند  3روسي

تهداد

0

فشن

 03مم ضدهوايي

3

فشن

 14/5مم ضدهوايي

152
322/222
1/222/222

کاریناسان پيش از برگساری عمليات والفجر  8پيش بيني کردا بودند که عراقيها به دليل از دست دادن منا د اساس
خود نظير فاو ،از نيرویهوايي خود به صورت گستردا استفادا خواهند کرد.
بر همي اساس پدافند هوايي نيروی زميني ارتش در کنار پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش به دو ريد سهي در پویش
هوايي منطقه عملياتي و يكانهای عمل کنندا در یرق و غرب اروند رود دایت:0
(الف)  -اعسام جن افسارهای ضدهوايي  03مم به همراا يكانهای توپخانه صقرايي یرکت کنندا در عمليات
(ب)  -اعسام جن افسارهای پدافند هوايي به صورت يكاني
در خصوص بند (الف) و اعسام جن افسارهای ضدهوايي  03ميلي متری به همراا ساير يكانها به اي نكته ميتوان ایارا
کرد که در سالهای دفاع مقدس هر لشكر ،تيپ و اتي گرواهای توپخانه صقرايي به جهت دفاع نقطهای از خود مجهس به
توپهای ضدهوايي خصوصاً توپ ضدهوايي  03مم بودند .د ر ايام جن و برابر روش جاری گردانهای توپخانه صقرايي،
توپهای ضدهوايي به عنوان جن افسارهای مأمور در کنار گردانهای توپخانه صقرايي قرار مي گرفتند .اي مسئله در کنار
استفادا از مویکهای دوش پرتاب سهند سازماني به وقوع ميپيوست .اي سالحها و تجهيسات پدافند هوايي در منطقه
عملياتي فاو و جسيرا وبادان و یلمچه اضور دایته و از نظر عملياتي در اختيار یبكه پدافند هوايي قرار دایتند .از نظر تهداد
جن افسارهای پدافند هوا يي نيس تقريباً به ازای هر وتشبار توپخانه صقرايي يک توپ و در بهضي موارد دو عرادا توپ اعسام
گرديدا و برابر تققيقات سرهن هيبتاهلل اسدی مؤلف کتاب «ارتش در فاو» ،بخشي از سالحهای پدافند هوايي گردانهای
مندرج در جدول ذيل در عمليات والفجر  8به اجرای مأموريت پرداختند:
رديف

نام گردان

نام گروا يا لشكر

1

گردان 305

گروا 33

0

گردان 314

گروا 00

3

گردان 300

گروا 00

4

گردان 802

لشكر  81زرهي

5

گردان 318

لشكر  00پيادا

6

گردان 315

لشكر  01امسا

البته نيروی زميني از توپهای ضدهوايي یليكا نيس در منطقه عملياتي بهرا
 1ارتش در فاو-ص23
 2ارتش در فاو-صص  33الی 33
 3ارتش در فاو-ص131
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ميبرد3.

