
* اگر ما می گوییم قائل به خرید از خارج 
نیستیم شعار نیست. یک؛ وابستگی قطعه ای 

می آورد. دوم؛ ما را از آن تاکتیک های
 دفاعی مان دور می کند. چون وقتی ما اگر

 به خارج متکی باشیم، باید بیاییم تاکتیک های 
دفاعی مان را بر اساس همین سیستم ها 

طراحی کنیم. در صورتی که طراحان
 و فرماندهان نظامی اول باید تاکتیک را 

روی کاغذ پیاده کنند و بعد بگویند ملزومات 
عملیاتی چه سامانه ای را مطالبه می کند.

***
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 امیر!  دوست دارم اول یک سؤال عملیاتی بپرسم! اگر 
همین االن یک تهدید بالفعلی کشور ما را تهدید کند و مثاًل 
بگوییم از همین زمان این تهدید شروع می شود تا وقتی 
شما مطلع شوید و برای مقابله و دفاع در مقابل آن تهدید 

وارد عمل شوید چه زمانی طول می کشد؟
پاس��خ سؤال شما را ابتدا با طرح یک سؤال شروع می کنم. 
اگر همین االن به روزنامه کیهان بگویند که در یک نقطه از شهر 
تهران که شما فاصله زمانی تان حداقل یک ساعت با آن جا هست 
اما ارزش این خبر برای ش��ما این است که بتوانید تا نیم ساعت 

آینده آن را برسانید، آیا برایش تدبیری اتخاذ کرده اید؟
 مطمئناً!

- قرارگاه پدافند هوایی تنها قرارگاهی اس��ت که در کش��ور 
دو م��ورد ندارد. یعن��ی ما یک قرارگاه پدافن��د هوایی داریم که 
از پدافند هوایی همه نیروها اس��تفاده می کند. ولی ش��ما سایر 
نیروه��ای زمینی، هوای��ی و دریایی را حداقل دو نیرو می بینید. 
هم در سپاه و هم در ارتش. تفاوت دیگری هم که قرارگاه پدافند 
هوایی دارد این هست که همواره در حال مأموریت است. یعنی 
به هیچ عنوان هیچ سیستم اداری، شنود الکترونیکی، سامانه های 
دیدبانی، موشکی، توپخانه ای نه خاموش هستند و نه استراحت 
می کنند. اما سایر نیروها ممکن است به حسب مأموریت سامانه ها 
و تجهیزاتش��ان را به میدان بیاورند. پدافند هوایی 24 س��اعته و 
بدون تعطیلی همواره در حال رصد آسمان است. رصد به تنهایی 
هم کفایت نمی کند. بایس��تی رصد نهایتاً منتهی بش��ود به یک 
ابزار دفاعی که از غافلگیری جلوگیری کند. طبیعتاً این نیاز دارد 
که ببینیم از کدام زوایا و از کدام محورها ممکن است غافلگیری 
صورت بگیرد. تجارب 8 سال دفاع مقدس را داریم و می دانیم که 
کشورهای حریف چه چیزی را از جمهوری اسالمی می خواهند و 
در جنگی که بخواهد اتفاق بیفتد آیا ضربتی  یا جنگ تمام عیار 
خواهیم داشت؟ حمله احتمالی از کجا به نفع آن هاست و از چه 
زاویه ای با سرعت و دقت بیشتری صورت می گیرد؟ یعنی خودمان 
به عنوان یک حمله ور برای خودمان طراحی هایی کرده ایم. روی 
این طراحی ها کار دوم ما یعنی آمایش سرزمینی انجام شد. برای 
این اس��ت که می بینیم پدافند هوایی با یک گسترش زیر 100 
نقطه در زمان جنگ تحمیلی امروز به یک گسترش باالی 3600 
نقطه در کشور رسیده است. بنده از شما پرسیدم که اگر اتفاقی در 
یک جایی از تهران بیفتد شما چقدر ضرب االجلی اقدام می کنید، 
برای پدافند هوایی هم باید در کسری از دقیقه این اتفاق بیفتد 
و به تهدید پاس��خ دهد که همین طور هم هس��ت. برای این که 
حمالت هوایی چه موشکی و چه هواپیمایی، سرعت بسیار باال و 
دقیقی دارد. مثاًل از شروع یک نقطه مرزی تا یک نقطه حساس، 

پاسخ به دشمن درکمتر از یک دقیقه 

در بحث ارتباط که رگ های عصبی در پدافند هوایی محسوب 
می شود اگر یکی از الیه های ارتباطی ما قطع شد چه کار کنیم؟ 
باید فکر کنیم. ما برای الیه های زیرزمینی و الیه های روی زمینی 
بیس��یم و با سیم، امروز فکر کردیم. در دورترین نقطه و یگان ما، 
سامانه های ارتباطی ما حداقل سه الیه و حداکثر هفت الیه است. 
این س��ه الیه و هفت الیه بین اهم و مهم یگان های ما تقس��یم 
شده. آن چه را که سعی داشتیم این بود که نه تنها در الیه های 
ارتباطی بلکه در الیه های هم پوش��ان س��امانه های آتش هم به 
همین ش��کل اقدام کنیم. ما هم فکر دفاع موزاییکی کردیم و هم 
فکر این که اگر یکی از سامانه های موشکی ما منهدم شد آیا آن 
جا نقطه نفوذپذیر ما خواهد بود؟ خیر! بایستی ما یک دفاع چند 
الیه موش��کی را هم پیش بینی می کردیم. بخش��ی از این ها در 
حقیقت به عنوان الیه های پنهانی دفاع هست. برای همین است که 
همیشه ما قائل به پدافند هوایی چاالک و متحرک هستیم. اگر ما 
قائل به تحرک باشیم، یعنی با دشمن در این فضا بازی شطرنجی 
می کنیم که حرکات ما حرکات مهره های ش��طرنج خواهد بود، 
به انتخاب خود فرمانده نبرد. این نیست که حتماً حرکت های ما 

