
Chińskie (ChRL) dostawy  

głównych rodzajów uzbrojenia do Iranu

TADEUSZ DMOCHOWSKI

Wstęp

Artykuł dotyczy handlu głównymi typami broni konwencjonalnej, 
zde#niowanymi zgodnie ze standardami Sztokholmskiego Między-
narodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI1)2. Ukazuje on 
rolę Chin (ChRL) w modernizacji irańskiego potencjału militar-
nego, który dla Chin stanowi element globalnej gry strategicznej 
oraz antyamerykańskiej równowagi sił i jest częścią nie tylko do-
chodowego handlu zagranicznego (broń za ropę), ale i czynnikiem 
stabilizującym sytuację w regionie zaopatrującym Chiny w surowce 
energetyczne.

Stosunki pomiędzy ChRL i Iranem, wspierając się w zwalczaniu 
amerykańskiej hegemonii, poza wspomnianymi już czynnikami 
opierają się także na swego rodzaju – używając określenia Johna Ca-
labrese – „pokrewieństwie nacjonalizmu”, wynikającym z poczucia 
krzywd doznanych w historii ze strony innych graczy, podkreślaniu 
suwerenności i niezależności, pragnieniu odzyskania statusu i wpły-
wów na arenie międzynarodowej i budowaniu nowego „sprawiedli-
wego” porządku światowego – to znaczy niezdominowanego przez 
hegemona3.

Celem artykułu jest wskazanie zakresu i wagi chińskich dostaw 
broni i technologii (licencji) dla budowy irańskich sił zbrojnych 
(a zwłaszcza niektórych ich segmentów) i wzmacniania roli Iranu 
jako istotnego gracza regionalnego oraz siły, z którą muszą się liczyć 
Stany Zjednoczone.

Nawiązanie stosunków pomiędzy ChRL i Iranem

Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne z Iranem 16 sierpnia 1971 r., 
zaprzestając wcześniejszej rewolucyjnej retoryki i określania władzy 
szacha Iranu i innych władców państw regionu Zatoki Perskiej mia-
nem „represyjnych reżimów”. Aż do rewolucji Chomeiniego Chiny 
wspierały rozbudowę sił militarnych Iranu jako „obronę suweren-
ności narodowej” Iranu, nie wyczuwając rzeczywistych nastrojów  173



i układu sił politycznych w Iranie, o czym świadczyła, chociażby, 
wizyta w Iranie chińskiego przywódcy Hua Guofenga (w sierpniu 
1978 r.), na kilka miesięcy przed obaleniem szacha4. Chiny były 
wówczas tak zaniepokojone sowieckim zagrożeniem, że poszuki-
wały sojuszników przeciwko ZSRR, nie zdając sobie sprawy, że ich 
ogromnego poczucia sowieckiego zagrożenia nie podzielały bliskow-
schodnie reżimy, które z kolei wykorzystywały Chiny i ich „wyjście 
na zewnątrz” dla realizacji celów własnej polityki wewnętrznej i za-
granicznej.

ChRL wobec rewolucji islamskiej

Rewolucja islamska w Iranie w 1979 r. spowodowała załamanie do-
tychczasowych sojuszy polityczno-wojskowych Iranu oraz odwróce-
nie się Iranu od współpracy z państwami Zachodu i Stanami Zjed-
noczonymi, będącymi dotąd głównym dostawcą broni do Iranu. 
W latach 1950–78 na pierwszym miejscu w sprzedaży broni do Ira-
nu znajdowały się Stany Zjednoczone (77,8 proc. wartości dostaw), 
zdecydowanie dystansując wszystkie pozostałe państwa-dostawców 
razem wzięte. Drugie miejsce zajmowała Wielka Brytania (10,2 proc. 
wartości dostaw), a trzecie – dzięki zamówieniom w ostatnich la-
tach panowania szacha Mohammada Rezy Pahlawiego – ZSRR (5,31 
proc.). Na czwartym i piątym miejscu były Włochy i Francja. Pięć 
wymienionych państw odpowiadało w sumie za 98,4 proc. wartości 
sprzedaży broni konwencjonalnej do Iranu w tym okresie5.

