
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نيروي هوايي در دفاع مقدس
 

 تاريخچه مختصر از نيروي هوايي ارتش 
 هاي برجسته نيروي هوايي در دفاع مقدس عمليات

 فرماندهي اطالعات و شناسايي الكترونيكي نهاجا (فاشا)

  دفاع مقدس آماد و ترابري نهاجا در



0Fتاريخچه مختصر از نيروي هوايي

∗ 
گردد كه همزمان با سازماندهي ارتش  هجري خورشيدي باز مي 1301سابقة اين نيرو به سال 

و نيروي زميني نوين (قشون ايران) دفتري به نام دفتر هواپيمائي كل قشون در اركان حرب قشون 
اولين افسر  1302نامگذاري گرديد) تشكيل گرديد و در اواخر خرداد ماه (كه بعد به نام ستاد ارتش 

ايراني به نام سرهنگ احمد خان نخجوان براي تحصيل در رشته خلباني به كشور فرانسه اعزام و 
مراجعت 1304يكسال بعد ده نفر محصل ديگر براي آموزش پرواز به روسيه فرستاده شدند و سال 

 . يمائي نظامي قشون ايران مشغول خدمت گرديدندنموده و در سازمان هواپ
توسط » يونكرس«متشكل از دو فروند  1302اولين هواپيماهاي نظامي ايران در سال 

آوري شده بود خريداري و به  هاي مازندران و گيالن با وجوهي كه توسط اهالي جمع تيپ
اولين خلباني كه  1309سال  هاي گيالن و مازندران نامگذاري و به تهران فرستاده شدند. در نام

 ). در ايران آموزش ديده بود نشان هوانوردي خود را دريافت كرد (نايب سوم علي اصغر ملك
دفتر هواپيمائي قشون ايراني به نام اداره هواپيمائي كل قشون ايراني  1308در اواخر 

ان و عالئم لباس كاركنان هوائي ارتش اير 1310تغيير نام و سازمان يافت و در آذر ماه 
 نظامي آنها تعيين گرديد. 

اندازي شد و باالخره  مرغي راه در فرودگاه قلعه 1310اولين مدرسه تعميرات در سال 
نفر از دانشجويان  14شمسي  1313تأسيس و در سال  1311اولين مدرسه خلباني در سال 

 التحصيل گرديدند.  آن فارغ
ي به قواي هوائي تغيير نام داده و سازمان آن اداره هواپيمائي كل قشون ايران 1311در سال 

شامل يك ستاد تحت عنوان (اركان حرب قواي هوائي) و دو فوج هوائي نمره يكم و نمره پنجم 
 . هاي فني و كارخانجات هواپيماسازي (كارخانجات شهباز) بود (معادل تيپ) و باالخره قسمت

يروي هوائي تغيير عنوان يافت و فرماندهي قواي هوائي ايران به ن 1313در خرداد ماه 
شامل يك ستاد و سه هنگ هوائي (هنگ يكم مركز، هنگ سوم  1315سازمان آن در سال 

اهواز، هنگ چهارم مشهد) و باالخره پارك مركزي شامل كارخانجات هواپيماسازي و 
 . هاي خلباني و فني بود آموزشگاه

                                                 
 خلبان سيد اسماعيل موسوي 2سرتيپ ∗

    



گاه دزفول شروع به كار كرد (كه در اولين گروه پروازي جت در فرود 1338در آذر ماه سال 
شد) و سپس پايگاه سوم شكاري در همدان، پايگاه چهارم در  آن زمان پايگاه دوم ناميده مي

تبريز، پايگاه پنجم در اميديه، پايگاه هفتم در شيرازي، پايگاه هشتم در اصفهان و پايگاه نهم در 
ز به نام پايگاه دوم و پايگاه دزفول به نام بندرعباس احداث و عملياتي شدند كه بعداً پايگاه تبري

 . گذاري شدند پايگاه چهارم شماره
هاي پدافند هوايي در سازماني به نام فرماندهي  ايستگاههاي رادار و سالح 1347در سال 

يافتند، فرماندهي پدافند  پدافند هوائي در نيروي هوائي تشكيل شد كه هر روز توسعه بيشتري مي
هاي رادار كرج، رادار تبريز، رادار همدان (سوباشي) رادار بوشهر، رادار  ايستگاههوايي متشكل از 

دزفول، رادار بهبهان، رادار بندرعباس (گنو)، رادار مشهد، رادار شهرآباد، رادار بابلسر و چندين گروه 
پخانه افزارهاي تو جنگ افزار پدافند هوائي مجهز به موشكهاي راداري و حرارتي زمين به هوا و جنگ

هاي ديگري مانند فرماندهي پشتيباني هوائي، فرماندهي آمادي،  پدافند هوائي تشكيل شد و سازمان
فرماندهي اطالعات و شناسايي و فرماندهي پشتيباني مركز؛ اين نيرو را در امور ستادي، آموزشي و 

 . نمودند آمادي پشتيباني مي
توسعه يافت و داراي آخرين مدل به بعد با سرعت  1340نيروي هوائي ايران از دهة 

توان گفت كه قدرتمندترين نيروي  هواپيماهاي شكاري و هواپيماهاي ترابري سنگين شد و مي
گرديد. نيروي هوائي  هوايي در منطقه خاورميانه و بسياري ديگر از كشورهاي جهان محسوب مي

ي شكاري و شكاري داراي بيش از چهارصد فروند انواع هواپيما 1354ايران در اواخر سال 
و حدود يكصد فروند هواپيماهاي ترابري سنگين و  14، اف/4، اف/5افكن و رهگير اف/ بمب

تعدادي بالگرد و هواپيماهاي سبك بود. آموزش مقدماتي خلبانان در ايران و دورة تكميلي در 
ي داراي گرفت خلبانان ايران هاي خلباني آمريكا و گاهي در پاكستان صورت مي بهترين دانشكده

آموزش خيلي خوب و تجارب پروازي مطلوب بودند. تعميرات اساسي هواپيماها در كارخانجات 
النسبه مطلوبي  شد. البته كاركنان فني ايران هم داراي مهارت به سازنده آنها در آمريكا انجام مي

ي هوائي از كردند و به طور كلي نيرو هاي متعدد طولي و عرضي را در آمريكا طي مي بودند و دوره
 . نظر قطعات يدكي و مهمات به كشور فروشنده وابسته بود



 اولين فرودگاه ايران
 اي از تاريخچة هوانوردي ايران: خالصه
 ـ تشكيل دفتر هواپيمايي در اركان (ستاد) حرب كل قشون 1301
 ـ تشكيل اولين فرودگاه كشور 1301
 ـ خريد اولين هواپيما 1301
 هواپيما از فرانسه خريداري گرديدـ دوازده فروند  1302
 د.مردم گيالن و مازندران دو فروند هواپيما خريداري و به عنوان هديه به تهران فرستاـ  1302
 فروند هواپيما از روسيه خريداري گرديد 4ـ  1302
فروند هواپيماي خريداري شده از روسيه كه تا باكو با صندوق  4ـ در اين سال  1304

قطعات مجزاي آن به هم وصل شده و به سمت ايران پرواز نمودند كه حمل شده بودند. 
خلبان اشتوداخ توانست هواپيماي خود را به قزوين برساند و او اولين خلبان ايراني است كه 

 وارد مرز هوايي كشور گرديد.
را به پرواز  19ـ سرهنگ احمد نخجوان از فرودگاه ويالكويلي پاريس برگه  1304

 در تهران به زمين نشست. 1304اسفند  5وز درآورد و در ر
 اصغر ملك بود. سوم علي اولين خلبان ايراني كه در دوره آموزش خلباني را آموخت نايبـ  1309
 ـ در سال عنوان نيروي هوايي به جاي قواي هوايي انتخاب گرديد. 1314

 تأسيس گرديد.، اولين كارخانه هواپيماسازي به نام (شهباز) در دوشان تپه 1314در سال 
 ـ شروع جنگ دوم جهاني 1320
 ـ احياء مجدد نيروي هوايي 1325
 ) به نيروي هوايي33ـ ورود اولين هواپيماي جت (ت ـ  1325
 )5ـ ورود اولين هواپيماي جت مافوق صوت (اف ـ  1343

 
 

 
 
 
 



 .باشد شرح زير مي به بعد به خدمت نيروي هوايي ايران گرفته شدند به 1320عمده هواپيماهايي كه از سال 
 1323در سال » انسن«ـ هواپيماهاي دو موتوره 1
 1325در سال » هاريكن«ـ هواپيماهاي شكاري 2
 1328در سال » تندر بولت«ـ هواپيماهاي شكاري 3
 1328در سال » داكوتا«ـ هواپيماهاي ترابري 4
 1335مدل آر در سال » 33تي ـ «ـ هواپيماهاي شكاري جت 5
 1336در سال » 84اف ـ «اري جت ـ هواپيماهاي شك6
 1339در سال » 86اف ـ «ـ هواپيماهاي شكاري جت 7
 1342در سال » 130سي ـ «ـ هواپيماهاي ترابري 8
 1343در سال » 5اف ـ «ـ هواپيماهاي شكاري جت 9

 1347در سال » 4اف ـ «افكن  ـ هواپيماهاي شكاري بمب10
 1350در سال » 27اف ـ «ـ هواپيماهاي ترابري 11
 1352در سال »  33 ـاف «ـ هواپيماهاي آموزشي 12
 1353در سال »  707 ـكي سي « ـ هواپيماهاي تانكر 13
 1353در سال » اف  ـ 3پي « ـ هواپيماهاي ضد زير دريايي 14
 1354در سال »  747بوئينگ « ـ هواپيماهاي جمبوجت ترابري 15
 1354در سال »  14 ـاف « ـ هواپيماهاي شكاري 16
 1355واپيماهاي ترابري جت فالكن در سال ـ ه17
تا  1342نيز در فاصله سالهاي »  47شنوك اچ « و »  43يو اچ « ـ انواع بالگرد 18

 براي پشتيباني به خدمت نيروي هوايي ايران وارد شدند. 1350
 

 هواپيماهايي كه بعد از انقالب به خدمت نيروي هوائي گرفته شدند:
 1362در سال  7سي ـ ـ هواپيماهاي آموزشي پي 1
 1362در سال  6ــ هواپيماهاي ترابري سبك پي سي 2
 1368) در سال MIGـ  29( 29 ــ هواپيماهاي شكاري ميگ ام 3
 1368) در سال SUـ  24( 24 ــ هواپيماهاي شكاري بمب افكن سنگين اس يو 4
 1370سال ورود به خدمت  7 ــ هواپيماهاي جت شكاري اف 5



 .نيروي هوايي به عصر جت وارد گرديد 33 ـبا ورود اولين سري از نوع تي  1335در سال 
 وارد خدمت نيروي هوائي گرديد. 84هواپيماي اف ـ  1336در سال 
 ساخت نورث آمريكن وارد خدمت نيروي هوايي گرديد. 86هواپيماي اف ـ 1339در سال 

ساخت شركت (الكهيد) با  130هواپيماي ترابري چهار موتوره سي ـ 1342در سال 
بيمار با برانكارد  73چترباز با تمام وسايل  64نفر سرباز با تجهيزات كامل و يا  92گنجايش 

 تن بار وارد خدمت نيروي هوايي گرديد. 22ـ قادر به حمل 
ساخت سيكوريسيكي آمريكا وارد خدمت  UHـ  1اولين هليكوپتر از نوع  ـ 1342در سال 

 د.نيروي هوايي گردي
ـ آ ساخت شركت  5ـ اولين سري هواپيماي سريعتر از صوت بنام اف 1343در سال 

 نورث روپ آمريكا به خدمت نيروي هوايي درآمد.
 وارد خدمت نيروي هوايي گرديد. 4ـ هواپيماي شكاري بمب افكن اف ـ1347در سال 
ند داراي ـ هواپيماي ملخ دار دو موتوره ترابري فرند شيپ ساخت كشور هل1350در سال 

 مسافر نظامي وارد خدمت نيروي هوايي گرديد. 45گنجايش حمل 
 ، وارد خدمت نيروي هوايي گرديد. ـ هواپيماي آموزشي ملخدار بونانزا 1351در سال 
تانكر و سوخت رسان مجهز به چهار موتور جت  707ـ هواپيماي بوئينگ 1352در سال 

 وارد خدمت نيروي هوايي گرديد.
وارد خدمت نيروي  P3f 3واپيماي گشت دريايي و عمليات زيردريايي ـ ه1353در سال 
 هوايي گرديد.
تانكر سوخت رسان و ترابري سنگين وارد  747ـ هواپيماي بوئينگ 1354در سال 

 خدمت نيروي هوايي گرديد.
ساخت شركت گرومن وارد خدمت نيروي  14ـ هواپيماي شكاري اف ـ1354در سال 
 هوايي گرديد.

 

مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسي قانون ارتش را  1366ماه در آبان 
 تصويب كردند و در همان ماه به وزارت دفاع و ستاد مشترك ارتش ابالغ گرديد.



 مأموريتهاي نهاجا به صورت كلي تعريف شده است. 11در آن قانون در ماده 
موريتهايي كه در آن تعريف و امروز نيروي هوايي بر اساس همان قانون كلي ارتش و مأ

 تصويب شده بايد پاسخگوي تجاوز دشمن باشد. 
 هاي نيروي هوايي مأموريت

شوند، يكي در بخش استراتژيكي  از نظر علمي مأموريتهاي نهاجا در دو بخش تعريف مي
 و ديگري در بخش مأموريتهاي تاكتيكي.

ان براي بقاي خود طراحي هاي دفاعي كشورها مانند سامانه هاي دفاعي كه انس سامانه
مي كند طراحي شده و شكل گرفته اند، يك انسان ابتدا به مراقبت مي پردازد سپس به دفاع 

 پردازد. كند و در خالل دفاع به آفند نيز مي فكر مي
 گيرند. الف: مأموريتهاي استراتژيكي هوايي در سه حوزه به طور طبيعي شكل مي

 ـ مراقبتهاي هوايي استراتژيك.1
 دفاع هوايي استراتژيك. ـ2
 ـ آفند هوايي استراتژيك.3

 

 شوند. ب: مأموريتهاي تاكتيكي نهاجا نيز در سه حوزه تعريف مي
 ـ مراقبتهاي هوايي تاكتيكي.1
 ـ دفاع هوايي تاكتيكي.2
 ـ آفند هوايي تاكتيكي.3

 گردد. توضيحات زير به تفكيك براي هر يك از مأموريتهاي پيش گفته شده ارائه مي
باشد  نياز به سامانه هاي هوافضايي عمده اي مي مأموريتهاي استراتژيكي هواييبراي اجراي 

  مانند:
DSP”1F“ماهواره هاي مراقبتي 

رادارهاي فرا افق، هواپيماهاي جاسوسي بلند پرواز شناسايي  ،1
و عكسبرداري هوايي با خلبان و بدون خلبان به همراه حساسه هاي الكتروآپتيكي تلويزيوني 

                                                 
عدد پرتاب  21دستگاه ماهواره برنامه ريزي شده براي پرتاب كه تا كنون  DEFENSE SUPPORT PROGRAM  24ـ 1

درجه شرقي براي مراقبت اوضاع و احوال  110در مدار  18شماره  DSPشده و فعال مي باشد يكي از آنها بنام 
 كشورهاي آسياي ميانه و ايران قرار گرفته است.



.  SAR”(SYNTHETHC APERTURE RADAR)“امواج فرو سرخ امواج فرا بنفش ، رادارهاي 
را كشف و  6*6البته اين نوع رادار كاربرد تاكتيكي نيز دارد و مي تواند خودروهايي به ابعاد 

اطالعات آنها را به جنگنده بمب افكنها بدهد تا مورد حمله هوايي موشكهاي ماوريك قرار 
و هواپيماي جاسوسي بلند پرواز  J) ـ (STARSدهند و در ارتش اياالت متحده روي هواپيماي 

معروف است سوار شده و نمونه كاربرد  ”1ـTR“كه نمونه پيشرفته تر آن به  ”2ـU“وف به معر
در عمليات طوفان صحرا  1991عملياتي اين سالح توسط ارتش اياالت متحده آمريكا در جنگ 

 .عليه لشكر گارد رياست جمهوري عراق در كويت و بصره نشان داده شد
حقيقت وظيفه اي است كه قرارگاه خاتم االنبياء در  مراقبتي هوافضايي اين ماموريت

 (ص) بايد به آن رسيدگي كند.
براي اجراي مأموريتهاي مراقبت هوايي تاكتيكي نياز به شبكه و سامانه تاكتيكي مانند 
ايستگاههاي رادار كنوني كه در تبريز ، همدان، دزفول، بهبهان، بوشهر، بندر عباس، زاهدان، 

د، بابلسر ، كرج و غيره دارد كه البته در كنار اين دستگاههاي رادار، بيرجند، مشهد، شهر آبا
و هواپيماي آواكس براي مراقبت تاكتيكي هوايي در  ”11ـGPS“رادارهاي تاكتيكي نظير 

صحنه هاي نبرد از نيازمنديهاي اين شبكه بزرگ است، خاطر نشان مي سازد كه بين اين 
 شود. برقرار مي (LINK) استراتژيكي ارتباط منسجم شبكه راداري و شبكه رادارهاي مراقبتي 

نياز به سامانه هاي هوافضايي عمده اي  مأموريتهاي دفاع هوايي استراتژيكبراي اجراي 
مانند هواپيماي رهگير هوايي در ارتفاع باال براي رهگيري هواپيماهاي بلند پرواز جاسوسي و 

موشكهاي زمين به هوا مانند موشك و همچنين نياز به  )UAV(هواپيمايي بدون سرنشين 
 باشد. ) نوع آمريكايي و غيره مي PAK-3) نوع روسي و پاتريوف ( S-300(تريومف 

هاي تاكتيكي موشكهاي  براي اجراي مأموريتهاي دفاع هوايي تاكتيكي نياز به سامانه
رهگير و توپخانه زمين به هواي راداري و غيرراداري و هواپيماهاي “ هاوگ ” زمين به هوا 

 باشد. تاكتيكي و چنين تسليحاتي مي
باشد اگر قرار شد  بايد توجه داشت كه اين سامانه دفاع هوايي تاكتيكي ويژه نهاجا مي

كه ارتش در صحنه نبرد مشترك وارد شود، نيروي زميني ارتش خود مسئول تهيه و 
و تهيه سامانه موشكي )  THEATER AIR DEFENSEسازماندهي دفاع هوايي صحنه نبرد (



باشد كه موشكهايي هستند بر روي  مي) THEATER MISSILE DEFENSE( صحنه نبرد
، يا “ sa-6”  خودروهاي شني دار و رادارهاي متحرك مربوط به آن مانند موشك روسي 

كه بر روي خودرو سوار هستند و رادار آنها نيز متحرك و همراه مجموعه “ هاواك”موشكهاي 
 شوند. ي در ميدان نبرد ظاهر ميدفاعي موشك

نيروي “ هاوگ  ”متكي به سامانه موشكي  نيروي زمينياما در ايران در گذشته و حال 
اي است غير متحرك. در جريان جنگ در هنگام طرح ريزي  باشد كه سامانه هوايي مي

“ آباد فولي ” دزفول را به  3عمليات ثامن االئمه (ع) براي نخستين بار سايت موشكي شماره 
زرهي انتقال و پدافند هوايي نهاجا را  16نقطه اي در شمال غرب اهواز در كنار قرارگاه لشكر 

توانست همگام  مجبور كردند تا در صخنه نبرد زميني ظاهر شود در حالي كه اين سايت نمي
 با لشكر زميني پيشروي و يا عقب نشيني كند و چنين توانايي را نداشت.

