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Manewry KSRI, irańsko-rosyjskie i test 

rakiety Zoldżana 

 

W lutym br. siły zbrojne Islamskiej Republiki Iranu (IRI) przeprowadziły łącznie  

dwa ćwiczenia. W pierwszej kolejności zorganizowano w dniach 11-12.02.manewry 

wojsk lądowych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI). W tych manewrach 

brały udział jednostki piechoty, jednostki sił specjalnych, komandosi, dywizje pancerne, 

artylerii, rakietowe, jednostki desantu powietrznego oraz jednostki obsługujące 

bezzałogowce.  

Następnie w dniach 16-17.02 odbyły się wspólne manewry marynarki irańskiej (KSRI 

oraz Artesz/Armii) i rosyjskiej. Irańska marynarka ćwiczyła z okrętami rosyjskimi 

operacje przeciw bezzałogowcom i niewielkim samolotom w warunkach nocnych, 

przeciw celom na morzu oraz operacje antyterrorystyczne, zwalczanie piractwa oraz 

poszukiwawcze i ratownicze. Wbrew wcześniej krążącym informacjom marynarki Chin 

oraz Indii nie wzięły udziału w tych manewrach. 

Ponadto w dniu 1 lutego odbył się udany test trzystopniowej rakiety nośnej (2 stopnie 

na paliwo stałe, jeden na ciekłe) Zoldżana, której zadaniem ma być w przyszłości 

wynoszenie satelitów (do 220 kg) na orbitę na wysokość ok. 500km. Zoldżana jest 

rakietą nośną, która teoretycznie nie ma zastosowania militarnego, poza ew. 

wyniesieniem wojskowego satelity. Rzecznik sił aerokosmicznych Ministerstwa Obrony 

i Logistyki Sił Zbrojnych IRI (MOLSZ) wskazał jednak, że rakieta ta może korzystać  
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z ruchomej platformy startowej, najpewniej wyrzutni pocisków balistycznych, dzięki 

czemu ma mieć „specjalne zastosowanie”.  

Oznacza to, że w praktyce Zoldżana może być nie tylko wystrzelona z dotychczasowych 

irańskich kosmodromów, ale z właściwie dowolnej lokalizacji na południu kraju. 

Jednocześnie jednak wypowiedź rzecznika miała prawdopodobnie na celu wysnucie 

przez odbiorców podejrzenia, że Zoldżana może być w istocie przykrywką dla rozwoju 

pocisków balistycznych dalekiego zasięgu. Zdaniem niektórych analityków 

jawnoźródłowych, po modyfikacjach rakieta Zoldżana mogłaby znaleźć zastosowanie 

militarne jako pocisk balistyczny niemal pośredniego zasięgu. Wydaje się jednak 

wątpliwe, aby Iran zaprezentował tego typu pocisk przed zniesieniem embarga ONZ  

w 2023 r. na sprzęt, który mógłby posłużyć do konstrukcji rakiety nośnej zdolnej do 

przenoszenia głowicy jądrowej. 

 

Siły zbrojne Islamskiej Republiki Iranu (IRI) przeprowadziły w lutym łącznie dwa manewry. 

Kalendarium ćwiczeń przedstawiało się następująco: 

 

Termin Kryptonim Rodzaj sił 

zbrojnych 

Oznaczenie w tekście 

11-12.02.2021 Pajambar-e Azam 16 

(,,Wspaniały Prorok 16’’) 

KSRI „Manewry L1” 

16-17.02.2021 Kamarband-e Amnijat-e 

Darja-i  

(,,Morski Pas 

Bezpieczeństwa’’)  

NEDAJA 

(marynarka IRI: 

KSRI, Artesz) 

„Manewry L2” 

 

Manewry Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) odbyły się w prowincji Chuzestan 

i miały na celu zarówno przećwiczenie możliwych scenariuszy operacyjnych i posłużyć jako 
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zabieg odstraszający potencjalnego przeciwnika na południowo-zachodniej flance Iranu.  

Z kolei wspólne ćwiczenia marynarki wojennej Islamskiej Republiki Iranu (IRI)  

i Federacji Rosyjskiej odbyły się na wodach terytorialnych IRI, ale zaproszone marynarki 

Chin oraz Indii nie zjawiły się, najpewniej z uwagi na ówczesne relacje między Pekinem  

a Nowym Delhi. Państwa te były bowiem w fazie deeskalacji wcześniejszych konfrontacji na 

spornym obszarze granicznym Ladakhu na tzw. linii aktualnej kontroli (Line of Actual 

Control – LAC)1. Pojawienie się na manewrach którejkolwiek ze stron sporu na tych 

manewrach mogłoby bowiem niepotrzebnie popsuć atmosferę dyplomatyczną. 

