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Kluczowe wnioski z irańskich manewrów 

przeprowadzonych w styczniu 2021 r.  

 

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

pięć ćwiczeń. W pierwszej kolejności przeprowadzono manewry połączonych sztabów  

z użyciem bezzałogowców. Następnie sprawdzono sprawność bojową organizacji 

paramilitarnej (Basidż) na morzu, po czym marynarka irańskiej Armii (Artesz) 

przetestowała m.in. pociski manewrujące oraz wystrzelenie torpedy z okrętu 

podwodnego Fateh (własnej produkcji). Później Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej 

(KSRI) przećwiczył m.in. wystrzelenie przeciwokrętowych pocisków rakietowych. 

Wreszcie mogliśmy być świadkami ostatniego styczniowego dużego, połączonego 

ćwiczenia sił lądowych, powietrznych i morskich Artesh. Brak jest, czy w trakcie ww. 

ćwiczeń wykonywano także operacje podnoszące sprawność bojową  

w cyberprzestrzeni. 

Przeprowadzenie manewrów w sposób skumulowany na przestrzeni kilku tygodni miało 

wybrzmieć jako komunikat odstraszający potencjalnych przeciwników IRI. W wymiarze 

politycznym łączyło się to z wielowektorową kontrolowaną eskalacją napięcia, w którą 

zaangażowane są wszystkie kluczowe resorty. Wszystkie manewry miało być 

manifestacją zdolności defensywnych i ofensywnych, a ich zakończenie zbiegło się  

z przekazaniem władzy prezydenckiej w USA z rąk D. Trumpa do J. Bidena. 

Z przeprowadzonych przez Iran ćwiczeń wnioskować można, że państwo to poczyniło 

znaczne postępy w zakresie rozwijanych pocisków manewrujących oraz 
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przeciwokrętowych. Do istotnych osiągnięć zaliczyć można także użycie 

bezzałogowców nie tylko do ataku, lecz także do usieciowienia ich, dzięki czemu IRI 

uzyskała oparty o tego rodzaju systemy lotniczy system ostrzegania i kontroli. Oznacza 

to, że pomimo kulejących sił powietrznych, Iran jest w stanie zyskać lepszą świadomość 

sytuacyjną przy niewielkim koszcie, a zarazem zwiększyć precyzję irańskich pocisków. 

Lokalizacje oraz scenariusze manewrów – a także modernizacja okrętów i budowa 

okrętowych wysuniętych baz operacyjnych (ekspedycyjne bazy morskie: „Makran”, 

„Rudaki”) – także nie są bez znaczenia. Ukazują one irańską percepcję zagrożeń oraz 

ambicje władz w Teheranie. Łączą się bowiem z wcześniejszymi deklaracjami irańskich 

wojskowych o zwiększeniu zdolności Iranu do obrony wschodniego wybrzeża oraz 

operowania na morzu, w tym poza Zatoką Omańską. Oznacza to, że te oświadczenia 

nie były jedynie zabiegiem odstraszającym czy dezinformacyjnym. 

 

Styczniowe manewry irańskich sił zbrojnych, tj. Armii (Artesz) oraz Korpusu Strażników 

Rewolucji Islamskiej (KSRI) miały na celu zarówno przećwiczenie możliwych scenariuszy 

operacyjnych i być zabiegiem odstraszającym potencjalnego przeciwnika. Kryptonimy 

niemal wszystkich manewrów są znane. Jedynym wyjątkiem wydają się być ćwiczenia 

Artesz, które odbyły się w styczniu jako pierwsze. Kalendarium manewrów przedstawiało 

się następująco: 

Termin Kryptonim Rodzaj sił 

zbrojnych 

Oznaczenie w tekście 

5-6.01.2021 nieznany Artesz „Manewry 1” 

7.01.2021 Sardar-e Sepahband 

Ghasem Solejmani 

KSRI – Basidż „Manewry 2” 

