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چکیده:
عمليات والفجر ، 8در راستاي راهبرد تعقيب و تنبيه متجاوز هم در ععمن اممام و هم در ععمن سياسم از اهميم عمهسمااي
عرخوردار عود .ععن از عمليات موفقي آميا عي المقنس ،که منجمر عمه آزادسمازي خرم مدر امن ،ايمر راهبمرد در دسمتور کمار
جمدوري اسالم ايران قرار گرف  .ايمر عمليمات کمه در سماع  0022روز  02عدممر  1631امرو امن ،ي م از ابردهماي
سراوا ساز و افتخارآفرير عود که اتا يج و دستاوردهاي راهبردي فراواا در اععاد سياس و امام را عراي ک ورمان عه ارمغان
آورد.
ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران در جد ااجام مأموري هاي ذات خود و عا تجرعيات گران قنري که در طول جنگ
عنس

آورده عود ،توااس

عملياتهاي عسيار مد آفنني و پنافنني را در عمليات والفجر 8اجرا اماين .ايروي هواي ارتش

جمدوري اسالم ايران در اير عمليات ،عا ااجام مأموري هاي تاکتي
(آفنن هواي ) ،پ تيباا
اطالعات ال ترواي
موا

هواي

از ايروهاي سطح

خودي (پ تيباا

هواي پي رفته از جمله حمالت هواي عه دامر ععث
ااديک هواي ) ،مراقب

تاکتي

هواي  ،جمعآوري

و ع س عرداري هواي و همچنير در عخش مأموري هاي پنافنن هواي  ،عا عهکارگيري مؤثر ساي هاي

زمير عه هوا و ايستگاههاي راداري و همچنير توپهاي ضنهواي  ،اقش چ مگيري را در پيروزي اير عمليات ايفا

اموده اس  .اداجا در اير عمليات توااس عا ااجام  0112اوع پرواز و فرو ريختر 11ميليون پوان ااوا مدمات عر سر ايروهاي
دامر و سراگوا عيش از  50فروان از هواپيماهاي پي رفته و عالگردهاي تداجم عراق ،سراوا عمليات را در جد پيروزي
رزمننگان اسالم رق عاان.

واژگان کلیدی  :عملیات ،راهبرد ،آفند ،پدافند ،نهاجا
 .4مقدمه
عملياتهاي رمضان ،والفجر مقنمات  ،والفجر ،1خيبر و عنر در راستاي تحقق هنف راهبرد تعقيمب و تنبيمه متجماوز در مقطمع
سوم جنگ ،ااجام گرفتنن که موفقي هاي قاعل توجد عراي رسينن عه اير هنف انااتنن .الزم عود عراي خروج از عمر عسمت
که در اير راهبرد ع ه وجود آمنه عود ،عامل جنيني وارد صحنة جنگ اود که عا آاچه از اول جنگ تا آن زمان عه وقو پيوسته
عود ،متفاوت عاان و ذهر فرماانهان امام عراق قادر عه پيشعين آن اباامن ،تما از ايمر طريمق عما افماايش ضمريب احتممال
پيروزي ،عتوان عر اوضا سياس  ،جو داخل  ،و راهبرد دفاع عراق که ععن از سال  1631عمه طمور اسمب ممااع پي مرويهماي
تعيير کنننه رزمننگان اسالم انه عود ،فائق آين .از اير رو در سال  1631عمليات والفجر  8طرحرياي و اجرا ان.

آقاي هاام رفسنجاا  ،فرماانه جنگ در زمان اجراي اير عمليات م گوين« :فاو ي

از عمليماتهماي عمود کمه عمراي خمت

جنگ طراح کرده عودي  .هنف ه اير عود که از جاده ساحل عه امالقصر عروي (».رحماا )88 :1686 ،
والفجر ،8در 02عدمر ماه  1631ارو ان و  58روز طول ک ين و منطقمه عسميارمدم از خمار عمراق عمه تصمرف ايروهماي
خودي در آمن .ط اير عمليات ،ارتباط درياي عراق عا خليج فارس قطع ان.
ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران در عمليات والفجر ،8توااس عا ااجمام مأموريم هماي مختلما از جملمه پ متيباا
ااديک هواي  ،عمباران عقبههاي دامر ،عمليات اناسماي همواي  ،پوامش همواي منطقمه ،ع سمبرداري همواي از منطقمه،
پ تيباا از عمليات ايروهاي سطح و پ تيباا از عمليات اناجا ،اقطه عطف را در تاريخ پر افتخار ايمر ايمرو رقم عاامن .عما
توجه عه اير که در آن زمان ماموري هاي پنافنن هواي ايا عه عدنه اداجا عوده و هنوز ااتاا آفنن و پنافنن صورت اگرفته عمود،
لذا ضروريس مأموري هاي پنافنني ااجام انه در عمليات والفجر 8را ايا مورد عررس قرار دهي .
ايروي هواي در عمليات والفجر 8عالوه عر عمباران ،اناساي و اادنام ايروهاي داممر ،عما اسمتفاده از تمناعير اعت ماري امدين
منصور ستاري و ادين عاعاي و پيشعين ساي هاي موام

متحمرر و جاعجماي سماي ها در طمول  01سماع امبااهروز،

عي ترير پ تيباا را در اير عمليات از رزمننگان ااجام داد .در اير عمليات پنافنن هواي ايران توااس فضاي جنموع اسمتان
عصره را عراي هواپيماهاي عراق ااامر کنن.

 .2بیان مسئله
از امر محقق ،اقش عسيار عارگ و تعيير کنننه ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران در موفقي عمليات عارگ والفجر8
عه خوع تبيير ا نه اس و اير در حال اس که عمليات هاي آفنني و پنافنني اداجا در پ تيباا از اير عمليات ع اميمر
عوده اس  .از اير رو محقق تالش دارد در اير مقاله عا ذکر امواه هاي از اقنامات مد و مموثر اداجما در همر دو ععمن آفنمني و
پنافنني ،عه اقش اير ايرو در عمليات والفجر 8عپردازد.
-9اهمیت و ضرورت تحقیق
تديه اير مقاله از ععن ايجاع  ،منجر عه عازکاوي تاريخ جنگ تحميل  ،احصاء عبمرت و آمموزههماي حاصمل از رويمنادهاي دفما
مقنس ،عازاگري اقش عمليات ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران در دفا از مرزهاي زمين و هواي ک مور عاياممان
ايران اسالم  ،عهويژه در موفقي رزمننگان اسالم در عمليات والفجر 8و اقش عازدارانگ ايمر ايمرو در عمليماتهماي مختلما
دوران دفا مقنس و ااامين ساختر دامر از تحقق اهناف و آمالش در جنگ تحميل خواهن ان .از سوي ديگر ،ع توجد عمه
ضرورت ااجام اير فعالي پژوه

– از ععن سلب – غفلت آا ار در عراعر تحريا حقايق جنگ تحميل  ،عماز گمذاردن عرصمه

فعالي عراي جاعالن تاريخ دفا مقنس ،ک راگ انن اقش يگانهاي عمليات اداجا در موفقي و پيروزي عملياتهاي ااجمام

انه در جنگ تحميل و همچنير در اعدام ماانن علل ااکام ارتش متجاوز عراق در ايمر جنمگ اماعراعر در آن عرهمه حسماس
تاريخ خواهن عود.