در خصوص بند (ب) و اعسام جن افسارهای پدافند هوايي به صورت يكاني بايد به اي موضوع ایارا کرد که نيروی زميني
ارتش با اعسام تجهيسات ذيل به صورت يكاني در پدافند هوايي از منطقه عملياتي والفجر  8اضور فهال دایتند1
 -1اعسام سه وتشبار توپ ضدهوايي  35مم اورليك  ،از مرکس وموزش توپخانه جهت پویش و دفاع هوايي از قرارگااها،
پلها و پد بالکردها
 -0اعسام يک دسته توپ ضدهوايي  03مم ،از گروا  33توپخانه جهت دفاع هوايي از پد بالکردها
 -3اعسام گردان  338سامانه پدافند هوايي توپخانهای اسكای گارد ،از مرکس وموزش توپخانه (اي يكان بهدها به پدافند
هوايي نيروی هوايي منتقل ید)
نقش پدافند هوايي نيروی دريايي ارتش در عمليات والفجر 8
يكي از مهمتري بخشهای نيروی دريايي هر کشوری ،پدافند هوايي مستقر در ناوها و ناوچهها و پايکااهای دريايي است.
سامانههای پدافند هوايي مستقر در ناوها و کشتيهای رزمي در ابهاد و کالسهای مختلف تأمي کنندا امنيت و دفاع هوايي
در برابر انواع هواگردهای دیم ميبایند.
در عمليات والفجر  ، 8عالوا بر وجود تجهيسات پدافند هوايي مستقر در ناوها و انواع یناورهای نيروی دريايي ارتش جمهوری
اسالمي ايران ،اقدامي ابتكاری در بهرامندی از توپ  06ميليمتری «اتومالرا» با برد ادود  10کيلومتر مشاهدا ید.0
البته انتظار نميرود که يک عرادا توپ  06ميليمتری بتواند کارايي سامانههای پدافند هوايي راداری-مویكي و راداری-
توپخانهای را در برابر هواگردهای دیم دایته باید ،ولي ايجاد سد وتش توسط هر سامانه پدافند هوايي توپخانهای و اتي
سامانههای توپخانه زمي بهزمي -که تغيير کاربری دادا یدا بایند -در جلوگيری از نفوذ هوا گردها به ويژا در ارتفاع پايي
مؤثر است.
همكاری ارتش و سپاا در اوزا پدافند هوايي3
همانگونه که قبالً ایارا ید عمليات والفجر  ،8ا ولي عمليات مهم سپاا پاسداران انقالب اسالمي پس از دريافت اكم
تشكيل نيروهای سهگانه (هوايي ،دريايي و زميني) بود.
در ون مقطع تجهيسات پدافندهوايي سپاا مقدود به توپهای ضدهوايي بود .بهدها با اعسام کارکنان پدافندهوايي ارتش و سپاا
به چي جهت وموزش سامانه مویكي ( HQ2در دو نوع  )J&Fو خريداری سامانه پدافند هوايي مویكي فوق از چي  ،توان
مویكي پدافند هوايي زمي به هوای سپاا تقويت ید .بهکارگيری کارکنان زبدا پدافند هوايي نيروی هوايي ارتش در
سايتهای استقرار يافته  HQ2منجر به بروز نتايج یکفتي در جهان ید .ساقط نمودن اولي مي  05-بر فراز وسمان اصفهان
و پايان سلطه مي  05-بر وسمان ايران اسالمي نمونه ای از همكاری مشترک ارتش و سپاا در اوزا پدافند هوايي است .سايت
مویكي  HQ2مستقر در اصفهان از ون سپاا بودا ولي با اضور و همكاری کارکنان پدافند هوايي ارتش به عمليات ميپرداخت
و اتي ا العات پروازی هواپيماهای دیم از لقظات قبل از ورود به وسمان کشور را از رادار سوبایي نيروی هوايي ارتش
مستقر در همدان دريافت کردا و بر ون اساس اقدام به رهکيری مي  05-موصوف نمودند .4از ديکر موارد همكاری ارتش و
سپاا قبل از انجام عمليات والفجر  ،8اجرای فهاليت گستردا مهندسي توسط ارتش و سپاا -که با استتار کامل صورت
ميگرفت -و جابهجايي ادود  522عرادا انواع توپ به ويژا توپهای پدافند هوايي و استقرار ون ادوات در منطقه عمومي
وبادان و در بي نخلستانها جهت تسلط بر نيروهای عراقي قبل از ورود ونها به منطقه فاو از فاصله دورتر ميباید .5با اي اقدام
ال
نيروهای عراقي زير وتش سنکي توپخانه دوربرد ارتش و سپاا قرار ميگرفتند .توپهای پدافند هوايي نيس در مقيطي کام ً
 1ارتش در فاو-ص59
2

گفت وگو با امیر دریادار حبیباهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش،منتشر شده در مجله صف مهرماه ،1323شماره ،333صص 106و103