Rewolucja islamska postawiła Chiny w obliczu dylematu – kry-
tycznego podejścia wobec islamskiego nacjonalizmu oraz a:rma-
tywnego podejścia do podkreślanej przez Iran niezależności i żarli-
wego antyimperializmu w postaci zarówno antyamerykanizmu, jak 
i antysowietyzmu. Racjonalnym wyjściem stało się utrzymywanie 
poprawnych stosunków dyplomatycznych, odsuwając podejście ide-
ologiczne i koncentrując się na poszukiwaniu wspólnych interesów 
oraz korzyści dla polityki wewnętrznej. Chiny zaczęły przechodzić 
do niezależnej, odideologizowanej polityki zagranicznej oraz libe-
ralizacji i decentralizacji gospodarki, szukając zbliżenia z dominują-
cym technologicznie Zachodem, podczas gdy Iran zerwał ze Stanami 
Zjednoczonymi i ideologizował swoją politykę zagraniczną. Chińscy 
politycy i chińska prasa natomiast rygorystycznie przestrzegały neu-
tralnego podejścia do zmian wywołanych obaleniem szacha i posu-
nięciami nowych władz w Teheranie.
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ChRL wobec wojny iracko-irańskiej

Iracka inwazja na Iran 22 września 1980 r. (pod pretekstem rozwią-
zania sporów granicznych), która dała początek wojnie iracko-irań-
skiej trwającej do 20 sierpnia 1988 r.6 (tzw. Pierwsza Wojna w Zato-
ce Perskiej) zdawała się rozwiązywać dwa główne problemy polityki 
Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, angażując w kon4ikt 
dwa silne militarnie państwa regionu – od dawna nieprzyjazny Sta-
nom Zjednoczonym Irak i od niedawna wrogi im Iran. Wojna stała 
się jednym z najważniejszych strategicznie kon4iktów drugiej poło-
wy XX w., angażując dwóch wielkich producentów ropy naftowej, 
z ogromnymi jej złożami na terenie ich jurysdykcji.

Stany Zjednoczone zaczęły wyraźnie wspierać nieprzyjazny im do-
tąd Irak7, udzielając również w pewnym momencie zakamu4owanej 
pomocy Iranowi (afera Iran-contras8). Związana z obaleniem szacha 
i wojną iracko-irańską zmiana sytuacji politycznej w regionie stwo-
rzyła również nowe możliwości państwom niezaangażowanym do-
tąd w dostawy broni do Iranu – Chinom9 i Korei Północnej10, które 
awansowały na pierwsze i trzecie miejsce wśród dostawców broni 
do Iranu w okresie do 1991 r., tj. do rozpadu ZSRR i upadku ładu 
dwubiegunowego. Na drugim miejscu znalazł się ZSRR (od drugiej 
połowy lat 80. XX w.).

Dla wielu państw zależnych od dostaw ropy z regionu, najlepszą 
sytuacją była taka, w której żadna z walczących stron nie odniosła-
by rozstrzygającego zwycięstwa i nie wyłoniłaby się jako regional-
ne mocarstwo dominujące w Zatoce Perskiej. Mogłoby to bowiem 
zagrozić zarówno bezpieczeństwu słabszych państw w regionie, jak 
i bezpieczeństwu ekonomicznemu tak państw zachodnich, jak i azja-
tyckich, takich jak Japonia. Dla Stanów Zjednoczonych najkorzyst-
niejsza była sytuacja uwikłania obu państw, Iraku i Iranu, w przedłu-
żający się i wyczerpujący kon4ikt, bez decydującego rozstrzygnięcia, 
z którego oba państwa wyszłyby istotnie osłabione. Chiny natomiast 
starały się zachować równy dystans do obu stron kon4iktu, czer-
piąc korzyści z handlu bronią z obu walczącymi ze sobą państwami. 
Wojna iracko-irańska stała się zatem doskonałą okazją dla sprzedaży 
chińskiej broni, i to nie tylko do Iranu.