بنابر سکون و سکوت باشد.
 موضوع پدافند هوایی یک موضوع کامالً دانش بنیان 
است.یعنی تجهیزات محور است. تجهیزات آن هم کاماًل 
تخصصی و از تکنولوژی بسیار باالیی هم برخوردار است.

ش�ما برای اینکه در این زمینه در س�طح باالیی باشید 
چق�در با مراکز دانش�گاهی و تحقیقات�ی و افراد نخبه 
ارتباط دارید؟  از این افکار و پروژه ها و ایده ها حمایت 

می شود؟ برنامه ای در این خصوص وجود دارد؟
- بله. در خصوص خیلی از مسائل تکنولوژیکی خاص می توانیم 
ادعای آن را بکنیم که وضعیت ما در خاورمیانه منحصر به فرد و 
یا حداقل کم نظیر است. این گونه موارد را با دانشگاه ها و مراکز 
دانش بنیان مطرح می کنیم و به نتیجه هم رسیده ایم. نمونه آن 
هم رادار شهاب است که امروز گسترش پیدا کرده و می شود گفت 
که در کشور بی نظیر و در منطقه خاورمیانه کم نظیر است. ما این 
نیازها را آمدیم در مراکز دانش بنیان و با جوانان همین مرز و بوم 
مطرح کردیم. جوانانی که به جای اینکه به کشورهای دیگر سفر 
کنند و جاذبه های کاذب آنها جذبش��ان کند در کش��ور خودمان 
ماندند و به عنوان نخبگان مطرح، از این قبیل لوازم را به نیروهای 
مس��لح هدیه کردند. ما همیشه آنها را در حقیقت شریک دفاعی 
خودمان می دانیم و افتخار می کنیم در سال 89 ما با حدود 250 
نخبه دانش��گاهی کار می کردیم و امروز این تعداد به حدود 600 
نخبه رس��یده است. یعنی تعامل با نخبگان دانشگاهی نه تنها در 
دانشگاههای معتبر تهران بلکه در دانشگاههای معتبر کشور چه در 
مراکز استان ها و چه در نقاط دیگر در حال گسترش است. خیلی 
از این موارد حتی معرفی ش��دند به وزارت دفاع و صنایع مرتبط 
و آن جا بدون اینکه حتی جذب به عنوان شاغل بشوند به عنوان 
مشاور فنی در حال انجام کار هستند و این هم از افتخارات ماست.
 ظاهراً قرار اس�ت ب�ه زودی دانش�کده پدافند هوایی 
هم تأس�یس بشود. لطفاً یک مقداری راجع به این موضوع 

توضیح بدهید.
- ما مجوز تاسیس دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( 
را در حقیقت از دو ماه گذش��ته با تدبیر شایس��ته فرمانده معظم 
کل قوا و همت و تالش س��تاد کل نیروهای مس��لح و ستاد ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و خصوصاً سفارش موکد فرمانده کل ارتش 
در حقیقت اخذ کرده ایم. کارهای اجرایی آن را شروع کرده ایم و 
به فضل پروردگار از اول مهرماه امسال به صورت مستقل دانشجو 

*  ما همیشه نخبگان را شریک دفاعی خودمان 
می  دانیم و افتخار می کنیم در سال 89 ما با 
حدود 250 نخبه دانشگاهی کار می کردیم و 

امروز این تعداد به حدود 600 نخبه رسیده است.

* طرح ریزی دفاعی در پدافند هوایی به شکل 
موزاییکی انجام شده و شما امروز شاهد مناطق 
پدافند هوایی در کشور هستید. چیزی که قبل 
از سال 87 و تشکیل این قرارگاه به این شکل 

وجود نداشت. فرمانده معظم کل قوا همین حس 
را داشتند و همین اهمیت را قائل شدند برای 
پدافند هوایی که آن را اولویت اول فرمودند. 

* برای قرارگاه پدافند هوایی اصاًل قائل به این 
نیستیم که یک فرمانده از یک نقطه

به یک ایستگاه موشکی  یا یک سایت راداری 
در دورترین نقطه کشور، دستوری را بدهد. 

در زمان قطع ارتباط، آن سایت باید استقالل 
تاکتیکی داشته باشد و خودش به عنوان 

یک واحد مستقل بتواند حافظ و مدافع آن 
منطقه باشد.

* قرارگاه پدافند هوایی یک قرارگاه 24 ساعته 
و بدون تعطیلی است. تعطیالت عید نوروز که 

همه به مسافرت می روند و هر تعطیلی که برای 
هرکسی لذت بخش است در اینجا تعطیل نیست 
و کار شبانه روزی است. در حقیقت شما قرارگاه 

پدافند هوایی را اورژانس یک بیمارستان در 
سطح کل کشور درنظر بگیرید.