13-14.01.2021 Eghtedar-e Darja-i 99 Artesz (marynarka) „Manewry 3” 

15-16.01.2021 Pajambar-e Azam 15 KSRI „Manewry 4” 

19-20.01.2021 Eghtedar 99 Artesz „Manewry 5” 
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Przebieg manewrów 

„Manewry 1” 

Ćwiczenia z użyciem prawdopodobnie wszystkich typów bezzałogowców obsługiwanych 

przez Artesz przeprowadzały łącznie cztery rodzaje sił: lądowe, powietrzne, marynarki 

wojennej oraz obrony powietrznej. Prawdopodobnie nastąpiło zwiększenie liczebności 

dronów w dyspozycji Artesz. Godny uwagi jest też fakt, że na jesieni 2020 r. marynarce KSRI 

przekazano 188 bezzałogowców1. Dane nt. niektórych z nich zostały zawarte w aneksie do 

tego komentarza. Kryptonim tych manewrów nie jest znany. W trakcie etapu operacyjnego 

przetestowano szereg typów bezzałogowców, których celem było zniszczenie celów  

w powietrzu i na ziemi. Sprawdzono także zdolność bezzałogowców do wykonywania zadań 

rozpoznawczych. Irańskie media raportują, że podczas ćwiczeń ujawniono szereg zmian 

zdolności operacyjnych bezzałogowców. Część modeli Karar została wyposażona w pociski 

powietrze-powietrze Azarachsz, a według informacji oficjalnych próby strącenia celów 

ćwiczebnych powiodły się2. W innej, nowej odmianie model ten ma na wyposażeniu ciężki 

karabin maszynowy. Kaman-12 został wyposażony w przeciwpancerne pociski kierowane 

laserowo Ghaem i Almas (odpowiednik izraelskiego Spike). Znany już od wielu lat Ababil 

również wystrzelił pociski Almas. Przećwiczono także start dronów w powietrze  

z ciężarówki (zwijalna plandeka naczepy ciężkiego lub lekkiego samochodu ciężarowego)  

– mowa tu najprawdopodobniej o bezzałogowcach Kjan-2/Arasz. Pociski te miały też po 

wystrzeleniu z południowo-wschodniego wybrzeża Iranu zniszczyć cele w odległej  

o 1400 km prowincji Semnan. Irańskie media spekulują, że zasięg Kjan-2/Arasz może 

wynieść nawet 2000 km, a po dalszych modyfikacjach aż 4000 km.  Wydaje się jednak, że 

obecnie deklarowany zasięg 2000 km jest bardziej wiarygodny, o ile Kjan-2/Arasz nie 

zostanie wyposażony np. w dodatkowy moduł napędowy3. Kolejną nowością miało być 

wystrzelenie bezzałogowców ze śmigłowca Esfahan (Bell 214) – możliwe, że jest to 

zmodyfikowany Ababil w wersji kamikadze4. 
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„Manewry 2” 

 

W trakcie ćwiczeń Basidżów (Związek Mobilizacji Uciemiężonych – paramilitarna 

organizacja masowa) trenowano prawdopodobnie różne warianty taktycznych manewrów 

przy użyciu ok. 700 lekkich i średnich łodzi w pobliżu portu w Asaluje (27.617305500698, 

52.61264549675363). Z dostępnych informacji nie wynika, aby trenowano działania bojowe. 

 

„Manewry 3” 

 

Podczas manewrów marynarki Artesz zaprezentowano okrętową wysuniętą bazę 

operacyjną „Makran”5. Okręt ten, podobnie jak wcześniej odsłonięty „Rudaki”, jest 

przekształconym statkiem cywilnym i może przenosić od 6 do 7 śmigłowców. Ma także 

zdolności do wykonywania zadań z zakresu walki elektronicznej, przenoszenia pocisków 

(manewrujących lub systemów obrony powietrznej) i bezzałogowców oraz jednostek sił 

specjalnych6. W trakcie ćwiczeń wystrzelono z okrętów także pociski manewrujące7. Okręt 

podwodny rodzimej produkcji Fateh przetestował z kolei po raz pierwszy wystrzelenie 

torpedy8. 