Wojna tankowców i zakupienie systemów  
i pocisków przeciwokrętowych w Chinach

Po początkowych sukcesach wojsk irackich, które zajęły część te-
rytorium irańskiego oraz obległy Abadan i Choramszahr, w poło-
wie 1981 r. Iran przełamał oblężenie Abadanu, a następnie odzyskał 
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Choramszahr. Do czerwca 1982 r. Irakijczycy zostali całkowicie wy-
pchnięci z Iranu i od tego czasu prowadzili w większości wojnę defen-
sywną. Irackie propozycje pokojowe zostały odrzucone a w kwietniu 
1984 r. iracki atak na tankowiec oraz terminal naftowy na wyspie 
Charg rozpoczął trwającą cztery lata „wojnę tankowców” na szeroką 
skalę11. Oba państwa atakowały tankowce i statki handlowe, w tym 
należące do państw neutralnych dążąc do osłabienia siły ekonomicz-
nej przeciwnika poprzez uderzenie w jego handel ropą.

W 1983 r. Irak wypożyczył we Francji 5 francuskich myśliwców 
Super-Etendard (uzbrojonych w przeciwokrętowe pociski rakieto-
we Exocet) dających mu większy zasięg działania, które weszły do 
działań bojowych w marcu 1984 r., kilkadziesiąt razy atakując irańską 
żeglugę w 1984 r. „Wypożyczono” je za pieniądze Arabii Saudyjskiej 
czeka jąc jednocześnie na przybycie do Iraku zamówionej we Francji 
partii Mirage’y-F1, również z pociskami Exocet12.

Iran odpowiedział podobnymi działaniami, jednakże w latach 
1984–6 nie miał zbyt wielu efektywnych przeciwokrętowych poci-
sków rakietowych13. Nadrabiał więc taktyką w atakowaniu statków – 
wykorzystywał np. pociski rakietowe powietrze-ziemia (powierzch-
nia) przeznaczone do niszczenia lądowych pojazdów opancerzonych, 
tj. celów o wiele mniejszych niż nawet małe statki. Te pociski prze-
ciwpancerne miały przebijać grube opancerzenie pojazdów, niszcząc 
je od środka, co przy ataku na statki nie powodowało większych 
zniszczeń. W „wojnę tankowców” zaangażowała się również mary-
narka Stanów Zjednoczonych, zwalczając okręty irańskie.

Dlatego wielkie znaczenie miało zamówienie w 1986 r. w Chi-
nach 7 systemów obrony wybrzeża HY-2 (ch. Haiying-2, tj. „Mor-
ski Orzeł-2”) oraz przeciwokrętowych pocisków rakietowych HY-2/
SY-1A (CSS-N-2, 75 sztuk) i C-801 (CSS-N-4, 100 sztuk), dostar-
czonych w l. 1986-1987, a także zakup w Korei Północnej 20 sztuk 
pocisków HY-2/SY-1A (CSS-N-2, zamówionych w 1986 r. i dostar-
czonych w l. 1987-1988). Oznaczało to wyposażenie irańskiej obro-
ny wybrzeża w pociski o większej głowicy niż dotychczas posiadane 
oraz uzyskanie przez Iran - po raz pierwszy – efektywnych przeciwo-
krętowych pocisków rakietowych. W 1988 r. zamówiono w Chinach 
kolejną partię 100 sztuk HY-2/SY-1A, która dotarła w l. 1988–94, 
w tym prawdopodobnie część pocisków była w wersji wystrzeliwanej 
z powietrza C-601 (CAS-1)14.

Po raz pierwszy pociski HY-2 miały się dostać w ręce wojsk irań-
skich w wyniku operacji Valfajr-8 (ang. „Dawn-8”, luty-marzec 
1986 r.), kiedy Irańczycy opanowali iracki Półwysep al-Faw (operacja 
desantowa poprzez Shatt al Arab), po raz pierwszy skutecznie oku-
pując część terytorium Iraku, gdzie w zajętej bazie rakietowej zdoby-
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li pociski HY-2, używane dotychczas przez Irak przeciwko irańskiej 
żegludze.