10 ش�هریور، روز پدافند هوایی اس�ت. پنج س�ال پیش در چنین روزی بنا به تدبیر فرمانده معظم کل قوا، قرارگاه پدافند هوایی ایجاد و به طور مس�تقل وظیفه خطیر تامین امنیت هوایی کش�ور 
را برعهده گرفت. نگاهی به جنگ های اخیر در دنیا نش�ان می دهد، حمالت هوایی س�نگین، گس�ترده و س�ریع یکی از اصلی ترین تاکتیک های نبرد در آنها بوده است. در چنین وضعیتی، اهمیت و 

مخاطرات مسئولیت این قرارگاه بیش از پیش به چشم می آید. 
حکایت امروز ما و امنیت، حکایت ماهی و آب است. چنان در آن غرقیم که گاهی به چشممان هم نمی آید اما این امنیت مرهون فداکاری رزمندگانی است که در سراسر این سرزمین پهناور، در 

بیابان های سوزان، قله های رفیع، دریاهای ژرف و سواحل بیکران، چشم بر هم نمی گذارند و دست از ماشه برنمی دارند تا ایران، همچون کشتی امنی باشد در دریای طوفان زده خاورمیانه. 
به مناسبت این روز، مهمان امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( شدیم تا هم خدا قوتی بگوییم و هم از مجاهدت های این دلیر مردان همیشه بیدار بشنویم. 
امیر اسماعیلی فرمانده جوانی است که در سال 89 و در سن 39 سالگی با حکم امام خامنه ای به عنوان دومین فرمانده این قرارگاه منصوب شد. خوش اخالق و در عین حال مصمم به نظر می آید. 
در گوشه و کنار دفتر کارش ماکت های پدافندی به چشم می خورند و البته یک پهباد واقعی که به گفته امیر، رادارگریز هم هست. عکاس از زوایای مختلف، تند و تند کلیک می کند و امیر می گوید؛ 

نظامی ها نباید لبخند بزنند؟! بعد خودش زودتر از بقیه می خندد. 

محمد صرفی

گفت و گوی اختصاصی کیهان با سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص(

می پذیریم و آموزش می دهیم. یعنی قرارگاه پدافند هوایی عالوه 
بر اینکه بحث تفکیک را به صورت عملی از س��ال 89 شروع کرد 
امروز به بحث تحکیم و تکمیل پدافند هوایی رسیده است.  ان شااهلل 
داریم آن را دنبال می کنیم. در بحث دانش��گاه پدافند هوایی هم 
بحم��داهلل تا امروز که با ش��ما صحبت م��ی کنم خیل عظیمی از 
اس��اتید معتبر دانشگاههای کشور خودش��ان تمایل دارند در این 

دانشگاه تدریس کنند.
  امی�ر! در دهه اخیر چهار جنگ را در منطقه داش�تیم 
که از س�وی دشمنان اصلی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اتفاق افتادند. اش�غال عراق، افغانستان، حمله اسرائیل به 
غ�زه و درگیری با ح�زب اهلل. با توجه به تهدیدهای آمریکا 
و رژیم اسرائیل علیه ایران اسالمی، قرارگاه پدافند هوایی 
چق�در روی این جنگ ها مطالعه علمی کرده که بتوانیم از 
دستاوردهای آن برای سناریوهای احتمالی استفاده کنیم؟
- ن��ه فقط جنگ ه��ای اخیر که می فرمایی��د، از زمان دفاع 

مقدس تا جنگ های قبل از چهار جنگ اخیری که ش��ما اش��اره 
کردید، جنگ های بزرگی که در جهان اتفاق افتاده؛ یوگسالوی و 
جنگ با کشور عراق در دو مرحله، همه این ها را قرارگاه و نیرویی 
که وظیفه دفاع دارد، بایس��تی مطالعه کند. شاید در همه این ها 
از لحاظ تعداد و عده برای هواپیماها و موشک ها یکسان باشد یا 
تفاوت تعدادی هم وجود داش��ته باشد اما ماهیت و تاکتیک های 
میدانی متفاوت بود. همواره کشور حریف سعی کرده در نبرد بعدی 
کمترین تلفات را داش��ته باش��د. پس سعی می کند هم عملیات 
میدانی خودش را بهینه کند و هم از حیث نفرات و استعداد رزمی 
و تجهیزاتی بهترین سامانه ها را به میدان بیاورد. طبیعتاً وقتی این 
ارتقاء تاکتیک را شما می بینید در صحنه ها بایستی ارتقاء دفاع 
را متناس��ب با ارتقاء تاکتیک پیش بینی بکنید. این کار را پدافند 
هوایی انجام داده است. یعنی نه تنها بعد از اتمام جنگ بلکه حتی 
در خالل این نبردها هر اتفاقی می افتاده رصد می کرده تا بتواند 
ب��ه صورت لحظه ای حتی ب��رای آن تدبیر کند. این تدبیر ممکن 
بود تدبیر صحنه ای باش��د  یا تغییر آمایش باشد. امروز ما افتخار 
می کنیم که در طول این دو سال ما منطقه شرق، شمال شرق و 
مناطق هسته ای مان را به لحاظ آمایش با حجم باال و پوشش آتش 
بیشتری، حفاظت آن را انجام داده ایم. این ها به خاطر بررسی و 

