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انقاب اسلامي ايران به رهبري 
محمدحسین الهی

   گزارش
املام خمينلي)ره( بسلتري از 
رويش هلا را بلراي جوانانلي به 
ارمغلان آورد كه در رژيم گذشلته خلواب خوداتكايي را 
مي ديدنلد. عرصه پرنده هلاي هدايت پذيلر از دور كه به 
صورت خردواژه، پهپاد ناميده مي شود يكي از زمينه هايي 
است كه به خوبي نتيجه اعتماد به جوانان كه از راهبردهاي 
اساسي انقاب اسامي بوده در آن مشهود است. پيش از 
انقاب سه گونه پهپاد امريكايي در نقش هدف پروازي در 
مجموعله ارتش وجود داشلت كه توسلط مستشلاران 
امريكايي و تعداد معلدودي از نيروهلاي ايراني در نقش 
آزمايش هاي شليك موشك پدافندي مورد استفاده قرار 
مي گرفت. دو گونه از آنها موتور جت داشتند و هيچ يك از 
آنها قابليت حمل ساح يا دوربين نداشتند. وقوع جنگ 
تحميلي و اطاع جوانان ايراني از پديده اي به نام هواپيماي 
بدون سرنشين سبب شكل گيري ايده توسعه نمونه هاي 

بومي آنها براي استفاده در جنگ شد. 

  دهه60، گام هاي اوليه در دل جنگ
خطوط فش��رده و درهم تنيده پدافند هوايي ع��راق تحت حمايت 
كش��ورهاي اروپايي، ش��وروي و امريكا كه براي پرواز هواپيماهاي 
شناس��ايي سرنش��ين دار RF- 4E و RF- 5A مشكالت متعددي 
ايجاد مي كرد، از يك سو و نياز هر روزه يگان هاي عملياتي به تصاوير 
هوايي از سوي ديگر سبب شد اولين گام ها براي ساخت هواپيماي 
بدون سرنشين كه كاربرد آن در كار شناسايي در حال مطرح شدن 
بود، توسط جوانان رزمنده در سپاه برداشته شود. با كمك مهندسان 
جواني از دانشگاه هاي صنعتي اصفهان و صنعتي شريف تالش هاي 
فشرده اي ش��روع ش��د و با الگوبرداري از هواپيماهاي مدل، اولين 
هواپيماي بدون سرنشين ايراني به نام تالش ساخته شد كه به يك 
دوربين عكسبرداري مجهز بود. س��عي و خطا و به كارگيري دانش 
محدودي كه در آن زمان در حوزه پهپ��اد و علوم صنعت هوايي در 
دسترس بود، به قدري نتيجه مطلوبي داشت كه از سال1363 يگان 
پهپاد سپاه تقريباً هر روز پروازهاي شناسايي انجام مي داد. در ابتدا 
اين پهپادها برد چه��ار تا پنج كيلومتر و مداومت پ��روازي نهايتاً تا 
45دقيقه داشتند. براي افزايش برد پروازي به افزايش تعداد نفرات 
كنترل كننده اقدام شد كه در فواصل مشخصي از هم قرار مي گرفتند 
تا نهايتاً پهپاد بتواند تا برد 15 كيلومتري پرواز و عكسبرداري كند. 
پهپاد ديگري به نام مهاجر هم در همان سال هاي دفاع مقدس و از 
سال 1364 در دستور كار قرار گرفت و با امكانات دستي و كارگاهي 
محدود س��اخته ش��د. اين پهپاد كه بزرگ تر از تالش بود، امكان 
حمل بار بيشتري داشت و به راكت هاي RPG هم مجهز شده و به 
صورت محدود، عمليات رزمي هم انجام داد. در آن دوران جوانان 
تحصيلكرده دانشگاه هاي داخلي در كنار رزمندگان سپاه قرار گرفته 
و ابتكارات بومي را براي توسعه هر چه بيشتر توان يگان پهپادي به 
كار گرفتند؛ از ساخت پرتابگرهاي ريلي گرفته تا آزمايش پرواز از 
روي قايق و فرود روي آب. طبق آمار موجود بيش از 50هزار قطعه 
عكس در آن دوران تهيه شد كه توانست بخش بزرگي از مشكالت 
پديدآمده در جهت نياز به اطالعات تازه از آرايش قواي دشمن را 

در نواحي مرزي برطرف كند، اما اين آغاز راهي بود كه به يك 
افتخار جهاني تبديل شد. 

