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عملکرد درخشان پدافند هوایی ایران از دفاع مقدس تا امروز

ایران جزو
 بر ترین قدرت های دفاعی دنیا

  آرمان شریف
پدافند هوایی ارتش جمهوری اسللامی ایران 
در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در برقراری 
امنیت هوایی کشللور و کمک به سایر نیرو ها 
در عملیات   ها ایفا کرد. پدافند هوایی در طول 
دوران دفاع مقدس توانست امنیت 2 میلیون 

پرواز را به نحو مطلوبی برقرار کند.
در سللال های دفاع مقدس، پدافنللد هوایی به  
عنوان یکی از مراکز فرماندهی  عملیاتی و مهم، 
زیرمجموعه ای از نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران و به  عنوان بازوی اصلی سازمان 
رزم بللرای صیانت از آسللمان ایران اسللامی 
شناخته  می شللد. دفاع هوایی صحنه نبرد در 
تمام عملیات  های دوران دفاع مقدس بسللیار 

ملموس، حائز اهمیت و سرنوشت  ساز بود.
این نیرو توانست چتر پدافندی خود را از ابتدای 
شللروع جنگ تحمیلی تا به امللروز به خوبی 
بگستراند و در طول عملیات های مختلف دفاع 
مقدس، امنیت آسمان را برقرار کند. حتی یک 
روز جریان صدور نفت و شللریان های حیاتی 

اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس از کار نیفتاد 
و این به برکت حضور مؤثر پدافند هوایی و نیروی 
هوایی محقق شد. پدافند هوایی در طول دفاع 
مقدس با وجود اینکه ساح و سامانه اش کمتر 
دیده  می شد، توانست تأمین امنیت هوافضای 
کشللور را به خوبی انجام دهد. در طول هشت 
سللال دفاع مقدس پدافند هوایی یک روز هم 
اجازه نداد شریان حیاتی اقتصاد کشور مختل 
شود. این در حالی بود که جزیره خارگ به عنوان 
یکی از مراکز صادرات نفت ایران بیش از هزار 
و ۴۰۰ بار مورد تهاجم جنگنده های رژیم بعث 
عراق قرار گرفت و در آن جزیره، پدافند هوایی 
ارتش توانست بیش از ۵۰ فروند از جنگنده های 

آنها را ساقط کند.

حضور پدافند هوایی در تمام روز ها و لحظات 
جنگ محسوس بود. سللاقط کردن پنج فروند 
هواپیمای دشللمن در مهر ۱۳۶۰در عملیات 
ثامن االئملله)ع(، انهدام ۱۶ فرونللد هواپیما و 
چهار فرونللد بالگرد دشللمن در آذر ۱۳۶۰ در 
عملیللات طریق  القدس، سللرنگون کردن 2۷ 
فروند هواپیمای دشمن در فروردین  ۱۳۶۱ در 
عملیات فتح  المبین، ساقط نمودن ۵۳ فروند 
هواپیما و سه فروند بالگرد دشمن در اردیبهشت 
و خللرداد ۱۳۶۱ در عملیللات بیت  المقدس و 
شللاهکار تاریخی پدافند در سرنگونی و انهدام 
۷۰ فروند هواپیمای دشللمن در بهمن  ۱۳۶۴ 
در عملیات والفجر۸ )فاو( نمونه ای از حماسه   ها 
و رشادت  های دالورمردان پدافند هوایی ارتش 

جمهوری اسامی ایران به شمار می رود.
در زمان جنگ تحمیلی، پدافند هوایی عاوه 
براینکه وظیفه تأمین امنیت هوایی صحنه نبرد 
و خطوط مقدم جبهه   ها را برعهده داشت وظایف 
دیگری از جمله تأمین دفاع هوایی از شهر ها در 
مقابل هواپیما ها و حتی موشک  های رژیم بعث 