مطالعه روی همین عملیات ها بود.
 یک زمانی پرواز پهپادها و از این دست خیلی مطرح بود. االن 
مدت زیادی اس��ت که می بینید خبری نیست. آیا پهپادهایشان 
تمام شده؟ خیر. این به جهت این است که شما تاکتیک را عوض 
کرده اید. یعنی وقتی راه نفوذ را می دانید و می دانید از چه طریقی 
و با چه کیفیتی قرار است  علیه شما عملیات انجام بدهد، شما هم 
کار مخالف آن را انجام می دهید. اولین نتیجه کار شما بازدارندگی 
اس��ت. طبیعتاً برای آن تهدیدهایی که شما اشاره کردید بهترین 
کاری ک��ه آن ها  در تفکر خودش��ان می پرورانن��د ضربه زدن به 
جمهوری اسالمی است تا ضربه زدن به برخی از کشورهای منطقه 
و چیزهایی را که داریم می بینیم. اما آن ها در حال دست و پنجه 
نرم کردن با آن کشورها هستند چون خودشان به قدرت دفاعی ما 
هم اذعان دارند و می دانند این مواجهه، برایشان مواجهه سنگینی 

خواهد بود. مواجهه ای که باید برایش هزینه باالیی بپردازند.
امیر! می خواهم بدانم که در بحث پدافند هوایی دکترین 

مصوبی در سطح کشور وجود دارد؟
- بله. قرارگاه پدافند هوایی، دکترین راهبردی اش را ستاد کل 
نیروهای مس��لح تدوین و ابالغ کرده و روی آن دکترین راهبردی 
م��ا دکترین عملیات��ی را تدوین کرده ایم. تقریباً بالغ بر 2 س��ال 
پیش مصوب ش��د و دکترین های تاکتیکی هم بحمداهلل در حال 
اجراس��ت. اگر این دکترین ها برای ما ش��فاف سازی نشده بود و 
روابط کاری آن ها شفاف نبود، امروز شاهد خیلی از فجایع هوایی 
بودیم. چرا؟ چون قرارگاه پدافند هوایی فقط در بین خودش و سایر 
نیروهای مس��لح فکر و عمل نمی کند. ما حتی با س��ازمان هوایی 
کش��ور برای همه هواپیماهای غیرنظامی هم همکاری می کنیم. 
اگر این هماهنگی ها نباش��د فجایع خیلی زیادی را شاهد خواهیم 
بود. ما طبیعتاً در کش��ور مراکز حساس کمی نداریم. وقتی عرض 
می کنیم 3600 نقطه گس��ترش، یعنی باید به این فکر کنیم که 
اگر می خواهیم هماهنگی و انسجام خوبی را شاهد باشیم، آن هم 
بدون اصل غافلگیری، پس باید راهبرد و فکری پشت سر این کار 
باشد. همین تدابیری که شما در صحنه می بینید. البته قائل به این 
نیستیم. داریم ارتقاء می دهیم و آن را تغییر می دهیم. چون هر 
لحظه ما شاهد این هستیم که تاکتیک دشمن در حال تغییر است.
یک مقداری راجع به مسئله تحریم و ارتباط آن با مسئله 
نوآوری و خالقیت در بحث پدافند هوایی توضیح دهید. البته 
تحریم در مقوله جنگ برای ما یک مس�ئله غریبی نیست. 
مسئله تحریم از زمان دفاع مقدس هم با ما بود و با این مسئله 
سال هاست دست و پنجه نرم می کنیم. می خواهم بدانم در 
ش�رایط فعلی آیا این امر باعث کند ش�دن پیشرفت کاری 
شما شده  یا اینکه باعث نوآوری و خالقیت شما شده است؟

- طبیعتاً برای رس��یدن س��ریع و بی دغدغه به یک محصول 
پیشرفته یکی از راهکارها خرید از خارج است. اما در خرید خارجی، 
وابستگی محض است،هم از حیث پشتیبانی و هم از حیث آموزش. 
هر دوی این ها را هم که بگذاریم کنار یک محدودیت و محرومیت 
ش��دید دارد. این که آن سیستم و سامانه برای تاکتیکی در ذهن 
ما طراحی نش��ده. یک س��امانه ای است که طراحی شده و بیشتر 
از این که نظامی و دفاعی باش��د تجاری اس��ت. حکم درآمدزایی 
برای سازنده اش دارد. پس اگر ما میگوییم قائل به خرید از خارج 

نیس��تیم شعار نیست. یک؛ وابس��تگی قطعه ای می آورد. دوم؛ ما 
را از آن تاکتیک های دفاعی مان دور می کند. چون وقتی ما اگر 
به خارج متکی باش��یم، باید بیاییم تاکتیک های دفاعی مان را بر 
اس��اس همین سیستم ها طراحی کنیم. در صورتی که طراحان و 
فرماندهان نظامی اول باید تاکتیک را روی کاغذ پیاده کنند و بعد 
بگویند ملزومات عملیاتی چه سامانه ای را مطالبه می کند. یعنی 
ما باید از عملیات به تحقیقات برسیم نه از تحقیقات به عملیات. 
از عملیات به تحقیقات رسیدن پاسخ همان سوال شماست یعنی 
ما بگوییم تحریم به ما آسیب رسانده است. چرا؟ تحریم به کسی 
آس��یب می رساند که اوالً تحریم برایش معنا داشته باشد. برای ما 
اوالً معنای بین المللی ندارد. برای اینکه کس��ی باید تحریم بشود 