 3جهانفر،رضا ،دفاع معجزه آسا ،نشرآجا ،چاپ اولف تهران1330،
(( 4ثمره شیرین وحدت))-رضا جهانفر-مجله صف-شهریور-1332شماره -363ص 36الی32
5

جنگ ایران وعراق(عملیات والفجر -)2ص32
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استتار یدا ميتوانستند به وظايف خود عمل نمايند .به ور کلي ارتش ضم تأمي توپ های ضدهوايي و تجهيسات مورد
نياز ،وموزش کارکنان سپاا در خصوص پدافند هوايي را بر عهدا دایت .1در اي خصوص يكي از پيشكسوتان پدافندهوايي ي
مقالهای مينويسد «:برابر اسناد موجود نخستي وتشبارهای پدافندهوايي سپاا پاسداران انقالب اسالمي با استفادا از
جن افسارهای پدافندهوايي ارتش و توسط استوار اامدی از کارکنان پدافندهوايي ارتش تشكيل ید .عالوا بر تشكيل
پدافندهوايي سپاا ،وموزش کارکنان و اتي پشتيباني نيروهای پدافندهوايي سپاا برعهدا پدافندهوايي ارتش بود.0».
بقث و نتيجه گيری:
عمليات والفجر  8به دليلي بهراگيری از تمام توان پدافند هوايي کشور – در تمام نيروهای نظامي -به صورت منسجم و
هماهن و تقت يک مديريت وااد اعمال یدا از سوی ستاد کل پدافند کشور و قرارگاا رعد و همچني یبكه يكپارچه
فرماندهي و کنترل پدافند هوايي دارای بيشتري بهراوری در اوزا دفاع هوايي بود .انسجام پدافند هوايي ارتش و سپاا
برخواسته از خواست امام خميني (را) مبني بر وادت کلمه بي ارتش و سپاا تاثير گذاری بااليي در کسب نتيجه مناسب در
عمليات دایت .تداوم وادت و يكپارچکي در تصميمات و اعمال انسجام در کليه جن افسارهای پدافند هوايي ميتواند
موفقيتهای مشابهي را برای دفاع هوايي کشور به ارمغان بياورد .در واقع ضرورت کسب موفقيت در اوزا پدافند هوايي،
وادت فرماندهي است.

-1کتب
* اسدی ،هيبت اهلل ،ارتش در فاو (عمليات والفجر  ،)8انتشارات ايران سبس ،چاپ اول ،تهران1380،
* باقری ،مقمد اس و عسکری ،یاداب ،جن تقميلي فرصتي برای اايای عست و یرف ايران اسالمي ،نشر انديشه عصر ،چاپ
اول ،تهران ،بهم 1388
* جهفری ،مجتبي ،ا لس نبردهای ماندگار (عمليات نيروی زميني در هشت سال دفاع مقدس) ،سازمان ايثارگران نيروی زميني
ارتش جمهوری اسالمي ،چاپ نهم ،تهران1388،
*جوادی پور ،مقمد-نيكفرد ،علي-اسيني ،يهقوب-نقش ارتش جمهوری اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس ،جلد اول
(نبردهای غرب دزفول) ،نایر سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوری اسالمي ايران ،چاپ اول ،تهران ،بهار 1300
* جهانفر ،رضا ،اولويت اول ،نشر وجا ،چاپ اول ،تهران1311،
* جهانفر ،رضا ،دفاع مهجسا وسا ،نشر وجا ،چاپ اول ،تهران (1310،در دست انتشار)
* جهاني ،خسرو ،کاظم ،جهفر ،نقش يكانهای پدافند زمي به هوا در جن تقميلي عراق عليه ايران ،پايان نامه دورا يكم دافوس.
* نمكي ،عليرضا ،نيروی هوايي در دفاع مقدس (وینايي با توانايي و عملكرد نيروی هوايي ارتش در دفاع مقدس) ،انتشارات ايران
سبس ،چاپ اول ،تهران1381،
* دری ،اس  ،عمليات والفجر ( 8مجموعه مقاالت) ،م رکس اسناد دفاع مقدس سپاا پاسداران انقالب اسالمي ،چاپ اول،
تهران1388،
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ارتش درفاو-ص 23همچنین فایل های صوتی گفت وگو با پیشكسوتان پدافند هوایی