  دهه70، اولين محصوالت حرفه اي
با پايان جنگ تحميلي و آزاد شدن منابع انساني و مالي براي 
توس��عه تجهيزات دفاعي، حوزه پهپاد كه با وج��ود امكانات 
بس��يار اندك و كارهاي كارگاهي، ارزش باالي خود را نش��ان 
داده بود، در سازماندهي وزارت دفاع در چند صنعت در مسير 
توس��عه قرار گرفت. تجربيات يگان پهپادي سپاه هم در طول 
جنگ و هم در ادامه در اختيار اين صنايع قرار گرفت. صنايع 
هوايي قدس در تهران و شركت هواپيماس��ازي ايران )هسا( 
در اصفهان دو ركن اصلي س��اخت پهپادهاي جديد بودند كه 
توسط دانشگاه ها و مراكز پژوهشي خود وزارت دفاع پشتيباني 

دانش��ي و فناورانه مي ش��دند.  برنامه هاي آموزشي، تدوين 
دوره هاي درسي پهپاد در دانش��گاه هاي نيروهاي مسلح و 
گردآوري دانش هاي مرتبط با حوزه رو به گسترش پهپاد چه 
در زمينه علوم مكانيك و هوافضا و چه مخابرات و الكترونيك 
و كامپيوتر و تربيت نيروي انساني كاربر و طراح پهپاد هم از 
جمله فعاليت هاي دهه1370 صنايع و مراكز دست اندر كار 
پهپاد در كشور بود. سمت و سوي توسعه هم در جهت تنوع 
كاربري ها، هم افزايش برد و مداومت پروازي و ميزان محموله 

و هم در جهت خودكار كردن پرواز پهپادها بود. 
  توليد انبوه و تنوع كاربرد

در دهه70 نمونه هاي جديدتر پهپاده��اي تالش براي امور 
آموزش��ي خلبانان پهپاد، مهاجر2 و 4 براي امور شناسايي، 

صاعق��ه- 1 و 2 به عنوان 
هدف پ��روازي، ابابيل- 1 
و 2 و ابابيل-T براي امور 
شناسايي و هدف پروازي و 
نيز طوفان به عنوان پهپاد 
انتحاري س��اخته شدند. 
طبق مطال��ب موجود در 
خبرگزاري ه��ا، چندصد 
فروند از انواع اين پهپادها 
در دهه1370 س��اخته و 
تحويل نيروهاي مسلح شد. 
پرتابگرهاي نيوماتيكي و 

راكتي جديد، قابليت بازيابي ايمن با چتر، قابليت فرود با ارابه فرود 
چرخدار يا سورتمه اي، مجهز شدن به سامانه هاي خلبان خودكار با 
قابليت برنامه ريزي حركت روي مسير ازپيش تعيين شده، افزايش 
برد تبادل داده بي درن��گ )Realtime( با ايس��تگاه پروازي كه از 
بردهاي 30 كيلومتر شروع ش��ده و به مرور به باالي 100 كيلومتر 
ارتقا ياف��ت، از جمله دس��تاوردهاي حاصل ش��ده در اين مقطع از 
سير رش��د صنعت پهپادي كشور اس��ت. مطالعات روي چگونگي 
طراحي پهپادهايي با موتور جت هم در اواخر دهه1370 شروع شد. 
مهم ترين محصول اين دس��ته در دهه بعد به ثمر نشست و يكي از 