 .9هدف تحقیق
تبيير مياان اقش اداجا در عمليات والفجر8

 .1سوال تحقیق:
اقش اداجا در موفقي عمليات والفجر 8عه چه مياان عوده اس ؟

 .5مبانی نظری تحقیق
 -5-4شروع عملیات:
عمليات والفجر  8در ارايط آغاز م ان که ايروي هواي تجرعيات عسيار گراابداي از جنگ عنسم آورده و مم دااسم کمه
دامر در هر مرحله اي از اير جنگ که تح ف ار قرار عگيرد ،عالفاصله اقمنام عمه توسمعه جنمگ درخلميج فمارس ،حملمه عمه
افت شها و ک ت هاي تجاري ،جايره خارر و جنگ ادرها م کنن ،عراي همير آمادگ کامل عراي مقاعله عا اير جنگ را ايما
عراي خود حفظ کرده عود(.ام

)056 :1681 ،

طرح عمليات عارگ و سراوا ساز «والفجر »8در اواخر سال  ،1631عه ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران در اقمش
آتش پ تيباا هواي عراي ايروهاي «تک ور» و دفا هواي از آسمان صحنه ابرد اعالغ ان.
ايروي هواي اام عمليات هواي خود را «عمليات افق» گذاا و قرارگاه رزمم ويمژه همواي «رعمن» عمه فرماامنه «امدين
سرل

ر خلبان عباس عاعاي » جد پ تيباا و هناي ابرد هواي ت

يل ان .عراعر امريه صادره از سموي فرماامنه قرارگماه

خات االابياء (ص) ،ااجام مأموري هاي زير عه اداجا اعالغ گردين(جدانفر)11 :1610 ،
 پ تيباا ااديک هواي از ايروهاي سطح
 عمباران عقبههاي دامر
 پنافنن موا

و توپخااهاي ارتفا عاال و پس

 عمليات اناساي هواي
 پواش هواي منطقه
 ع سبرداري هواي از منطقه

 پ تيباا از عمليات ايروهاي زمين و درياي
عمليات والفجر 8در ساع  0012دقيقه روز عيست عدمر 1631در منطقه جنوب غرب و استان خوزستان آغاز ان .پمس از
آغاز عمليات ،دامر که از اير عمليات جسورااه و عسيار کارآمن رزمننگان اسالم اع از ارتش ،سپاه و عسيج مردم غافلگير
انه و عه لحاظ وضعي خاص منطقه ايا ازهرگواه تحرر زمين واماامنه عمود ،عمراي فمرار از ايمر وضمعي و جلموگيري از
پي رف

رزمننگان اسالم اقنام عه حمالت هواي در سطح عسيار گسترده کرد .دامر عما اطمينمان خماطري کمه از عرتمري

هواي خود داا  ،عا عه پرواز درآوردن امار زيادي از ااوا هواپيما و عالگردها عا پ توااه ماهوارههاي پ تيبااان منطقمهاي و
فرامنطقه اي عا هنف عمباران ايروهاي سطح و عرخ از مراکا حيات ک ور ،قصن جلوگيري ازپي روي ايروهماي ايراام در
منطقه را داا  ،اما ايروي هواي ارتش ايران عا اجراي طرح عمليات «افق» توااس ضرعه مدل

عر دامر وارد کنن.

 -5-2وضعیت و استعداد نهاجا
وضعي و استعناد ايروهاي آفنن و پنافنني اداجا و احوه استقرار آادا در ارو عمليات والفجر 8عه ارح زير م عاان:
الف -آرایش آفندی نهاجا در منطقه عملیات والفجر8
قرارگاه رعن در پايگاه امينيه عه فرماانه سرهنگ خلبان عباس عاعاي ت
قرار گرفته عودان(ام
()1

يل انه و پايگاههاي زير ،تح امر اير قرارگماه

: )010 :1681 ،

پايگاه اصل  :پايگاه امينيه عه استعناد يک گردان اف 1-يک گردان اف 5-يک گردان اف 41-و يک گردان
(مندا) آر-اف1

()0

پايگاه فرع  :پايگاه هواي دزفول عه استعناد يک گردان اف 5-و پايگاه هواي عوادر عه استعناد يک گمردان
اف1-و يک گردان اف41-

()6

پايگاه تراعري و پ تيباا  :پايگاه ي

ا اري مدرآعاد و پايگاه هواي ايراز

ب -آرایش پدافند هوایی در منطقه عملیات والفجر8
فرماانه پنافنن هواي اداجا ايا در ايستگاههاي رادار دزفول ،عننرامام ،عوادر و عدبدان عا «مأموري ه نار اوليه و هناي
هواپيماهاي رهگير عليه ايروي هواي دامر» وارد عمليات ان .مواک هاي تغيير م ان يافتهي زمير عه همواي «هماور»
در ساي هاي «کوثر »6و «کوثر »1در قلب منطقه عمليات موضع گرفته عودان( .همان)016 :
عرخ از جنگافاارهاي ارک کنننه از سوي ايروها و سازمانهاي مختلا امام جمدوري اسمالم ايمران جدم تمأمير
دفا هواي از عمليات والفجر 8عه ارح جنول ذيل عبارتنن از( :جدانفر)52 :1610 ،
اام جنگافاار