Pocisk HY-2 (Seersucker), powszechnie i błędnie nazywany w me-
diach „Silkworm”, był zmody*kowanym pociskiem HY-1 Silkworm, 
wywodzącym się z radzieckiego pocisku P-15 Termit. Był on jed-
nocześnie jednym z najszerzej eksportowanych chińskich pocisków 
(i systemów broni), m.in. do Korei Północnej (która również rozpo-
częła ich produkcję), Iraku i następnie Iranu. Chińskie HY-2 mogły 
zostać dostarczone do Iranu via Korea Północna. Według wielu źró-
deł Iran zaczął produkcję własnych pocisków HY-2 (irańska nazwa 
Karus), wykorzystując zakład produkcyjny dostarczony przez Chiny15.

Sprzedaż pocisków HY-2 przez Chiny Iranowi była pierwszą chiń-
sko-irańską umową, która przyciągnęła uwagę Stanów Zjednoczo-
nych, ponieważ ich uzyskanie przez Iran oznaczało jakościowy skok 
w możliwościach zwalczania okrętów przez Iran. Ich zasięg był kil-
kakrotnie większy niż pocisków dotąd posiadanych przez Iran, a po-
nadto mogły one przenosić ponad 500 kilogramowe głowice z bronią 
nuklearną, chemiczną lub biologiczną. Iran uzyskał możliwość za-
grożenia amerykańskim siłom morskim operującym w Zatoce Per-
skiej16. Pociski (na wyrzutniach mobilnych i niemobilnych) zostały 
m.in. rozmieszczone na wyspach Keszm i Larak w Cieśninie Ormuz 
(Hormuz) przy wejściu do Zatoki Perskiej oraz na wyspie Farsi na 
środku Zatoki Perskiej.

W październiku 1987 r. irańskie HY-2 wystrzelone z okolic Półwy-
spu al-Faw tra*ły w amerykański tankowiec Sungari pod :agą Libe-
rii i kuwejcki tankowiec Sea Isle City pod :agą USA17. Odpowiadając 
na amerykańską skargę, Chiny broniły się, że nie dostarczają bez-
pośrednio Iranowi żadnej broni sugerując, że pociski zostały dostar-
czone przez Północną Koreę. W marcu 1988 r. Chiny oświadczyły, 
że nie będą sprzedawać przeciwokrętowych pocisków rakietowych 
Iranowi, a dosłownie minister spraw zagranicznych Wu Xueqian 
oświadczył, że po przyjęciu rezolucji RB ONZ nr 598, Chiny pod-
jęły kroki mające na celu zapobiegnięcie przekazywaniu do Iranu 
pocisków nazywanych Silkworm z międzynarodowego rynku broni19. 
Chiny podtrzymały zatem stanowisko, że nie dostarczają bezpośred-
nio broni Iranowi oraz, przez odwołanie się do rezolucji wskazały, że 
nie ulegają naciskowi Stanów Zjednoczonych.

Jednak pomimo tego oświadczenia dostawy HY-2 kontynuowano. 
W początkach 1988 r. Iran oświadczył, że jest w stanie samodziel-
nie produkować HY-2 oraz inne przeciwokrętowe pociski rakietowe. 
W 1999 r. szacowano, że Iran dysponuje ok. 100 pociskami HY-2 
umieszczonymi na 8–10 mobilnych wyrzutniach rozmieszczonych na 
północnej stronie Cieśniny Ormuz19. Obecnie Iran posiada pewną 
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ilość wyrzutni HY-2 (CSS-C-3 Seersucker) z pociskami w siłach ma-
rynarki Gwardii Rewolucyjnej20.

Inne zakupy broni i uzbrojenia w Chinach

Osłabiony rewolucją i nagłym atakiem irackim Iran, dla uzupełnie-
nia strat wojsk lądowych zakupił w Chinach w czasie wojny z Irakiem 
czołgi Typu-59 (300 sztuk) i Typu-69 (500 sztuk – możliwe, że zo-
stały one sprzedane przez lub dostarczone za pośrednictwem Korei 
Północnej), armaty holowane Typu-59-1 kalibru 130 mm (520 sztuk) 
i D-74 kalibru 122 mm (100 sztuk), holowane wieloprowadnicowe 
wyrzutnie rakietowe Typu-63 kalibru 107mm (300 sztuk) oraz 6500 
przeciwpancernych pocisków kierowanych HJ-73 (Hongjian-73, tj. 
„Czerwona Strzała-73”)21.