افكن استراتژيك و  آفند هوايي استراتژيك نياز به هواپيماي بمب براي اجراي مأموريت
 باشد. و مشابه آن مي“   tu-22” و “  B-2” و “  B-1” دور پرداز مانند

و “ su024”يا “  F-111” افكن ضربتي مانند  از طرفي نياز به هواپيماي جنگنده بمب
نيز مي تواند چنين “ 29ـ  ميگ”باشد گاهي هواپيماي فانتوم يا  مشابه اين هواپيما مي

 ماموريتهايي را در شرايط با ديد انجام دهند.
در برخي از ارتشهاي جهان سامانه موشكي زمين به زمين برد بلند در اختيار نيروي هوايي 
آن كشور براي انجام چنين ماموريتهايي ( آفند هوايي استراتژيك ) قرار داده شده است و در 

 .اين سامانه هولناك در اختيار نيروي زميني گذاشته شده است برخي ديگر از اين كشورها
براي اجراي مأموريتهاي آفند هوايي تاكتيكي نياز به هواپيماي جنگنده بمب افكن 

باشد در كنار آن هواپيماهاي  رساني در آسمان مي ضربتي با احتساب سوختگيري و سوخت
ن مانند موشكهاي ضد رادار، ضد رهگير تاكتيكي و انواع و اقسام موشكهاي هوا به زمي

 استحكامات، ضد تانك و غيره الزم خواهد بود.
 از نظر آفندي مأموريتهاي آفند هوايي در قالب عمليات زير قابل توجيه است. 

 )  COUNTER AIR OPRATION(ـ انهدام نيروي هوايي دشمن1
دسته ) كه اين عمليات به دو FIRE SUPPORT OPERATIONآتش پشتيباني (ـ 2

 .شود تقسيم مي



 تهيه آتش هوايي براي پشتيباني نزديك هوايي       
)CLOSE AIR SUPPORT OPERATION(  

 تهيه آتش هوايي براي جدا سازي نيروهاي دشمن
)TACTICAL AIR INTERDICTION OPERATION ( 

TACTICAL AIR DEFENS(ـ پدافند هوايي تاكتيكي 3 E ( 
پدافند هوايي نهاجا براي دفاع از سايتهاي رادار خود و  اين همان كاري است كه فرماندهي

 .دهند يا براي دفاع از پايگاه هوايي و داراييهاي نيروي هوايي در بخش زمين به هوا انجام مي
هاي  يا ديگر هواپيماهاي رهگير ناگزيرند به همراه گروه“  14اف ـ ” گاهي هواپيماهاي 

ها را در برابر هجوم هواپيماهاي جنگنده دشمن حفظ افكن به پرواز درآيند و آن پروازي بمب
 نمايند و دفاع نمايند اين هم بخشي از دفاع هوايي نهاجا است.

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي رادار كه به عنوان رادار تاكتيكي در سراسر ايران در نظر گرفته شده ايستگاه
 

داده گاهي در عمليات مشترك سايتهاي رادار تاكتيكي به منطقه عمليات گسترش 
شود و به همراه هواپيماهاي رهگير از آسمان منطقه عمليات مراقبت و دفاع هوايي به  مي

 باشد. آورند كه اين هم بخشي از دفاع هوايي نهاجا مي عمل مي
اما در جنگ فراتر از اين وظايف به فرماندهي پدافند هوايي نهاجا سپرده شده و آن را  

 حساس و حياتي بردند.به صحنه نبرد كشاندند و يا به مركز 
 شناسايي و عكس برداي هوايي تاكتيكي -4

)TACTICAL AIR RECONNIASSANCE ( 



 ترابري هوايي تاكتيكي  -5
)TACTICAL AIR LIFT OPERATION ( 

در عمليات مشترك كه طرح آن يا دستور  عملياتي آن صادر شده باشد قانوناً براي 
هر طرح عملياتي به ويژه در عمليات مشترك پنج شود. در  نيروهاي هوايي وظيفه تعيين مي

سرفصل وجود دارد كه طراح بايد به آنها بپردازد اول مسئله مانور است و بعد آتش پشتيباني 
سپس دفاع هوايي و بعد از آن اطالعات و هشدار اوليه و در آخر هم مسئله خدمت پشتيباني 

 خورد. رزمي به چشم مي
باشد كه  است اما چهار مقوله ديگر اغلب به عهده نهاجا مي مانور به عهده لشكرهاي زميني

 در جنگ و دفاع مقدس چنين بود و در زير شرح آن داده شده است.
 شود. هاي زميني انجام مي ) توسط يگانMANOEUVRE(ـ مانور1
 ) كه توسط نيروهاي هوايي بايد انجام شود.AIR FIRE SUPPORTـ آتش پشتيباني (2
) كه بايد توسط نيروي زميني دفاع THEATER AIR DEFENSEـ دفاع هوايي (3

موشكي صحنه نبرد و توپخانه ضد هوايي براي صحنه نبرد در نظر گرفته شود، اما اين مقوله 
 در جنگ گذشته همواره بر عهده نيروهاي هوايي بود.

)  نيروي هوايي  INTELLIGENCE & EARLY WARNINGـ اطالعات و هشدار اوليه (4
 باشد. تأمين آن مي موظف به

)  بخشي از آن بر عهده COMBAT SERVISE SUPPORTخدمات پشتيباني رزمي (ـ 5
 .است مانند بردن تسليحات و مهمات نفرات به جبهه توسط هواپيما هاي تاكتيكي هوايينيروي 
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 ها و شرايط انجام يك عمليات هوايي زمينه
عمليات هوايي و به عبارتي تدوين سناريوي رزمي آن بسيار پيچيده و طراحي يك 

باشد. در  مستلزم در اختيار داشتن دانش و آگاهي در بسياري از علوم نظامي و سياسي مي
اينجا بطور خيلي خالصه برخي شرايط الزم در اجراي يك عمليات فرضي براي دانشجويان 

 گردد. عزيز تشريح مي
آوري اطالعات كامل از هدف مورد نظر ضرورت محض دارد.  قبل از هر چيز جمع

مسائلي از قبيل فاصله پايگاه خودي تا هدف، انتخاب نوع هواپيما، انتخاب تسليحات مورد 
نظر (موشك، راكت و يا بمب)، آگاهي از سامانه هاي پدافندي دشمن (تجهيزات موشكي و 

ليات و بسياري از عوامل ديگر از توپخانه)، وضعيت جوي، ميزان خطرپذيري موجود در عم
 گردد. آميز يك مأموريت هوايي محسوب مي شرايط اجراي موفقيت

اي در  در طول سالهاي دفاع مقدس،يكي از تجهيزات مؤثر كه نقش بسيار ارزنده
هاي عملياتي آجا ايفا نمود، هواپيماي عكسبرداري ـ شناسايي  پيشبرد اهداف نهاجا و طرح

كه با توانايي خاص خود مأموريتهاي حساسي را در زمان جنگ در است  RF-4موسوم به 
هاي اين هواپيما و يادي از خلبانان شهيد آن.  خاك عراق انجام داد (اشاره به برخي مأموريت

 براي مثال شهيد بزرگوار فريدون ذوالفقاري).
زات آوري اطالعات الكترونيكي است كه با تجهي مرحله بعد، استفاده از سايتهاي جمع

پردازند. اين  خاص خود به شنود راديويي و رهگيري عالئم الكترونيكي از تجهيزات دشمن مي
اطالعات پس از رهگيري مورد تحليل  قرار گرفته و در نهايت، خلبان و يا دسته پروازي را از 

 سازد. وضعيت استقرار تجهيزات دشمن در مسير مأموريت پرواز آگاه مي
ه بعدي و مهم كمك به انجام يك مأموريت هوايي هستند. تانكرهاي سوخت رسان حلق

رساني هوايي و منحصر بفرد بودن اين  (اشاره به مهارت خلبانان نهاجا در عمليات سوخت
تكنيك در ميان كشورهاي منطقه تا چند سال پس از آغاز جنگ). عمليات ايذايي يكي ديگر 
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ا و بارها از سوي خلبانان نهاجا در اي است كه در طول جنگ تحميلي باره از موارد برجسته
(در صورت هاي دشمن انجام شد برخي عمليات مهم و بمنظور گمراه نمودن رادارها و سامانه

 امكان اشاره به يك مورد).
 

 وضعيت داخلي نهاجا در زمان شروع جنگ
در تبريز و پايگاه هوايي دوم  1358در پي حوادث حزب خلق مسلمان در آذرماه 

گيري و محاكمه عوامل شاخة نظامي آن تعدادي از خلبانان و كاركنان فني و شكاري و دست
اداري نهاجا اخراج، بازنشسته، بازخريد و يا فراري شدند. بالفاصله پس از آن، حمله هوايي 

پيش آمد كه اين رويداد نيز  59ارتش اياالت متحده آمريكا به طبس در ارديبهشت ماه 
 اي قرار داد. عيت پيچيدهموقعيت نيروي هوايي را در وض

چندي بعد كودتاي نافرجام نقاب كه متأسفانه به كودتاي نوژه معروف شد (چون عناصر 
اصلي شاخه هوائي آن در پايگاه شهيد نوژه بودند) در ارتش شكل گرفت و در محاكمه عوامل 

ني و تعدادي اين كودتا تعدادي از خلبانان و كاركنان نهاجا محكوم به اعدام، تعدادي نيز زندا
اخراج و بازنشسته و بازخريد شدند كه مجموعه اين ضربات بر پيكر نهاجا، دشمن را از 
ناكارآمدي و شكست دروني ارتش مطمئن ساخت، ضمن اينكه افكار عمومي كشور نيز نسبت 

رسيد كه ارتش به  به ارتش و نيروي هوايي تغيير پيدا كرده بود. در چنين شرايطي به نظر مي
 .يروي هوايي حمايت محكم سياستمداران و مسئولين كشور را از دست داده استويژه ن

يك عمليات هماهنگ شده و از  59شهريور ماه  31حمالت هوايي نيروي عراق در روز  
كننده بود كه حاكميت نظام نوپاي آسا و تعيينريزي شده براي آغاز يك جنگ برق پيش برنامه

داد. در چنين شرايطي جنگ آغاز شد و نيروي  د قرار ميجمهوري اسالمي را در معرض تهدي
 .هوايي با توجه به سرعت عمل در دفاع از مرزهاي كشور در رويارويي با دشمن وارد ميدان شد

 

 فروندي ورود به خاك عراق 140استراتژي نهاجا و عمليات 
در نشستي كه رهبران و مسئولين نظام كشور داشتند مقرر شد كه نيروي هوايي 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان نيروي سريع، قابل انعطاف و كوبنده در برابر ارتش عراق  



قرار گرفته تا با دفاع در سه جبهه زمين، دريا و هوا، زمان كافي براي آمادگي ساير نيروهاي 
 مسلح فراهم گردد.

مراكز توليد ها،  هاي هوائي انهدام پااليشگاهها، پايگاهدر قالب اين استراتژي فرودگاه
ها،  خانه هاي نفتي، مراكز توليد نفت خام و قطع صدور نفت خام عراق توأم با انهدام تلمبه فراورده

 .هاي نفتي در سرزمين عراق در دستور عمليات رزمي قرار گرفت ها و ترمينال بنادر، اسكله
 

 اقدام دفاعي نهاجا
در نيروي هوايي ارتش پس از آغاز حمالت هوايي دشمن، فرماندهي پدافند هوايي 

و موشكهاي هوا “ 14اف ـ ”درنگ آسمان كشور را با هواپيماهاي  جمهوري اسالمي ايران بي
در شش نقطه در سراسر مرز “ AWG-9”به هواي فنيكس و رادارهاي پيشرفته آن بنام 

مشترك ايران و عراق پوشش داد و با فعال شدن رادارهاي تبريز، همدان، بوشهر و بهبهان و 
ها امنيت نسبي در مرزهاي هوايي را برقرار ساخت. در ضمن با  ه پرواز درآمدن جنگندهب

هاي زمين به  متري و موشك ميلي 23متري اورليكن و توپهاي  ميلي 35اندازي توپهاي  راه
اي صورت گرفت و برخي از مناطق حساس و استراتژيك  هواي راپير و هاگ، نيز اقدامات ويژه

كه مقر امام راحل و رهبر معظم انقالب و مهمترين نقطه حياتي كشور  كشور مانند جماران
 بود، در حلقة زنجيرة دفاعي قرار داده شد.

تعيين گرديد و  1359زمان عمليات همه جانبه، روز دوم جنگ يعني يكم مهر 
ها و قطع انرژي الكتريكي در خاك عراق نيز آغاز  همزمان، عمليات استراتژيك انهدام نيروگاه

توانست اقتصاد اين كشور  هاي توليد انرژي در عراق مي د. از بعد استراتژيكي، انهدام نيروگاهش
هاي صنعتي عراق را براي  را غير فعال ساخته و فرآورده را مختل و كارخانجات صنعتي آن

 مصارف داخلي و صادرات خارجي متوقف سازد.
طح كوچكتر و در صورت تحقق موارد فوق، فعاليت كارخانجات محلي در س

ها و خودروهاي نظامي و  هاي تسليحاتي مانند كارخانجات تعمير و نگهداري تانك تعميرگاه
شد. از  كوپتر نيز با مشكالت جدي روبرو مي هاي تعمير و نگهداري هواپيماها و هلي يگان

پدافند هوايي عراق “ EARLY WARNING”هاي اعالم خبر و هشدار اوليه  طرفي چون سامانه



شد، حداقل براي بيست و چهار ساعت و شايد چندين شبانه روز  نرژي الكتريكي تغذيه ميبا ا
 كرد. پدافند هوايي بغداد را غافلگير مي

 

 آغاز عمليات
در راستاي عمليات تاكتيكي هوايي پس از آنكه دشمن بر جنگ خانمانسوز و بيهوده 

و آغاز روشنايي روز با اعالم در طلوع آفتاب  59خود پاي فشرد، سرانجام روز يكم مهرماه 
افكن،  در اولين يورش يكصد و چهل فروند هواپيماي جنگنده ـ بمب“ 99كمان ـ ”رمز 
هاي هوايي عراق در شهرهاي كركوك، موصل، رشيد حبانيه، كوت، ناصريه، شعيبيه،  پايگاه

جه شمالي در 37درجه شمالي تا ْ 30هاي ديگر را در حد فاصل مدار ْ المثني و برخي فرودگاه
ها تا مدتها توان عملياتي  در سراسر خاك اين كشور بمباران كردند كه برخي از اين پايگاه

 خود را از دست دادند. 
پوند مهمات  920/547نيروي هوايي در اين عمليات تاكتيكي هوايي در يك روز 

سوي هاي هوايي عراق فرو ريخت و بدون آنكه درخواستي از  جنگي عليه دشمن بر پايگاه
پادگان و اردوگاه را در داخل خاك عراق و در  55نيروي زميني ارتش وجود داشته باشد، 

شرق اين كشور به منظور كند كردن حركت ارتش عراق به سوي مرزهاي جمهوري اسالمي 
 ايران را بمباران نمود. 

% درصد از 56در پي اين عمليات، نيروي هوايي عراق براي مدت طوالني بيش از حدود 
توانايي رزمي و آموزشي خود را نتوانست بكار گيرد. در روزهاي بعد نيز، نيروي هوايي با 

ها  پوند مهمات جنگي بر فراز پااليشگاه 417920سورتي پرواز و فرو ريخته شدن  157انجام 
ها به مدت  پوند مهمات عليه نيروگاه 136510سورتي پرواز و  59و مراكز نفتي و همچنين 

 مليات استراتژيك را ادامه داد.روز اين ع 40
از مهمترين نتايج اين عمليات كاهش روحية خلبانان عراقي بود، آنها از فرماندهان خود 

گير شدن نيروي هوايي ايران بود، پس  پرسيدند كه برآوردهاي اطالعاتي شما بيانگر زمين مي
ان نمود، اين كشور هاي نظامي ايران را بمبار چگونه بعد از حملة هوايي عراق كه پايگاه

 توانست عمليات هوايي مقابله به مثل را انجام دهد؟



 ياد ماندني مرواريد عمليات به
اي  كه  اي برخوردار است. بگونه امروزه عمليات مشترك در ميدان نبرد از اهميت ويژه

كمتر طرح عملياتي است كه بدون توجه به توانمندي نهفته در عمليات مشترك قابل 
باشد. اجراي سناريوي عمليات مشترك نيازمند طراحي پيچيده و محاسبه تمامي  سازي پياده

جوانب امر در دو بعد توان نيروهاي خودي و دشمن است كه اگر ارزش انهدام هدف را نيز بر 
 توان به عمق اهميت آن بيشتر پي برد. آن اضافه كنيم، مي

اي بارز از  عمليات بياد ماندني مرواريد يكي از آن موارد است كه شايد بتوان آنرا نمونه
همكاري و هماهنگي نيروهاي مشترك در قالب يك عمليات رزمي محسوب نمود. حركت 

توانست در  انداز اين كشور مي هاي موشك ناوچه به ويژهآزادانه شناورهاي نيروي دريايي عراق 
هاي خودي و آبهاي ساحلي ميهن اسالمي نگران كننده باشد. بر اين اساس آينده براي شناور

3F“درفش”نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران دستور عملياتي “ البرز”در راستاي طرح نبرد 

را 1
انتشار داد كه در بخش پشتيباني آتش، دفاع هوايي، اطالعات و هشدار اوليه بر عهده 

تم شكاري قرار داده شده بود. در بخش خدمات پشتيباني پايگاههاي هوايي ششم، هفتم و هش
در پست “ درفش”شد. دستور عملياتي  هايي از طرف نهاجا در آن ديده مي رزمي نيز مشاركت

فرماندهي و عمليات پايگاه دريايي بوشهر با همكاري و مشاورت افسران عمليات هوايي پايگاه 
 . رزمي آن مشخص گرديد هوايي بوشهر تهيه و مأموريت، اهداف و سازمان

 
 نام عمليات

تر شده و نيروي دريايي عمليات آن  در روز هفتم آذر گسترده“ درفش”دستور رزمي 
“ مرواريد”عمليات “ پيكان”روز را؛ كه بعدها روز نيروي دريايي نام گرفت، بياد حماسه ناوچه 

 نامگذاري نمود.
 