تعناد

سازمان تأمير کنننه

رادارهای برد بلند پیشاخطار

 1ایستگاه

رادارهای گپ فیلر و روشی

 9دستگاه

سامانه موشکی زمین به هوا هاوک

 6سایت

سامانه موشکی زمین به هوای راپیر

 2آتشبار

سامانه راداری و توپخانهای ضدهوایی
اسکایگارد
سامانه راداری و توپخانههای ضدهوایی
اورلیکن
توپ ضدهوایی  95میلیمتری
توپهای  95میلیمتری نیروی زمینی
ارتش

 1رسد
تعدادی
 42عراده
 46عراده

پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
نیروی زمینی و نیروی هوایی ارتش جمهوری

توپهای  29میلی متری

 88قبضه

توپهای  29میلی متری

تعدادی

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

توپهای ضدهوایی  55میلی متری

تعدادی

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

اسالمی ایران

جدول شماره  :4جنگافزارهای پدافند هوایی شرکت کننده در عملیات والفجر8
 -5-9اهداف عملیاتی نیروی هوایی
ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران ،ضمر اقنام در راستاي اهناف ايروهاي سطح  ،يک سري اهناف تاکتي
اير عمليات هواي عراي خود در امر گرفته عود .اير اهناف عه ارح زير عودان(ام
الا -اادنام س وهاي پرتاب مواک سطح عه درياي کرم اعري
ب -اادنام پايگاه هواي ااصريه
پ -اادنام پايگاه درياي امالقصر
ت -حمله هواي عه ايروهاي زمين دامر در غرب اروان

: )010 :1681 ،

ايما در

ه -س وهاي الب ر و االميه
ح -اادنام هسته اصل فعالي هاي درياي دامر در رأس البي ه عراي تأمير آعراه خور موس و عبور و ممرور ک مت -
هاي تجاري
 -5-1عملیات شناسایی هوایی تاکتیکی
ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران عا هنف ع س عرداري هواي عهمنمور آگاه از محل تجممع و گسمترش ايروهماي
سطح دامر و موقعي سالحهاي پنافنني و محل استقرار ساي هاي موا

آادما ،عمليمات اناسمائ همواي تماکتي

را

چنن ماه قبل از ارو حمله طراح و اجرا امود .اير عمليات عه قنري موفقي آميا عود که م توان آن را کلين پيمروزي ايمران
در والفجر 8دااس .
ضمناً هواپيماهاي اناساي ايروي هواي جد اناساي دقيق محل رادارهاي اعالم خطر و کنترل آتش پنافنن داممر اقمش
ارزانه اي را ايفا امود .اير عمليات در ارايط ااجام گرف که دامر از پنافنن هواي قنرتمنمني عرخموردار عموده و همچنمير
هواپيماهاي ميگ 01ايروي هواي عراق که از عصره عه پرواز درم آمنان ،قادر عودان ظرف منت سه دقيقمه خمود را عمه صمحنه
عمليات عرساانن.
اير عمليات در طول دو هفته و ااجام تقريباً  12اوع پرواز عا موفقي کامل صورت گرف و ع سهاي دقيق از محل سنگرها
و تجدياات ايروهاي دامر و منطقه عمليات گرفته ان .عالوه عر اير ،خلبااان ايروي هواي در مأموري هماي روزاامه خمود در
تمام طول زمان اجراي عمليات والفجر ،8عا اناساي و ع س عرداري همواي از آخمرير وضمعي عمليمات ،هممواره راهگ ما و
کارساز عودان(».ام

)058 :1681 ،

عمليات اناساي هواي تاکتي

قبل و ععن از ارو عمليات توسط هواپيماهاي آر-اف  1و عا اس ورت هواپيماهاي اف 41-و

پ تيباا اف 1-و اف 5-صورت گرف (.اسني)106 :1685 ،
 -5-5عملیاتهای آفند هوایی (ام

:)613-621 :1681 ،

 از روز  11ديماه  1631ال  11عدمر همان سال ،قرارگاه سپاه سوم ارتش عراق در عصره و قرارگماه ل مگر هفمت ارتمش
عراق در غرب اروان رود توسط پايگاه ا

ا اري عا  10فروان هواپيماي فااتوم عمباران انان تا وضعي مناسمب عمراي

روياروي عا ايروهاي ايراا انااته عاانن .در اير عمبارانها جمعاً  68اوع پرواز عمباران هواي عا 113هماار و  110پوامن
مدمات جنگ اامل عمبهاي مختلا و گلولههاي عيس ميل متري عر سر دامر فروريخته ان .البته تعناد  105اوع
پرواز مراقب مسلحااه هواي ايا در طول اير منت از طريق پايگاه ا
ااجام گردين.

ا اري عوامدر عما هواپيمماي اف1-ای فمااتوم

« عهعل طوفاا عودن هوا و ارايط عن آن در روز اول ارو عمليات والفجر ،8هيچگوامه پمروازي ااجمام اگرفم  .در واقمع
عملياتهاي هواي  ،از روز  00عدمر  1631آغاز گردين .در اير روز پايگاههاي عمل کنننه دزفول ،امينيه و عوادر عا ااجام
پروازهاي پ تيباا ااديک هواي  ،گ

هواي و ه زمان عا عدرهگيري از هواپيمماي اف 41-جدم مقاعلمه عما حممالت

انين هواي دامر ،عمليات خود را آغاز کردان.
 روز  00عدمر ،پايگاه هواي چدارم ا اري در دزفول عا تعناد چدار فروان هواپيماي تايگر مجدا عه ااوا عممبهماي «بیی
ال »555-و راک هاي زوا  0/50و عمبهاي «بی ال یو-آی بی» و گلولههاي توپ 02ميل متري عمه قرارگماه ل مگر
مستقر در امال فاو و جنوب عصره حملهور انه و آغاز ابرد سدمگير والفجر 8را ج ر گرفتنن.
 روز  00عدمر ،پايگاه هواي ا
«اچ-وای »2کرم اعري

موا

ا اري عوادر ايا عا سه فروان هواپيماي فااتوم اف1-ای عه قلب دامر يعنم پايگماه
حملهور انه و قبل از هر اقنام از سوي دامر ،اير پايگاه را دره کوعينان.