 

„Manewry 4” 

 

W ćwiczeniach KSRI pierwszego dnia trenowano ataki przy użyciu łącznie 181 

bezzałogowców oraz pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, zaś drugiego dnia tylko 

przy pomocy pocisków średniego zasięgu9. Łącznie wystrzelono z m.in. mobilnych 

systemów 15 pocisków Zolfeghar (paliwo stałe, głowica 579 kg, zasięg 700 km), 

naprowadzany, Dezful (paliwo stałe, zasięg 1000 km, naprowadzany, naddźwiękowy) oraz 

Zelzal (jeśli ulepszonej 3. generacji: głowica 900 kg, zasięg 200 km, po modernizacji – 

naprowadzane)10. Na uwagę zasługuje fakt, że pociski zamontowane były na naczepach 
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ciężarówek, które mogą pozorować cywilne (zwijalna plandeka). Pojazdy te 

zaprezentowane zostały także podczas pokazania podziemnej bazy rakietowej KSRI na 

terenach nadmorskich prowincji Hormozgan11. Nie wiadomo jednak, czy baza ta jest 

faktycznie nowym obiektem, czy jednym z już zidentyfikowanych. Precyzja trafień tych 

pocisków doceniona została przez niektórych analityków jawnoźródłowych, w tym 

przynajmniej przez jednego izraelskiego. Tal Inbar określił je jako ogólnie „dobre”, 

podkreślając przy tym, że chodzi o generalną ocenę, a nie w odniesieniu do irańskich 

możliwości12.  

Drugiego dnia manewrów wystrzelono pociski w kierunku pogranicza południowej części 

Zatoki Omańskiej i północnego Oceanu Indyjskiego w cel oddalony o 1800 km13. Ogólnie 

wystrzelono prawdopodobnie następujące wersje przeciwokrętowe pocisków balistycznych 

średniego zasięgu:  

 3 typu Sedżil (paliwo stałe, głowica 650 kg, zasięg 2000 km),  

 1 typu Ghadr-F/H (naprowadzany, paliwo ciekłe, głowica 640kg, zasięg 2000 km);  

 prawdopodobnie 2 typu Emad (naprowadzane, głowica 750 kg, zasięg 1700 km14.  

Nie wiadomo w jaki sposób (wykluczywszy system inercyjny i GPS) dokonywano dokładnie 

naprowadzania na cel ćwiczebny, szczególnie pocisków Sedżil, ponieważ nie 

zaprezentowano ani żadnego systemu elektrooptycznego, ani radaru, który mogłyby ku 

temu służyć. 

 

„Manewry 5” 

 

Dwudniowe ćwiczenia sił lądowych Artesz obejmowały manewry mobilnych brygad 

ofensywnych i brygad szybkiego reagowania, a odbywały się na terenie południowo-

wschodniego wybrzeża IRI (Makran). W treningu udział wzięły: 55. Brygada 

Powietrznodesantowa (55. BPd), 65. Brygada Sił Specjalnych (65. BSS) i 223. Specjalna 

Brygada Szybkiego Reagowania (223. SBSR), wraz z transportem sił powietrznych  
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i wsparciem lotnictwa. Żołnierze ww. jednostek ćwiczyli desant na wybrzeżu, którego celem 

było jego zabezpieczenie oraz przygotowanie i użycie pojazdów oraz uzbrojenia. Drugą fazą 

było wejście na ląd od strony morza i zniszczenie nadmorskich baz wroga, a następnie 

powrót na pokład śmigłowców CH-47C i opuszczenie terenu działań (65. SBS). W trzecim 

etapie trenowanej operacji wykorzystano 10 śmigłowców Bell 214 do zabezpieczenia 

wybrzeża przez 223. SBSR. Rzekomo wykorzystano nowy rodzaj struktury organizacyjnej 