 زمان عمليات
تصاوير هوايي “ RF-4E”هواپيماي شناسايي توسط يك فروند  29/8/59در تاريخ 

و “ وربه”و جزاير “ صفوان”و “ اقصر ام”و بنادر“ البكر”و “ األميه”هاي  تاكتيكي از اسكله

                                                 
 تغيير كرد.“ ذوالفقار”به “ درفش”. اين دستور عملياتي چندي بعد از نام 1



تهيه و در اختيار عمليات دريايي در پايگاه دريايي بوشهر قرار داده شد. سپس در “ بويان”
ور رسمي آغاز گرديد. البته عمليات به ط 59نخستين لحظات روشنايي روز هفتم آذرماه 

فارس در شب قبل و  برقراري پروازهاي مراقبت مسلحانه هوايي و كنترل آسمان منطقه خليج
 انداز پيكان شروع شده بود. همزمان با آغاز حركت ناوچه موشك

منطقه عمليات هوايي بوشهر تا بندر ماهشهر و بندر فاو در خاك عراق، بندر صفوان، 
ي ساحلي كويت و در ضلع جنوبي منطقه هوايي به ميدان نفتي خط مرزي فرضي آبها

 گرديد. كورش ختم مي
 

 اهداف عمليات
اهداف تاكتيكي اين عمليات بيشتر براي نيروي هوايي متصور بود و آن انهدام 

هاي شنود ارتباطي و الكترونيكي دشمن از سكوهاي البكر و  هاي جاسوسي و فعاليت پايگاه
فارس و  غربي خليج برتري هوايي و كنترل بر منطقه عملياتي شمالاالميه، همچنين كسب 

 تضعيف قدرت هوايي دشمن در اين منطقه بود. 
هاي رادار خود در منطقه تأمين كننده هشدار اوليه  فرماندهي پدافند هوايي با ايستگاه

ل آن آوري اطالعات الكترونيكي و ارسا و فرماندهي اطالعات و شناسايي هوايي در بخش جمع
درگير در عمليات مورد نظر اين “ ONLINE”به پست فرماندهي دريايي بوشهر به صورت 

 دستورات رزمي بودند. 
از فرودگاه ناصريه به سوي منطقه “ MIG-23”دو فروند هواپيماي  0700در ساعت 

بيند و  فارس رادار بوشهر آنها را مي غربي خليج آيند. در بخش شمال عمليات به پرواز در مي
سازد. در يك  را به سوي آنها رهسپار مي“ 14اف ـ ”ضمن هشدار به ناوچه پيكان، هواپيماي 

سوي دشمن شليك  به“ 14اف ـ ”موشك فنيكس هواپيماي  0705درگيري هوايي در ساعت 
 . گردد فارس روانه مي سرنگون و به قعر آبهاي خليج“ MIG-23”درنگ يكي از هواپيماهاي  و بي

سه فروند شناور دشمن براي نجات افراد خود كه بر روي آب شناور  0730در ساعت 
 شوند. ها مي اند وارد آبهاي اطراف اسكله مانده

يكم خلبان ابراهيم شريفي  خواست ستوانئي) كه براساس در4هواپيماي فانتوم (اف ـ 
افسر ناظر مقدم هوايي بر روي ناوچه پيكان به پرواز در آمده بود به آسمان سكوهاي البكر و 



هاي دشمن يورش خود را آغاز و با شليك  رسد و با هدايت او به سوي يكي از ناوچه االميه مي
راد نيروي دريايي عراق، بر روي سه فروند موشك ماوريك چيزي از ناوچه اوزاي دشمن جز اف

مركز “ القصر ام”ماند. بدين ترتيب مشكالت فرماندهان دشمن در بندر  آب باقي نمي
 شود.  فرماندهي دريايي ارتش عراق چندين برابر مي

شوند كه هر  بار ديگر دو فروند هواپيماي دشمن وارد صحنه نبرد مي 0755در ساعت 
گيرند و يكي  مورد اصابت قرار مي“ 14اف ـ ”هواپيماي هاي فنيكس  دوي آنها توسط موشك

گردد كه  فارس فرو رفته و ديگري در سواحل كويت ساقط مي از آنها به درون آبهاي خليج
 ماند. نيمي از پيكر آن از آب بيرون مي

بامداد روز هشتم آذرماه كه ديگر جنگ مغلوبه  0835روز هفتم آذر سرآمد و در ساعت 
براي انهدام “ AGM-65”هاي هوا به سطح ماوريك  ماي فانتوم مجهز به موشكشده بود، هواپي

كن دشمن با شليك چهار فروند  و يك ناو مين جمع“ اوزا”انداز  يك ناوچه تندروي موشك
يكم  سازند. خلبانان اين هواپيما سروان علي بختياري و ستوان موشك آنها را منهدم مي

 حسين خلعتبري مكرم بودند.
يكم خلبان ابراهيم شريفي كه بر روي ناوچه پيكان بود  ر توسط ستوانبار ديگ

سروان حمداله كيان ساجدي از پايگاه  0900شود و اين بار در ساعت  درخواست هواپيما مي
در دهانه خور عبداهللا يك فروند ناوچه دشمن را  0920خيزد و در ساعت  هوايي بوشهر بر مي

 سازد. دهد و آنرا منهدم مي مورد اصابت موشك ماوريك قرار مي
دو فروند ديگر هواپيماي فانتوم وارد منطقه عمليات شدند و تا ورودي  1045در ساعت 

 در دهانه خور عبداهللا پيش رفتند و ديگر هدفي يافت نشد.“ القصر ام”بندر 
يك فروند فانتوم ديگر براساس درخواست اضطراري ناوچه پيكان به  1153در ساعت 

“ P-6”عزام گرديد و شش فروند موشك ماوريك خود را عليه يك فروند ناوچه منطقه نبرد ا
عراقي و دو فروند ناوچه تندروي ديگر شليك نمود كه برابر گزارش خلبانان بر روي راديو، 

 هاي دشمن نيز منهدم شدند.  ناوچه



اكنون در پي گيرودار اين نبرد سهمگين سكوت مرگباري بر منطقه نبرد حاكم شد. 
و “ اوزا”آسا و غير منتظره ناباورانه چندين فروند ناوچه  وي دريايي عراق در يك نبرد برقنير

”P-6 “ فروند هواپيماي جنگنده شكاري از دست داده بود. 5و يك فروند ناو نفربر يكهزار تني و 
يك فروند ناوچه اوزا از ديد همه پنهان مانده بود و زير سكوي االميه پنهان شده بود و 
دستگاههاي الكترونيكي مانند رادار و راديوهاي تاكتيكي خود را نيز روشن نگذاشته بود. در 
نتيجه امكان شناسايي الكترونيكي آن هرگز مقدور نبود. ناوچه پيكان نيز هيچگونه آثار و 

كرد يك فروند اوزاي سالم  ترونيكي از او دريافت نكرده بود و هيچكس باور نميعاليم الك
زدند  ديگر در منطقه نبرد حضور داشته باشند. فرماندهان عراقي هم هرچه او را صدا مي

 ناخداي باهوش آن هرگز پاسخي نداد. 
فرمانده ناوچه پيكان سرخوش از پيروزي در يك عمليات مشترك دريايي پيروزمند 

شود و با  از اسكله البكر جدا مي 12:47گيرد كه به خانه بازگردد و در ساعت  تصميم مي
گروهي از اسراي عراقي كه از روي اسكله و از روي آب دريا گرفته و به درون ناوچه منتقل 

 كند. نموده بودند به سوي پايگاه دريايي بوشهر حركت مي
كه امواج الكترومغناطيسي ناوچه اوزا را  پيكان هنوز چند مايلي از اسكله دور نشده بود

كند ولي اندكي دير شده بود و همان ناوچه اوزايي كه  در اطراف اسكله األميه دريافت مي
شود.  خود را در پناه اسكله األميه پنهان داشته بود موفق به شليك نخستين موشك خود مي

وپخانه ضدهوايي ناوچه اين موشك در آخرين لحظات پرواز به سوي ناوچه پيكان توسط ت
شود. موشك دوم عليه پيكان شليك و اين بار  پيكان هدف قرار گرفته و روي هوا منهدم مي

آيد. فرمانده ناوچه ناوسروان همتي به ياران و همرزمان خود  در پاشنه ناوچه پيكان فرود مي
سوم بر و اسراي عراقي دستور مي دهد كه ناوچه را ترك كرده و در آخرين لحظات موشك 

 نشيند. سينه قهرمان اين نبرد دريايي مي
فارس  پيكان با دنيايي خاطره از ميدان رزم هفتم و هشتم آذر به درون آبهاي نيلگون خليج

 .پيوندد غلطد و ناخدا همتي به اسالف خود كهنمويي و بايندر و ميالنيان مي فرو مي



شود.  وارد منطقه نبرد مي 1335هاي ماوريك در ساعت  هواپيماي فانتوم مجهز به موشك
اگرچه اين هواپيما با شليك سه فروند موشك ماوريك همان ناوچه اوزاي مهاجم را هدف قرار 

 .شود سازد، اما موفق به نجات پيكان نمي دهد و آنرا منهدم ساخته و به زير دريا روانه مي مي
ناوچه را تا  ترديد قهرمان دريايي اين عمليات ناخدا همتي است كه جوانمردانه بي

آخرين لحظات تنها نگذاشت و به شهادت رسيد. ديگر قهرمان دريايي بازمانده اين عمليات 
افسر دوم ناو به نام ناوبانيكم سعيد كيوانشكوهي بود كه در پايان عمليات جستجو و نجات 
پس از سه شبانه روز شناور بودن بر آبهاي خليج فارس دو بار شانس نجات توسط هليكوپتر 

ا پيدا كرد كه سخاوتمندانه يكبار اين شانس را به هموطن خود و از همرزمان خود بر روي ر
ناوچه پيكان تقديم نمود و بار ديگر نجات يك اسير عراقي را بر نجات جان خويش ترجيح 
داد و در آخرين روز جستجو و نجات به طور تصادفي او را بر روي آب شناور ديدند و نجاتش 

بر لوح تاريخ نبردهاي هوايي و دريايي چون “ مرواريد”تيب عمليات مشتركدادند. بدين تر
 نگيني درخشان جاودان باقي ماند.

ستوانيكم خلبان ابراهيمي شريفي از ديگر شهداي اين عمليات بود كه بر روي ناوچه  
پيكان وظيفه هدايت هواپيماها را عليه اهداف بر عهده داشت كه او با غرق شدن ناوچه 

 بر پهنه نيلگون ناپديد شد. پيكان
 

 ضربات و تلفات وارده به دشمن
 .و يك نفربر هزار تني  “P-6”ناوچه  3و ) OZA(“ اوزا”انداز  فروند ناوچه موشك 3انهدام الف ـ 

افكن دشمن از انواع  ب ـ انهدام پنج فروند هواپيماي جنگنده رهگير و جنگنده بمب
”MIG-23 “ و”SU-22 .“ 

 داران و سربازان نيروي دريايي عراق. نفر افسران و درجه 16گرفتن ج ـ به اسارت 
 “.االُميه” و “ البكر” هاي  ـ انهدام تجهيزات و امكانات جاسوسي ارتش عراق بر روي اسكلهد 

 

 بحث پاياني
ضرورت توجه به تجارب تلخ و شيرين سالهاي دفاع مقدس از منظره حفظ اين حماسه 

تاريخچه جنگ و لزوم ارتقاء دانش و آگاهي جوانان در راستاي حفظ جاودان، مطالعه عميق 
 .شهيد سرافراز نهاجا در طي سالهاي جنگ تحميلي 1291آمادگي رزمي ن.م و سرانجام يادي از 



4Fهاي الوليد نظير و غرورآفرين حمله به مجموعه پايگاه عمليات بي

1 
رو، خلبانان زبده و ساير تعدادي از مسئولين وقت ني 59و  1358هاي  مقدمه: در سال

ي بيگانگان  هاي زيركانه مهري قرار گرفته يا توسط طرح كاركنان در شرايط انقالبي مورد بي
كه در تدارك درهم شكستن نظام تازه تأسيس بودند، آگاهانه يا ناآگاهانه به اشكال مختلف 

با به صدا درآمدن  از خدمت رها شده بودند. با اين حال گروهي از آنان غيرت به خرج داده و
ريزي عمليات  دار طرح ناقوس جنگ، داوطلبانه به خدمت بازگشتند. جمعي از اين افراد عهده

هاي مهم، امكانات و تأسيسات زيربنايي،  هوايي عليه دشمن شدند. بمباران پياپي هدف
ين هاي سنگ افكن توسط خلبانان ايراني، عراق را واداشت تا بخش قابل توجهي از انواع بمب

هاي  هايي از ديگر هواپيماها و دستگاه ، نمونه25و  23-هاي ، ميگ16و  22-مانند؛ توپولف
هاي  ارزشمند رادار و غيره را از دسترس نيروي هوايي ايران خارج و به مجموعه پايگاه

كه نسبت به ايران در دورترين نقطه قرار داشت، گسترش دهد. اين سه “ الوليـد”ي  گانه سه
غرب عراق و نزديكي مرز اردن قرار داشتند و با محاسبات معمول هرگز پايگاه در 

يا اَلوليد پس از دو بار  3-هاي ايران قادر به دستيابي به آنها نبودند.انجام عمليات اچ افكن بمب
به  1981آپريل  4مطابق با  1360فروردين  15كاره، باالخره در تاريخ پنجشنبه  اجراي نيمه

عنوان فرماندهي نيروي هوايي و  ر، در زمان سرهنگ جواد فكوري بهليدري سرگرد براتپو
معاون عملياتي وقت نهاجا؛ سرهنگ خلبان محمود قيديان كه با همراهي خلبانان؛ سرهنگ 
بهرام هشيار، فريدون ايزدستا، پرويز پيروز مدير اطالعات و عبدالعلي قاسميان جانشين مدير 

هوشيار جانشين معاون عمليات، طراحي و اطالعات، سرهنگ علي دهنادي و رسول 
هاي عمليات را بر عهده داشتند برگ زريني بر تاريخ پر افتخار شركت نهاجا در  ريزي برنامه

هاي طوالني عالمت سئوالي بزرگ در ذهن طراحان عمليات  جنگ تحميلي افزود و سال
غيرممكن! چگونه اجرا هوايي و خلبانان جهان باقي گذاشت كه؛ اين عمليات پيچيده و ظاهراً 

توان يافت.  تر نظير آن را مي هاي هوايي كم شد؟ عملياتي كه در نوع خود در تاريخ جنگ
ترين آمار ارايه  هاي دشمن منجر شد (كم پروازي موفق كه به انهدام تعداد زيادي از پرنده

است) و باعث بوده  3-فروند هواپيما و بالگرد در پايگاه اصلي و دو پايگاه فرعي اچ 48شده، 
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شد از آن پس صدام و ايادي او در هيچ نقطه از خاك عراق از حمالت نيروي هوايي 
جمهوري اسالمي ايران احساس امنيت نكنند. اين مأموريت حدود چهار ساعت و پنجاه 

كار گرفته  سابقه در عمليات رزم هوايي با امكانات به دقيقه به طول انجاميد، كه ركوردي بي
هاي مختلفي از آن در  هايي از عمليات، روايت داشتن بخش به دليل محرمانه نگه شده بود! اما

تواند سبب كاهش اهميت و  هاي مختلف و حتي در ميان خلبانان منتشر شد كه مي رسانه
تناقض در عملكرد اين تيم قوي در يك عمليات ماهرانه شود. اميد است امروز كه بيش از 

تري از اين عمليات را به آگاهي همكاران  وانيم تصوير كاملسال از آن ماجرا گذشته، بت 28
ويژه نسل امروز و فردا برسانيم تا درسي باشد براي آيندگان  جوان و مردم عالقمند كشور، به

اي انجام داد،  العاده با تفكر و تجهيزات موجود، كارهاي خارق“ شود اگر بخواهيم مي”كه  و اين
 ي آن كمر راست نكند.  يري از ضربهكارهايي كه دشمن در عين غافلگ

ريزي خوب عمليات، سبب شد يك پرواز نسبتاً بدون مشكل به منطقه  طراحي و برنامه
 عراق انجام شود و يك دسته هشت فروندي فانتوم سه پايگاه مهم آن را درهم بكوبند.  3-اچ

اي  ويژه براي ارتقاي سطح ايمني حمله به الوليد تمهيدات مختلف حفاظتي و عملياتي
ي زير از شمال خاك عراق و  در نظر گرفته شد. مسير انتخاب شده براي حمله مطابق نقشه

ي  غبر اين كشور بود كه بعداً تغييراتي جزئي توسط سرگروه (ليدر پروازي) و دو سه مهره
 مهم ديگر در آن اعمال شد:



 
 : دو مسير پيشنهادي شمال بغداد و شمال عراق (تصويبي)1عكس 

ارتفاع  هاي اين عمليات، انجام چهار دوره سوختگيري هوايي در ترين ويژگي يكي از مهم
بيني سه  بسيار پايين بود كه دو نوبت آن در خاك كشور بيگانه انجام شد. همچنين پيش

ي سوختگيري روي  هواپيماي رزرو (يك فروند روي زمين و دو فروند تا پايان اولين مرحله
همدان، عالوه بر  ي در پايگاه شهيد نوژه 4-درياچه اروميه) و سه فروند پوشش هوايي اف

از تبريز به اين پايگا و تأمين پوشش هوايي  5-دي از خلبانان و هواپيماهاي افگسترش تعدا
 شود. منطقه و مسير، جزو نقاط قوت طراحي عمليات محسوب مي

 

 مسيرشمال بغداد

 مسيرشمال عراق

 اردن

 عربستان

 سوريه

 تركيه

 ايران
پايگاه هـوايي   عراق

 شهيد  نوژه

 

هـاي   مجموعه پايگـاه 

 ي الوليدگانهسه

محل اولـين  

 سوختگيري
محل دومين 

 سوختگيري
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س از آنجا كه عزم راسخي براي دستيابي به اين هدف دور دست در مسئولين وجود داشت، پ
را پذيرفتند (ريسك اين   از دو بار عمليات ناموفق، نا اميد نشده و ريسك چنين مأموريت پر مخاطره

درصد تخمين زده شده بود) تا باالخره هدف محقق شد. چون دومين اجراي 90تا  80عمليات بين 
وه بر غرب لغو شده بود، در سومين تالش عال ي شمال مأموريت به دليل خرابي شديد هوا در منطقه

نيز عازم منطقه  5-گزارش هواشناسي، در لحظات طلوع خورشيد يك فروند هواپيماي دو كابينه اف
 . شد و از نزديك مناسب بودن وضعيت جوي را مورد بررسي قرار داد

در دو  707-رساني در خاك خودي، چهار فروند تانكر بوئينگ در اجراي عمليات سوخت
ها، مسئوليت اين مهم را برعهده داشتند. از سوي  ديگر  مرحله براي رفت و برگشت فانتوم