 در روز  06عدمر ،پايگاه هواي چدارم ا اري دزفول عا دو فروان هواپيمماي «اف 0-اي» ايروهماي سمطح داممر را در
غرب اروانرود عمباران امود و در اير عمليات سروان قاس ورزدار خلبان هواپيماي «اف 0-اي» عه اسارت دامر درآمن و
هواپيما مندنم ان.
 روز  01عدمر ،پايگاه هواي چدارم ا اري دزفول عا اش فروان و پايگاه هواي پنج ا اري امينيه عا ه

فروامن اف-

 5و پايگاه عوادر عا يک فروان فااتوم ،تااکها و ادوات زره و عنههاي دامر را در منطقه فاو و ساحل غرعم اروامن زيمر
آتش سدمگير عمبارانهاي ه واي خود قرار دادان تا سرپل عنس آمنه در فاو توسعه پينا کنن .در سماع  1122هممير
روز عمليات عمباران هواي عليه هنف در دهااه فاو خورعبناله توسط دو فروان هواپيماي اف 1-ايران ااجمام گرديمن کمه
يک فروان آادا اسير گلولههاي ضنهواي دامر انه و سقوط امود.
 روز  05عدمر ،جنگننه عمباف ر هاي پايگاه ا

ا اري از او فااتوم ايروهاي ارتش عمراق را در منطقمه فماو عمبماران

کردان.
 در روزهاي  05و  08و  62عدمر ،پايگاههاي چدارم ا اري عا اش فروان ،پنج ا اري يعن قرارگاه رعن عا  10فروامن و
ا

ا اري عوادر عا دو فروان ،عمليات عمباران هواي را ادامه دادان.

 در روزهاي ي  ،سوم و چدارم اسفنن  ،1631قرارگاه رعن عا  16فروان هواپيما ،مواضع دامر را دره کوعيمن و تما پايمان
اسفنن ،عا  08اوع پرواز ديگر ،عمباران هواي ل گر سوم زره و ل گر هفت پياده م ااياه ارتش عراق را ادامه داد.

رديا

او عمليات

تعناد

4

بمباران هوایی

2

پرواز مراقبت مسلحانه

9

ترابری هوایی

1

پروازهای خدمات پشتیبانی رزمی ,جمعآوری اطالعات
عملیاتی و عکسبرداری هوایی

 258نوبت
4186نوبت
 2348نوبت
 111نوبت

5

عملیات سوخت رسانی

 189/888پوند سوخت

6

حمل مجروح

 41529نفر مجروح،

5

انتقال مأمور

 4884نفر مأمور

8

جابجایی بار

 4/665/588پوند

3

مهمات جنگی هوایی استفاده شده

 44/888/888پوند

جدول شماره  )2آمار عملیاتهای آفندی نهاجا در والفجر(8همان)613 :

 -5-6ابتکارات و نوآوریها
در «عمليات والفجر »8ااني هها ،اعت ارات و طرحهاي دفاع افسران جواا همچون «ادين سرل

ر منصمور سمتاري» کمه

زمان عمليات والفجر  8عا درجه سرهنگ عه عنوان فرماانه گروه پنافنن هواي منطقمه عمليمات و«امدين سرل م ر خلبمان
عباس عاعاي »که عا درجه سرهنگ  ،معاوا عمليات ايروي هواي و فرماانه قرارگاه هواي «رعن» عودان ،موقعيم و امرايط
کنترل فضاي منطقه عمليات را متحول کرد .از جمله اير اعت ارات م توان عه موارد زير اااره امود:
الا) سبک سازي سامااههاي پنافنن هواي :
از اعت ارات جالب ادين ستاري در عمليات والفجر 8سبکسازي سامااههاي پنافنن هواي عه منمور افاايش سرع اسمتفاده
از سامااهها و افاايش چاالک و قاعلي جاعجاي سامااه پنافنن هواي اس  .اير اعت ار منجر عه افماايش کماراي و عدمرهوري
سامااههاي پنافنن هواي ان(.آقاعاالزاده ،خوانل امام )81 :1611 ،
ايروهاي رزمننه زمين و درياي در ارايط م خواستنن «عمليات والفجر  »8را اجرا کننن که در صحنه ابرد ،فاقن سمامااه
موا

ضنهواي عودان ،زيرا سامااههاي موا

«هاور» (مواکهاي هناي اوانه) کمه در اختيمار ايمروي همواي قمرار

داا  ،عراي اير کار ساخته ا نه عود ،يعن قاعل جاعجاي ابود .عه منمور ايجاد زمينمه مناسمب در مقاعلمه عما تموان عماالي
ايروي هواي ارتش ععث صنام که از تنو هواپيماهاي پي رفته که آن زمان عدرهمنن عود ،اير مسئله اقطمه قموت عمراي او
محسوب م ان.

مطاعق اعت ار ادين ستاري در سامااه هاگ ،در مرحله اول عرخ از واحنهاي اير سامااه ،همچون رادار تجسمس(پ اي آر)،
رادار تجسس ارتفا پايير و واحنهاي مقاعله عا جن گ ال تروايک را حذف کرد و وظيفه رادار تجسس را عه رادارهاي ممادر و
کنترل ا اري واگذار کرد .البته خارج کردن رادارهاي امير پ ايآر کمه داراي اممواج پيوسمته ( )cwمم عاامنن ،از جممع
ساي هاگ ،خود اعت ار جالب عود که منجر عه مصون ماانن رادارهاي فوق از گاان مواکهاي ضن رادار ان .زيرا موامک-
هاي ضن رادار ،سوار عر امواج پيوسته  cwخود را عه رادار م رساانن و آن را مندنم م کننن(.همان)80 :
ب) دورسازي س وي پرتاب مواک و سامااه راداري:
سامااه موا
موفقي

عه کار گرفته انه از چنن جاء ت

يل م ان که عا ترکيب و عمل رد اير اجااء ،عمليات سامااه موا

ااجام م ان .روش معمول و کالسيک عدرهعرداري از ساي هاي موا

«هاور» در آن زمان عه صورت ثاع

غيرمتحرر عود و س وي پرتاب مواک ااديک سيست رادار قرار داا  .عا اعت ار و خالقي

عا
و

عه کار گرفته انه ،فاصله

س وي پرتاب مواک و سامااه راداري مواک زياد ان.
در حقيق  ،س وي پرتاب مواک آاقنر جلو ک ينه ان تا هواپيماي مواکااناز دامر که عا فاصله عي تر از  30کيلومتري
مواک خود را پرتاب م کرد ،مجبور اود آن قنر جلو عياين تا عه فاصله کمتر از  30کيلومتري دستگاه رادار هاور عرسن.
اير ارايط عراي اليک مواک هاور عسيار مناسب عود تا در عرد پنجاه مايل خود عتواان هواپيما را هنف قرار داده يا
هواپيماي«اف »11-عتواان آن را عا مواک «فواي س» هنف قرار دهن( .ام