ماندگارترين و پركاربردترين پهپادهاي ايراني هم شد. 
  دهه80، تنوع گونه ها

در دهه1380 كم ك��م بازيگران ديگري ه��م وارد عرصه پهپادي 
شدند. صنايع ش��اهد متعلق به س��پاه كه در دهه1370 كار روي 
بالگردها را در دس��تور كار داش��ت، وارد حوزه طراحي و س��اخت 
پهپادها هم ش��د. محوري��ت برنامه هاي اين صنع��ت به كارگيري 

طرح هاي موجود بود. اينكه طرح هاي موجود چه بود، در ادامه 
به آن اشاره مي شود اما اين صنعت موفق به ساخت پهپادهاي 
سبك شاهد121، 123 و 125 شد. در وزارت دفاع هم توسعه 
طرح هاي پهپادي در زمينه افزايش برد و اصالحات جزئي 
پهپادهايي همچون مهاجر4 براي رسيدن به برد عملياتي 
150 كيلومتر در خط ديد مس��تقيم ايستگاه زميني ادامه 
داشت. در اين دوره مهاجر2 با مداومت پروازي1/5ساعت 
و مهاجر4 با مداومت پروازي سه تا پنج ساعت بسته به گونه 
آن به پهپادهاي پركاربرد شناسايي در نيروهاي مسلح تبديل 

شدند. در صنايع هسا هم پهپاد جديدي به نام ابابيل3 
 T ساخته شد كه طراحي كاماًل متفاوتي با ابابيل2 و
داشت. اين پهپاد هم به واسطه برد و مداومت پروازي 
مناس��ب و س��هولت كاربري، مورد توج��ه نيروهاي 
مختلف نظامي كش��ور قرار گرفت. ام��كان تجهيز به 
دوربين هاي مختلف از جمل��ه دوربين هاي پرقدرت 
عمودنگر از جمله قابليت هاي ابابيل3 بود. اين پهپاد 
مداومت پروازي پهپادهاي ايراني را به هشت ساعت 

ارتقا داد. 
در اين دوره اغلب پهپادهاي اي��ران كه از موتورهاي 
پيس��توني اس��تفاده مي كردند، س��قف پ��روازي تا 
4هزارو500متر داشتند. در اين دهه ارتش جمهوري 

اس��المي ايران بر اس��اس 
پهپاد هدف صاعقه، پهپاد 
انتحاري رعد85 را توسعه 
داد ك��ه ب��ه ي��ك دوربين 
جلونگ��ر در دماغ��ه مجهز 
بود و به برد 100 كيلومتري 
مي رس��يد. در اي��ن ده��ه 
ن��ي ب��ه  يرا پهپاده��اي ا
واس��طه قابليت هاي باال به 
شناسايي هاي برون مرزي 
روي نواحي اش��غالي عراق 
توسط امريكايي ها هم رفته 
و پرواز آنها اطراف ناوهاي 

هواپيمابر امريكايي به يكي از بمب هاي خبري دنيا تبديل ش��د، 
در حالي كه تالش امريكايي ها براي كش��ف و س��اقط كردن آنها 
بي نتيجه مي ماند. ارس��ال بي درنگ تصاوير شناسايي شناورهاي 
نظامي آنها در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز به تهران و نمايش 
آن برگ ديگري از سند رس��يدن پهپادهاي ايراني به قابليت هاي 

عملياتي برجسته بود. 
در نيمه دوم اين دهه نيروي هوايي ارتش در سكوت كامل خبري كار 
روي پهپادهايي با طراحي مشابه جنگنده هاي نسل پنجم و مجهز به 
موتور ميكروجت را شروع كرد كه اخبار و تصاوير آن چندي بعد به 
مرور انتشار يافت، اما پهپاد كرار به عنوان مهم ترين پهپاد موتور جت 