عراق، دفاع هوایی از مراکز مهم و اسللتراتژیک 
کشور نظیر پاالیشللگاه  ها، کارخانه  ها، پل   ها و 
حتی دفاع از مراکز غیراسللتراتژیک کشور را 
نیز برعهده داشللت. در جنگ نفتکش   ها دفاع 
از نفتکش  های ایرانی در برابللر تهاجم هوایی 
عراقی   ها همراه با نیروی هوایی برعهده پدافند 
هوایی بود. اگرچه معموالً عملکرد درخشللان 
پدافند هوایی به دالیل امنیتی و حفاظتی در 

گمنامی تبلیغاتی رقم می  خورد.
پدافند هوایی دارای عملکردی درخشللان در 
سال های دفاع مقدس است به  گونه ای که امام 
خمینی)ره( کارکنان پدافند هوایی را »عزیزان 
شجاع « خطاب فرمودند و همچنین مقام معظم 
رهبری عملکرد پدافند هوایللی در »عملیات 
والفجر۸ «  و آزادسازی فاو را »دفاع معجزه آسا« 
دانستند و هم  اکنون نیز طبق فرمایش ایشان، 
پدافند هوایی در اولویت یکم و خط مقدم دفاع و 

امنیت کشور قرار دارد.
پدافنللد هوایللی ایللران در طول این سللال  ها 
پیشرفت قابل توجهی داشته است. پدافندهای 
هوایی سوم خرداد، باور ۳۷۳ و مرصاد نمونه ای 
از پیشرفت های دفاعی کشور در طول سال های 
اخیر بوده است. اگر در هشت سال دفاع مقدس 
و پس از آن از تجهیزات خارجی استفاده  می شد 
امروز با تکیه بر توان داخلی و با استفاده از دانش 
بومی، هیچ وابستگی خارجی به هیچ کشوری 
در خصوص ساخت و خرید تجهیزات پدافندی 
وجود ندارد و ایران در دفللاع هوایی نه تنها در 

منطقه بلکه در دنیا جزو برترین هاست.
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پدافنده�ای هوایی س�وم خرداد، 
ب�اور 373 و مرص�اد نمون�ه ای از 
پیشرفت های دفاعی کشور در طول 
س�ال های اخیر بوده اس�ت. اگر در 
هشت س�ال دفاع مقدس و پس از 
آن از تجهی�زات خارجی اس�تفاده  
می شد امروز با تکیه بر توان داخلی 
و با اس�تفاده از دان�ش بومی، هیچ 
وابستگی خارجی به هیچ کشوری 
و خری�د  در خص�وص س�اخت 
تجهی�زات پدافندی وج�ود ندارد
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در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 علیرضا محمدی
در کنار اخبار خیره کنن�ده ای که به صورت 
متناوب از پیشرفت های موشکی کشورمان 
مخاب�ره می ش�ود، اخب�ار دس�تیابی ایران 
به » مهم�ات هدایت لی�زری توپخان�ه « نیز 
قابل توجه اس�ت. یگان توپخان�ه در تمامی 
کش�ورهای جهان از اهمی�ت فوق العاده ای 
برخوردار است. کما اینکه در کشورمان پس 
از یک جنگ هشت س�اله و پرفراز و نشیب، 
بیش از پیش به اهمیت این یگان پی بردیم؛ 
در زمانی که ارتش بعث عراق با اس�تفاده از 
لشکرهای زرهی بی پایان خود سعی می کرد 
تا برتری اش را در نبردهای زمینی دیکته کند، 
یگان های توپخانه کشورمان اعم از ارتش و 
سپاه، عملکرد فوق العاده ای در برابر دشمن 
نش�ان دادند و در برخی عملیات ها، به رغم 
برتری چندبرابری تانک های دش�من )نظیر 
آنچه در کربالی5 دیدیم( تلفات و خسارات 
بس�یاری به نیروه�ای دش�من وارد کردند.