)611 :1681 ،

پ) استفاده از مواک هاور عه عنوان مواک هوا عه هوا:
از ديگر اعت ارات و اوآوريها در«عمليات والفجر ،»8تغييرات عود که عر روي سامااه رادار و ااوعري و هناي مواک زمير عه
هواي هاور صورت گرف

که زير هواپيماي«اف »11-عه عنوان مواک هوا عه هوا در اير عمليات عا موفقي

عه کار گرفته

ان(.همان)602 :
ت) توپ  06ميل متري در رينگ عيروا :
اليههاي مختلا پنافنن هواي عه ترتيب از اقطه آسيبپذير و اليه دروا و عا جنگافاارهاي توپخااهاي ارتفا پس
دوشپرتابها ارو انه ،در اليههاي مياا عه سامااههاي موا
هاي موا

و

ارتفا متوسط مجدا انه و در اليههاي عيروا  ،سامااه-

ارتفا عاال ت ميل کنننه اليههاي مختلا دفا هواي از اقطه يا منطقه آسيبپذير م عاانن .اما اير ايوه

چينش ،در عرخ از مناطق جغرافياي پاسخگوي ايازها در دفا هواي اخواهن عود زيرا هواپيماهاي جنگ دامر م تواانن
از هموار عودن سطح زمير و يا دريا استفاده کرده و عا پرواز در سطح پايير عه دور از دين راداري حمله اماينن .ايراا ها در
دفا از عرخ اقاط و مناطق فتح انه (عه عنوان مثال فاو) اقنام عه قرار دادن سامااههاي ارتفا پس

امير توپ 06

ميل متري در عيروا ترير رينگ دفا هواي اموده تا عه اير وسيله ،مااع از پرواز ارتفا پايير هواپيماهاي دامر انه و

اير گواه هواپيماهاي فوق ،در دين راداري سامااههاي همچون هاگ قرار م گرفتنن( .آقاعاالزاده ،خوانل امام :1611 ،
)81
 -5-5عملیاتهای پدافندی نیروی هوایی
عمليات والفجر ،8اقطه عطف در تاريخ پنافنن هواي ايران م عاان .در اير عمليات ،پنافنن هواي ايران توااس فضاي جنوع
استان عصره را عراي هواپيماهاي عراق ااامر کنن .يگان هاي پنافنمن همواي ارتمش عما چدمره و تماکتي
عدرهگيري از تنو جنگافاارهاي پنافنني (راداري ،موا

متفماوت ،هممراه عما

و توپخاامهاي) در قالمب يمک يگمان پنافنمني مسمتقل در منطقمه

عمليات والفجر  ،8جد عرقراري امني و تامير پنافنن هواي ايروهاي سطح عمل کنننه در اقاط تعيير انه مسمتقر و عما
هنف مقاعله عا عمليات هواي دامر که در آن روزها عا پ تيباا عرخ ک ورها عه طمور چ ممگيري فاوام يافتمه عمود ،وارد
صحنه ابرد انان.
ي

از فرماانهان سپاه ارک کنننه در اير عمليات ،در عيان خاطرات خود م گوين :تحرر موا

و قنرت دفماع عمرادران

ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران ،چنان رعب در دل خلبااان عراق ايجاد کرده عود که عمر خمالف پروازهماي عمادي
اوليه ،آاان در ادامه عمبارانهاي ديوااهوار خود ،از ترس سقوط و اادنام هواپيما ،عمبها را ع هنف رها م کردان .حت ععض از
خلبااان عراق قبل از اصاع مواک خودي عه هواپيماهاي ان عا چتر اجات هواپيما را ترر م کردان .ي

از عمرادران مسمئول

ايروي هواي در گاارش عه فرماانه کل سپاه م گوين« :عا اين ه امروز ( )1631/11/00اولير روز فعالي ساي (پنافنمن همواي
موا

) در عمليات اس  ،اما تاکنون  10مواک زدهاي که  12تاي آن عه هنف عرخورد کرده اس (».اناف)115 :1651،

در اينجا عه مواردي از عملياتهاي پنافنن هواي در عمليات والفجر 8اااره م گردد(.جدانفر)138-105 :1610 ،
 در روز  02عدمر  1631مراتب جايگاين چدار قبضه جنگ افاار  06م م عه جاي چدمار قبضمه  11/0م م در پازامان
اعالم م اود.
 در روز  01عدمر ،عراعر اطال واصله ،فاصله ايروهاي ايراا عا واحنهاي عراق در منطقه تاسيسمات فماو از  022متمر
ال  1.0کيلومتر م عاان و عا اير همه پي روي ايروهاي ايراا سخنگوي امام عراق اعالم م اماين؛ حمله ايمران در
م ناطق ارق عصره و اط العرب عا ا س مواجه گردينه اس  .فرماانه پنافنن هواي  ،استقرار و عمليات انن چدار
قبضه توپ  06م م را در مواضع پايگاه پنج ا اري اعالم م اماين .اير فرماانه  ،عه فرماانه گمروه پنافنمن همواي
همنان 6اعالغ م اماين تا عه منمور مقاعله عا هواپيماهاي ميگ  00مدماج عمه منطقمه تدمران ،از يمک فروامن تماا ر
سوخ رسان و هواپيماي پروژه اعاعيل عدرهعرداري اماينن.
 روز  00عدمر  ،1631منطقه ايستاي جنيني در راعطه عا دستورالعمل عمليات ،جد هواپيماي اف  -41تعییین و
عه گروههاي پنافنن هواي ايراز ،دزفول ،عننر امام و عدبدان اعالغ م گردد.

جاعهجاي تاکتي

ساي هاگ پنافنن هواي ايران عاعث سراگوا و اادنام هواپيماهماي زيمادي از داممر م گمردد.