كشور كه جهش قابل توجهي در سرعت، ارتفاع پروازي، برد و ميزان 
حمل محموله در بين پهپادهاي ايراني ايجاد كرد، پس از چندين 
سال  كار در تابستان1389 رسماً رونمايي شد. كرار به همان موتور 
جت مورد استفاده در موش��ك هاي كروز ضدكشتي ساخت ايران 
مجهز شده بود كه به آن برد 900 كيلومتر، سرعت پروازي بيش از 
600 كيلومتر بر ساعت و ارتفاع پروازي بيش از 7هزارو500متري 
مي داد. كرار هم براي مأموريت هدف پرنده و هم بمباران اهداف و 
نيز مأموريت انتحاري همچون يك موشك كروز آماده شد. نيروي 
هوافضاي س��پاه از اولين مش��تريان كرار بود و خيلي زود آن را به 
بمب هاي هدايت ماهواره اي ساخت خود هم مجهز كرد. كرار توان 

حمل بيش از 200 كيلوگرم محموله جنگي را دارد. 
 غنيمت گيري در خفا

يكي از رخدادهاي مهم دهه1380 به غنيمت گرفته ش��دن انواع 
مختلفي از پهپادهاي نفوذكننده به آسمان كشور بود. اين پهپادها 
از مبدأ پايگاه هاي امريكايي در اطراف ايران و بعضاً از كشورهايي كه 
خود را در اختيار رژيم صهيونيستي قرار دادند به پرواز درمي آمدند. 
انواع پهپادهاي اسرائيلي هرمس و نيز پهپادهاي شدو و اسكن 
ايگل و حت��ي نمونه هاي بزرگ��ي مانن��د MQ-1 پريديتور 
امريكايي از جمله پهپادهايي بودند كه به طور سالم به دست 
نيروهاي مسلح كش��ور افتادند. در نتيجه يك مسير جديد 
براي توسعه پهپادي در كشور باز ش��د. رژيم صهيونيستي 
و امريكا دو رژيمي هس��تند كه از ديرباز بودجه هاي كالن 
و غيرقابل مقايس��ه اي را صرف توس��عه پهپادي كرده اند و 
امروزه نيز همين رويه را دارند. به عالوه به واسطه پشتيباني 
صنايع پهپادي آنها توسط پيشرفته ترين شركت ها، 
دانشگاه ها و اس��تفاده از آخرين فناوري ها در حوزه 
مواد، سازه، الكترونيك و مخابرات و غيره، بديهي است 
كه صنعت پهپادي آنها محصوالت بسيار پيشرفته اي 
را روانه بازار كند. در نتيجه به غنيمت گرفته شدن هر 
يك از آنها به معني يك كالس درس پيش��رفته براي 
مهندسان جوان ايراني بود كه از هر سو در تحريم بوده 
و از بودجه هاي كالن هم در كارهاي آنها خبري نبود.  
پهپادهاي شاهد123 به عنوان نمونه بومي ساز ی شده 
از هرمس200، ش��اهد125 به عن��وان نمونه ايراني 
RQ-7 امريكايي و س��ايه و س��ايه-2 ه��م به عنوان 
نمونه هاي بومي اس��كن ايگل امريكايي توسط سپاه 
ساخته شدند، اما به دست 
آم��دن نمونه ه��اي بزرگي 
همچ��ون هرم��س450 و 
پريديتور، س��رعت دهنده 
حرك��ت متخصص��ان ب��ه 
س��مت طراحي و س��اخت 
پهپادهاي بزرگ با مداومت 
پروازي بس��يار باال شد. دو 
محص��ول اول ايران در اين 
عرصه كه توس��عه آنها در 
اواخ��ر ده��ه1380 آغ��از 
شده بود، در اوايل دهه بعد 

معرفي شدند. 