که قصد کشورگشایی دارد و حمله. 
ام��ا این تحریم چه منفعتی برای ما داش��ته اس��ت؟ نه فقط 
در پدافند هوایی بلکه در همه عرصه های تحقیقاتی کش��ور؛ من 
مثال رسانه ملی را می زنم. رسانه ملی 34 سال پیش چند شبکه 
تلویزیونی و رادیویی داش��ت؟ امروز بعد از گذشت این سال ها به 
چه میزان کانال و ش��بکه رسیده است؟ آیا این سال ها ما تحریم 
نبودیم؟ در همه عرصه ها همین پیش��رفت ش��گرف و تعجب آور 
را می بینیم. البته برای خودمان ش��گرف نیست. زیرا ما به جمله 
زیبای امام راحل ایمان داریم که ما می توانیم. آن ها اعتقاد ندارند 
و برای آن ها  این دس��تاوردهای ما تعجب آور اس��ت. ما در همه 
عرصه ها پیشرفت داشتیم. پدافند هوایی که گفتم از زیر 100 نقطه 
در شروع جنگ تحمیلی گسترش داشتیم امروز به بیشتر 3600 
نقطه رسیده. 3600 نقطه فقط نیروی انسانی نمی خواهد. پدافند 
هوایی تجهیزات محور اس��ت. ما اول تجهیزات می خواهیم و بعد 
نیروی متخصص و کارآمد که آموزش درس��ت و کافی دیده باشد 
تا از این سامانه بتواند استفاده کند. باید تاکتیک حمله دشمن را 
بشناسیم. یعنی اشراف اطالعاتی خوب داشته باشیم و بعد آمایش 
به موقع بدهیم تا غافلگیر نشویم.  بعد اقدام به موقع انجام دهیم 
ک��ه نمون��ه آن را در مورد آرکیو 170 دیدید. بنابراین تحریم ها و 
تهدیدها اگر یک ارتباط مستقیم بین آن ها قائل شویم، نتیجه آن 
می ش��ود بی اعتنایی ما به آن چه تهدید می ش��ویم. بی اعتنایی 
ما به آن چه که تحریم مان کردند. در عین حال هوشیاری ما در 

مقابله و مواجهه با تهدیدها.

شاید به زبان ساده کار پدافند رصد و تأمین امنیت فضای 
کلی کشور است. احتماالً تأمین این امنیت بدون رصد فضای 
خارج از کشور و آب های بین المللی اطراف میسر نمی شود. 

آیا این ها هم مورد رصد شما هستند؟
- ما از مرزهای جغرافیایی جمهوری اس��المی ایران تا فضایی 
را که بتوانیم عمق دفاعمان را پوشش دهیم یعنی این فضا ممکن 
است در جاهایی 200 کیلومتر هوایی باشد یا 100 کیلومتر  یا 50 
کیلومتر، بسته به نوع تهدیدات و نوع گسترش نیروهای فرامنطقه 
ای، رصد می کنیم. سامانه های ما در حقیقت به گونه ای گسترش 
پیدا کرده که بتواند تهدید را قبل از رسیدن به مرزهای جمهوری 
اسالمی ایران کشف کند نه  روی مرزهای جمهوری اسالمی ایران. 
آب های بین الملل تعریف دارد. در همین دریای عمان بخش��ی از 
آن مرتبط با ما هس��ت و بخش��ی از آن به کشور عمان برمی گردد. 
بین این ها آب روهای آزاد هست. بله ما اشراف اطالعاتی روی این 
آب ه��ای آزاد این چنینی داریم. اما اگر بخواهیم برویم به س��مت 
اقیانوس آرام و چین و... نه آنها فعاًل مورد مأموریت قرارگاه پدافند 

هوایی نیست.
 امنیتی که االن در کش�ور داریم وقتی یک مقداری در 
فض�ای بین المللی و خاورمیانه مطالعه کنیم، می بینیم که 
امنیت بی نظیری اس�ت. امنیت یکی از آن مقوالتی اس�ت 
مثل س�المت که تا زمانی که از دس�ت نرود ارزش آن پیدا 
نمی ش�ود و مطمئناً یکی از پایه های ایجاد و پایداری این 
امنیت، قرارگاه پدافند هوایی است. می خواهم یک مقداری 
از سختی های کار  همکارانتان در ایجاد این امنیت و نعمت 

بزرگ در این منطقه آشوب زده بفرمایید. 
- قرارگاه پدافند هوایی یک قرارگاه 24 ساعته و بدون تعطیلی 
اس��ت. تعطیالت عید نوروز که همه به مس��افرت می روند و هر 
تعطیلی که برای هرکسی لذت بخش است در اینجا تعطیل نیست 
و کار شبانه روزی است. در حقیقت شما قرارگاه پدافند هوایی را 
اورژانس یک بیمارستان در سطح کل کشور درنظر بگیرید. اورژانس 
یک بیمارستان در یک شهرستان تعطیل بشود چه اتفاقی می افتد؟ 
یعنی حتی اگر مریضی بیاورند یا مصدومی بیاورند که از بستگان 

پدافند هوایی از تصمیم سازی، تصمیم گیری و اقدام به موقع و 
جا به جایی برای غافل گیر نشدن و منهدم نشدن باید در کمتر 