 نقش توپخانه در دفاع مقدس
58 گردان توپخانه ارتش

با شللروع جنللگ تحمیلللی در ۳۱ شللهریور 
۱۳۵9، ارتللش تنهللا نیرویی بود کلله از یگان 
توپخانه صحرایی بهره می برد. به شللکل کلی 
۵۸ گردان توپخانلله صحرایی بللا کالیبرهای 
مختلف و 2۱ گردان پدافنللد هوایی در ارتش 
جمهوری اسللامی ایللران وجود داشللت. این 
یگان از عملیات آزادسللازی سوسنگرد در آبان 
۵9 گرفته تا عملیات مرصاد در آخرین روزهای 
جنگ، در بسللیاری از عملیات دفللاع مقدس 
حضور چشمگیری داشت. خصوصاً آنکه شهید 
صیاد شیرازی که در مهر سال ۱۳۶۰ به عنوان 
فرمانده نیروی زمینی ارتش انتخاب شد، افسر 
یگان توپخانه بود و به نقش این یگان در عملیات 
مختلللف تأکید می کرد. طللرح » آتش به جای 
خون « که متکی بر اسللتفاده از آتش توپخانه 
برای درهللم کوبیدن و نهایتللاً تصرف خطوط 
مقدم دشللمن بود، توسط صیاد شللیرازی در 
عملیات ماه های ابتدایی سللال ۱۳۶2 به مورد 

اجرا گذاشته شد.
تشکیل یگان توپخانه سپاه

فروردین سللال ۱۳۶۱، سللپاه پاسللداران آن 
میللزان از توپ های دشللمن را طللی عملیات 
ثامن االئمه)ع(، طریق القدس و فتح المبین به 
غنیمت گرفته بود که بخواهللد یگان توپخانه 
خود را تأسللیس  کند. در این زمان حدود ۱۰ 
گللردان از توپ های غنیمتی در اختیار سللپاه 
قرار داشللت که باید سروسللامانی به آنها داده  

می شد. اینجا بود که شهیدان حسن شفیع زاده 
و حسللن طهرانی مقدم، طرح تشللکیل یگان 
توپخانه را ارائه دادند و خود نیز پای کار این مهم 
ایستادند تا عملیات الی بیت المقدس یا همان 
فتح خرمشهر، به عنوان اولین عملیاتی باشد که 
سپاه از یگان توپخانه خود بهره می برد. توسعه 
یگان های توپخانه ای سپاه به حدی سریع بود 
که تا سال ۱۳۶2 تمام لشللکرهای سپاه یگان 
توپخانه خود را تشکیل دادند. رفته رفته تا پایان 
یافتن جنگ تحمیلی، توپخانه نیروی زمینی 
سپاه با هزاران نیروی مجرب و کارآمد و حدود 

۶۰ گردان توپخانه سازمان دهی شده بود.
 همکاری توپخانه سپاه و ارتش

این مسللئله را نباید فراموش کللرد که به رغم 

تشکیل یگان توپخانه سپاه، به جهت تسلیحات 
و تجاربی که ارتش در این زمینه داشت، توپخانه 
ارتش تا پایان دفاع مقدس همکاری تنگاتنگی 
با یگان های توپخانه سپاه و همین طور نیروی 
زمینی آن داشت. حتی پس از اتمام سال ۱۳۶۳ 
که قرار شللد سللپاه و ارتش جداگانه عملیات 
انجام بدهند، یگان توپخانه ارتش همچنان در 
عملیاتی که سللپاه طراحی، فرماندهی و اجرا 
می کرد، حضور مؤثری داشت. عملیات والفجر۸ 
به عنللوان اولین عملیات سللپاه در این دوره از 
جنگ، از حمایت یگان توپخانه ارتش در کنار 
دیگر یگان های آن نظیر نیروی هوایی، پدافند 
هوایی و...  بهره می برد. حتی بسیاری از توپ های 
ارتش پس از فتح فاو تا مدت ها در این شبه جزیره 

ماندند و در دفاع از آن مقابل پاتک دشمن نقش 
مؤثری ایفا کردند.