223. SBSR15. W ćwiczeniach tych po raz pierwszy wykorzystano elektro-optyczny system 

monitorowania „Dżalal” oraz system kontroli i dowodzenia GIS (system informacji 

geoprzestrzennej). Po raz pierwszy też śmigłowce Artesz wykonały ćwiczenia w warunkach 

nocnych dzięki wyposażeniu w umożliwiający to nowy sprzęt, a także zapewniły wsparcie 

ogniowe dla 223. SBSR oraz 65. SBS. W czasie wykonywania ww. operacji różne systemy 

bezzałogowe (w tym Mohadżer) monitorowały i identyfikowały obce jednostki pływające. 

Manewry te miały na celu przećwiczenie różnych wariantów taktycznych, co miało 

zwiększyć elastyczność, koordynację i spójność działań16.  

 

Podsumowanie styczniowych manewrów Artesz i KSRI 

 

Przeprowadzone w ciągu trzech tygodni stycznia ćwiczenia miały oczywiście na celu 

odstraszać potencjalnego przeciwnika IRI. Nie oznacza to jednak, że na nich poprzestano – 

niemal do końca irańskiego roku kalendarzowego (21 marca) możemy być świadkami 

kolejnych, aczkolwiek nie tak skomasowanych czasowo, manewrów. Biorąc pod uwagę 

ostatnie działania członków irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (więcej 

na ten temat w przypisie)17, ćwiczenia łączyły się z wielowektorową kontrolowaną eskalacją 

napięcia, w którą zaangażowane są wszystkie kluczowe resorty. Zakończenie styczniowych 

manewrów zbiegło się z przekazaniem władzy prezydenckiej w USA z rąk D. Trumpa do J. 

Bidena. Na uwagę zasługuje też fakt, że przećwiczono głównie warianty do wykorzystania  

w obronie wybrzeża i wysp. Wskazuje na to nie tylko obszar geograficzny manewrów, lecz 

także ćwiczone warianty działań i poczynione modernizacje okrętów oraz budowa 

okrętowych wysuniętych baz. Oznacza to, że wcześniejsze deklaracje irańskich wojskowych 
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o zwiększeniu zdolności Iranu do obrony wschodniego wybrzeża oraz operowania na morzu, 

w tym poza Zatoką Omańską, prawdopodobnie nie były jedynie zabiegiem odstraszającym 

czy dezinformacyjnym. 

Z przeprowadzonych przez Iran ćwiczeń wnioskować też można, że państwo to poczyniło 

znaczne postępy w zakresie rozwijanych pocisków manewrujących oraz 

przeciwokrętowych. Jednak to, czy zaprezentowane w trakcie czwartych manewrów 

przeciwokrętowe pociski balistyczne średniego zasięgu będą skuteczne przeciwko 

niestatycznym i zdolnym do obrony celom na morzu okaże się najpewniej dopiero w trakcie 

rzeczywistych działań wojennych.  

Istotnym osiągnięciem jest także użycie bezzałogowców nie tylko do ataku i rozpoznania, 

lecz też do usieciowienia ich w celu przesyłania danych z teatru działań. W ten sposób IRI 

prawdopodobnie uzyskała także oparty o tego rodzaju rozwiązanie lotniczy system 

ostrzegania i kontroli18. Dzięki temu, pomimo niewystarczających zasobów w siłach 

powietrznych, Iran jest w stanie przy niewielkim koszcie zyskać większą świadomość 

sytuacyjną – zarówno na lądzie, jak i w powietrzu.  

 

Wnioski 

 Styczniowe manewry miały być przede wszystkim zabiegiem odstraszającym 

potencjalnego przeciwnika IRI przed ew. próbą zajęcia części wybrzeża, w tym wysp.  

 Część zadań obejmowała trenowanie skomasowanego ataku bezzałogowcami-

kamikadze oraz pociskami balistycznymi. Działanie to miało na celu przećwiczenie 

przełamywania/przeciążania obrony powietrznej przeciwnika.  