 2حجامی ،محمود ،مقاله ((دفاع با تمام توان)) ،مجله مدافعان آسمان والیت(ویژه نامه دهم شهریور -روز پدافندهوایی خاتماالنبیاء(ص))12 ،
شهریور ،1331اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافندهوایی خاتماالنبیاء(ص) ارتش جمهوری اسالمی ایران،صص 03و03
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*الهوتي ،سارا ،اميد ودلولپسي (کارنامه و خا رات هایمي رفسنجاني سال  ،)1364نشر مهارف انقالب ،چاپ یشم ،تهران1380،
* صقيفه نور (مجموعه رهنمودهای امام خميني (را)) –جلد -02موسسه تنظيم و نشر وثار اضرت امام خميني (را)
* جاللي ،هوین  ،تاريخ نظامي ايران-هيئت مهارف جن یهيد صياد یيرازی ،چاپ اول ،تهران1312،
* علي بابايي ،غالمرضا ،تاريخ نيروی هوايي ايران ،انتشارات ویيان ،چاپ اول ،تهران1383،
* فالح الالمي ،صبار ،مأموريت در خرمشهر (خ ا رات سرهن عراقي صبار فالح الالمي) ،ترجمه مهرداد وزاد ،انتشارات سورا مهر،
چاپ دوم ،تهران 1386
* نمكي عراقي ،عليرضا و اسيني ،سيد مقمد ،پاکبازان عرصه عشد ،چاپخانه نيروی هوايي ارتش جمهوری اسالمي ايران ،تهران،
بي تا
* ورتيرم  ،کنت ،سوداگری مرگ (ناگفتههای جن ايران و عراق) ،ترجمه اامد تدي  ،موسسه خدمات فرهنکي رسا ،چاپ اول،
تهران1303،
* جهفری ،علي ،مير یكاری ،یهريار ،تقويم تاريخ دفاع مقدس نيروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران ،جلد يكم ،زمينههای
بروز جن  ،دفتر پژوهشهای نظری و مطالهات راهبردی نداجا (گروا پژوهشي دفاع مقدس) ،چاپ اول ،تهران1381 ،
* سياری ،ابيب اهلل -منصوری ،مجيد -جهفری ،علي  -مير یكاری ،یهريار ،تقويم تاريخ دفاع مقدس نيروی دريايي ارتش
جمهوری اسالمي ايران ،جلد دوم ،ووردگاا تكاوران دريايي ،دفتر پژوهشهای نظری و مطالهات راهبردی نداجا (گروا پژوهشي دفاع
مقدس) ،چاپ اول ،تهران ،زمستان 1381
* ارتش کلمه يبه (مجموعه رهنمودهای مقام مهظم رهبری و فرماندهي کل قوا در ديدار با کارکنان ارتش جمهوری اسالمي
ايران از خرداد  1368تا اسفند - )1383انتشارات سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوری اسالمي ايران (نشر وجا) -چاپ اول-
تهران-بهار 1384
*م .ح .پ-جن یهرها و دفاع مویكي (بررسي تقليلي اوادو سياسي ،نظامي و اجتماعي دوران جن یهرها) -مرکس افظ
اسناد و نشر ارزشهای دفاع مقدس نيروی هوا فضای سپاا-چاپ اول –تهران-تابستان 1312
* دروديان ،مقمد ،فاو تا یلمچه ،مرکس مطالهات و تققيقات جن  ،چاپ یشم ،تهران1380،
*اسيني ،يهقوب ،نبردهای سال  1360تا پايان  ،1364انتشارات ايران سبس (هيئت مهارف جن یهيد سپهبد علي صياد
یيرازی) ،چاپ اول ،تهران1312،
* هایمي ،عماد ،اوج دفاع (کارنامه و خا رات هایمي رفسنجاني سال  ،) 1365نشر مهارف انقالب ،چاپ هشتم ،تهران1381،
*پور اامد ،اامد ،جغرافيای عمليات ماندگار دفاع مقدس ،پژوهشكدا علوم و مهارف دفاع مقدس ،چاپ دوم ،تهران1312،
*رستمي ،مقمود ،فرهن واژاهای نظامي ،انتشارات ايران سبس ،چاپ دوم ،تهران1386،
* مقمدی هساوا،علي مقمدخان ،فرهن نوي صنايع هوايي ،سازمان صنايع هوايي نيروهای مسلح ،چاپ اول،تهران،بهم 1308