تن سوخت و فقدان هرگونه وسيله دفاعي 87چون هواپيماي تانكر فوق با داشتن حدود 
شدند، پايگاه هوايي تبريز با ده فروند  هاي دشمن محسوب مي ي خوبي براي شكاري طعمه

دار بود. در  اچه اروميه عهدهتمام مدت پوشش هوايي تانكرها را در جنوب دري 5-شكاري اف
شرقي خاك  هاي شمال غرب و نظارت بر بخش همين حال پوشش هوايي منطقه وسيع شمال

كه از اصفهان به پرواز درآمده بودند تأمين كردند.  14-كت يا اف عراق را هواپيماهاي تام
رام رستمي انجام يك سورتي پرواز به خلباني سروان عباس بابايي و كابين عقب او سروان شه

ساعت  9ي عمليات، به مدت  ي بامداد تا ساعاتي پس از خاتمه كه از ساعت شش و ده دقيقه



رساني  كوشي و تالش سرلشگر شهيد بابايي است. به منظور سوخت دقيقه يادآور سخت 15و 
هاي پوشش هوايي، يك فروند تانكر ديگر در منطقه  كت و فانتوم به چهار سورتي پرواز تام

 رساني را برعهده داشته است.  ي غرب كشور وظيفه سوختسوختگير
اي آگاهي به موقع از اوضاع عملياتي دشمن  مسئله مهم ديگر در چنين عمليات گسترده

آوري اخبار، يك فروند  هاي شنود زميني و ساير منابع جمع است. بدين منظور عالوه بر پست
ه ديده وظيفه كسب هرگونه ي دور نيز با تجهيزات كامل و خدمه 130-هواپيماي سي

اطالعات را از مكالمات نيروهاي دشمن داشتند تا با ارسال همزمان اطالعات در قالب رمز 
 تر كنند.  سازي را براي مسئولين ساده گيري و تصميم كار تصميم

ي اين تدابير هنوز نقاطي بودند كه پوشش راداري مناسبي نداشته و احتمال  با همه
من از آنها وجود داشت. لذا بايستي براي كنترل اين نقاط هم تدبيري هاي دش نفوذ شكاري

انديشيده شود. به اين دليل يك فروند هواپيماي سبك ارتباطي بونانزا گشت اين مناطق را 
هاي عراق را با  باني بصري هرگونه تحرك احتمالي شكاري صورت ديده انجام داده و خلبان به

 ر داشت. خطر انداختن جان خود زير نظ به
افكن به  ريزي دقيقي، دقايقي مانده به طلوع خورشيد ده فروند بمب با چنين برنامه

خلباني بيست افسر خلبان كابين جلو و عقب باند پايگاه شهيد نوژه را ترك كرده و پس از 
الي  سوختگيري موفق روي درياچه اروميه، مرزهاي غرب كشور را پشت سر گذاشته و از البه

ي چهار فروندي به ليدري سرگرد  يق و پر برف شمال عراق در قالب دو دستههاي عم دره
كيلومتر از مبداء شدند. دو فروند  1500اله براتپور راهي هدفي در فاصله تقريبي  فرج

بايست  خواست همراه گروه باشند اما به داليل فني نمي هواپيماي رزرو نيز اگرچه دلشان مي
عد از اطمينان از عدم وجود هرگونه مشكلي همرزمان را ترك و آنان را همراهي كنند و لذا ب

  به پايگاه مراجعت كردند.



 
 ها يا فانتوم با دو باك اضافي بنزين زير بال 4-: يك فروند هواپيماي اف3عكس 

رادار همدان و تبريز هم با آنكه اجازه صحبت با خلبانان را نداشتند و در واقع يكي از 
هذا با اعزام نفراتي از عمليات، اجراي آن در كمال سكوت راديويي بوده، معنكات بارز انجام 

ترين تحركات و احتماالت از نظر دور نماند. فرمانده سايت  ستاد نهاجا تقويت شد تا كوچك
اله افروز همراه با ستوانيكم مصطفي اردستاني با اعزام يك فروند  رادار تبريز ستوانيكم عين

در عصر روز قبل از اجراي عمليات به تهران احضار و پس از  "فالكونجت "هواپيماي سريع 
 گشتند.  توجيه كامل نيمه شب با وجود هواي نسبتاً خراب به پايگاه باز مي

ها بتوانند به هدف برسند بايستي دو بار ديگر در خاك دشمن عمليات  براي آنكه فانتوم
 747-يگر طراحي شد. دو فروند بوئينگاي د سوختگيري را انجام دهند. به اين منظور نقشه

رساني داشتند در  كه از هواپيماهاي مدرن و روز نيروي هوايي ايران بودند و قابليت سوخت
قالب يك پرواز معمول در فرودگاه دمشق فرود آمدند. سرهنگ خلبان فريدون ايزدستا از 

ايت آن در شرايط غير عنوان افسر ناظر بر انجام دقيق عمليات و هد طراحان عمليات خود به
 مترقبه همراه يكي از تانكرها در كابين يكي از هواپيماها حضور داشت. 

ها بايد پس از رسيدن به تقاطع مرز عراق، تركيه و سوريه با گردش به چپ از  فانتوم
اليه مرزهاي غربي عراق به سمت هدف ادامه مسير دهند و تانكرها نيز با يك برنامه  منتهي

طوري كه نياز به هرگونه مكالمه راديويي از بين برود، در  ه و دقيق بهزمانبندي شد
ها را پيدا كرده و در مسير نفوذ به آنها سوخت مورد نياز را واگذار  افكن غرب عراق بمب شمال



توانست يك  كنند. اين عمليات قرار بود در ارتفاع هزار پا باالي زمين انجام شود كه خود مي
حال اگرچه بيشتر مسير بياباني بود و فاقد  و حساس تلقي شود. با اينمأموريت پر مخاطره 

مناطق مسكوني اما در اين ارتفاع احتمال ديده شدن توسط رادارهاي دشمن وجود داشت و 
 هاي دشمن نيز متصور بود.  امكان هدف قرار گرفتن توسط شكاري

دستا، قاسم هاي عملياتي، سرهنگ ايز سرهنگ بهرام هوشيار سرپرست گروه طرح
گلچين و سرگرد براتپور كه از اين موضوع بسيار نگران بودند چند بار از فرمانده نيرو خواسته 
بودند تا مسئولين سياسي كشور را راضي كند با مسئولين كشور سوريه كه آن زمان نقش 

كرد هماهنگي به عمل آورند تا از خاك آن كشور استفاده شود،  يك دوست خوب را ايفا مي
 ترين آن وارد نكردن سوريه در اين جريان بود.  ا به داليلي اين موافقت حاصل نشد كه مهمام

ها و  ها بود كه لباس رزم بر تن كرده و آماده جانبازي در راه آرمان خلبانان كه سال
ميهن خود بوده و از كشته شدن ابايي نداشته و در شرايطي كه ايران اسالمي و انقالبي هر 

كرد. از گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي بيشتري را تحمل ميروز فشارهاي 
پذير نبود! از شروع جنگ هم بيش از  دست رفتن هر هواپيما يا خلبان آن به سادگي جبران

شش ماه گذشته و معلوم نبود پايان آن كي خواهد بود. بدين سان سرهنگ ايزدستا، 
ه عمل حاضر بودند طي يك هماهنگي سرهنگ گلچين و سرگرد براتپور كه در صحن

جاي پرواز در مرزهاي غربي عراق، چند مايلي وارد مرزهاي  گذارند به خصوصي با هم قرار مي
پيكر  شرقي سوريه شده و از ميزان خطر لو رفتن بكاهند. اين چنين بود كه تانكرهاي غول

تهران بودند ارتفاع  برابر برنامه زمانبندي شده در شمال شرقي سوريه وقتي به ظاهر عازم
ها شدند. خوشبختانه ليدر دسته  خود را كم كردند و در دوره ايستايي منتظر رسيدن فانتوم

ها به محض گردش به داخل خاك سوريه تانكرها را ديده  و عمليات سوختگيري  افكن بمب
اي كه از قبل تعيين شده فيوز مهمات با  ي سوختگيري در نقطه آغاز شد. پس از خاتمه

عالمت ليدر مسلح شده و گروه به سه دسته پروازي تقسيم شدند (دو دسته سه فروندي و 
 يك دسته دو فروندي.)

هر دسته پروازي بايد يك پايگاه از سه پايگاه را بمباران كنند و مسير را به سمت 
 كه تانكرها ادامه دهند. آنها از كنار مرز غربي اردن و عراق وارد خاك دشمن شده و هنگامي



شان رد شد به سمت آنها گردش كردند. پدافند دشمن كه هرگز  ها از مقابل شانه چپ پايگاه
داد در مقابل اين حمله كامالً غافلگير شد و پس از  اي را نمي احتمال وقوع چنين حمله

ها پدافند هوائي شروع به شليك كردند. بمباران با موفقيت  ها تازه توپ اصابت اولين بمب
 48نا به اظهار مقامات عراقي كه توسط نيروهاي خودي شنود شده حداقل انجام شد و ب

هواپيما و بالگرد از انواع مختلف منهدم شدند. از اين لحظه مأموريت آشكار شده و تمام قواي 
 دشمن معطوف مقابله با عقابان آسمان ايران شد! 

ا به خود معطوف و حاال موقع انجام عملياتي ديگر بود كه توجه نيروي هوايي عراق ر
ي خطر را ترك كرده يك بار ديگر  كند تا قهرمانان جان بر كف بتوانند به سالمت منطقه

-هاي اچ سوختگيري كنند و به ميهن بازگردند. بدين منظور تقريباً همزمان با بمباران پايگاه
اليشگاه به ليدري ستوانيكم مصطفي اردستاني از پايگاه تبريز، پا 5-سه فروند هواپيماي اف 3

كركوك را به آتش كشيدند و موقع بازگشت اهداف ديگري را در مسير با فشنگ مسلسل 
كه در جنوب درياچه گشت  5-هاي اف مورد هدف قرار دادند. همچنين دو فروند از شكاري

زدند با هماهنگي رادار منطقه با ازدياد ارتفاع به سمت مرز عراق، يك پرواز ايذايي را  مي
ي حمله به الوليد گيج  بدين سان تمام توجه و توان دشمن كه هنوز از ضربه انجام دارند و

 بود به اين حمالت معطوف گرديد. 
از هشت فروند فانتوم شركت كننده در حمله به الوليد، هواپيماي سرگرد محمود 
خضرايي و ستوان اصغر باقري(كابين عقب) در تركش بمب هواپيماي همراهش رفته و عالوه 

هاي هيدروليك آن پاره شد و با نشت روغن  ت متعدد در بدنه، يكي از لولهبر صدما
شد، امكان باز شدن دريچه تر مي كه كنترل هواپيما هر لحظه سخت هيدروليك ضمن اين

سوختگيري هم ميسر نبود و آنها مجبور شدند در پايگاهي با امكانات ضعيف و باند كوتاه در 
هايي هم براي دو خلبان اين هواپيما در سوريه اتفاق افتاد سوريه فرود اضطراري كنند. ماجرا

 هاي خوب و سريع، آنان همان روز با يكي از تانكرها به ايران باز گشتند.  ولي با هماهنگي
با امكانات و كاركنان خبره وارد سوريه شده و  130-بالفاصله يك فروند هواپيماي سي

 يده پايان يافت. صدمه د 4-ظرف بيش از يك ماه، كار تعمير اف



عنوان كابين عقب به سوريه  سروان خلبان محمود اسكندري و محمد جوانمردي به
اعزام و با انجام يك پرواز آزمايشي و رفع مشكالت مختلف كه كشور ميزبان ايجاد كرده بود 

خودي مسير قبلي را براي بازگشت  707-باالخره با انجام سوختگيري هوايي از بوئينگ
هاي عراق به محض نزديك شدن آنها به  ند اما به داليلي پرواز لو رفته و شكاريانتخاب كرد

كه فانتوم صدمه ديد دوباره  مرز عراق، ايشان را مورد اصابت موشك قرار دادند. با توجه به اين
هاي صدمه ديده منتظر شد. بعد  به پايگاه قبلي بازگشته و چند روز ديگر براي تعمير قسمت

ها براي جلوگيري از خروج هواپيما، آنها يك  رغم تالش سوري هواپيما و علياز آماده شدن 
پرواز سنگين آزمايشي را روي پايگاه و در حضور مقامات سوري انجام داده و بعد از تأييد 

كه در  شد. خلبانان با وجود اين رفع عيوب، برنامه ريزي براي بازگشت به ايران انجام مي
مجدداً مسير بازگشت را از ارتفاعات شمال عراق ذكر كردند و حضور افسر اطالعات سوري 

ي اجراي عمليات برگشت انجام دادند بالفاصله پس از پر كردن  توجيه كاملي را از نحوه
ها از تانكر خداحافظي كرده و در يك اقدام غافلگيرانه مسير گذشتن از مركز خاك  باك

 دشمن را در ارتفاع پايين را بر گزيدند. 
هاي اضافي را پس از تخليه شدن در مناطقي كه  براي آنكه بنزين كم نيايد باك آنها

نيروهاي دشمن مستقر بودند رها كردند تا شايد همين مختصر هم سبب وحشت آنان شود. 
ي آخرين فانتوم از گروه حمله به  باالخره با ياري خداوند متعال و طرح خوب و غافلگيرانه

شود به سالمت در پايگاه  ليات سوختگيري در غرب كشور موفق ميالوليد نيز با انجام يك عم
 همدان به زمين بنشيند. 

ي حفاظت اطالعات، سوختگيري هوايي در ارتفاع پايين و  حمله به الوليد از جنبه
فروند از انواع  48مسافت پرواز، همچنين ميزان خسارت وارده به دشمن كه حاكي از انهدام 

كيلومتر در پنج 3000نظير بوده و طي مسافتي بالغ بر  در نوع خود بي هواپيما و بالگرد بود،
ي آمادگي بسيار باالي نيروي هوايي جمهوري اسالمي در  دهنده وقفه نشان ساعت پرواز بي

هاي داخلي و بيش از شش ماه شركت مستمر  ها، بحران زماني بود كه عالوه بر قطع وابستگي
 كمر نيروي هوايي كشورهاي قدرتمند را در هم بشكند.  توانسته و انجام عمليات سنگين مي



اميد است، ملت عزيز و همكاران جوان بتوانند عظمت و شجاعت جان بر كفان و 
هاي آتي و افزايش  كسوت خود را به روشني درك كرده و الگويي براي طراحي همرزمان پيش

 سطح بازدارندگي بردارند.
 

 ان دورانعمليات سياسي نظامي شهيد سرهنگ خلب
شد. او كه با عدم تحقق اهداف  با ادامه جنگ رؤياي خام صدام حسين تبديل به يأس 

در  61نظامي خود به روزنه اجالس سران كشورهاي غير متعهد كه قرار بود اواسط سال 
 بسته بود. بغداد تشكيل شود دل

كه هيچ  جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از اعضاي ثابت اين اجالس اعالم نمود
هيأتي از سوي تهران در اين اجالس شركت نكرده و اصوالً بغداد محل امني براي برگزاري 

باشد. اين بيانيه رژيم عراق را بر آن داشت تا اعالم نمايد كه امنيت شهر  اين كنفرانس نمي
هاي زمين به هوا، رادارهاي پيشرفته، توپخانه ضدهوايي و  بغداد تحت پوشش انواع موشك

 ظت دائمي انواع هواپيماهاي جنگنده قرار دارد.محاف
اكنون آزمون بزرگ ديگري در انتظار نهاجا بود تا عزم راسخ جمهوري اسالمي ايران را 
مبني بر عدم تشكيل اجالس ياد شده و ناامني شهر بغداد اثبات نمايد. بر اين اساس 

د به عنوان هدف انتخاب شد. پااليشگاه الدوره كه در داخل محدوده شهر بغداد قرار گرفته بو
ها باقي مانده و  زيرا در صورت اجراي مأموريت، دود و آتش حاصل از انفجار مواد نفتي ساعت

شد، ضمن اينكه اثرات رواني آن نيز براي  اي براي موفقيت عمليات محسوب مي سند زنده
 مردم شهر قابل مالحظه بود.

خلبانان نهاجا از بين تعدادي داوطلب  ترين تن از برجسته 6براي انجام اين مأموريت 
انتخاب كه دو فروند نقش اصلي را بر عهده  F-4فروند هواپيماي  3انتخاب شدند. سپس 

هواپيماها در سكوت كامل راديويي از پايگاه شهيد  1361تيرماه  30داشتند. در سحرگاه روز 
 .فضاي خاك دشمن نفوذ كردندنوژه همدان با پرواز در ارتفاع پايين دل آسمان را شكافته و به 

دسته پروازي به ليدري يكي از خلبانان فداكار و با تجربه نهاجا به نام سرهنگ عباس 
دوران پس از عبور از ديوار دفاعي و شبكه آتش ضدهوايي دشمن خود را به فضاي شهر 



خود را  هاي شهر صداي غرش هواپيماي بغداد رسانده و با پرواز در ارتفاع كم بر فراز خيابان
به گوش سران و مردم بغداد رساند. بدين ترتيب حضور قدرتمند نهاجا و ناامن بودن شهر 

 بغداد در معرض افكار عمومي جهان قرار گرفت.
خلبانان پس از نمايش قدرت پروازي، هواپيماهاي خود را به بخش جنوبي شهر رسانده 

از بمباران پااليشگاه و در حين  و چندين تن بمب را روي پااليشگاه الدوره رها كردند. پس
بازگشت هواپيماي ليدر دسته مورد اصابت پدافند هوايي دشمن قرار گرفت و خلبان هواپيما 
سرهنگ عباس دوران، طعم شيرين شهادت را به اسارت بر دشمن ترجيح داد. او در آخرين 

ف شهر كوبيد تا اي از تأسيسات مهم اطرا لحظة قبل از سقوط، خود و هواپيمايش را به نقطه
با شهادت خود، ترفند سياسي صدام را در مقابل چشمان خبرنگاران خارجي نقش برآب 

 نمايد. تشكيل اجالس سران غيرمتعهدها در بغداد منتفي و به كشور ديگري موكول شد.
به خلباني سرهنگ محمد اسكندري  مأموريتشايان ذكر است كه هواپيماهاي دوم اين 

بود كه با وجود اصابت موشك توانست با مهارت هواپيماي صدمه خورده خود را به سالمت 
 در پايگاه همدان فرود آورد.