از 15 دقیقه عمل کند.
  امی�ر! مطمئناً در عالم نظامی گری همیش�ه کمترین 
احتم�االت ه�م جدی گرفته می ش�ود و ب�ه آن ها توجه 
می ش�ود. اگر دشمن بخواهد تجاوزی به کشور ما داشته 
باشد مطمئناً یکی از برنامه هایش از کار انداختن سیستم 
پدافندی کشور است. چقدر تمهید شده که این سیستم 
چند الیه باش�د و به قول مع�روف در طول زمان درگیری 
که شاید تا هفته ها و ماه ها به طول انجامد از کار نیفتد و 

بتواند به کار خودش ادامه دهد؟
- آن چه که بدان فکر کرده ایم اوالً ایجاد فضای ابهام آمیز 
برای دش��من است. دشمنی که خیلی از سامانه ها را در قبل از 
پیروزی انقالب به ما داده بود یا سایت هایی را برای ما پیش بینی 
کرده بود، طبیعتاً چنین دش��منی اگر قصد حمله داشته باشد، 
چون خودش برای ما طراحی کرده و خودش هم مستقر کرده، 

به راحتی هم می تواند منهدم کند و آن را مختل کند. 
چه کار کردیم؟ دو کار! اوالً س��امانه های قدیمی را که داشتیم 
دور نینداختیم اما نحوه کاربرد آن ها را کاًل تغییر دادیم. یعنی اگر 
در س��امانه های راداری ما و س��امانه های موشکی ما امروز بگردید 
می بینید که با گذش��ت 35 س��ال از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
حداقل 35 نوع تنوع در این سامانه ها داده شده. یعنی از نظر فنی 
آن ها بهینه سازی شده اند. مرحله دوم مرحله نوسازی بود. بله! ما 
در جنگ الکترونیک اگر فقط قائل به این باش��یم با یک نوع طیف 
فرکانسی مثالً در رادار یا یک نوع سامانه موشکی مثل سامانه موشکی 
که قبل داشتیم وارد صحنه کارزار بشویم، حتماً  شکست می خوریم. 
اما ما در س��امانه های راداری و شنودمان در حقیقت در طیف های 
متفاوت کار کردیم. این چه برتری به ما می دهد؟ دش��من در همه 
ای��ن طیف ها نمی تواند جنگ الکترونیک انجام دهد. دش��من همه 
این طیف ها را نمی تواند مختل کند. چون خودش هم باید در یکی 
از این طیف ها اقدام کند. پس بنابراین بخش��ی از پدافند هوایی را 
ممکن اس��ت مختل کند اما بخش دیگر وارد عمل می ش��ود. نکته 
سوم اگر قرار باشد الیه ای از پدافند هوایی مختل یا منهدم بشود ما 
برای آن پشتیبان در نظر گرفته ایم. چه پشتیبانی از یک سامانه  یا 
یک منطقه، چه پشتیبانی از لحاظ داخلی؛ در حقیقت کنترل خود. 
یعنی استقالل تاکتیکی. ما برای قرارگاه پدافند هوایی اصاًل قائل به 
این نیستیم که یک فرمانده از یک نقطه به یک ایستگاه موشکی  یا 
یک سایت راداری در دورترین نقطه کشور، دستوری را بدهد. در زمان 
قطع ارتباط، آن سایت باید استقالل تاکتیکی داشته باشد و خودش 

به عنوان یک واحد مستقل بتواند حافظ و مدافع آن منطقه باشد.
این طرح ریزی دفاعی در پدافند هوایی به شکل موزاییکی 
انجام ش��ده و شما امروز ش��اهد مناطق پدافند هوایی در کشور 
هس��تید. چیزی که قبل از س��ال 87 و تش��کیل این قرارگاه به 
این ش��کل وجود نداشت. فرمانده معظم کل قوا همین حس را 
داش��تند و همین اهمیت را قائل ش��دند برای پدافند هوایی که 
آن را اولویت اول فرمودند و همین را می خواس��تند که پدافند 
هوایی فقط به نوسازی و بهینه سازی فکر نکند بلکه آمایش خود 

را نیز تغییر دهد. 

اوایل س�ال 1383، جمهوري اس�المي ایران از ساخت 
یک فروند جنگنده جدید با نام صاعقه توس�ط متخصصان 

توانمند داخلي در نیروي هوایي ارتش خبر داد.
به گزارش روابط عموم��ي نیروي هوایي ارتش، این جنگنده  
براي نخس��تین بار، در س��فر رهبر معظم انقالب به همدان پرواز  
آزمایشي خود را با موفقیت به انجام رساند که در پي آن، فرمانده 
معظم کل قوا خطاب به خلبانان نیروي هوایي ارتش فرمودند که 
این موفقیت، نتیجه تالش بي وقفه و ایمان پایدار جوانان دانشمند 

این کشور است.
جنگنده بمب افکن صاعقه در شهریور ماه سال 1385 با پرواز 
موف��ق در رزمایش ضربت ذوالفقار رس��ما به ناوگان هوایي ارتش 
جمهوري اسالمي ایران پیوست و در رژه هفته دفاع مقدس سال 

1386 از آن رونمایي شد.
صاعقه، دومین جنگنده ساخت ایران است که متخصصان نظامي 
با توجه به قابلیت هاي این جنگنده، آن را نمونه اي از جنگنده اف18 
مي نامند و تولید این جنگنده بازتاب زیادي در رس��انه هاي جهان 

داشته است.
جنگنده صاعقه، دو سکان عمودي اوریب، شبیه به سکان هاي 

جنگنده آمریکایي اف18 و دم  دوتایي دارد.
ویژگ��ي مهم این جنگنده پش��تیباني نزدی��ک هوایي بوده و 
توانمندي هاي حمل و شلیک انواع راکت، پرتاب انواع بمب و موشک 

با سیستم رادار پیشرفته قابلیت مناسبي به آن داده است.
کاکپیت یا همان کابین خلبان صاعقه بسیار راحت بوده و خلبان، 

امکان دید کامل نسبت به اطراف خود را دارد.