-0نشريات ،خبرگساریها و پايکااهای ا الع رساني.
* دورا روزنامه همشهری به ويژا روزنامه همشهری-مورخه 1381/8/04
* روزنامه جام جم 32،یهريور 1312
* روزنامه ا العات ،چهارینبه  3مهر 1380
* روزنامه جمهوری اسالمي ،دوینبه  11مهرماا 1312
* فصلنامه دفاعي ،تقليلي ،پژوهشي مدافهان وسمان ،یمارا يكم.
*دورا مجالت صف به ويژا صف-یهريور  ،1312یمارا 361
*ويژا نامه رزمايش پدافند هوايي مدافهان وسمان واليت  ،0وذرماا  ،1388ادارا عقيدتي سياسي قرارگاا پدافند هوايي خاتماالنبياء
(ص) وجا
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* نشريه ديدگان وفتاب تقت عنوان پايان جن خاکريسها( ويژا نامه رزمايش بسرگ مدافهان وسمان واليت  ،)4ادارا عقيدتي
سياسي قرارگاا پدافند هوايي خاتماالنبياء(ص)وجا ،وذرماا 1381
* ويژا نامه مدافهان وسمان واليت (دهم یهريور -روز پدافندهوايي خاتماالنبياء(ص)) 12 ،یهريور ،1311ادارا عقيدتي سياسي
قرارگاا پدافندهوايي خاتماالنبياء(ص) ارتش جمهوری اسالمي ايران
سايتهای اينترنتي و پايکااهای ا الع رساني
*www.aftabnews.ir
* www.hamshahrionline.irهمشهری ونالي
*  www.irdc.irسايت مرکس اسناد انقالب اسالمي
* www.ravayatgar.orgپايکاا اينترنتي روايتکر ،موسسه روايت سيرا یهدا
*www.noorportal.net
*  www.sajed.irسايت جامع دفاع مقدس (ساجد)
* www.shalamcheh.ir
*  www.chemical-victims.comپايکاا ا الع رساني قربانيان سالحهای یيميايي
*www.jamaran.ir
* www.partizan.parsiblog.com
*www.aviation.ru
*www.en.wikipedia.org
*www.migavia.ru
*www.fa.wikipedia.org
*www.Globalsecurity.org
*www.hayat.ir
* www.maarefjang.irسايت هئيت مهارف جن سپهبد یهيد صياد یيرازی
* خبرگساری دانشجويان ايران
* خبرگساری جمهوری اسالمي
* خبرگساری فارس
-3مصاابه و فايل صوتي و تصويری
* فايلهای صوتي و تصويری مصاابه با امير سرتيپ علي غالمي
* فايل صوتي مصاابه با امير سرتيپ اامد صادق نژاد
* فايل تصويری مصاابه با امير سرتيپ دوم مقمود اجامي
*فايل تصويری مصاابه امير سرتيپ دوم اسي چيت فروش
*فايل تصويری مصاابه با امير سرتيپ دوم بازنشسته سماواتي
* فايل صوتي مصاابه با امير سرتيپ دوم بازنشسته قاسم فراوان
* فايل صوتي مصاابه با امير سرتيپ دوم بهروز جاهدی راد
*فايل صوتي مصاابه با امير سرتيپ دوم بازنشسته ابراهيم مروتي
* فايل صوتي مصاابه با سرتيپ  0باز نشسته مقمد رفيع رضوی
* فايل صوتي مصاابه با سردار سرتيپ دوم پاسدار اصغر فالحزادا