 W ramach ćwiczeń trenowano niszczenie celów w powietrzu, na ziemi oraz na 

morzu. Zakładano próbę zestrzelenia wrogich samolotów, zabezpieczenie wybrzeża 

i ew. odbicie zajętej jego części i/lub wyspy oraz przeprowadzenie ataku na okręty 

wroga. 
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  IRI przy wykorzystaniu usieciowionych bezzałogowców kompensuje braki w siłach 

powietrznych w zakresie monitorowania i rozpoznania oraz w lotniczych systemach 

ostrzegania i kontroli. Pozwala to też na zwiększenie precyzji irańskich pocisków 

 IRI zwiększa swoją zdolność do obrony wybrzeża oraz ataku odwetowego i/lub ataku 

na rywala w regionie, np. Arabię Saudyjską lub statyczne cele w postaci 

amerykańskich baz, przy pomocy łączenia bezzałogowców, w tym kamikadze, wraz 

z pociskami balistycznymi krótkiego i średniego zasięgu. 

 Irański przemysł zbrojeniowy skutecznie poprawia celność pocisków balistycznych. 

Prawdopodobnie równolegle do innych projektów trwa także program poprawy 

celności, parametrów i osiągów pocisków manewrujących, których stan liczebny 

wydaje się być, póki co, niewielki. 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej  

w Ośrodku Badań Azji 

 

 

 

 

 



Kluczowe wnioski z irańskich manewrów przeprowadzonych w styczniu 2021 r. | 9 

Aneks 

* Szacunkowe dane z porównania podobnych typów lub na podstawie ocen zawartych  

w źródłach. Dane skompilowane z szeregu źródeł otwartych19. 

 

Typ 
Zasięg 

(maksymalny) 
Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

Kaman-12 

 

 

 

 

 

1000 km 100 kg pociski Akhgar, 

prawdopodobnie 

także możliwość 

wyposażenia  

w pociski i bomby 

kierowane  

z rodziny Sadid. 

operacje bojowe 

pociskami 

powietrze-ziemia,  

a także wojna 

elektroniczna  

i rozpoznanie. 

 



10 | Łukasz Przybyszewski 

 

 

Typ 

Zasięg 

(maksymalny) 
Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

 

Simorgh 

Darjapaje (wersja 

Szahed-129 dla 

marynarki) 

 

 

 

1500 km ok. 150 kg 4 kierowane 

przeciwpancerne 

pociski Sadid 

Szczególnie 

pociski 

kierowane 

laserowo, bomby 

kierowane  

z rodziny Sadid. 

operacje patrolowe, 

rozpoznawcze, 

obserwacyjne  

i bojowe 
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Typ 

 

Zasięg 

(maksymalny) 

Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

 

Kjan-2/Arasz 

 

 

ok. 1400 km Nieznany Nieznane (dron-

kamikadze) 

operacje bojowe 

(dron-kamikadze) 
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Typ Zasięg 

(maksymalny) 

Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

Jasir (kopia 

ScanEagle) 

 

 

 

200 km 20 kg Brak operacje 

rozpoznawcze 
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Typ Zasięg 

(maksymalny) 

Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

 

Karrar 

 

 

 

1000 km 250 kg Bomby 250- i 500 

funtowe, 

przeciwokrętowe 

pociski 

powietrze-

powierzchnia 

Kowsar, pociski 

Sagheb, 

inteligentne 

bomby Ra’d-301 

oraz -342 (Sadid-

1) 

operacje bojowe 
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Typ Zasięg 

(maksymalny) 

Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

 

Ababil 

 

 

 

150-250 km 

(w zależności 

od wersji) 

ok. 40 kg pociski 

kierowane 

laserowo (np. 

Almas i inne 

powietrze-

ziemia, 

powietrze-

powietrze), 

bomby 

kierowane  

i swobodnego 

spadania. 