 پیش�رفت های توپخانه ای�ران پس از 
دفاع مقدس

گلوله های هوشمند و نقطه زن
تجربلله یک جنللگ هشللت سللاله تحمیلی، 
تحریم های تسلیحاتی این سال ها و نیاز هایی 
که کشورمان در مقابله با یک دشمن حمایت 
شده از سوی شللرق و غرب احساس می کرد، 
باعث شللد پس از پایان جنگ تحمیلی تاش 
برای تنوع بخشللی به تولیدات ساح در وزارت 
دفاع شدت بگیرد و انواع مختلفی از تسلیحات 
ساخته شللوند؛ توجه به بهسللازی گلوله های 
توپخانه اعللم از افزایش بللرد و هدایت لیزری 
)برای افزایش دقللت و نقطه زنللی( در همین 
راسللتا بود که از سللوی وزارت دفاع با جدیت 

پیگیری شد.
 رونمایی از بصیر

»بصیر « نسللل اول گلوله هوشللمند و هدایت 
لیزری توپخانه بود که حللدود یک دهه پیش 
)اواخر سللال ۱۳9۰( برای اولین بللار در ایران 
رونمایی شللد. از آنجایی که توپ ها به شللکل 
سنتی با القای دستی مختصات به قبضه توپ، 
هدفگیری نموده و شلیک می کنند و این روش 
به طور معمول زمانبر بوده و در آخر نیز شللاید 
تمامی شلیک ها دارای درصدی از خطا باشند، 
جمهوری اسامی ایران سللعی کرد خود را در 
باشللگاه کشللور هایی قرار بدهد که از توپخانه 

لیزری و هوشمند استفاده می کردند؛ گلوله های 
هدایت شللونده ضمن برخورداری از سللامانه 
هدفگیری مانند لیزری یا حرارتی درصد خطای 

بسیار کم و حتی در حد صفر دارند.
بصیر اولین گلوله توپ هوشمند ساخته شده در 
صنایع تسلیحاتی ایران بود که با طول تقریبی 
کمتر از ۱/۳ متر و کالیبر ۱۵۵ میلیمتر خود را 
به صنایع دفاعی ایران و جهان معرفی کرد. این 
پرتابه )بصیر( از یک بدنه استوانه ای در عقب و 
یک بخش مخروطی در قسللمت جلو تشکیل 
شده بود که در انتهای این بخش، قسمت حسگر 

لیزری قرار گرفته بود.
 گلوله های هدایت شونده در میدان عمل

پس از آنکلله گلوله بصیر در یللگان توپخانه ای 
کشللورمان جللا افتللاد، دو آوردگاه مقابللله با 
گروهک های تروریستی در شمال غرب کشور 
و همین طور باال گرفتن جنگ در جبهه مقاومت 
اسامی، میادینی بودند که از این نوع گلوله ها 
به صورت عملی در آنها اسللتفاده شللد. اینجا 
بود کلله ارزش عملیاتی گلوله های هوشللمند 
توپخانه در عرصه عمل به خوبی تجربه شللد و 

به اثبات رسید.
بعد ها گلوله های نقطه زن ایرانی توسعه بیشتری 
یافتند، در دو بللرد ۱۶ و 2۵ کیلومتر سللاخته 
شدند. گلوله های کالیبر ۱۵۵ میلیمتری ساخت 
ایران که مشابه کراسنوپول2 روسی هستند به 
برد 2۵ کیلومتر رسیده اند که این برد نسبت به 
نسل اول گلوله های بصیر بهبودیافته هستند. 
همچنین از حدود سه دهه پیش صنعت دفاعی 
ایران سازنده انواع تسلللیحات راکتی سطح به 
سللطح در رده توپخانه ای بوده کلله نمونه های 
پرتاب شللونده چند لوله از کالیبر ۱۰۷ تا ۳۳۳ 
میلیمتر را شامل می شللود؛ راکت های 2۴۰ و 
۳۳۳ میلیمتری فلق۱ و 2 کوتاه برد با سرجنگی 
سنگین و راکت های میانبرد و دوربرد فجر۳ و ۵ 

از این دسته هستند. 

   غالمحسین بهبودی
مرص�اد آخری�ن عملی�ات دف�اع مق�دس ب�ود. در این 
عملیات از نق�ش هوانی�روز و دیگر یگان ه�ای ارتش و 
س�پاه بس�یار ش�نیده ایم ام�ا ی�گان توپخان�ه نی�ز در 
عملیات مرص�اد نقش مؤث�ری ایفا کرده اس�ت. خاطره 
زی�ر را از زب�ان یک�ی از رزمن�دگان ارت�ش می خوانیم.