 دهه90، ظهور نمونه هاي پيشرفته
در نيمه سال 1392 فرمانده كل وقت سپاه خبري بسيار مهم از رسيدن 
متخصصان صنايع ش��اهد به پهپادي با مداومت پروازي 24ساعت و 
قابليت حمل موشك و بمب هاي هوش��مند خبر داد. اين پهپاد به نام 
شاهد129 در مهر ماه رونمايي شد. شاهد129 به واقع جهشي در عرصه 
پهپادي كشور بود كه هم در زمينه اس��تفاده از مواد سبك و هم تنوع 
مأموريت شناسايي و رزمي و هم مداومت پروازي باال از ساير محصوالت 
ايراني متمايز بود. امكان حمل سكوهاي شناسايي چندمنظوره با برد باال، 
دو محل نصب تجهيزات يا تسليحات زير بال ها با قابليت حمل نمونه هاي 
متنوع از بمب ها و موشك هاي سديد با قابليت نقطه زني در شب و روز 
به تعداد چهار تا هش��ت عدد بس��ته به نوع آنه��ا از جمله قابليت هاي 
شاهد129 بود. اين پهپاد خيلي زود به سبب بحران جنگ داخلي سوريه 
براي پشتيباني از محور مقاومت و دفاع از حرم هاي اهل بيت)ع( عازم 
جبهه هاي نبرد شد و بعداً در عراق هم مانند سوريه به طور گسترده به 
عمليات پرداخت. دهها هزار ساعت پرواز عملياتي براي اين پهپاد ثبت 
شد كه هم شامل شناس��ايي و هدف گيري و دادن موقعيت اهداف به 
ساير واحدها و هم حمله مستقيم به تجمع نفرات يا خودروها و اماكن و 
ساختمان هاي نيروهاي تروريست و تكفيري مي شد. تصاوير و فيلم هاي 
مختلفي از عمليات هاي اين پهپاد در محور مقاومت منتشر شده است. 
همچنين در پايش طوالني مدت مرزها و كمك به شناس��ايي نواحي 
آسيب ديده از س��يل ها و بالياي طبيعي هم شاهد129 در كنار برخي 

پهپادهاي ديگر، جور نبود ماهواره عملياتي در كشور را مي كشيد. 
فطرس ديگر پهپاد برد بلند ايراني با مداومت 24 تا 30س��اعت بود كه 
در آبان1392 رونمايي شد اما همانند شاهد129 مورد اقبال واقع نشد 
و تا س��ال ها بعد در زمره پهپادهاي عملياتي مشاهده نشد. اين پهپاد 
از طراح��ي متفاوتي با ش��اهد129 برخوردار بوده كه داش��تن فضاي 
نصب آنتن ارتباط ماه��واره اي از جمله آن موارد اس��ت. بعدها نمونه 
اصالح شده اي از شاهد129 هم مجهز به آنتن تبادل داده ماهواره اي به 
خدمت گرفته شد كه عماًل محدوديت برد آن را به علت لزوم ارتباط با 
ايستگاه زميني از بين مي برد. برد اين دو پهپاد ايراني در صورت استفاده 

از لينك ماهواره اي به 2هزاركيلومتر مي رسد. 
 RQ-170 در دهه1390 با به غنيمت گرفته شدن پهپاد فوق پيشرفته
يك جهش بسيار بزرگ ديگر در محصوالت پهپادي كشور رقم خورد. 
اين پهپاد كه از نوع بال پرنده )Flying wing( محسوب مي شود هم از 
جهت طراحي هوافضايي، هم از جهت سطح پنهانكاري راداري و هم 
برخورداري از پيشرفته ترين حسگرهاي مختلف اپتيكي و راداري يك 
محصول خاص در اختيار سازمان جاسوسي سياي امريكا بود. صنايع 
شاهد س��پاه چندين گونه در ابعاد مختلف از اين پهپاد را با موتورهاي 
پيستوني و جت ساخت كه تا نمونه يك به يك آن يعني سيمرغ هم پيش 
رفته است. از پهپاد شاهد191 كه نمونه 60درصد پهپاد سيمرغ است، 
در عمليات عليه داعش در س��ال 1397 هم استفاده شد. اين پهپادها 
بسته به نوع خود قابليت حمل دو تا چهار بمب هوشمند را در داخل يا 