Operacje 

rozpoznawcze, 

ćwiczebne, walki 

elektronicznej, 

przesyłania danych, 

bojowe 
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Typ Zasięg 

(maksymalny) 

Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

 

Mohadżer-6 

 

 

 

200 km ok. 40 kg pociski 

kierowane 

laserowo, bomby 

kierowane  

i swobodnego 

spadania. 

Przynajmniej  

2 kierowane 

bomby 

przeciwpancerne 

Sadid-345 

operacje patrolowe, 

rozpoznawcze, 

obserwacyjne  

i bojowe 
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Typ 
Zasięg 

(maksymalny) 
Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

 

Sadegh/Mohadżer 

4B 

 

 

 

* 200 km ok. 40 kg Pociski, bomby 

swobodnego 

spadania  

i kierowane 

laserowo 

(Ghaem, Misagh) 
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Typ 
Zasięg 

(maksymalny) 
Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

Pelican-2 (VTOL)  

 

 

* ok. 100 km Nieznany Nieznane operacje bojowe  

i rozpoznawcze 

(wykrywanie 

okrętów 

podwodnych) 
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Typ 
Zasięg 

(maksymalny) 
Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

Saeghe  

 

 

450 km * ok. 50 kg pociski 

kierowane 

laserowo, bomby 

kierowane  

i swobodnego 

spadania; 

szczególnie  

z rodziny Sadid. 

Np. 2 kierowane 

bomby 

przeciwpancerne 

Sadid-345 lub 

Sadid-342 

operacje bojowe  

i rozpoznawcze 
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Typ 
Zasięg 

(maksymalny) 
Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

Hazem  

 

 

*100 km Nieznany Nieznane operacje bojowe*  

i rozpoznawcze 
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Typ 
Zasięg 

(maksymalny) 
Ładunek Uzbrojenie Przeznaczenie 

 

Farpad 

 

 

 

20 km Nieznany Nieznane operacje bojowe  

i rozpoznawcze 
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Key conclusions from the Iranian military drills carried out in January 

2021 

 

Łukasz Przybyszewski 

 

I In January 2021, the armed forces of the Islamic Republic of Iran IRI) held the following five 

drills. In chronological order, these were: the joint staff’s UAV drill, the marine exercises of 

the paramilitary (Basij), the Iranian Navy’s (Artesh) tests of, among others, its cruise missiles 

and their first torpedo launch from the Feteh submarine (produced domestically by Iran). 

Later, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), i.a., launched anti-ship missiles. Lastly, 

a large, combined drill of Artesh land, air and naval force took place. There is no information 

on whether the above-mentioned drills also included operations in cyberspace. 

Carrying out the manoeuvres in a cumulative manner over a period of several weeks was 

intended as a deterrent towards potential opponents of the IRI. In the political dimension, 

this was coupled with a multi-vector, controlled escalation of tensions in which all key 

ministries were involved. All manoeuvres were intended as a manifestation of defensive and 

offensive capabilities, and their end coincided with the handover of the US presidential 

power from D. Trump to J. Biden. 

These exercises lead us to a conclusion that Iran has significantly improved its cruise and 

anti-ship missiles. Another noteworthy achievement is the use of drones not only for 

attacking the enemy, but also for synchronising and networking them together in order to 

obtain an airborne warning and control system. This means that despite its  

underdeveloped air force, Iran is able to gain situational awareness on land and in air at  
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a low cost and increase the precision of its missiles. The location of the drills, the practiced 

war scenarios as well as ship modernisation and construction of the naval forward 

operational bases (expeditionary naval bases: "Makran", "Roudaki") are also sending an 

important message about Iran’s threat perception and its ambitions. Previous declarations 

made by the Iranian military officials underlined IRI’s plan to increase its ability to defend 

the south-east coast and operate at sea, including outside the Gulf of Oman. The 

observable features of the drills seem to indicate that these statements were not merely  

a verbal deterrent or a disinformation measure. 