گاارشهاي واصله حاک اس در ساع هاي  1161و  1108و  1611سه فروان از هواپيماهاي دامر توسط سماي
هاگ کوثر مندنم انه اس .
در ساع هاي  1100و  1108و  1166و  1160تعناد چدار فروان ديگر از هواپيماهاي مداج دامر توسمط هممير
ساي هاگ سراگون م گردد .گاارشهاي ديگر حاک اس ساع  1010دو فروان و ساع  1005يک فروان ديگمر
از هواپيماهاي دامر توسط ساي هاگ سراگون و کل هواپيماهاي ساقط انه مورد تائين فااا در روز جماري عمه ده
فروان م رسن.
 در روز  06عدمر  ،1631درگيري در منطقه عمليات عه انت ادامه داامته و در اولمير سماعات صمبح اممروز ،يعنم
ساع  2512ساي

هاگ کوثر که در سه روز گذاته امان از دامر گرفته و ااامن انيني عراي پروازهماي داممر

عهوجود آورده اس  ،توسط هف فروان هواپيماهاي دامر عمباران م اود ،عر اثر اير حمله دامر ،سه افر مجروح و
سه تير مواک عه طرف هواپيماهاي دامر اليک و يک فروان از هواپيماها سراگون م اود.
حمالت دسته جمع هواپيماها عه ايروهاي سطح ادامه دارد و در اير حمالت دسته جمع موام
اليک م گردد ،حناقل عه ي

کمه از سماي

از هواپيماهاي دامر اصاع اموده و آن را سراگون م امايمن .سماع  1216مسمير

هواپيماي دامر عا معرف اچ 28-و ساع  1211مسير ديگري عا معرف اچ 23-عه ساي هاگ منطقه واگذار و هر
دو سراگون م اوان و در ساع  1206يک فروان ديگر توسط ساي کوثر مندنم م اود.
در ساع  1200هواپيماي ديگري از دامر مورد اصاع مواک قرار گرفته و در سماع  1110دو فروامن هواپيمماي
دامر در مختصات 0100امال و  1860ارق عا اليک سه تير مواک هاگ مندنم و خلبان ي

از هواپيماهما عما

چتر اجات عه عيرون م پرد.
ععن از اير عمليات متدورااه ساي هاگ کوثر ،دامر در ساع  1118ساي را عا مواکهاي ضن رادار ممورد اصماع
قرار داده و ساع  1102عا تعناد زيادي هواپيما کل ساي را عمباران م اماين.
 در روز  01عدمر  ،1631پنافنن هواي  ،استقرار و عمليات انن چدار قبضه توپ  06م م جايگاير چدمار قبضمه تموپ
 11.0م م در تلمبه خااههاي يواي اماره  1آغاجاري و يوايم  0آغاجماري را گماارش م امايمن .سماع  1112يمک
فروان ديگر از هواپيماهاي دامر توسط پنافنن هواي ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران سراگون م گردد.
ساع هاي  1610 ،1622 ،1110و  1610هواپيماهاي داممر جايمره خمارر ،امدر اهمواز و عنمنر گنماوه را عمبماران
م اماينن .راديو عراق ط عياايه اي ادعا م کنن ايروهاي عراق توااسته اان ايروهاي ايراا را از امرق عصمره وادار عمه
عقبا ين اماينن .هواپيماهاي دامر ،ادر خرم در را عمباران و  11افر از عسيجيان مجروح م اوان.

ساع  1221ساي هاگ کوثر 6مورد حمله هواپيماهاي عراق قرار گرفته و مواک رها انه از هواپيماهاي دامر عمه
اطراف ساي اصاع م اماين .در ساع  1122يک فروان از هواپيماهماي داممر در مختصمات 6228اممال و 1200
ارق توسط ساي هاگ کوثر  6مندنم م اود.
 در روز  05عدمر  ،1631ساع  1200جنگننههاي ايراا  ،ايروهاي عراق در منطقه فماو را عمبماران م اماينمن .سماع
 1110هواپيماهاي عراق ادر آعادان را مورد حمله قرار م دهنن .حمله هواي دامر منجمر عمه خراعم قسممت از پمل
ايستگاه  5و چنن عاب منال مس وا م اود.
ساع  1310يک فروان هواپيماي توپولا عراق در مختصات 0102امال و  1810ارق توسط سماي هماگ کموثر 6
مورد اصاع قرار م گيرد و سقوط آن توسط پس هاي خودي تايين م اود.
ساع  1300يک فروان ديگر درمختصات  6212امال و  1812ارق توسط همير ساي سراگون م گردد.
ساع  1311درمختصات  0110امال و  1860ارق يک فروان ديگر از هواپيماهماي داممر عهوسميله هممير سماي
موا

هنف قرار گرفته و ساقط م اود .ساع  1821مجندا ًمسيري در مختصات  6220اممال و  1802امرق عمه

ساي هاگ کوثر  6واگذار و يک فروان از هواپيماهاي دامر عهوسيله همير ساي مندنم م گمردد .راديمو عغمناد از قمول
سخنگوي امام عراق ،موضو سراگوا و اادنام جنگننههاي عراق توسط پنافنن هواي ايمران در روز جماري را ت مذيب
م اماين.
 در روز  05عدمر  ،1631ساع  2161و  2118دو تير مواک از ساي هاگ کوثر عمه طمرف هواپيماهماي داممر امليک
م اود که اتيجهاي عاين ام گردد.
ساع  1210عا اليک يک مواک ديگر از همير ساي عه سم يک مسير دسته جمع دامر ،يک فروان از هواپيماهاي
مذکور سراگون م گردد .پيرو همير گاارش از ساي هاگ کموثر  6در سماع هاي  1018 ،1010 ،1215 ،1268و 1610
ايا در هر اوع يک فروان از هواپيماهاي عراق مندنم م اوان.
 در روز  05عدمر  ،1631ستاد پنافنن ک ور در پ عررس حمالت ااجمام امنه عمه گنماوه عمه وزارت افم اعمالم مم دارد؛
احتماالً ،دامر عه منمور حمله عه گناوه از اقطه ا اا گازهاي متصاعن در ارتفاعمات عينمک کمه در حمال سموختر اسم ،
استفاده م اماين و لذا پي نداد م کنن؛ در جاعهجاي لولهها يا ع راگ امودن گاز اعله يا استتار عرج آب اهواز اقنام سمريع
عه عمل آوران.
از ساع  2122عالگردهاي عراق فعالي

خود را در منطقه ارق عصره و در ساحل دريما آغماز م اماينمن .داممر ،سماع

 2165از طريق پايگاه هواي اعيبيه عه عرجهاي دينه عاا کنار اروان رود آمادهعاش م دهن .در سماع  2111يمک فروامن
هواپيماي عراق توسط ساي هاگ کوثر مندمنم و سماع  1101و  1166ايما دو فروامن هواپيمماي داممر توسمط هممير