  

Przebieg manewrów 

 „Manewry L1” 

Ćwiczenia połączone KSRI odbyły się w dniach 11-12 lutego br. na terenie południowo-

zachodniej prowincji Chuzestan, graniczącej z Irakiem, najprawdopodobniej przy zbiorniku 

retencyjnym tworzonym przez tamę Karche, w pobliżu granicy z prowincją Elam 

(32°27'42.04"N, 47°56'19.65"E).  

Zdjęcie 1. Prawdopodobna lokalizacja manewrów L1 

 

Źródło: Maxar (zdjęcia satelitarne), Tasnim News Agency (mapa manewrów) 
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Manewry L1 obejmowały przeprowadzenie sześciu operacji ofensywnych. W pierwszej fazie 

manewrów trenowało centrum dowodzenia (Gharargah-e Karbala, pol. Baza Karbala) oraz 

przeprowadzono ostrzał artyleryjski (w tym rakietowy) i operacje z użyciem śmigłowców,  

a także działań z zakresu obrony przed śmigłowcami. Druga faza odbyła się w warunkach 

nocnych z udziałem sił specjalnych, komandosów, jednostek pancernych oraz 

powietrznodesantowych. Użyto także bezzałogowców (w tym drony kamikadze), lecz nie 

określono ich typów. Z nagrań wideo wynika jednak, że wykorzystano Mohadżer-6  

z 2 kierowanymi bombami przeciwpancernymi Sadid lub rakietowymi pociskami 

przeciwlotniczymi Ghaem-M2. Celami ćwiczebnymi były prawdopodobnie bezzałogowce 

typu Hazem3. W trakcie obu faz korzystano także z zasobów obrony pasywnej i ćwiczono 

udzielanie pomocy medycznej w szpitalach polowych oraz ogólnie działania w warunkach 

reżimu sanitarnego. Oprócz manewrów, lekarze wojskowi KSRI w szpitalu polowym udzielili 

lokalnym mieszkańcom w trakcie trwania ćwiczeń pomocy medycznej oraz 

farmakologicznej, a także rozdali paczki zapomogowe. Korpus inżynieryjny zbudował także 

boisko piłkarskie4. W styczniowych manewrach opisanych w poprzednim komentarzu5 

informacje o budowaniu więzi z mieszkańcami prowincji nie ukazywały się. Prowincja 

Chuzestan jest zamieszkała przez ludność arabską (bardzo rozbieżne dane dot. liczebności), 

w której lojalność władze w Teheranie powątpiewają, zważywszy na lokalne ruchy oporu 

oraz przeszłe zamieszki, akty sabotażu i ataki terrorystyczne. Najmocniej podkreślaną 

cechą charakterystyczną manewrów L1, które miały wyróżniać je na tle innych, jest 

przeprowadzenie w ich trakcie połączonych operacji ofensywnych w warunkach nocnych,  

w nowiu (przypadał na noc z dnia 11 na 12 lutego)6. Dowództwo miało w trakcie 

prowadzonych manewrów korzystać z zamontowanego w czołgach oraz wozach piechoty  

z ulepszonego systemu noktowizyjnego ze zwiększonym zasięgiem operacyjnym (do  

4 km)7. 

„Manewry L2” 

W trakcie manewrów marynarki irańskiej (KSRI oraz Artesz/Armii) i rosyjskiej, które odbyły 

się 16-17 lutego br., irańska marynarka ćwiczyła z okrętami rosyjskimi operacje przeciw 

bezzałogowcom i niewielkim samolotom w warunkach nocnych. Trenowano także działania 

wymierzone w cele na morzu i w powietrzu w warunkach dziennych i nocnych (ćwiczenia 
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strzeleckie – bezzałogowce oraz niewielkie samoloty) oraz operacje antyterrorystyczne, 

poszukiwawcze i ratownicze, a także zwalczanie piractwa8. Ćwiczono np. odbicie statku 

zajętego przez porywaczy oraz gaszenie pożaru przy pomocy odpowiedniego do tego 

okrętu9. Ze strony rosyjskiej udział brała korweta Stojkij (klasa Stierieguszczij) oraz okręt 

zaopatrzeniowy Kola (klasa Ałtaj)10. Jednostkami irańskimi dowodzono z pokładu fregaty 