   



  



  

 



5Fفرماندهي اطالعات و شناسايي الكترونيكي (فاشا)

∗ 
 

آوري و  فرماندهي اطالعات و شناسايي الكترونيكي به عنوان سازمان مسئول جمع
پردازش اطالعات سيگنالي كشور با امكانات محدودي (با استعداد دو گردان اطالعات 

در نهاجا تأسيس شد و به دليل اهميت زياد  50سيگنالي و اطالعات تصويري) در اوايل دهه 
طرح  1354آن تدارك ديده شد، در نتيجه در سال آن برنامه مفصلي در جهت گسترش 

) بين وزارت IBEXجامع سيستم اطالعات (الكترونيكي و تصويري) كشور تحت عنوان (پروژه 
جنگ سابق ايران و چندين شركت عمده آمريكايي، با اعتبار اجرايي بالغ بر چند ميليارد دالر 

 باشد: منعقد گرديد. ساختار طرح شامل واحدهاي زير مي
 مستقر در ستاد نهاجا )SAC(الف ـ يك مركز تجزيه و تحليل اطالعات سيگنالي 

در مناطق شيراز و جنوب، همدان و غرب، تهران  )RPC(اي  ب ـ سه مركز پردازش منطقه
 و شمال.
 ايستگاه ثابت و نه ايستگاه متحرك زميني؛ 12ج ـ 

 )F_27و  707، بوينگ ـ 130د ـ شش ايستگاه پرنده (هواپيماي سي ـ 
 )APC(و ـ يك مركز پردازش هوايي 

 ز ـ دو ايستگاه مخابراتي زميني و يك ماهواره مخابراتي جهت ايجاد يك شبكه مستقل ارتباطي
 سازيهاي پيشرفته ح ـ يك واحد آموزش مستقل با استفاده از شبيه

 

با پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي، همه فعاليتهاي مربوط به گسترش تجهيزات و 
 افزايش ظرفيت عملياتي يگان پيش گفته به حالت تعليق در آمد.

 

 ساير مسئوليتهاي سازماني
 )IMINTاطالعات تصويري (

اطالعاتي تصويري شامل انواع فعاليتهاي تصوير برداري انتقال، تفسير، تجزيه و تحليل 
تجاري نيز بايگاني و تكثير است كه عالوه بر كاربردهاي نظامي در ساير امور تحقيقاتي و 

                                                 
 سرهنگ هوايي مجيد قرصي عنبراني ∗



ترين وظايف است  كاربرد دارد. براي فرماندهان مشاهده و تشخيص تهديد جزء مشكل
 :گيرد نيروي هوايي سيستمهاي تصوير برداري را در جهت وارد زير به كار مي

 

 شناخت و تأييد فناوري تواناييهاي دشمن •
 ريزي عمليات جنگي براي طرح Terrainهاي  تجزيه و تحليل مشخصه •
 هاي جغرافيايي ـ نظامي منطقه نقشهتهيه  •
 مراقبت از نيروها و تحركات آنها •
 ) نيروهاي دشمنTargetingيابي / زني ( هدف •
 ارزيابي خسارات جنگ •

در واقع اطالعات تصويري مهمترين منبعي است كه امكان تجسم عيني منطقه 
جا و همچنين سازد. تهيه بخشي از اطالعات تصويري نها نبرد را براي فرمانده فراهم مي

عهده  پردازش، تجزيه و تحليل، تفسير، تكثير و گزارش كليه اطالعات تصويري نهاجا به
 باشد. فاشا مي

 

 آوري اطالعات آشكار جمع
هاي گروهي، مطبوعات، كتب، ماهواره،  گيري از اطالعات منتشره توسط رسانه بهره

مصاحبه مطبوعاتي مسئولين كشورها برداري از  اينترنت، بازجويي از اسراء و پناهندگان و بهره
هاي كامينت و ايلنت  ريزي جهت برآورد نيازمنديهاي اطالعاتي از شاخه در راستاي برنامه

 .پذيرد مورد نياز و ضروري بوده كه در حال حاضر بصورت ناقص و با حجم كم صورت مي
 

 تجهيزات سازماني
تن دانش تخصصي و كند كه با به روز نگهداش ماهيت مأموريت فاشا ايجاب مي

تكميل تجهيزات اطالعاتي، قادر باشد كليه سيگنالهاي الكترومغناطيسي موجود در 
محيط را دريافت و پس از اعمال پيش پردازشهاي الزم، آنها را شناسايي و سيگنالهاي 
مورد عالقه جهت پردازشهاي بعدي جدا نمايد. الزمه اجراي چنين مأموريتي، دسترسي 

 ت:به موارد زير اس



هاي مختلف (كامنت  ـ سيستمهاي پيشرفته كه قادر باشد همه انواع سيگنالها در طيف1
 و ايلنت) دريافت نمايد.

 ـ تكنيكها و الگوريتمهاي مدرن پردازش سيگنال2
 ـ تكنيكها و الگوريتمهاي مدرن كشف رمز3
 م آنـ تكنيكها و الگوريتمهاي مدرن تجزيه و تحليل سيگنال و استخراج محتويات پيا4
EPL6F(بانكهاي جديد و كامل اطالعات مربوط به اهداف و پارامترهاي فني و عملياتي آنها ـ 5

1( 
 ـ نيروي متخصص ورزيده و با انگيزه6

 

 چرخه توليد اطالعات
اي، پردازش و در مركز،  آوري، تهيه، در مراكز منطقه هاي جمع اطالعات در ايستگاه

 .شوند گيرند. اين موارد در ادامه به اختصار شرح داده مي ميتحت تجزيه و تحليل نهايي قرار 
 

 آوري هاي جمع الف) توليد اطالعات خام در ايستگاه

آوري داراي سيستمهاي ايلنت و كامنت و تعدادي  به طور كلي هر ايستگاه جمع
باشد. سيگنالهاي رهگيري شده، بصورتهاي مختلف (ضبط  دستگاه پردازشي مربوطه مي

بر روي نوارهاي مغناطيسي، پركردن جدولها و فرمهاي مخصوص، ضبط بصورت 
حله پردازش بر روي آنها شوند و همزمان اولين مر ) ثبت و ضبط مي…ديجيتالي و 

اي به همراه  هاي نوبه اي و گزارش هاي لحظه گردد و نتيجه در قالب گزارش اعمال مي
 شود. اي ارسال مي مستندات مربوط به مراكز پردازش منطقه

 

 اي اطالعات ب) مركز پردازش منطقه

گيرد  در مركز پردازش اطالعات دريافتي در اختيار واحدهاي تابعه مربوطه قرار مي
تا تحت دومين مرحله پردازشي قرار گيرد. نتيجه پردازش و تجزيه و تحليل اطالعات 

 شود: به دو صورت استفاده مي
 گيري عملياتي اي به مبادي تصميم ـ گزارشهاي لحظه1

                                                 
1. ELECTRONIC PARAMETERS LIMITS 



 ـ گزارشهاي تفسيري به مراكز تجزيه و تحليل (ستاد)2
 

 ج) مركز تجزيه و تحليل

مراكز پردازش و سايتهاي پرنده در اختيار مركز ماحصل اطالعات توليد شده در 
گيرد. اطالعات دريافتي در مركز تحت پردازش و تجزيه و  تجزيه و تحليل قرار مي

شوند و محصوالت زير توليد و در  تحليل نهايي قرار گرفته، با ساير اطالعات ادغام مي
 شود: اختيار مصرف كنندگان قرار داده مي

 بهنگام نمودن بانكهاي اطالعات اي و  ـ گزارشهاي لحظه1
 اي  ـ گزارشات تفسيري نوبه2
 ـ پارامترهاي فني و عملياتي تهديدات3
ـ تهيه گزارشات جوابيه براي ستاد تخصصي (معاونت اطالعاتي) جهت ارائه به 4

7Fمصرف كننده

1 
 

 فناوري اهداف اطالعات سيگنالي (تهديدها) و چالشهاي آن
 سيستمهاي كامنتالف ـ مشكالت فراواني 

امروزه در دنياي مخابراتي، بر روي ارسال اطالعات بصورت ديتا تأكيد زيادي وجود 
) VOICEميالدي، حجم ارتباطات جهاني بصورت صوت ( 1997دارد. براي مثال، در سال 

اند، اما رشد ساالنه ارسال اطالعات بصورت صوت  و ديتا تا حدودي مساوي يكديگر بوده
)VOICEدرصد بوده، ولي اين رشد و توسعه در رابطه با ديتا  4الي  3ه ارتباطي ) در شبك

% اعالم گرديده است، بنابراين در سالهاي آتي و هزاره سوم بخش اعظمي از 30حدود 
ارتباطات جهاني بصورت ديتا خواهد بود، انتشار اطالعات بصورت ديتا و طراحي هوشمند 

سيگنالها، و رمزگذاري و ارسال آنها با  مشخصات زماني و فركانسي و ساير خصوصيات

                                                 
 پذيرد: آوري به دو روش صورت مي آوري اطالعات در مرحله جمع . طريقه و مبنا جمع1

شـود امـا    آوري اطالعات بر اساس موارد مورد درخواست و در جهت پاسخگويي به نيازمنـديها انجـام مـي    جمع در طريقه اول
 باشد. در روش دوم جستجوي تمام منطقه تحت پوشش جهت دستيابي به هرگونه اطالعات مرتبط مدنظر مي

 پردازد. فاشا در حال حاظر به هر دو طريق به انجام وظيفه مي



) و يا طيف گسترده، و رايج شدن FRQ HOPPINGاستفاده از تكنيكهاي پرش فركانس (
اي در طول  اي و فرامنطقه استفاده از چنين تكنيكهاي پيچيده بوسيله كشورهاي منطقه

توان  ساليان گذشته، وضعيتي را بوجود آورده كه با سيستمها و مقدورات فعلي نمي
 اطالعات مطلوبي را رهگيري نمود.

جهت طراحي، هدايت و كنترل  C4Iامروزه بخشي از اطالعات منطقه از طريق شبكه 
گيرد كه خود در برگيرنده سيستمها و سيستمهاي  عمليات نظامي مورد استفاده قرار مي

باشد. بخش ديگري از اطالعات  جانبي مختلفي جهت دريافت، ارسال و نمايش اطالعات مي
اي در منطقه از طريق يك خط ارتباطي بسيار محافظت شده  تاكتيكي كشورهاي فرامنطقه

)JTIDS8F

، F_15 ،F_14گيرد. اطالعات بسيار مهم و تاكتيكي هواپيماهاي آواكس  ) صورت مي1

E2_C گردد و غيره از طريق اين سيستم ارسال و دريافت مي. 
با دريافت اطالعات از منابع  JTIDSسيستم توزيع اطالعات تاكتيكي مشترك 

سريع آنها، براساس نياز  مختلف، پردازش آنها بوسيله پردازشگرهاي پيشرفته و شناسايي
ها توزيع آنرا نيز بعهده دارد. اين سيستم توانايي رمزنگاري و توزيع سريع  مصرف كننده

 باشد. بيت در ثانيه رادار مي 000/200اطالعات با سرعت انتشار تقريباً 
گيرد و  ) صورت ميTD )TIME DEVISIONبا استفاده از تكنيك  JTIDSسيستم توزيع 

تاتيكال  500مصرف كننده اطالعات اعم از زميني، هوايي و دريايي تا فاصله  3000بيش از 
 .باشند ) ميTIME SHAREبندي ( مايلي قادر به دريافت اطالعات بصورت زمان

 

 ب ـ مشكالت فراروي سيستمهاي ايلنت
مأموريت اصلي يك سيستم ايلنت، رهگيري سيگنالهاي راداري ساطع شده از سوي 
اهداف مورد نظر است. هر چند همه رادارهاي نظامي جزء اهداف اصلي چنين سيستمي 

باشد، زيرا اصوالً  قرار دارند ولي رهگيري همه آنها از اولويت يكساني برخوردار نمي
يه (ساكن) اولويت باالتري دارند، هرچند رهگيري اهداف نظامي متحرك نسبت به بق

بدليل وجود برخي حقايق، رهگيري اهداف متحرك (نسبت به ساير) بسيار پچيده 

                                                 
1. JOINT TACTICAL INFORMATION DISTRUBTION SYSTEM 



باشد و نياز است سيستم رهگيري اهدافي خاص را با اولويت باال انجام دهد. عوامل  مي
شود كه  آوري اطالعات الكترونيكي مي زيادي موجب پيچيدگي كار سيستم جمع

 باشد: رين آنها به شرح زير ميمهمت
نوع رادار در جهان ساخته شده و  4030بيش از  1996ـ برابر آمارهاي منتشره تا سال 1

 مورد استفاده قرار دارند، كه از اين تعداد:
 باشد. ) ميFrequency Agilityنوع آنها داراي فركانس متغير ( 100بيش از  •

 .دارند PRFنوع رادار تغيير در  500بيش از  •
) آنها Footprintاي وجود دارد كه خصوصيات شكل موج ( اميتر ماهواره 450حدود  •

 مشابه باند فركانس رادار است.

TWTاستفاده از  • 9F

 Agilityهاي ترانزيستوري ساير محدوديتهاي ايجاد  ها و فرستنده1

 در سيستمهاي رادار را برطرف نموده است.

در كاربردهاي  LPIتكنيك  همچنين ظهور جديد نسل جديدي از رادارهاي با •
 تر نموده است. نظامي مشكل پيچيده رهگيري اين گروه سيگنالها را بازهم پيچيده

 .نزديك شده است KHZ 500به  RPFو فركانس  10nsعرض پالس رادارها به حدود  •
 

ـ برابر رهگيري سيگنال يك اميتر (متحرك) نياز است كه هر دو آنتن گيرنده و 2
اندازه مدتي كه گيرنده بتواند پارامترهاي سيگنال را محاسبه كند) در روبروي فرستنده (به 

) آنتن فرستنده بر لوب آنتن گيرنده منطبق Lobeهم قرار گيرند يا به عبارتي ديگر، لوب (
(ولي در جهت مخالف) گردد و از آنجا كه معموالً هر دو آنتن (يا الاقل آنتن فرستنده)، در 

باشد، احتمال رهگيري سيگنالها كاهش  ) ميAzimuthزاويه سمت (حال اسكن حول محور 
 گردد. يافته و تنها به زمان روبرو قرار گرفتن دو آنتن محدود مي

 

ـ بدليل رعايت مسائل حفاظتي و تاكتيكي، اغلب اهداف در زمان محدودي از اميتر 3
 كنند. (رادار) استفاده مي

 

                                                 
1. TRAVELING WAVE TUBE 



باشد) براي مقابله و  آنها هدف اصلي سيستم ميـ معموالً اميترهاي نظامي (كه رهگيري 4
دشمن مبادرت به استفاده از انواع تكنيكهاي  ECMهمچنين ايمني بيشتر در برابر تجهيزات 

ECCM تر شدن رهگيري آنهاست. نمايد و در نتيجه استفاده از تكنيكها پچيده مي 
 فاشا 

 فاشا در دوران دفاع مقدس
LOS10Fكند كه: دورتر (فراتر از  در يك رزم واقعي، نياز عمليات ايجاب مي

) ببينم: 1
تر (با بكارگيري پردازشهاي اتوماتيك)  تر (با استفاده از چندين حساسه) ببينم، سريع واضح

تر تصميم بگيريم (نظارت مستمر)، فرصتها را بشناسيم،  تجزيه و تحليل كنيم، با بينش وسيع
به موقع تصميم بگيريم، به موقع ناظر اجرا باشيم، به نتيجه اعتماد  فرصت خلق كنيم،

(نسبي) داشته باشيم. همه موارد جزء مسئوليتهاي واحدهاي اطالعاتي است. در جنگ 
 ها به فاشا محول شده بود. تحميلي، بخش عظيمي از اين مسئوليت

 

 وضعيت تجهيزات اطالعات سيگنالي و ارتباطي
تجهيزات اطالعات سيگنالي در آغاز جنگ تحميلي كارايي  ـ خوشبختانه مجموعه1

 مطلوبي داشتند.
 

نظر از كيفيت مناسب، مديون كاركنان زبده و آموزش  ـ كارايي باالي تجهيزات صرف2
 ديده و با انگيزه نيز بود.

 

ـ علت ديگر كارايي مطلوب سيستم در طول جنگ، مطرح بودن كشور عراق بعنوان 3
گيري فاشا بوده است كه در اين دوران اهم امكانات  در دوران شكلدشمن بالقوه كشور 

 آوري و آموزشها بسمت كشور پيشگفته متمركز شده بود. ايستگاههاي جمع
 

فارس و درياي عمان، كمبود  ـ در اواسط جنگ با گسترش فضاي نبرد به خليج4
 .ساز شد آوري و وجود خالء ميان ايستگاههاي مجاور مسئله تجهيزات جمع

                                                 
 )Line Of Sight. خط مستقيم ديد (1



ـ مسئله ديگري كه در طول جنگ تحميلي بروز نموده و با گذشت زمان حادتر شد 5
ارتقاء فناوري الكترونيك بخصوص در تسليحات نظامي بود كه سيستمهاي موجود از نظر 

 سرعت و دقت در تجزيه و تحليل دريافتي بعلت قدمت، ضعف داشته و دارند.
 

ر طول جنگ نيز بسيار مشهود بود) وجود ـ از جمله نيازهاي بسيار مبرم فاشا (كه د6
آوري / پردازش / انتقال اطالعات بود، كه بدليل كمبود  يك شبكه خودكار و مكانيزه جمع

 امكانات و عدم فرصت، امكان تأمين آن در زمان جنگ مقدور نشد.
 

 اشكاالت تجهيزات
گزارش  ـ بدليل غير خودكار بودن تجهيزات، رهگيري، پردازش، تجزيه و تحليل و1

 بموقع و سريع اطالعات بسيار مشكل بود.
 

هاي متعددي انجام داد تا ضمن  ـ بدليل كمبود تجهيزات، فاشا گسترش و جابجايي2
 حفظ تجهيزات:

 آنها را بطرز مطلوب، نگهداري و تعمير نمايد. •

 از آنها بطور بهينه استفاده كند. •
 

 ـ بدليل ضعف در تجهيزات مخابراتي مورد استفاده:3
گيري در اسرع وقت  هاي جديد و فرايند عملياتي بمراكز تصميم ارسال يافته •

 پذير نبود امكان
شد و  وقت زيادي صرف رمزگذاري پيامها در مبداء و خواندن رمز در مقصد مي •

 داد. احتمال خطا را افزايش مي

 اطالعات ارسالي ايمني الزم را نداشت. •

ر هنگام اجراي عمليات مهم، برقراري شبكه ارتباطي قابليت كافي نداشت و اغلب د •
 ارتباط مقدور نبود.

 



اي اوقات، اطالعات پيامها به علت كندي انتقال و گذشت زمان ارزش واقعي  ـ در پاره4
 شدند. ارزش مي خود را از دست داده و گاهي اوقات بي

 

 نتيجه
جهت روشن شدن بهتر وضعيت يگان فاشا بعنوان متولي سيگنت كشور به بررسي 

 پردازيم: بخش زماني؛ گذشته، حال و آينده مي 3تايج حاصل از اين گفتار در ن
 

 گذشته
) تا وقوع انقالب 50گيري و ايجاد فاشا (اوايل دهه  توان به شكل زمان گذشته را مي

شكوهمند اسالمي در كشور و پس از آن در دوران غرورآفرين هشت ساله دفاع مقدس در 
هاي  قسيم نمود؛ با وقوع انقالب اسالمي، كليه طرحها و پروژهمواجهه با تجاوز بيگانگان، ت

نيز از اين امر مستثني نبود  IBEXجاري توسط مزدوران امريكايي متوقف گرديدند كه پروژه 
و واگذاري تجهيزات باقيمانده قطع شد اما بفضل الهي و تعهد سربازان ايران اسالمي، 

كاري قرار گرفته و در دوران جنگ نيز كه بر بكارگيري همين مقدار از سيستم در اولويت 
اثر هدف قرار گرفتن و عدم كارايي الزم سيستمهاي راداري، خالء زيادي در رهگيري و اعالم 
بموقع خطر براي واحدهاي نظامي مسكوني ايجاد شده بود بشايستگي، وظايف محوله (در 

 قالب تاكتيكي و عملياتي) را به سرمنزل رسانيد.
 