ساي هاگ مورد اصاع قرار م گيرد که سقوط يک فروان عه تائين پس انود (گااا) و سقوط ديگر عمه وسميله هواپيمماي
خفاش (پس انود پرانه) تأيين م اود.
 در روز 62عدمر  ،1631در ساع  1121و  1101دو فروان هواپيماي دامر توسط کوثر  6و  ،1مورد اصاع و مندنم انه
و در ساع  1166يک فروان ديگر توسط ساي هاگ کوثر  6سراگون م گردد .در پ اادنام ع اممان هواپيماهماي داممر
توسط کوثر  6و  1در ساع  1113يک فروان مواک ضن رادار توسط هواپيماهاي سوخو  00عراق عه سم کوثر  1اليک
ول عه عل اقنام عموقع کارکنان ه ميار پنافنمن همواي ايمران ،موامک ممذکور در فاصمله زيمادي از سماي منفجمر و در
ساع هاي  1601و  1663و  1103ايا ساي کوثر  6تعناد سه تير مواک عه سم هواپيماهماي داممر امليک م امود
لي ر اتيجهاي عاين ام اود و در اداي  ،ساع  1511يک فروان هواپيماي عراق از او سموخو ضمن رادار توسمط سماي
کوثر  6مندنم و يک هواپيمما در سماع  1101توسمط کموثر  1مندمنم و متعاقبماً در سماع  1511يمک فروامن ديگمر از
هواپيماهاي دامر سراگون که مورد تائين واقع م اود.

اام ک ور

تعناد هواپيماهاي سراگون انه

ایران

 6فروند

عراق

 55فروند

جدول شماره :9تعداد هواپیماهای سرنگون شده در عملیات والفجر8
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 -5-8شهدا ،اسرا و مجروحین عملیات والفجر( 8ام

)615 :1681 ،

سروان خلبان قاس ورزدار از پايگاه چدارم ا اري دزفول در روز عيس و سوم عدمر ماه  31در اجراي عمليمات عمبماران همواي
در جنوب عراق عا هواپيماي اف 0-در خار عراق افتاد و عه دس دامر اسير ان.
سروان خلبان اعوالفضل اسنزاده عا يک فروان اف 0-از پايگاه هواي دزفول عراي عمباران ايروهماي داممر در سماحل غرعم فماو
عرخاس و در عازگ

از مأموري در منطقه خور موس هواپيمايش عا زمير اصاع امود و عه درجه رفيع ادادت رسين.

سرهنگ خلبان عبنالباق درويش و سروان خلبان حسين عه اتفاق  01افر ديگر عا هواپيمماي اف 05-موسموم عمه فرامن امي
مسافرعري در حوال اهواز مورد تعقيب و اصاع مواک يک فروان هواپيماي ميگ 06-دامر قرار گرف و همگ عه درجه رفيع
ادادت رسينان .اير واقعه در اول اسفنن ماه اتفاق افتاد .در عمير امدنا حجم االسمالم والمسملمير محالتم اماينمنه حضمرت
امام (ره) در سپاه پاسناران ،سرهنگ فن محمنرضا ک واد منير ماتريل معاوام لجسمتي
خضراي فرماانه آموزشهاي هواي اداجا عودان که عه درجه رفيع ادادت رسينان.

اداجما و سمرهنگ خلبمان محممود

سروان خلبان ول اهلل دهعارگ در تاريخ ي

اسفنن  31عا هواپيماي ا اري اف 0-از پايگاه هواي دزفول عراي عمبماران ايروهماي
از مأموري ااديک خورموس هواپيمايش عا زمير اصاع کمرد مندمنم

دامر در ساحل غرع فاو عه پرواز درآمن که در عازگ
ان و او ايا عه درجه رفيع ادادت رسين.

روز چدارم اسفننماه سرگرد خلبان منصور محمني آزاد در اجراي مأموري عمباران فاو عا هواپيماي اف 0-در حااميه اروامن رود
عه ادادت رسين.
 1افر از کارکنان پنافنن هواي عه درجه رفيع ادادت اايل گردينامن .تعمناد  12افمر مجمروح اميمياي امنه و  11افمر دچمار
موجگرفتگ و ترکش عر اثر عمبارانهاي هواي دامر انان.

 .6تجزیه و تحلیل
ايروي هواي در عمليات والفجر 8عالوه عر عمباران ،اناساي و اادنام ايروهاي دامر ،عا استفاده از تناعير اعت اري ادين
و پيشعين

منصور ستاري و ادين عاعاي

ساي هاي موا

متحرر و جاعجاي

ساي ها در طول  01ساع

ابااهروز،

عي ترير پ تيباا را در اير عمليات از رزمننگان ااجام داد .حنود دو ماه از آغاز عمليات والفجر 8م گذا  ،اما پ تيباا
ايروي هواي

از رزمننگان حت

عمليات هاي هواي  ،در جد

در ارايط آب و هواي

عسيار سخ

منطقه ادامه داا  .ايروي هواي

عالوه عر ااجام

اادنام ايروهاي دامر و عمباران مواضع عراق ها ،کار سوخ رساا هواي  ،تراعري تاکتي

،

ااتقال و جاعجاي ايروها عه منطقه و حمل مجروحير را عا استفاده از هواپيماهاي تراعري عه خوع ااجام م داد.
عالوه عر موارد ياد انه ،خلبااان ايروي هواي در مأموري هاي روزااه خود عا ع سبرداري هواي از آخرير وضعي

عمليات،

همواره راهگ ا و کارساز عودان .ععن از عمليات ايا ايروي هواي عا گسترش ساي هاي راداري خود در داخل مرز ،اقش
پ تيباا از پنافنن ايروها را عه خوع ااجام داد و همه توان خود را عراي تثبي
حال ام توان گف
هواي اق

که اقش ايروي هواي ارتش در اير عمليات تندا پ تيباا از عمليات و ايروها عوده اس

چرا که ايروي

عيش از پ تيباا در اير عمليات داا .