بيرون بدنه خود دارند. 
 ورود پهپادهاي ايران به خارج از مرزها

در دهه1390 عالوه بر حضور شاهد129 تحت اختيار سپاه در خارج از 
مرزها، انواعي از پهپادهاي ديگر مانند ابابيل3 و مهاجر4 هم در اختيار 
نيروهاي محور مقاومت قرار گرفت. حزب اهلل لبنان هم يكي از كاربران 
مهم پهپادهاي ايراني ب��ود كه پرواز نمونه اي از آنه��ا در مأموريتي به 
نام ايوب در عمق چندصد كيلومتري س��رزمين هاي اشغالي و تا 
نزديكي مركز توسعه تسليحات كشتار جمعي اسرائيل در نيروگاه 
اتمي ديمونا يكي ديگر از بمب هاي خبري زمان خود بود. انصاراهلل 
يمن هم چند سال  پس از شروع تجاوز وحشيانه عربستان سعودي 
و امارات و ديگر كش��ورهاي عرب، پهپادهايي را به كار گرفت كه 
ش��باهت بس��ياري به برخي نمونه هاي ايراني داشتند. صادرات 
مهاجر2 به ونزوئال در امريكاي جنوبي هم از جمله موارد رسمي 
صادرات پهپادهاي ايراني بود. مس��ير صادرات پهپادهاي ايراني 
در سال 1400 و شروع قرن جديد در سال 1401 هم دنبال شد و 
مهاجر6 و ابابيل2 از ديگر محصوالت ايراني بودند كه به كشورهاي 
مختلف راه يافتند.  امروزه نمونه هاي ديگري از پهپادهاي پيشرفته 
ايراني همچون كيان2 با برد بيش از 2هزار كيلومتر در مأموريت 
انتحاري، كرار4 با قابليت عمليات رهگيري هوايي با موشك هوا به 
هوا، كمان12 و ابابيل5 به عنوان پهپادهاي تاكتيكي چندمنظوره، 
كمان22 به عنوان يك پهپاد برد بلند و راهبردي و چندمنظوره با 
طراحي بسيار جديد، پهپاد شاهد149 غزه به عنوان بزرگ ترين 
پهپاد س��اخت ايران با مداومت پروازي بس��يار باال و پهپادهاي 
انتحاري برد بلند بال دلتا  توسط متخصصان كشور ساخته شده  اند 
و انواع پهپادهای مورد اشاره هم در ارتش و هم در سپاه در شهرهای 
زيرزمينی پهپادی و ناوهای پهپادبر  آماده اجرای مأموريت هستند. 
پهپادهاي ايراني امروزه از نمونه هاي دست پرتاب و كوچك مولتي 
روتور و بال ثابت و بالگرد تا نمونه هاي بزرگ با موتور پيس��توني 
و توربوپراپ و ج��ت و برد و مداوم��ت پروازي از چند س��اعت و 
چند ده كيلومتر تا چند ده  س��اعت و چندهزار كيلومتر س��اخته 
شده و كارايي عملياتي بسيار 
ب��اال در نقش هاي تاكتيكي 
ش��امل شناس��ايي، رزمي، 
انتحاري و جنگ الكترونيك 
و نيز اثرگذاري راهبردي در 
معادالت جنگي را در ميدان 
عمل به اثبات رس��انده اند 
و اين مس��ير به عنوان يك 
دستاورد افتخارآميز انقالب 
اسالمي همچنان ادامه دارد 
و شگفتانه هاي متعددي هم 

در راه است. 
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