 رغم همه كمبودها و ضعف تجهيزاتي، فاشا موفق شد: علي در طول جنگ
آوري مستقر در مرزهاي غربي و  با بهره برداري بهينه از تعداد محدودي ايستگاه جمعـ 1

 .درصد حمالت هوايي و موشكي دشمن را به موقع كشف و گزارش نمايد 90جنوبي، بيش از 
ملياتي و تفسير الزم براي تهيه و ـ اطالعات، نقشه، عكس، تصوير، پارامترهاي فني و ع2

 اجراي طرحهاي آفندي نيروهاي عملياتي را در حد مطلوب تأمين نمايد.
 

 حال
در حال حاظر و پس از پشت سرگذاشتن دوران دفاع مقدس كه بعنوان دوران بازسازي 

رغم وجود كاستيها و مشكالت عديده، به مدد  شود، علي و تجهيز مجدد از آن ياد مي



و تعهد پايوران جنگديده و كارآزموده و جوانان با استعداد و تحصيل كرده و دلسوز، تجربيات 
پردازد ليكن  بهر نحو ممكن سيستمهاي موجود سر پا نگهداشته شده و به انجام وظيفه مي

 گردد. هاي جديد و بروز بنحو جدي احساس مي تجهيز و بكارگيري سيستم
ن عملياتي به حد مطلوب، تالشهاي پس از جنگ نيز، فاشا با هدف افزايش توا

ها پروژه پچيده  اي را در بازسازي، نوسازي امكانات فرسوده انجام داد و با اجراي ده وقفه بي
 فني بخش عظيمي از كمبودها را برطرف نمود.

 

 آينده
روزي  كارگيري مستمر و شبانه با در نظر گرفتن فرسودگي و قدمت سيستمهاي موجود و به

توان   شتيباني مؤثر تكنولوژيكي و نبود قطعات يدكي را نيز بايد به آن افزود، ميآنها كه عدم پ
وضعيت غيردلخواه فعلي را حدس زد، بنابراين با لحاظ نمودن ضرورت بخدمت گرفتن تجهيزات 
به روز سيگنت به عنوان باالترين ضرورت در جنگ اطالعاتي، رفع كمبودها و تهيه اين تجهيزات، 

 .طلبد باشد كه بذل توجه و عنايت خاص مسئولين كالن كشور را مي و جدي ميكامالً محسوس 
هم اكنون كه به حضور بيگانگان و در رأس آنها آمريكا در منطقه خاورميانه و 

فارس، كشور در معرض تهديدات و خطرات بالقوه بيشماري قرار گرفته و حساسيت  خليج
، تقويت و استحكام بخشيدن به بنيه طلبد بيش از پيش و هوشياري تمام عياري را مي

 باشد. اطالعاتي كشور در گرو مستقيم رفع كمبودها و كاستيها مي
از جمله ضروريات آتي سيگنت كشور، بسط و گسترش آن در تمام موارد شرح وظايف 

آوري اطالعات (سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و  و توانمنديهاي سيستمهاي جمع
 باشد. ط كشور و مناطق تعريف شده ميفرهنگي) در اقصي نقا

و جلوگيري از موازي كاري و اعمال مديريت راهبردي واحدهاي  يكپارچگيهمچنين 
 رسد. ضروري به نظر مي كشور، نيز كامالً منطقي و   اطالعاتي در سطح

 
 
 



11Fآماد و ترابري نهاجا در دفاع مقدس

∗ 
 الف: مقدمه

 (آماد و پشتيباني) تعريف لجستيك
هاي جهان استفاده  امروزه واژه لجستيك به عنوان يك اصطالح نظامي در كليه ارتش

به معني محاسبه يا شمارش مشتق شده  Logistikosشود. واژه لجستيك از كلمه يوناني  مي
بيني عقاليي احتياجات در زمان عمليات عنوان  است. در تعريف ديگر لجستيك را علم پيش

 ند. مي قدرت نظامي را به لجستيك و عمليات تقسيم كردهاند. كارشناسان نظا نموده
 

 اهميت لجستيك و مبناي تشكيل دهنده آن
اند تا  هاي جهان همواره در تالش در بيان اهميت لجستيك همان بس كه همه ارتش

چرخهاي سازمان لجستيكي خود را با باالترين راندمان به گردش در آورند تنها در اين 
ها را به نفع خود پايان دهند بلكه در  خواهند بود نه فقط نتيجه جنگصورت است كه قادر 

اي از موارد از بروز جنگهاي خانمان سوز نيز جلوگيري نمايند. يك ضرب المثل التين  پاره
 »اگر طالب صلحي آماده جنگ باش«گويد:  مي

 گويد: و همچنين شعر معروف فارسي به همين مضمون مي
 كه در نظام طبيعت ضعيف پا مال است ن طلبيبرو قوي شو اگر راحت جها

لجستيك و امور مربوط به آن رگ حياتي و اساس كار سازمانهاي نظامي است اگر در 
شود  هاي ديگر سازمان ايراد و اشكالي باشد اين مشكل باعث توقف و ركود كامل كار نمي قسمت

گذارد. به عنوان مثال يكي از  ميها تأثير  ولي در امور لجستيك كوچكترين اشكال در تمام قسمت
بيني، تهيه و تغذيه كاركنان  كارهاي لجستيك تأمين غذاي كاركنان است كه اگر در مسير پيش

شويم و اگر زمان جنگ باشد تمام  العملهاي جدي و فوري روبرو مي خلل ايجاد شود با عكس
 .خواهد دادها و كل عمليات را تحت شعاع قرار  ريزي هاي عملياتي و برنامه طرح

 
 

                                                 
 سرهنگ حسين اماني ∗



 مباني تشكيل دهنده لجستيك
 لجستيك از سه ركن اصلي تشكيل شده است:

 ـ تداركات1

تهيه وسايل مختلف از يك قوطي واكس تا يك زير دريايي قدرتمند و موشك مورد 
 آيند. استفاده آن همه و همه از طريق تداركات به خدمت ارتش در مي

 (ترابري) جابجاييـ 2
ترابري در برگيرنده كاركنان و همه اقالم و تجهيزات لجستيكي و واژه جابجايي يا 

 تداركاتي است.
 خدماتـ 3

هاي تعمير و نگهداري تجهيزات و پشتيباني وسايل  بخش خدمات شامل قسمت
يگان، امور اداري و مكاتبات، مديريت بودجه و اعتبارات، استخدام پرسنل جديد، 

شود كه  وسايل منزل و مهمانسراها و غيره ميتسهيالت و امكانات بيمارستاني، تأمين 
 باشند. هايي از بخش خدمات لجستيكي مي قسمت

 

 شناخت سيستمهاي تعمير و نگهداري و سطوح تعميراتي در نهاجا
هاي  ريزي، كنترل، نظارت و تعيين خط مشي تعمير و نگهداري در نهاجا از سطح طرح

شروع و در فرماندهي آماد و پشتيباني  رده ستادي از معاونت آماد و پشتيباني ف نهاجا
هوايي با انجام تعميرات رده دپوئي و كاليبره كردن وسايل الكترونيكي و ابزار مخصوص ادامه 

كند كه مأموريت  ها با انجام تعميرات رده پايگاهي و خطي خاتمه پيدا مي يافته و در پايگاه
قي كليه عوامل و كتابهاي نگهداري با اعمال مديريت جامع و بكارگيري صحيح و منط

گيرد. در نهاجا تعميرات  ) كه در نه جلد تدوين گرديده انجام مي31ـ1مديريت نگهداري (
 گيرد: كوپترها و ديگر تجهيزات در سه رده به شرح ذيل انجام مي هواپيماها، هلي

 

 ـ تعميرات سازماني (خطي)1
از هر پرواز و كليه تعميراتي كه در  هاي روزانه قبل، بين و پس شامل كليه بازديدها و بازرسي

 .گيرد خط پرواز (مانند روغن كاري، تعويض الستيك و باتري و جابجايي هواپيما و غيره) صورت مي



 ـ تعميرات رده پايگاهي 2
شامل رفع كليه عيوب ديده شده در قبل، بين و يا بعد از پرواز مانند رفع عيب 

ها و تعمير و  غيره و تعويض قطعات سيستم سيستمهاي هيدروليك، الكترونيك، موتور و
تست آنها در حد پايگاه و همچنين تعمير و بازسازي هواپيما و تجهيزات سانحه ديده با 

 هماهنگي م.آماد و پشتيباني ف.نهاجا.
 

 ـ تعميرات رده دپوئي3
هاي فني كليه  هاي اساسي (اورهال)، تعميرات سنگين و آرايش شامل كليه بازرسي

سازي و توليد  و موتورها و ديگر تجهيزات و همچنين طراحي، مهندسي، نمونه هواپيماها
 باشد. انبوه قطعات مورد نياز مي

 

 شناخت كلي سيستم تداركات
 ـ تعريف آماد1

واژه آمادها (تداركات) به اين ترتيب تعريف شده است: تداركات و  33/5ـ6نامه  در آئين
ساختن و عوض چيزي را فراهم كردن است و در آماد در لغت به معني تهيه كردن، آماده 

باشد. نقش و وظيفه  اصطالح نظامي به معني تهيه ساز و برگ جهت انجام مأموريت مي
 شود: آمادها به عنوان محور اصلي امور لجستيكي در پنج هدف به شرح زير خالصه مي

 بيني نيازمنديها ـ پيش1
 ـ درخواست نيازمنديها2
 ـ دريافت3
 دن اقالمـ ذخيره كر4
 ـ واگذاري اقالم رسيده و ذخيره شده5
 

 ـ انواع آماد2
افزار و مهمات و  انواع آماد شامل: آماد فني، آماد هماهنگي، آماد سوخت، آماد جنگ

 باشد. آماد بهداري مي
 



 ـ آماد فني1

بيني و تهيه و واگذاري و حسابرسي كليه  اين قسمت وظيفه دارد نسبت به پيش
ها و قطعات مورد نياز اقدام نموده و همچنين  نيازمنديهاي نهاجا از نظر تجهيزات، دستگاه

كه يك واحد نگهداري است به دپوهاي تعميراتي  Rpcقطعات تعميري را از طريق 
 خدمت در اختيار مصرف كننده قرار دهد. فرستاده و پس از تعمير به صورت قابل

 ـ آمادگي همگاني2

باشد كه به طبقات ده گانه  اين آماد مسئول اقدام در مورد اقالم سررشته داري مي
 شود: تقسيم مي
 .شود ـ جيره و عليق اين آماد تقريباً در تمام شرايط به طور يكنواخت روزانه مصرف مي1طبقه 
 ل سازمان شامل (پوشاك، تجهيزات انفرادي و غيرهـ اقالم غير عمده جداو2طبقه 
 هاي ضد زنگ ـ مواد نفتي، بنزين، نفت و روغن، گريس و روغن3طبقه 
 ـ مواد ساختماني، مصالح ساختماني و كليه وسايل نصب شده در ساختمان 4طبقه 
 ـ مهمات، تهيه انواع مهمات، شامل مهمات ش.م.ه، مواد منفجره، بمبها و موشكها5طبقه 
 ـ اقالم مورد نياز شخصي سيگار، شيريني، واكس، البسه غير نظامي و غيره6طبقه 
 افزارها و وسايل مخابراتي ـ اقالم عمده مانند تانك، خودرو، جنگ7طبقه 
 ـ اقالم بهداري شامل اقالم پزشكي، دندانپزشكي و دامپزشكي8طبقه 
 ي قطعات يدكي مربوط به بهداريـ قطعات يدكي شامل قطعات يدكي كليه اقالم به استثنا9طبقه 
رود مانند وسايل  هاي غير نظامي به كار مي ـ وسايلي كه جهت پشتيباني از برنامه10طبقه

 منظور نشده است. 9تا  1توسعه  كشاورزي و اقتصادي كه در طبقات 
 

 

 ب: آموزش
اهميت آموزش بر هيچ كس پوشيده نيست، هر نيرويي كه خوب آموزش ديده باشد و 

شود. كار نيروهاي مسلح  از آن خوب تمرين كرده باشد در زمان اجرا دچار مشكل نمي مهمتر
ها، و در نهايت كسب  در زمان صلح خوب آموزش ديدن است و تمرين كردن و مرور آموخته

 تجربه و بكار بستن آن.



: جذب نيرو است در مقاطع مختلف تحصيلي (با توجه به پيچيدگي اولين گام 
 يزات)ها و تجه سيستم

هاي مدرن در راستاي كارهاي  هاي آموزشي و گذراندن دوره تشكيل كالس دومين گام:
 تخصصي، كه بايد در آينده انجام شود.

يعني؛ آموزش حين خدمت قبل از آغاز جنگ، آموزش در نيروي هوايي  گام سوم:
شد.  مياهميت بسزايي داشت هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي در حد بسيار خوبي برگزار 

آماده نگه داشتن هواپيماها و تجهيزات بسيار پچيده نيازمند داشتن نيروهاي آموزش ديده 
 باشد. در سطوح مختلف مي

بهتر است خيلي خالصه به آموزش در نيروي هوايي قبل از پيروزي شكوهمند انقالب 
ناني بود دار آموزش دادن به خيل عظيم جوا اسالمي بپردازيم. مركز آموزشهاي هوايي عهده

شدند. (عده محدودي از دانشكده افسري جذب نيروي  كه در نيروي هوايي استخدام مي
هاي مقدماتي و  شدند) متخصصين پس از ورود بالفاصله مشغول گذراندن دوره هوايي مي

گرفتند.  شدند. آنگاه وارد مدرسه زبان شده و زبان انگليسي را فرا مي تكميلي نظاميگري مي
كشيد و انجام آزمونهاي نهايي تعداد زيادي  وره زبان كه حدود يكسال طول ميپس از پايان د

هاي تخصصي به كشورهاي خارجي بخصوص آمريكا  التحصيالن جهت گذراندن دوره فارغ
اي نيز در داخل كشور دوره تخصصي  شدند (دانشجويان خلباني صد در صد). عده اعزام مي

 پادگان شماره سه مهرآباد. گذراندند، در همان مركز آموزش و يا مي
اند كه آموزشهاي حين خدمت از آموزشهاي ابتدايي و  نظران بر اين عقيده صاحب

هاي تخصصي در داخل يا خارج  التحصيالن پس از گذراندن دوره كالسيك، مهمتر است. فارع
گرفتند به  هاي تخصصي تحت آموزش حين خدمت قرار مي از كشور به محض ورود به يگان

) و رسيدن به سطح 9و  7و  5و  3هاي  دليل كسب مهارتها سطح بندي شده بود (لولهمين 
مهارتهاي باالتر هميشه با آزمونهاي سفت و سخت همراه بود چنانچه شخصي از عهده اين 

شد و در صورت توفيق از مزاياي  هاي بسياري شامل حالش مي آمد، محروميت آزمونها بر نمي
رديد. آغاز جنگ تحميلي را مجسم كنيد مستشاران آمريكايي، گ قابل توجهي برخوردار مي



شد، جاي  اند و چيزي كه اصالً احساس نمي اي، بنگالدشي و پاكستاني ايران را ترك كرده كره
 خالي آنها بود.

بسيار جالب است اگر بگويم كار بارگيري مهمات كه اتفاقاً بسيار دقيق و حساس هم 
هاي نيروي هوايي جهت رعايت اصول  شد. (در پايگاه مي هست، گاهي در تاريكي شب انجام

شد) سرعت و دقت عمل در كارها بسيار خوب بود و ضريب  پدافندي خاموشي اجرا مي
اشتباهات بسيار پايين و در حد قابل قبول. و جنگ كه خود ميدان بزرگي بود تا نيروهايي 

تر شوند. با  يدان عمل آب ديدهها در م كه خوب آموزرش ديده بودند، با بكار بستن آموخته
اي كوتاه، كار آموزش به همان شيوه قديم در تمامي ابعاد از  آغاز جنگ تحميلي، پس از وقفه

سرگرفته شد اما شرط اصلي رسيدن به اوج آمادگي براي هر شغلي خوب تمرين كردن است 
اال شايد دومين عامل پس از جدي گرفتن و داشتن يك سيستم آموزشي منظم، جهت ب

بردن سطح مهارت حجم كار باشد. حجم كار با ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت مستقيم 
دارد. بهتر است كمي مطلب را باز كنيم. مجسم كنيد مثالً در پايگاه يكم شكاري روزي صد 

اي از كار تمام نيروها به  شود مسلم است كه با چنين حجم گسترده سورتي پرواز انجام مي
 كنند. ها را تجربه مي شوند و انواع و اقسام كيس گير مياندازه كافي در

كه بايد اشكال و ايراد ) APG )Airplan General به عنوان نمونه تخصص عمومي هواپيما
سيستم سطوح فرامين هواپيما را برطرف كند (اين سيستم يعني سطوح فرامين جزء 

انجام صد سورتي پرواز در رود.) مسلم است كه  هاي هواپيما بشمار مي حساسترين سيستم
هاي مختلف حداقل با يك يا چند مورد اشكال فني در ارتباط با  يك روز آن هم با مأموريت

فرامين هواپيما همراه خواهد بود حال بهتر است به اين مطلب جزء به جزء بپردازيم تا 
رهايي به قرار بتوانيم در پايان كار به نتيجه دلخواه برسيم: بعد از مشاهده ايراد سلسله كا

 شود: ذيل انجام مي
ـ شركت متخصصين فني در مشاوره بعد از پرواز و يك گفتمان كامالً تخصصي با 1

 خلبان هواپيمايي كه دچار مشكل شده
 (تبادل افكار = باال رفتن آگاهي و كسب تجربه)



ـ تشكيل تيم و انتخابات سرپرست گروه: انجام كارهاي گروهي هميشه از انجام 2
ها معموالً پس از تشكيل، با تمرين، هماهنگي الزم را  ي انفرادي مشكلتر است، تيمكارها

هاي كاري  هاي گروه كنند و مهمتر از آن سرپرست جهت انجام سريع و صحيح كارها پيدا مي
 كنند. به مرور زمان به تجارب ارزشمند و منحصر به فردي دست پيدا مي

ها،  تخاب ابزار و شناخت آن، به كار انداختن سيستمـ استفاده از نشريات در ارتباط با ان3
تشخيص عيب و تالش جهت برطرف كردن آن، در نهايت انجام دادن روشهاي سيستماتيك 