این جت جنگي تنها جنگنده اي است که با ابتکار متخصصان 
ایراني، مجهز به دید خلبان در جهات اصلي و فرعي شده است؛ به 
زبان س��اده تر خلبان به وسیله دوربین هاي پیشرفته مداربسته، به 
راحتي مي تواند قسمت هاي مختلف هواپیما را ببیند که این قابلیت 
قدرت این جنگنده را در تعقیب و گریز جنگنده ها و درگیري هاي 
هوایي و مانورهاي واکنش سریع به شدت افزایش مي دهد؛ همچنین 

کاکپیت تمام دیجیتالي این جت جنگي قابل توجه است.
موتور این هواپیما دو دس��تگاه موت��ور j-85 بوده و همچنین 

سرعت آن بین 1.6 تا 1.8 گفته شده است.
رادار کنترل آتش آن از نوع Phazotron-NIIR N019 بوده 
و رادار N019 ساخت فازاترون که به نام Baaz نیز شناخته مي شود، 
قادر است 10 هدف هوایي را در حالت »رهگیري به هنگام جست وجو« 

)TWS( از فاصلهء حدود 80 کیلومتري مورد شناسایي قرار دهد و 
 RDM هم زمان به دو هدف شلیک کند؛ توان این رادار، برابر رادار
 2000H-Mirage س��اخت تامسون سي اس اف مورد استفاده در

ارزیابي شده است.
رادار N019 داراي قابلیت دیدپائین – شلیک پایین بوده و داراي 
دقت و قدرت تشخیص خوبي براي تمییز دادن اهداف چندگانه است.

بیش��ترین وزن محموله این هواپیم��ا 4.400 کیلوگرم و وزن 
خالي این هواپیما 8.000 کیلوگرم و بیش��ترین وزن برخاست این 
هواپیما 15.000 تا 18.000 کیلوگرم بوده و بردي در حدود 600 

تا 800 کیلومتر را دارد.
قدرت مانور هوایي صاعقه و خطاي بس��یار پایین و نیز شتاب 
لحظه اي و سریع از ویژگي هاي این جت جنگي محسوب مي شود.

جدار شیشه اي کابین خلبان صاعقه ضد گلوله بوده و بنابراین 
امنیت خلبان در این ش��کاري به مراتب بیش��تر از جنگنده هاي 

دیگر است.
فرمانده نیروي هوایي آمریکا، پس از انتش��ار اخبار س��اخت 
جنگنده ه��اي ایراني گفته بود: ما قبال اصال از جنگنده هاي ایراني 
نمي ترس��یدیم، بلکه از قدرت تحلیل و واکنش سریع و غیر قابل 
پیش بیني خلبانان ایراني بیمناک بودیم، اما االن ما اطالعاتي درباره 
جنگنده هاي س��اخته شده در ایران نداریم و نمي دانیم از چه نوع 

تکنولوژي در آنها استفاده شده است.
وي افزود: االن هم از جنگنده هاي ایراني و هم از خلبانان آنها 
بیمناکیم؛ ما قدرت آنها را در درگیري هاي هوایي شاهد بوده ایم، 

جنگ 8 ساله ایران و عراق را خوب به یاد داریم.