* فايل تصويری مصاابه با سرهن بازنشسته ستاد اصغر يسداني
* فايل صوتي مصاابه با سرهن پاسدار مقمد تقي مهرور
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*فايل صوتي مصاابه با سرهن بازنشسته اسي صفری ابهری
*فايل صوتي مصاابه با سرهن بازنشسته مقمد تقي نا قي
* فايل صوتي مصاابه با سرهن بازنشسته فرامرز روح افسا
* فايل صوتي مصاابه با سرهن بازنشسته اسماعيل اعتمادی نيا
*فايل صوتي مصاابه با سرهن بازنشسته ناصر اسكندر افشار
*فايل صوتي مصاابه با سرهن بازنشسته سيد جالل مطهری
* فايل تصويری مصاابه سرهن بازنشسته بني اسد
*فايل تصويری مصاابه سرهن بازنشسته فرخي
* فايل صوتي مصاابه با سرهن بازنشسته غالمرضا اينانلو
* فايل صوتي خا رات سرگرد سيد رضا رضوی
* فايل صوتي مصاابه با وقای ابو الب یيرود قربانيان
* فايل تصويری مصاابه با جانباز وزادا یيرزاد یورج
* مصاابه با ستوانيكم غالمرضا ميرزايي
* فايل صوتي مصاابه با سروان بازنشسته داود مطلبي
* فايل صوتي مصاابه با داود قربانيان
* فايل صوتي مصاابه با سروان بازنشسته مقمد مصطفوی فر
* فايل صوتي مصاابه با سروان اجت مرادی
* فايل صوتي مصاابه با سروان اسماعيل نژاد رضايي
* فايلهای صوتي و تصويری مصاابه دکتر سورنا ستاری
*فايلهای تصويری و صوتي مصاابه پيشكسوتان پدافند هوايي در مستند وخري پرواز (مروری بر زندگي سرلشكر یهيد منصور
ستاری) ،گروا فيلم و سريال یبكه تهران
* فايل تصويری برنامه «اي یبها» ويژا برنامه یهيد بابايي ،یبكه اول سيمای جمهوری اسالمي ايران ،جمهه چهارم وذرماا
 ،1312ساعت 0322
-4دست نویتهها
*دستنویتهها ی سرتيپ ستاد سيد مقمود يميني در خصوص عمليات والفجر  8که توسط ايشان در اختيار مؤلف کتاب قرار
گرفت.
* دستنویتههای سرهن بازنشسته ستاد سيد اامد کيا در خصوص سايت راداری بندر امام و عمليات والفجر  8که توسط ايشان
در اختيار مؤلف کتاب قرار گرفت.
* دستنویتههای سرهن بازنشسته ستاد خسرو جهاني در خصوص نقش پدافند هوايي در سالهای دفاع مقدس که توسط ايشان
در اختيار مؤلف کتاب قرار گرفت.

-5اسناد
* مجموعه اسناد در خصوص عمليات والفجر  8و عملكرد پدافند هوايي در سالهای جن تقميلي موجود در مرکس اسناد سازمان
عقيدتي سياسي ارتش جمهوری اسالمي ايران
* مجموعه اسناد پدافند هوايي در سالهای دفاع مقدس تقت عنوان عملكرد پدافند هوايي در سالهای دفاع مقدس ،موجود در
قرارگاا پدافند هوايي خاتماالنبياء (ص) ارتش جمهوری اسالمي ايران
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