Dżamaran (klasa Moudż)11. Wbrew wcześniej krążącym informacjom marynarki Chin oraz 

Indii nie wzięły udziału w tych manewrach. Choć ogłoszono, że irańsko-rosyjskie manewry 

miały miejsce na północnym Oceanie Indyjskim, to faktycznie odbyły się w Zatoce 

Omańskiej, przy wybrzeżu Makran: 

Zdjęcie 2. Miejsce odbywania się manewrów rosyjsko-irańskich L2 

 

Źródło: Ruptly, At Sea: Iran and Russia begin joint naval drill in Indian Ocean, 16.02.2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=TJjiAtLyoBg 

Test rakiety Zoldżana 

Poza manewrami L1 i L2 w lutym miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie  

z pogranicza cywilno-militarnego. W dniu 1 lutego br. odbył się udany test trzystopniowej 

rakiety nośnej (2 stopnie na paliwo stałe, jeden na ciekłe) Zoldżana. Rakieta ta ma za 

zadanie w przyszłości wynosić satelity ważące do 220 kg na orbitę na wysokość ok. 500km. 

Teoretycznie Zoldżana jest rakietą nośną, która nie ma zastosowania militarnego, poza ew. 

wyniesieniem wojskowego satelity. Jednakże, jak podkreślił rzecznik sił aerokosmicznych 
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Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych IRI (MOLSZ), rakieta ta może korzystać  

z ruchomej platformy startowej, najpewniej wyrzutni pocisków balistycznych, dzięki czemu 

ma mieć „specjalne zastosowanie”. Wobec tego może być nie tylko wystrzelona  

z dotychczasowych irańskich kosmodromów, ale też z mobilnej platformy właściwie 

dowolnej lokalizacji na południu kraju12. Z kolei owo „specjalne zastosowanie” ma odnosić 

się wg. rzecznika sił aerokosmicznych do możliwości umieszczenia satelity na orbicie 

heliocentrycznej, co ma nadać satelicie nowy zakres możliwości w porównaniu do innych 

irańskich satelitów. Ponadto fakt, że Zoldżana jest mobilna i może wynieść satelitę  

z dowolnego punktu w kraju pozwala IRI na umieszczanie satelitów w bardziej 

różnorodnych konfiguracjach orbitalnych13. 

Wypowiedź rzecznika sił aerokosmicznych MOLSZ mogła jednocześnie jednak wywołać  

u odbiorców podejrzenia, że Zoldżana może być w istocie przykrywką dla rozwoju pocisków 

balistycznych dalekiego zasięgu. Zdaniem niektórych analityków jawnoźródłowych, po 

modyfikacjach rakieta Zoldżana mogłaby znaleźć zastosowanie militarne14. Mimo takich 

hipotez aktualnie wydaje się jednak wątpliwe, aby Iran zaprezentował tego typu pocisk 

przed zniesieniem embarga ONZ w 2023 r. na sprzęt, który mógłby posłużyć do konstrukcji 

pocisku balistycznego pośredniego/dalekiego zasięgu zdolnego do przenoszenia głowicy 

jądrowej. Niemniej jednak, gdyby obecna Zoldżana miałaby po modyfikacjach (redukcja do 

2 stopni) ku temu służyć, to jej zasięg jest szacowany na 4-5 tys. km (poniżej IRBM/LRBM)  

i wówczas mogłaby przenieść 1 t ładunku15. Inna, potężniejsza rakieta Sarir (Safir-3A) 

mogłaby teoretycznie przenieść taki sam ładunek na odległość 7-9 tys. km16. W przypadku 

Iranu głównym zagrożeniem związanym z możliwą proliferacją broni jądrowej nie jest więc 

sam zasięg, a stopień zaawansowania technologicznego i zwiększających się rozmiarów 

silników rakietowych na paliwo stałe. Oznacza to bowiem, że irańscy naukowcy dążą do 

stworzenia możliwie jak najbardziej niezawodnej rakiety nośnej, prawdopodobnie także  

w innych wariantach parametrowych. 

 

Wnioski 



Manewry KSRI, irańsko-rosyjskie i test rakiety Zoldżana | 7 

 Lutowe ćwiczenia KSRI miały być przede wszystkim zabiegiem odstraszającym 

potencjalnego przeciwnika IRI przed ew. próbą ataku w warunkach nocnych. Wydaje 

się, że obrona manewrowa z wykorzystaniem artylerii (w tym rakietowej), często 

kluczowa dla odparcia natarcia, nie była sprawdzana w trakcie tych ćwiczeń lub nie 

odgrywała ważnej roli. 