 كند. را بمرور زمان در وجود كاركنان نهادينه مي
ـ استفاده از تسترها، ابزار و آالت دقيق، تجهيزات پشتيباني زميني كه باعث باال رفتن 4

اطمينان و تسلط كاركنان در استفاده صحيح از اين تجهيزات كه از تنوع زيادي برخوردار ضريب 
شود و از طرفي باال رفتن دانش استفاده صحيح در حفظ و نگهداري اين تجهيزات با  است مي

 :گويند ارزش مؤثر است، اهميت اين تجهيزات به حدي است كه آمريكاييها در مثلي مي
No airpower without ground power 

 امكان پرواز بدون تجهيزات پشتيباني زميني ميسر نيست
 ـ آشنايي با طريقه پياده و سوار كردن قطعات5
 ـ شناختن روش درخواست نيازمندي از طريق سيستم آمادي با استفاده از نشريات6
 …و  349، 781ـ فرم نويسي: نوشتن صحيح كارهاي انجام شده در سري فرمهاي 7

 سابقه به عنوان اسناد و مداركجهت ثبت 
كنيد با برطرف شدن  ـ و در نهايت درخواست پرواز آزمايشي و انجام آن: مشاهده مي8

شود. كاركنان گروه نگهداري درگير برطرف كردن ايراد  هر عيب، كل سيستم فعال مي
د، با كنن شوند، كاركنان آماد در رساندن قطعه و برطرف كردن نياز تداركاتي فعاليت مي مي

شوند و در نهايت  خلبانان آزمايشگر صاحب تجربه بيشتري مي FCFانجام پرواز آزمايشي 
ستاد نيروي هوايي با آمار و ارقام و تغيير در وضعيت آماري هواپيما يعني تبديل شدن 

دهد و  هواپيماي آماده به تعميري و يا منتظر قطعه كار تجزيه و تحليل آماري انجام مي
 …اهي، برج مراقبت، رادارهاي زميني و تجهيزات فرودگ

 



سورتي پرواز  10حال پايگاه ديگري مثالً پايگاه دوم شكاري را مجسم كنيد كه روزانه 
رسيد كه حجم كار در پايگاه دوم يك  دهد با يك تحليل ساده به اين نتيجه مي انجام مي

وي نيروهايي كه در دهم پايگاه اول است نتيجه چنين خواهد بود كه در شرايط كامالً مسا
شوند سطح آگاهي و مهارتشان به سرعت  پايگاه اول مشغول كارند به سرعت كارآزموده مي

خواهيم به سؤالي پاسخ  رود اما در پايگاه دوم حركت كند است و كم اثر. حال مي باال مي
به بگوييم. چگونه براي استفاده از سيستمهاي بسيار پيشرفته و تعمير و نگهداري تجهيزات 

آن مهمي بعد از رفتن مستشاران خارجي دچار مشكل نشديم؟ به عقيده من براي اين عمر 
 توان چند دليل آورد: مي

 

 ـ سطح باالي آموزشهاي ابتدايي و كالسيك1
 هاي حين خدمت ـ اهميت بسيار و تالش مستمر در جهت آموزش2
 ـ حجم گسترده كار3
معنوي يعني دفاع از شرف، دين  ـ احساس استقالل و خودباوري و انگيزه بزرگ4

 ناموس و ايران اسالمي عزيز
 

ت ا ـ ك ر دا ـ  ت
 پ: تداركات

نيروي هوايي داراي تجهيزات پيچيده و متنوعي است كه از تكنولوژي بسيار بااليي برخوردار 
 :باشد باشد، عمليات نگه داشتن اين تجهيزات نيازمند انجام اقدامات تداركاتي به شرح زير مي مي

هاي درخواست كننده،  سازي و نگهداري قطعات، واگذاري به يگان الم، ذخيرهتهيه اق
 برقراري يك سيكل تعميري مناسب جهت تعمير اقالم معيوب و برگشت آن به سيستم

 

 تهيه اقالم
بيني و خريداري شود، بايد  ها پيش اقالم مورد نياز بايد براساس اعالم نياز قسمت

هميشه تالش گردد تا اين اقالم قبل از صفر شدن موجودي، تهيه و به آمار گرفته شود همه 
دانيد كه براي خريد هر كااليي در صورتي كه سرمايه موجود باشد، شما نيازمند منبع يا  مي

بتوانيد جنس مورد نياز خود را خريداري كنيد، بسياري از اقالم مورد نياز منابعي هستيد تا 



هاي سازنده بوده و در خارج از نيرو  باشد و در انحصار شركت نيروي هوايي منحصر بفرد مي
 مصرف و كاربردي ندارد.

هاي اقتصادي و نظامي از سوي كشورهاي سازنده تجهيزات، نيروي  پس از اعمال تحريم
فروختند) به  مبحث تهيه دچار مشكل شده بود (كشورهاي سازنده به ما جنس نمي هوايي در

شد و يا به  هر حال اقالم خريداري شده از قبل، كه در انبارها ذخيره شده بود يا مصرف مي
شد  گرديد بر همين اساس بايد چاره انديشي مي مرور زمان فرسوده و غير قابل استفاده مي

خاب و آزمايش شد. آن راه كارها را با توجه به زمان جنگ و شرايط كارهاي مختلفي انت راه
 توان در دو گروه تقسيم كرد. خاص حاكم بر آن مي

 گروه اول : راه كارهاي موقتي
 گروه دوم : راه كار اساسي و بنيادي

خوشبختانه كار برروي هر دو موضوع از همان روزهاي ابتداي جنگ و حتي قبل از 
 شروع شده بود كه نتايج درخشان و جالبي نيز به همراه داشت.شروع جنگ تحميلي 

 

 راه كارهاي موقتي
 ـ جابجا كردن قطعات1
 ـ افزايش عمر قانوني اقالم زماندار2
 ـ تعمير يا استفاده مجدد از اقالم يكبار مصرف3
 ـ تعمير اقالمي كه مركز تعمير آن كشور سازنده اعالم شده بود4
 ده از تجهيزات قديميـ نوسازي و استفا5
 ـ بازسازي تجهيزاتي كه در طي جنگ تحميلي آسيب ديده بودند6
 

 جابجا كردن قطعات

شود و  شود كه كار قطعه رساني به خوبي انجام نمي اين راه كار زماني انتخاب مي
باشد (اجراي اين راه كار بر روي  معموالً بر روي هواپيماها و ساير تجهيزات قابل اجرا مي

هاي الزم توسط شعبات كنترل نگهداري  يماهاي بلوك شرق مشكل است) پس از بررسيهواپ
كنند و از  اي را كه داراي بدترين شرايط است براي اين كار انتخاب مي و طرح و برنامه وسيله



نمايند حسن اين كار  ) قطعه برداري ميBENCH STOCK( آن به عنوان انبار (ذخيره قطعه)
گير كردن مثالً يكفروند هواپيما و استفاده از قطعات آن از  در اين است كه شما با زمين

توان از اين عمل با  كنيد حتي مي گيري مي گير شدن تعداد بيشتري هواپيما پيش زمين
اين راه كار كه بزرگترين  استفاده از چند فروند هواپيما براي مدتي طوالني استفاده كرد اما

داشتن تعداد بيشتري وسيله به همراه دارد معايبي نيز دارد مهمترين  حسن آن آماده نگه
عيب اين عمل در اين است كه در صورت طوالني شدن و استفاده بيش از حد از قطعات 

ي از بيند ايراد دوم ممكن است درصد اي كه براي اينكار در نظر گرفته شده آسيب مي وسيله
قطعات به علت جابجايي زياد صدمه ببيند كه معموالً به سيستمها و قطعات الكترونيكي در 

توان با تعويض و سيله از  شود البته آسيب نوع اول را مي اين روش صدمه بيشتري وارد مي
) در نشريات فني تعريف CANABLIZE(بين برد (با صرف صدها ساعت كار) قطعه برداري 

توان از قوانين تدوين شده  الً قابل كنترل است اما در شرايط خاص نميشده و عملي كام
 پيروي كرد. پس بايد با نوشتن قوانين داخلي انجام امور را به دست گرفته و كنترل نماييد.

 

 اضافه كردن به عمر قانوني قطعات زماندار

نوني است بعضي از قطعات كه در تجهيزات و هواپيماها بكار رفته است، داراي عمر قا
يعني پس از رسيدن به يك زمان خاص بايد نسبت به تعويض آن اقدام شود در اكثر موارد 

شود  قابليت اين قطعات خيلي بيشتر از زماني است كه براي استفاده از آنها در نظر گرفته مي
هاي سازنده جهت كسب درآمدي مستمر و طوالني و فروش اين گونه اقالم حسابي  كارخانه

كنند؟ براي اضافه كردن به عمر اقالم زماندار، ابتدا متخصصين و  داگانه باز ميخاص و ج
هاي همه جانبه و دقيق مدت  هاي متعدد و بررسي ها با انجام آزمايش كارشناسان سيستم

كردند، آنگاه با صادر شدن  زماني را كه بايد به عمر قطعه مورد نظر اضافه شود مشخص مي
 شد. شكل هماهنگ و يكنواخت به اجرا گذاشته ميامريه از ستاد نهاجا به 

 
 استفاده مجدد از اقالم يكبار مصرف

آمد و به دليل مصرفي بودن  از اين دسته از اقالم، معموالً استفاده مجدد به عمل نمي
شد بسياري  در خيلي از موارد در صورتي كه كامالً سالم و قابل استفاده بود دور انداخته مي



شد كه بعدها به اقالم قابل تعمير و  سامانه آمادي با كد مصرفي واگذار مي از اين اقالم در
جويي بزرگي انجام شده بود، با قرار گرفتن اين اقالم در  دار تبديل شد به طبع صرفه داغي

شد (فرق اقالم  سيكل قابل تعمير، ديگر به آساني از چرخه تعمير و نگهداري حذف نمي
هاي  دار حساب و كتاب دارد و قسمت ين است كه اقالم داغيدار در ا يكبار مصرف و داغي

شوند و قطعه معيوب را حتماً بايد بجاي قطعه  مصرف كننده پس از دريافت بدهكار مي
اند پس بدهند اما اقالم مصرفي چنين نيست و پس از دريافت تعهد  سالمي كه تحويل گرفته

 برگشت ندارد)
 

 اجناس غير قابل تعمير در داخل كشور

شد، اين قانون شكسته  اينگونه قطعات بايد جهت تعمير به كشورهاي سازنده ارسال مي
اي كه براي اولين  شد و مراكز جديدي جهت تعمير اينگونه قطعات در نظر گرفته شد، تجربه

نظير بود و متخصصين با شوق و عالقه و انگيزه معنوي  شد و در نوع خود بي بار انجام مي
عهده انجام اين مهم برآمدند و تعداد زيادي از اين قطعات معيوب كه اتفاقاً ناپذير از  وصف

آمدند به مراكز تعميراتي كه براي اين كار در نظر گرفته  جزء قطعات حياتي به حساب مي
شد. براي تعمير اين قطعات شيوه تمركزي انتخاب شده بود، با انجام اين  شده بود ارسال مي

عميراتي جديدي در نيروي هوايي گشوده شد كه تا آن زمان سابقه كار در حقيقت باب ردة ت
گير شدن هواپيماها و غير عملياتي شدن  نداشت. انجام اين كار كمك بزرگي بود و از زمين

 گيري كرد. تجهيزات تا حد زيادي پيش
 

 نوسازي و استفاده از تجهيزات قديمي
ي مد نظر قرار داد نوسازي و يكي ديگر از راه كارهايي كه مديريت وقت نيروي هواي

استفاده بجا از تجهيزات بود كه به داليل مختلف از رده عملياتي خارج شده بودند يا استفاده از 
آنها با محدوديتهايي فراوان همراه بود. بكارگيري اين تجهيزات پس از بازسازي و نوسازي 

عنوان نمونه نوسازي و بهينه  توانست توان عملياتي نيرو را به نحو چشمگيري ارتقاء بخشد، به
و نقش آن در آموزش خلبانان نيروي هوايي را مورد  Bو  Aمدل  F-5سازي هواپيماهاي 

هاي  دهيم: قبل از انقالب اسالمي كليه دانشجويان خلباني پس از طي دوره بررسي قرار مي



شدند. پس از پيروزي  التحصيل مي مقدماتي به كشور آمريكا اعزام و در همان كشور نيز فارغ
اي  انقالب و قطع رابطه بين جمهوري اسالمي ايران و آمريكا جهت آموزش خلبانان بايد چاره

شد، آغاز جنگ تحميلي اهميت موضوع را دو چندان كرد براي انجام اين كار فقط  انديشيده مي
وجود داشت: انتخاب كشوري به عنوان جايگزين آمريكا و اعزام دانشجويان به آن كشور دو راه 

هاي  اي را به همراه داشت مثل هزينه و يا آموزش در داخل كشور. راه اول مشكالت عديده
سنگين مالي، عدم پذيرش اكثر كشورهاي توانمند به دليل جانبداري از كشور عراق، پايين 

هاي همه جانبه. اما راه دوم يعني  و نداشتن زمان كافي جهت بررسي بودن سطح كيفي آموزش
ها و اعمال فرهنگ مناسب و  آموزش خلبانان در داخل كشور عالوه بر پايين آوردن هزينه

دلخواه، رسيدن به خود كفايي در امر آموزش را به دنبال خواهد داشت كه يكي از آرمانهاي 
اي از  كه وجود داشت اين بود كه تعداد قابل مالحظه باشد. تنها اشكالي اصلي هر نيرو مي

شد كه اين كار عمالً  هواپيماهاي شكاري موجود سازمان مشغول و درگير آموزش خلبانان مي
موجود در  Bو  Aاز مدلهاي  F-5شد چندين فروند هواپيما  باعث كاهش توان عملياتي نيرو مي

بودند بدليل نقصي كه در سيستم صندلي  نيروي هوايي كه در منطقه هوايي مهرآباد مستقر
آنها وجود داشت مدتها بال استفاده و غير عملياتي بودند كه بعد از طرح موضوع آموزش 
خلبانان در داخل كشور و اعالم نياز به هواپيماي شكاري آموزشي اين هواپيماها از مهرآباد به 

ي سيستم صندلي آنها صورت گرفت منطقه هوايي شيراز انتقال يافتند و با تغييراتي كه بر رو
برداري قرار گيرند و كار فقط به همين جا ختم  باعث شد تا به بهترين وجه ممكن مورد بهره

از تك كابين به دو  Aمدل  F-5نگرديد بلكه كار بزرگتري آغاز شده بود، تبديل هواپيماهاي 
يرو در هساي اصفهان كابين. جهت انجام اين كار صنعت داخلي با كمك متخصصين با تجربه ن

دست به كار بزرگي زده بودند و با تبديل هر فروند هواپيماي تك كابين به دو كابين توان 
يافت. اولين فروند هواپيماي  رفت و قدرت توان رزمي نيرو افزايش مي گردان آموزشي باال مي

عملياتي تبديل شده توسط يكي از خلبانان شجاع نيرو پس از پرواز آزمايشي موفق در خط 
 قرار گرفت و اين روند ادامه يافت.

 
 
 



 تعمير تجهيزات آسيب ديده

هاي نيروي هوايي ايران برعليه  افكن حمله همه جانبه شكاري بمب 1359اول مهرماه 
افكن عراقي متقابالً به پايگاه چهارم شكاري دزفول  عراق آغاز شد. هواپيماهاي شكاري بمب

م تالش خوب پدافند هوايي پايگاه و هدف قرار دادن يك رغ حمله كردند، در اين حمله علي
فروند از هواپيماهاي مهاجم در اثر بمباران هواپيماهاي عراقي شيلتر آلرت و باندهاي پروازي 
آسيب ديد و به دليل آماده نبودن باندهاي پرواز، تعدادي از هواپيماهاي خودي مجبور شدند 

هاي همجوار نزديك فرود بيايند، اين  يا پايگاه آباد، دهلران و در باندهاي اضطراري خرم
شدند. اعزام  هواپيماها بايستي هر چه سريعتر جهت برگشت به پايگاه اصلي آماده مي

نيروهاي متخصص، حمل تجهيزات و سوخت با توجه به شرايط حاكم در منطقه در نوع خود 
ماده شدند و به سمت پايگاه كم نظير بود و تقريباً همه هواپيماها در سريعترين زمان ممكن آ

در جايي ثبت نشد. خودي به پرواز درآمدند كه متأسفانه جزئيات اينگونه اقدامات 
كنند و نوعي تجربه خاص  هايي كه از روشها و قواعد تعريف شده پيروي نمي عمليات

هنگام  كردند گاهي اوقات آيند. هواپيماهايي كه در عمليات شركت مي به حساب مي
گرفتند و به آنها  ايي يا توسط پدافند زمين به هواي دشمن مورد اصابت قرار ميدرگيري هو

شد. هواپيماهاي آسيب ديده با تالش و از جان گذشتگي خلبانان به  خسارت كلي وارد مي
آمدند، كار تعمير بر روي  ترين مكان ممكن فرود مي ها هدايت و در نزديك سمت فرودگاه

اي بود كه تصور  شد، گاه وضعيت اين هواپيماها بگونه شروع مي اينگونه هواپيماها بالفاصله
بازسازي و تعمير آن مشكل بود، اما با تالش، نوآوري، ابتكار و صرف هزاران ساعت كار و با 

رسيد هواپيماي آسيب ديده پس  توكل به خداوند سبحان كار تعمير و بازسازي به نتيجه مي
گرفت و به  سط خلبان آزمايشگر در خط عملياتي قرار مياز پرواز آزمايشي و ارزيابي مثبت تو

 شد. توان رزمي نيرو اضافه مي
 
 
 
 
 
 



 سازي و نگهداري قطعات ذخيره

اقالم تهيه شده بايد در انبارهاي مناسب نگهداري شوند، اين كار به صورت علمي و 
مجرب به نحو سيستماتيك و با استفاده از تكنولوژي روز دنيا توسط كاركنان آموزش ديده و 

 شد. احسن اجرا مي
هاي نيازمند قطعه يدكي مورد نياز  هاي درخواست كننده: يگان واگذاري جنس به يگان

كنند اين مشخصات شامل نام نشريه، شماره قطعه، تعداد، فوريت  خود را به آماد اعالم مي
 باشد. مي …واگذاري و 

ثر ظرف مدت يك تا بيست گردان آماد برمبناي درخواست اوليه و فوريت جنس حداك
كند. در صورتي كه جنس واگذار  واگذار ميمتقاضي و چهار ساعت جنس مورد نياز را به 

 RPC )REPAIRABLEدار باشد پس از تعويض، قطعه معيوب بايد توسط  شده داغي

PROCCESSING CENTER (آوري و حداكثر ظرف مدت  از شعبات مصرف كننده جمع
شود تا به مركز تعمير ارسال شود. سريع و سالم  د برگشت داده ميچهارده روز به گردان آما

كار كردن اين چرخه در باالبردن توان عملياتي تأثيرگذار است و آماده نگهداشتن تجهيزات 
 نيرو بستگي به گردش صحيح و كامل شدن اين سيكل تعميري دارد.