روز چهارم مرداد ۱۳۶۷، یک روز از هجوم منافقین به کشورمان 
می گذشت. آن روز ما از طریق سومار به منطقه عملیاتی رفتیم. 
در مسیر بودیم که بدون دیده بان به افسر عملیات گفتم توپ ها 
را روانه میدان نبرد کن. شللرایط خاص بود و ایشان هم با دید 
چشمی توپ ها را هدایت کرد و خودش هم نقش دیده بان را ایفا 

کرد. عقبه منافقین در اسام آباد قرار داشت. با تجربیاتی که از 
دوران دفاع مقدس کسب کرده بودیم، با کمترین امکانات و به 
راحتی توانستیم راه های ورود و خروجی آنها را در اسام آباد سد 
کنیم. کمی بعد دیده بان ها هم رسیدند و کارمان بهتر پیش رفت. 
منافقین روز چهارم گیر افتاده بودند اما روز پنجم کاماً متاشی 
شدند. شللامگاه همان روز چهارم ما دسللت از گلوله باران آنها 
برنداشتیم و در تاریکی شب هم به کارمان ادامه دادیم. این کار 
ما باعث قوت قلب رزمنده های ارتشی و بسیجی شد که با تعداد 
کم سد راه منافقین شده بودند. با سد راه منافقین در اسام آباد، 
آنها نمی توانستند به نیروهای شللان که در جاده کرمانشاه گیر 
افتاده بودند ملحق شللوند.هر چه از زمان عملیات می گذشت، 

تسلللط ما هم روی منطقه و دشمن بیشتر  می شد. روز پنجم 
مرداد از گردنه حسن آباد تا عقب، کرند را کامًا تحت پوشش 
توپخانه و کاتیوشا قرار داده بودیم و جهنمی  برای منافقین 
برپا شده بود. روز پنجم مرداد ستون نفاق کامًا از هم پاشید 
و باقی مانده آنها پای پیاده فرار کردند اما رزمندگان آنها را ر ها 
نکردند و منافقین فراری را در مناطق و روسللتاهای اطراف 

تعقیب کردند.
خود ما در روز ششم مرداد با هماهنگی برادران سپاه عده ای 
از منافقین را که به روستای بدره ای فرار کرده بودند، به شدت 
زیر آتش قرار دادیم. حدود ۴۵ دقیقلله این گلوله باران ادامه 
داشت. بعد بچه های سپاه رفتند و منطقه را از نزدیک بررسی 

کردند. کار یگان توپخانه به قدری خوب و دقیق بود که اعام 
شد منافقین پناه برده به این روسللتای خالی از سکنه تا نفر 
آخر کشته شده اند. توپخانه ارتش از اولین روز جنگ عملکرد 
خوبی در جبهه ها داشت و این عملکرد خوب تا آخرین ساعت 

جنگ نیز ادامه یافت.

نگاهی به توسعه یگان های توپخانه ایران از دفاع مقدس تاکنون

از توپ های غنیمتی تا ساخت گلوله های هوشمند

خاطره یکی از رزمندگان ارتش از عملکرد یگان توپخانه در عملیات مرصاد

آتش دقیق توپخانه  عقبه منافقین را  سد کرده بود

  خاطره

بعد ه�ا گلوله ه�ای نقط�ه زن ایرانی 
توسعه بیشتری یافتند، در دو برد 16 و 
25 کیلومتر ساخته شدند. گلوله های 
کالیبر 155 میلیمتری س�اخت ایران 
ک�ه مش�ابه کراس�نوپول2 روس�ی 
هستند به برد 25 کیلومتر رسیده اند 
ک�ه این ب�رد نس�بت ب�ه نس�ل اول 
گلوله های بصیر بهبودیافته هس�تند
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   نمونه ای از توپ های ساخته شده در وزارت دفاع

6 7 4
8 5 6 2
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672594318
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