رئیس بیمارس��تان هم باشد تا بخواهد تیم خودش را فراهم کند 
آن مریض از دس��ت رفته اس��ت. قرارگاه پدافند هوایی مانند یک 
اورژانس آرامش بخش برای کل کشور است. این گونه کار می کند. 
در این اورژانس باید آدم هایی باشند که هم متخصص باشند و هم 
این اورژانس را باور داش��ته باش��ند. دلیل عمده متخصص بودن و 
شدنشان این است که شاکله قرارگاه را جوانان تشکیل می دهند. 
اگر شما برگردید به سنوات ابتدایی انقالب تمام مسئوالن آن زمان 
هم جوان بودند. االن قرارگاه پدافند هوایی آن شرایط را دارد. یعنی 
با تیمی جوان اما مقتدر کار می کند. هم باید آموزش درستی برای 
مس��ائل فنی، تکنیکی و تخصصی ببیند هم زمان این آموزش آن 
قدر کوتاه اما کیفی باش��د که س��ریع این نفر، افسر یا درجه دار و 
کارمند بیاید به صحنه رزم. هم بتواند آن چنان روحیه و باورش را 
ارتقاء ببخش��د که در صحنه های سخت معیشتی کم نیاورد. چرا 
عرض می کنم صحنه های س��خت معیشتی؟ برای اینکه پدافند 
هوایی سامانه موشکی اش نمی تواند کنار شهر باشد. باید در عمق 
خاک کشور خودمان باشد. در بیابان ها،  کوه ها، دره ها و دهلیزها. 
در محل هایی که محل زندگی نیس��ت. به همین منظور آمادگی 
و آموزش��ی که این نفر در بعد خودباوری باید داش��ته باش��د این 
اس��ت که مستحکم باشد. بین خود و خدایش این معامله را بکند 
که اگر قرار اس��ت بین این 3600 نقطه عده و عده پدافند هوایی 
تقسیم شود، این تقسیم به صورت استقراری نمی تواند باشد. باید 
مأموریت های سنگینی را برود. باید بپذیرد که در مواقع مواجهه 
و مقابله با دشمن با هواپیمای دشمن و موشک دشمن، این گونه 
نیست که داخل سنگر باشد. مگر رادار ما در داخل سنگر می تواند 
کش��ف کند. مگر موشک ما از داخل سنگر می تواند شلیک کند. 
مگ��ر دیده بان می تواند ببین��د. مواجهه ما یک مواجهه تن به تن 
است. یک مواجهه چشم در چشم است. پس اگر این اتفاق بیفتد 
شهادت آن هم از جمله شهادت هایی است که خودشان انتخاب 
کرده اند. نه اینکه اتفاق افتاده باشد. آموزش های مکتبی و عقیدتی 
برای این پرس��نل از نان شب هم واجب تر است که به خودباوری 
برس��ند. بتواند ایستادگی و پایداری داشته باشد. همان کاری که 
شهدای سایت سوباشی کردند. من که دیدم به آن ها حمله شده 
اس��ت. من که می دانس��تم منهدم می ش��ود اما تا آخرین لحظه 
ایستادند و با عده حداکثری هم ایستادند. در اتاقی که می توانست 
7 نفر مأموریت را انجام بدهد، 19 نفر ایستادند و هر 19 نفر هم 
ش��هید شدند. آیا اسم این ش��هادت، انتخاب نیست. آموزش های 
امنیتی و حفاظتی؛ اگر دشمن از سامانه های ما مطلع شود طبیعتاً 
ما محکوم به شکس��ت هستیم. پس باید حصار پیرامونی ما یعنی 
آموزش حفاظتی و امنیتی ما بس��یار مستحکم تر از آموزش های 
امنیتی سایر نیروها باشد. هرچند که آن ها هم نیاز دارند اما نیاز 
ما از نان ش��ب هم واجب تر اس��ت. این را هم عرض کنم که حق 
مطلب را ادا کرده باشم؛ از کارکنان ما بیشتر خانواده های آن ها 
س��هیم هستند. چون دوری همس��ران خودشان را در مدت زمان 
های بسیار زیاد حتی با گذشت 20 سال از جنگ تحمیلی همچنان 

تحمل می کنند.
اگر موافق باشید چند سوال شخصی هم بپرسم.  آخرین 

کتابی که خواندید  یا احیاناً در حال خواندن  آن هستید؟
- م��ن معموالً کتاب های تخصص��ی در زمینه الکترونیک یا 

الکترومکانیک را مطالعه می کنم.
  اهل چه ورزشی هستید؟

نزدیک به دو س��ال است که ورزش تخصصی نکرده ام. اما در 
حدود پنج-ش��ش س��ال جودو کار کرده ام. قبل از آن هم کشتی 

کار می کردم.
 آخرین باری که با خانواده تان به سفر رفتید؟

- عید نوروز امسال بود.
 اهل رفتن به سینما هم هستید؟

- اتفاقاً خیلی عالقه دارم  اما معموالً وقت نمی کنم به سینما 
بروم. معموالً فیلمی که ساخته می شود و در پرده سینما به نمایش 
در می آید چند ماه بعد در رسانه های خانگی می آید و به فروش 

می رسد. تهیه می کنم و می بینم.
  رابطه تان با نیروها و سربازان چطور است؟

- ما مالقات های مردمی داریم که در این مالقات ها خانواده ها، 
خود پرس��نل و س��ربازان هستند. یک وقتی به نماز می رویم یک 
س��ربازی می خواهد ترخیص بشود که یک مقداری مشکل دارد، 
می آید و می گوید. این طور نیست که خیلی بسته عمل کنیم و 
بگوییم بروید با سلسله مراتب جلو بیایید. فضا، فضای بازی است.
 گمان می کنم شما جوان ترین فرمانده ارشد نظامی در 
کشور هستید. مردم شاید دوست داشته باشند بدانند چطور 
به این جایگاه رسیدید، فرمانده معظم کل قوا به شما اعتماد 

کردند و این مسئولیت مهم را به شما سپردند؟
- اول عنایت خداس��ت. دوم دعای پدر و مادرم اس��ت. س��وم 
همراهی خانواده اس��ت. اگر خانواده خ��ودم همراهم نبودند هیچ 
اتفاقی نمی افتاد. همه این ها یک مجموعه عواملی است در یک 
مسیری. اما وقتی که در این شرایط قرار گرفتیم می رسیم به این 
اعتم��ادی که فرمانده معظ��م کل قوا و فرمانده محترم کل ارتش 
کردند. این اتفاق ش��اید در این عرصه و در این برهه زمان خیلی 
کم نظیر باشد اما اگر از زمان ابتدای انقالب اسالمی فکر کنید کم 

نظیر نیست و ما رده آخر آن ها هستیم!
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