 

 خريد از منابع خارجي

روش تجهيزات به ايران تالش براي يافتن منابع هاي سازنده از ف با وجود خودداري شركت
جديد جهت خريد ادامه داشت، استفاده از بازار آزاد يا كشورهاي واسطه كه تجهيزاتي مشابه 
نيروي هوايي ايران را داشتند از فراز و نشيبهاي زيادي برخوردار بود يكي از خريدهاي جالبي 

به همراه قطعات يدكي از كشورهاي اتيوپي و ويتنام  F-5كه انجام شد خريد تعدادي هواپيماي 
باشد كه بنا به داليلي در آن كشورها بال استفاده مانده بود، متخصصيني از نيروي هوايي به  مي

آن كشورها اعزام شدند و اين تجهيزات پس از آماده شدن به ايران ارسال و در بنادر جنوبي 
با تالش و  F-5منطقه هوايي مهرآباد در مركز اورهال  تخليه شدند كه پس از تخليه و انتقال به

هاي عملياتي واگذار گرديد، خريد چندين فروند هواپيماي  همت فراوان به مرور آماده و به يگان
PC-7  راه رسيدن به خودكفايي آموزشي را نيز هموار كرد 1362در سال. 

 



 گروه دوم : راه كار اساسي و بنيادي
 تحقيقاتي و جهاد خودكفاييتشكيل معاونت 

كليه اقداماتي كه تاكنون انجام شده بود در عين مفيد بودن كافي نبود و نيرو همچنان 
كرد در ابعاد مختلف كمبودهاي زيادي وجود داشت، حلقه محاصره  شديداً احساس نياز مي

 شد، جوانان دلسوز و كاركنان صاحب ذوق و ترمي اقتصادي و تحريم دشمن هر روز تنگ
انديشه چاره اساسي كار را در ساختن قطعات مورد نياز در داخل كشور يافتند، به همين 

ها مراكزي تحت عنوان جهاد خود كفايي تشكيل شد. يكي از اهداف اين مراكز  دليل در يگان
ها و مراكز علمي از يك سو و تماس با مراكز  تأمين سريع اقالم بحراني بود، ارتباط با دانشگاه

ز سوي ديگر راه ساختن اقالم بحراني را هموار كرد و براي انجام اين مهم صنعتي ا
هاي درون نيرو نيز بكار گرفته شد، كار ساخت كامالً علمي و با رعايت اصول و  سرمايه

هاي متعدد قرار  شد، هر قطعه پس از ساخته شدن تحت آزمايش استانداردهاي الزم انجام مي
شد تا  هاي مصرف كننده ارسال مي يش به يكي از يگانگرفت كه پس از ساخت و آزما مي

گرديد تا اشكال  هاي مخصوصي نيز ارسال مي عمالً نيز آزمايش شود، همراه قطعه ارسالي فرم
جنس ساخته شده در اين فرمها ثبت شود و به مراكز ساخت برگشت داده شود و در نهايت 

شد،  ها استفاده مي در سيستمبا ثبت نتيجه مثبت و قابل قبول از قطعه ساخته شده 
حركتهاي خودجوشي كه در سطح نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران شروع شده 

ادامه داشت و  1362شد. اين وضع تا اواخر سال  بود هر روز داراي انسجام بيشتري مي
در شد تا اينكه  فعاليتهاي تحقيقاتي و سازندگي در گوشه و كنار نهاجا غير رسمي انجام مي

گيري كشور و تالش كاركنان متخصص  اثر رسيدن اين اطالعات به سطوح باالي تصميم
نهاجا براي سازماندهي اين فعاليتها دستور تشكيل معاونتهاي جهاد خودكفايي در نيروهاي 

اي رييس جمهور وقت صادر گرديد، پس از صدور اين  مسلح از سوي حضرت آيت اهللا خامنه
هاي تحقيقاتي و سازندگي در نيروي هوايي، معاونت  شديد به برنامهدستور با توجه به نياز 

جهاد خودكفايي در اين نيرو و ساير نيروها تشكيل شد كه پس از تشكيل و سازماندهي 
 گانه ذيل را مد نظر قرار داد. اهداف سه



داشتن سيستمها و  هاي نهاجا در زمينه آماده نگه الف) همكاري و هماهنگي با يگان
 ت، از طريق ساخت تسترها و تجهيزات الزم و اساسي.تجهيزا

هاي تحقيقاتي به منظور باال بردن توان رزمي، حفظ برتري هوايي و  ب) اجراي پروژه
 آوري. ارتقاء فن

ج) برنامه ريزي تحقيقاتي به منظور طراحي و ساخت سيستمهاي نوين با هدف 
 هاي قبلي. جايگزيني سامانه

نيرو با مديريت سلسله مراتب فرماندهي منجر به انسجام تالشها و كوشش كارشناسان 
هاي ابتكاري متناسب با نيازهاي عملياتي، پشتيباني فني و آموزشي نيروي  بسياري از طرح

ها اعم از موشكي، هواپيمايي،  هوايي گرديد و در زمينه طراحي و ساخت انواع سامانه
 يافته است. پدافندي و راداري نيز نهاجا به خودكفايي نسبي دست

ش ر ت س  گ

 

 ت : گسترش
با آغاز جنگ تحميلي يكي از مشكالتي كه نمود عيني پيدا كرد تجمع تجهيزات و 

پناه جهت محافظت از  ها تأسيسات مستحكم مثل شيلتر و جان كاركنان بود، در اكثر يگان
 شد. گسترش، حل عاجل و مناسبي پيدا مي كل تجهيزات و كاركنان وجود نداشت، بايد راه
گشا باشد و در بسياري از موارد  توانست گره راه كاري كه انتخاب صحيح و به موقع آن مي

 تنگناها را مرتفع سازد.
ها و ضرورت زمان و مكان به داليل مختلف انجام  ها بر مبناي نياز يگان اصوالً گسترش

 باشد. شود كه عمده آن به شرح ذيل مي مي
 ـ گسترش عملياتي1
 ـ گسترش آموزشي2
 ـ گسترش تعميراتي3
 ـ گسترش به منظور تفرقه و دور نگهداشتن4
 



 گسترش عملياتي
شناسايي و انتخاب بهترين مكان با درنظر گرفتن كليه جوانب جهت حمله برعليه 

 نيروها، تجهيزات دشمن و پشتيباني سريع و صحيح از نيروهاي خودي.
از پايگاه چهارم  1360در سال  F-5افكن  به همين انگيزه بود كه پايگاه شكاري بمب

شكاري دزفول به پايگاه پنجم اميديه گسترش يافت و پس از آن با تشكيل قرارگاه رعد در 
اين مكان تقريباً همه انواع هواپيماهاي شكاري و ترابري موجود نيروي هوايي براي انجام 

مأمور از پايگاه چهارم  F-5مأموريتهاي مختلف از اين پايگاه به پرواز درآمدند. اما هواپيماهاي 
اي كه  تقريباً تا آخرين روزهاي جنگ و حتي مدتي پس از پايان جنگ در آنجا ماندند. نكته

هاي زياد  بسيار حائز اهميت است و جاي تأمل دارد اين است كه با توجه به تعداد سورتي
زات و عملياتي كه از پايگاه برعليه دشمن انجام شد، كمترين صدمه و آسيب به تجهي

كاركنان وارد شد. (تقريباً در حدصفر) كليه امور جاري خيلي روان و با بازده بسيار خوب 
شد. شايد دليل اصلي اين توفيق عملكرد خوب نيروهايي باشد كه به عنوان مأمور  انجام مي

 كردند. در پايگاه اميديه انجام وظيفه مي
همراه نداشتن خانواده باعث شده هاي روزمره زندگي و به  نداشتن دغدغه  فراغت خاطر،

بود تا تمام توان فكري و جسمي آنها صرف انجام امور محولـه شود. و به دليل تردد بسيار 
شد. شايان ذكر است كه از همين مكان ترابري  اندك، امور حفاظتي نيز بسيار خوب انجام مي

همة امور با امنيت گرفت كه  خوبي جهت تخليه مجروحين و پياده كردن نيرو نيز انجام مي
 رسيد. كامل به سرانجام مي

 

 گسترش آموزشي
آموزش، نيازي كه پاياني برآن متصور نيست. كاري مستمر و دائمي كه نيازمند داشتن 
مكاني مناسب است. با آغاز جنگ تحميلي پايگاه چهارم شكاري به دليل نزديكي به مناطق 

ها عالوه بر انجام حمالت هوايي،  بعثي هاي سنگين دشمن قرار داشت. نبرد در تيررس سالح
گرفتند. و  مرتباً و در ساعات متوالي بوسيلة موشك و گلوله توپ شهر و پايگاه را زير آتش مي

 اين كار آموزش را كه بايد به دور از هياهوي مناطق نبرد انجام شود مختل نموده بود.



ه چهارم شكاري دزفول گسترش آموزشي از پايگا 1359به همين انگيزه در اواخر سال 
به پايگاه هشتم (منطقه هوايي شهيد بابايي) اصفهان انجام شد كه گذشته از اهداف اصلي، 
يعني انجام آموزش در محيط نسبتاً آرام پراكنده شدن تجهيزات و كاركنان را نيز به همراه 

تجديد  داشت، عالوه بر آن با توجه به شرايط بسيار سخت پايگاه چهارم اين گسترش باعث
شد كه به تناوب از دزفول به اين مأموريت اعزام  قوا و باال رفتن روحيه خدمتي كاركناني مي

 گشتند. روز به يگان اصلي خود باز مي 15شدند. و پس از اتمام  مي
 

 گسترش تعميراتي
با گذشت زمان و استفاده از هواپيماها و افزايش ساعات پروازي آنها، زمان انجام 

ها براي نخستين بار انجام  رسيد كه بعضي از اين بازرسي لي هواپيماها فرا ميهاي ك بازرسي
شد و سابقه انجام آن در كشور وجود نداشت امكان انجام آن در خارج از كشور نا ممكن و  مي

 از طرفي استفاده از متخصصين خارجي دور از دسترس بود.
هاي باالتر از پايگاه شكل  ر ردهاندازي مراكز تعميراتي د در اين زمان بود كه فكر راه

در منطقه هوايي مهرآباد اشاره  F-5توان به مركز اورهال هواپيماي  گرفت كه از آن جمله مي
كرد، اين مركز با جذب نيروهاي كارآمد داخلي به موفقيتهاي درخشاني دست يافتند طوري 

در داخل كشور انجام شدكه روي انواع هواپيماها به مرور زمان  PDMكه تقريباً كار اورهال يا 
در مركز  F-14در مشهد و اورهال  C-130توان به تشكيل مركز اورهال  در اين مورد مي

ياشي تهران اشاره كرد. پرداختن جزء به جزء اين گونه مطالب نيازمند صرف زمان كافي 
 باشد كه از حوصله بحث ما خارج است. مي

 

 گسترش به منظور تفرقه و پراكندگي
 توان استفاده كرد: كارهاي متفاوتي مي ها و راه ظ تجهيزات از شيوهبراي حف

پراكنده كردن تجهيزات و انتقال آنها به مناطق دور دست جهت در امان ماندن از 
حمالت دشمن در طي سالهاي دفاع مقدس بارها انجام گرديد، كه براي اين منظور از 

 شد. هايي چون چابهار، زاهدان و كرمان استفاده پايگاه



ه د ي د ب  ي س آ ت  ا س ي س أ ت ي  ز ا س و و ن ي  ز ا  س

 ث : بازسازي و نوسازي تأسيسات آسيب ديده
ها از سوي طرفين  اي است كه تقريباً در تمام جنگ تخريب و ترميم قانون نا نوشته

شود در سالهاي دفاع مقدس از روز ابتداي جنگ تحميلي دشمن  درگير به اجرا گذاشته مي
تجهيزات، امكانات باندهاي پروازي و تأسيسات استفاده  بعثي از هر فرصتي براي تخريب

باشد و  اي مي العاده كرد باندهاي پروازي براي يك كشور درگير جنگ داراي اهميت فوق مي
باشد. و به همين علت بود در روز آغازين  تخريب آن جزء اهداف اوليه كشور متخاصم مي

شمن بعثي قرار گرفت هرچند اين جنگ باندهاي پروازي كشور مورد حمله هواپيماهاي د
هاي نيروي هوايي آسيب سنگين وارد نمايد. اما  حمالت نتوانست به باندهاي پروازي پايگاه

شد. تقريباً  هاي آسيب ديده با سرعت و شهامت انجام مي سازي قسمت كار ترميم و آماده
هايي كه در  تمانتمامي باندهاي پروازي در طول جنگ تحميلي قابل استفاده باقي ماند. ساخ

شدند با سرعت بازسازي يا نوسازي  ديدند يا تخريب مي اثر حمالت دشمن آسيب مي
گرديد بناهاي جديد با استحكام بيشتري ساخته شوند. استفاده از سوله  شدند و تالش مي مي

و بلوكهاي سيماني پيش ساخته در احداث حصارهاي بلند اطراف تجهيزات حياتي به سرعت 
شد به عنوان مثال پس از آن كه ساختمان الكترونيك پايگاه دزفول مورد هدف قرار  انجام مي

گرفت و تخريب شد سريعاً و در مدت زمان كوتاه بجاي آن شيلتر الكترونيك ساخته شد در 
 همين ارتباط بايد به تشكيل اداره مهندسي رزمي شهيد بابايي در نهاجا اشاره شود.

 

 ع مقدسترابري هوايي در سالهاي دفا
شايد يكي از مطالبي كه كمتر به آن پرداخته شد نقش انحصاري نيروي هوايي در 
سالهاي دفاع مقدس باشد. نيروي هوايي در سرتاسر اين سالها به تنهايي به ايفاي نقش 
خويش پرداخت، دالوران نيروي زميني ارتش از طرف غيور مردان سپاه پاسداران همراهي 

هاي نبرد را با حضور خويش  خدا يعني بسيجيان جبههشدند و لشكريان مخلص  مي
عطرآگين و منور ساخته بودند. نيروي هوايي در طي سالهاي دفاع مقدس بار سنگين تخليه 
مجروحين جنگي از مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور را به عهده داشت. جابجايي سريع 

كشور بدون سعي و تالش  خيل مجروحان و رساندن آنها به مراكز درماني در اقصي نقاط



ناوگان منحصر به فرد ترابري نيروي هوايي ممكن نبود. كار ديگري كه معموالً از طريق 
شد، جابجايي  پايگاههاي نيروي هوايي و با استفاده از هواپيماهاي ترابري اين نيرو انجام مي

عملياتي و  مسئولين رده باالي مملكتي و فرماندهان عالي رتبه نظامي بود كه بين مناطق
مركز در رفت و آمد بودند پشتيباني از پايگاههاي شكاري در امر رساندن تجهيزات حساس 

شد. عمل سوخت رساني به هواپيماهاي شكاري نقش  در هر شرايطي و بدون وقفه انجام مي
هاي عملياتي و اجراي صحيح آن داشت. جابجايي سريع  مهمي در به ثمر رسيدن طرح

در گسترشهاي عملياتي آفندي و پدافندي حمل مهمات در شرايط نيروها و تجهيزات 
بحراني و رساندن آن به مناطق نبرد جزء وظايفي بود كه هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي با 

 وجود ناامن بودن آسمان كشور در سرتاسر سالهاي دفاع مقدس بر عهده داشتند.
 

 هواپيما، نماد تجهيزات نيروي هوايي
در نيروي هوايي هواپيما است ساختمان اصلي اسكلت هر هواپيما توسط  نماد تجهيزات

شود و  مهندسين طراح به تناسب نوع استفاده طراحي و در كارخانجات ساخته مي
گردد كه از سه  هاي مختلفي متناسب با نوع مأموريت بر روي هواپيماها نصب مي سيستم

 حالت خارج نيست: 
 رونيكي.مكانيكي، الكترومكانيكي و الكت

هاي الكترومكانيكي و  به مرور زمان سيستمهاي مكانيكي مرتباً جاي خود را به سيستم
هاي الكترومكانيكي در حال تغيير به سمت الكترونيكي  كنند و سيستم الكترونيكي واگذار مي

شود. پس از ساخته شدن هواپيماها  ها به كندي انجام مي شدن هستند. اما تغيير در اين سيستم
هاي الكترونيكي  هاي مكانيكي و الكترومكانيكي مشكل است، اما سيستم ير بر روي سيستمتغي

توان در زندگي  باشد، رشد چشمگير صنعت الكترونيك را مي مرتب در حال تغيير و تحول مي
هاي مهم اين صنعت: تغييرات سريع، ارزان شدن،  روزمره به وضوح مشاهده كرد از شاخصه

باشد. تجهيزات الكترونيكي به دليل سرعت، دقت و  رفتن كاربرد مي كوچك شدن حجم و باال
امنيت مثال زدني در صنايع نظامي به خصوص هواپيماها كاربرد فراوان دارد. امروز استفاده از اين 
تجهيزات به اوج خود رسيده است، اصوالً تجهيزات الكترونيكي را بعد از ساخته شدن هواپيما نيز 



نوع و مأموريت هواپيما تغيير داد يا سيستم جديد نصب كرد، امروزه اكثر شودبا توجه به  مي
هاي الكترونيكي بر روي هواپيماهاي خود هستند،  جهان در حال نوسازي سيستم كشورهاي

هاي جديد الكترونيكي و  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران نيز با استفاده از سيستم
وري در نهايت باعث باال  ر تجهيزات ضمن باالبردن كارآيي و بهرهنصب آن بر روي هواپيماها و ساي

 .ها گرديده است رفتن توان عملياتي سامانه
 

 تمركز شغلي
در سالهاي ابتدايي جنگ تحميلي (حتي سالهاي قبل از آن) همه فكر و انديشه و توان 

مبحث جسمي كاركنان نيروي هوايي در اختيار شغلي بود كه به آن مشغول بودند در 
آموزش اشاره شد كه پس از رفتن مستشاران خارجي خالء و كمبود آنها احساس نشد و 

ها و تجهيزاتي كه در اختيار داشت در امر نگهداري و  نيروي هوايي با همه پيچيدگي سيستم
هاي  هاي خود را با وجود تحريم استفاده از آنها كامالً موفق عمل كرد حتي راه تهيه نيازمندي

كرد شايد بعد از داشتن انگيزه معنوي بسيار قوي (دفاع از اسالم و مملكت)  سخت پيدا
تمركز فكري كاركنان بر روي شغلي كه در آن مشغول انجام وظيفه بودند دليل قابل توجهي 

هايي كه بدست آوردند، به قول معروف يك دل جاي چند دلبر نيست امروز  بود بر توفيق
ديگري هستند انشاءاهللا كه نيروي هوايي تبديل به عشق  فكرها در انديشه توفيق در مكان

 دوم كاركنانش نشود كه در آن صورت كار سخت و دشوار خواهد شد.
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