يگان هاي پنافنن هواي ارتش ،عا چدره و تماکتي
موا

مواضع ايروهاي خودي عه کار گرف  .در هر

متفماوت هممراه عما عدرهگيمري از تنمو جنگافاارهماي پنافنمني (راداري،

و توپخااهاي) در قالب يک يگان پنافنني مستقل در منطقه عمليات والفجر  ،8جد عرقراري امني و تمامير پنافنمن

هواي ايروهاي سطح عمل کنننه در اقاط تعيير انه مستقر و عا هنف مقاعله عا عمليات هواي دامر کمه در آن روزهما عما
پ تيباا عرخ ک ورها عه طور چ مگيري فاوا يافته عود وارد صحنه ابرد امنان .عمل مرد و اقمنامات تماکتي

يگانهماي

پنافنن هواي در طول عمليات والفجر 8در قالب يک ابرد کامالً متفاوت که منجر عه اادمنام و سمراگوا عميش از  50فروامن از
هواپيماهاي پي رفته و عالگردهاي تداجم ايروهاي ععث صنام ان که اير تعناد در مقايسه عا تعمناد امش فروامن هواپيمماي

مندنم انه ايروي هواي ايران ،ا اندهننه روشها و تاکتيک هاي منحصرعهفرد پنافنن هواي ايمران مم عاامن و هممير اممر
اقطه عطف در ااجام ابردهاي غير کالسيک يا غيرهمطراز عراي پنافنن هواي ارتش محسوب م ان و يک سري تاکتيکهماي
اوير پنافنني را پايهگذاري کرد.

 .5نتیجهگیری
عمليات والفجر 8ي

از موفقترير عملياتها عراي اداجا در جد کسب عرتري هواي  ،پ تيباا ااديک هواي و تامير امني

ايروهاي سطح و همچنير سراگوا هواپيماهاي دامر عود که ط آن رزمننگان ک ورمان عا آزادي عمل در صحنههاي
ابرد ،موفق عه آزادسازي فاو انان .عنير ترتيب عمليات والفجر  ،8عرگ زرير ديگري در ه

سال دفا مقنس و تاريخ

ااقالب اسالم ايران عه ويژه در دفتر افتخارات ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران گ ود و عه عنوان يک عمليات
استثناي در سواعق جنگ ايران و جدان ماانگار ان .اداجا در اير عمليات توااس

عا ااجام  0112اوع

پرواز و فرو ريختر11

ميليون پوان ااوا مدمات عر سر ايروهاي دامر و سراگوا عيش از  50فروان از هواپيماهاي پي رفته و عالگردهاي تداجم
عراق ،سراوا عمليات را در جد پيروزي رزمننگان اسالم رق عاان.
ع تردين ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران در اير عمليات ،عا ااجام مأموري هاي تاکتي
اادنام ايروي هواي دامر ععث  ،تديه آتش پ تيباا هواي ايروهاي سطح
تاکتي

هواي و جمع آوري اطالعات ال ترواي

مؤثر ساي هاي موا

هواي پي رفته ،از جمله

خودي (پ تيباا هواي ااديک) ،مراقب

و ع س عرداري هواي و در عخش مأموري هاي پنافنن هواي عا عهکارگيري

زمير عه هوا و ايستگاههاي راداري و همچنير توپهاي ضنهواي  ،اقش چ مگيري را در پيروزي اير

عمليات ايفا اموده اس .
ک ورهاي منطقه و فرامنطقهاي ععن از کمکرساا همه جاابه و پ تيباا هاي علن و حت هناي و کنترل هواپيماهاي عمراق
در عمليات والفجر  8عه اتيجه ارسينان و اير امر رسواي عيرالملل آادا را عه همراه داا  .عما اجمراي ايمر عمليمات ،ايروهماي
پنافنن هواي همگام عا ساير رز مننگان موجب ا س دامر انان و ععن از اير عمليمات عمار ديگمر حاميمان صمنام خواسمتار
مذاکره عا ايران عراي اتمام جنگ انان.
عراق در عمليات «والفجر  »8توان رزم زيادي را عه کار گرفته عود و عه دليل عنم تواااي مقاعله عا رزمننگان اسالم ا س
سنگين را پذيرف  .اير ا س

ض رعه روح و رواا قاعل توجد عه ارتش آن ک ور وارد کرد عه طوريکه ط اير عمليات

عننر «فاو» آزاد ان و عننر «ام القصر» عراق مورد تدنين قرار گرف  .از ديگر اتايج اير عمليات م توان عه اادنام س وهاي
پرتاب مواک رژي ععث صنام در منطقه فاو ،تأمير امني تردد ک ت ها در خليج فارس و عننر امام خمين (ره) ،قطع ارتباط
رژي ععث صنام عا خليج فارس و تسلط کامل عر اروانرود و «خورعبناهلل» اااره کرد.

يقيناً تاريخ دفا مقنس ،اقش موثر و ماانگار عملياتهاي آفنني و پنافنني ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران عليه
دامر متجاوز ،در پيروزي عمليات والفجر  8را عه فراموا اخواهن سپرد.
 -1داا جوي دافوس آجا
منابع:
 .1ام

 ،عليرضا ،1681 ،ايروي هواي در دفا مقنس ،تدران ،اات ارات ايران سبا

 .0رضا ،سناي  ،ساير مولفان ،1653 ،ت ريح عمليات والفجر ،8تدران ،اات ارات دافوس آجا
 .6رستم  ،محمود ،1685 ،فرهنگ واژههاي امام  ،تدران ،اات ارات ايران سبا
 .1اناف ،مجين ،1651 ،ابرد فاو ،تدران ،مرکا مطالعات و تحقيقات سپاه پاسناران ااقالب اسالم
 .0آقاعاالزاده ،عل اصغر ،خوانل امام  ،محسر ،1611 ،اقش پنافنن هواي

در امني

مل

و عمل رد آن ،تدران،

اات ارات قرارگاه پنافنن هواي خات االابياء (ص) آجا
 .3اسني ،هيب اهلل ،1685 ،ارتش در فاو ،تدران ،اات ارات ايران سبا
 .5جدانفر ،رضا ،1610 ،دفا معجاه آسا ،تدران ،اات ارات آجا
 .8کياا  ،سوراا ،1616 ،مقاله :تأثير اقش عملياتهاي آفنني و پنافنني اااجا در ا س
متجاوز در اخستير سال جنگ تحميل  ،دافوس آجا
 .1ساي سازمان حفظ آثار و ا ر ارزشهاي دفا مقنس آجا www.sahadem.aja.ir
 .12ساي پژوه گاه علوم و معارف دفا مقنس www.dsrc.ir
 .11ساي هيئ معارف جنگ ادين صياد ايرازي www.maarefjang.ir
 .21پايگاه اطال رساا ايروي هواي ارتش جمدوري اسالم ايران www.nahaja.aja.ir
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