 Pomimo braku obecności marynarki Chin i Indii na manewrach przy wybrzeżu 

Makran, nie można wykluczyć, że w przyszłości Iran ponownie wystosuje 

zaproszenie do Pekinu i Nowego Delhi. Prawdopodobnie jednak ćwiczenia 

marynarki chińskiej i indyjskiej z irańską odbywać się będą oddzielnie. Władze  

w Teheranie będą zaalarmowane dopiero wtedy, gdy odmówiłyby udziału w tego 

typu ćwiczeniach władze w Moskwie. 

 Rakieta Zoldżana nie ma większego zasięgu przy hipotetycznym wykorzystaniu jako 

pocisk balistyczny przenoszący głowicę jądrową niż np. Sarir (Safir-3A), ale posiada  

o wiele bardziej zaawansowany silnik na paliwo stałe i jest wyposażona w największy 

przetestowany w locie irański silnik tego typu, a jej konstrukcja umożliwia 

wystrzelenie jej z mobilnej platformy. Jeśli rakieta ta zostałaby zamieniona w pocisk 

balistyczny pośredniego zasięgu, to mogłaby teoretycznie dosięgnąć większości 

terytorium Europy. 

 Irańscy naukowcy dążą do stworzenia możliwie jak najbardziej niezawodnej rakiety 

nośnej, prawdopodobnie także w innych wariantach parametrowych. Nie wiadomo 

jednak, czy irańskie władze rozważają budowę nowego kosmodromu 

zlokalizowanego bliżej Zwrotnika Raka, np. na wschód od Bandar-e Abbas, na 

północ od pasma górskiego wybrzeża Makran lub pomiędzy Kermanem  

a Zahedanem. 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej  

w Ośrodku Badań Azji 
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IRGC, Iranian-Russian naval drill and the test of the Zoljanah rocket 

 

Łukasz Przybyszewski 

 

In February this year, the armed forces of the Islamic Republic of Iran (IRI) conducted two 

drills. The first one was took place on February 11-12 by the ground forces of the Islamic 

Revolutionary Guard Corps (IRGC). Exercises under the code name Great Prophet-16 

(Payambar-e Azam-16) were a continuation of the 15th edition, which took place in January 

this year. The February maneuvers were attended by infantry units, special forces units, 

commandos, armored divisions, artillery, missile divisions, airborne units and units 

supporting unmanned aerial vehicles. 

The days of February 16-17 witnessed joint maneuvers of the Russian and Iranian Navy 

(IRGC and Artesh). The Iranian navy has practiced nighttime anti-drones and small aircraft 

operations with the Russian ships against targets at sea. Anti-terrorist operations, anti-

piracy and search and rescue operations have been conducted as well. Contrary to the 

previously distributed information, the Chinese and Indian navies did not take part in these 

maneuvers. 

February 1 saw a successful test of the Zoljanah three-stage launch rocket (two solid fuel, 

one liquid). The purpose of the new missile in the future is to carry satellites (up to 220 kg) 

into orbit at an altitude of approx. 500 km. The Zoljanah is thus a satellite carrier that 

theoretically has no military use, except for its capability to deploy a military satellite. 

However, a spokesman for the Aero-space Forces of the Ministry of Defense and Armed 

Forces Logistics of the IRI (MODAFL) indicated that the rocket could be launched from  
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a mobile launch platform, most likely a ballistic missile launcher, so that it would have  

a "special use" in delivering satellites into a wider orbital array. 

This means that the Zoljanah could in practice not only be launched from the current Iranian 

spaceports but also from virtually any location in the south of the country. At the same 

time, however, the spokesman's statement was perhaps intended to raise suspicion among 

the observers that the Zoljanah project might in fact be a cover for the development of 

intermediate-range ballistic missiles. These speculations have been reflected in the opinions 

of some open-source analysts who stated that after modifications the rocket could find 

military use as an almost intermediate/long-range ballistic missile. However, it seems 

doubtful that Iran will present such a missile before the UN embargo on missile-related 

technology is lifted in 2023.  

Image 1: Probable location of the February 11-12 IRGC drill 

 

Source 1: Maxar (satellite image), Tasnim News Agency (drill map – right lower corner) 
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Image 2: Iran-Russia February 16-17 joint naval drill location 

 

Source 2: Ruptly, At Sea: Iran and Russia begin joint naval drill in Indian Ocean, 16.02.2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=TJjiAtLyoBg 

 