Wszystkie one były chińskimi wersjami radzieckiego sprzętu: czoł-
gu średniego T-54A i jego chińskiego rozwinięcia, radzieckich armat 
holowanych M-46, wz. 1954 i D-74, wieloprowadnicowej wyrzutni 
rakietowej BM-12 oraz radzieckiego przeciwpancernego pocisku kie-
rowanego Malutka, pierwszego przenośnego oraz najliczniej produ-
kowanego przeciwpancernego pocisku kierowanego na świecie.

Na bazie chińskiej wyrzutni rakietowej Typ-63 107 mm (licencja) 
Iran skonstruował własną rodzinę wyrzutni Fajr (tzn. „Świt”), która 
zastąpiła przestarzałe zestawy irańskich niekierowanych systemów 
artylerii rakietowej (m. in. Arash i Falaq-1)22. Jako pierwszą irański 
DIO23 produkował dwunastoprowadnicową 107 mm wyrzutnię Fajr–
1 (o zasięgu 8,5–10 km) z rakietą Haseb-1. Ponieważ szybko przestała 
ona spełniać wymagania irańskich wojskowych Iran rozwinął własną 
działalność konstrukcyjną i produkcyjną w tym zakresie.

Dla wzmocnienia obrony przeciwlotniczej zakupiono w Chinach 6 
systemów pocisków rakietowych ziemia-powietrze HQ-2 (CSA–1, 
dostarczonych w l. 1985–6 za 108 mln USD) ze 150 pociskami ra-
kietowymi ziemia-powietrze HQ-2 (CSA-1) oraz 500 przenośnych 
pocisków rakietowych ziemia-powietrze HN-5A24.

System HQ-2 został rozwinięty z radzieckiego systemu S-75 Dwi-
na25 i był przeznaczony do zwalczania celów na średnim i wysokim 
pułapie. W latach 70. XX w. okazał się także skuteczny w zwalczaniu 
celów nawodnych ogniem „na wprost” z wyrzutni rozmieszczonych 
na brzegu. Był produkowany w Chinach pod nazwą HQ-1 i HQ-2 
(HQ – skrót od Hongqi, tj. „Czerwony sztandar”). Irańska wersja 
nosiła nazwę Sayyad-1/1A i Sayyad-2. System wykorzystywał pociski 
rakietowe ziemia-powietrze HQ-2.

Do zwalczania celów powietrznych wykorzystywano również prze-
nośne pociski rakietowe ziemia-powietrze HN-5A (ch. Hongying-5, 
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ang. Red Tassel, w formie skróconej HY-5, ale używane jest ozna-
czenie HN dla uniknięcia pomyłki z rakietami przeciwokrętowymi 
serii HY). Przeznaczone były do niszczenia celów powietrznych na 
małych wysokościach. Pocisk skonstruowany został na bazie pocisku 
wywodzącego się z radzieckiej „Strieły-2”.

Iran zakupił w Chinach według SIPRI 16 (albo 22 lub 25)26, a według 
źródeł radzieckich 24 samoloty F627 (dostarczone w l. 1982–4). Taką 
samą liczbę – 24 samolotów – podaje strona chińska, która niekiedy za-
przeczając sprzedaży przez Chiny, informowała o dostarczeniu ich Ira-
nowi przez Koreę Północną. Podobnie sugerują niektóre źródła rosyj-
skie. F-6 (nazwa eksportowa samolotu Shenyang J-6, będącego wersją 
radzieckiego MiG-19 produkowanego w Chinach na licencji), służyły 
do ochrony przeciwlotniczej różnych obiektów, a ich obsługę technicz-
ną i dostawę części zapasowych realizowała Syria, Pakistan i Chiny28. 
Poza tym Iran zakupił przynajmniej 5 (nie wyklucza się, że mogło ich 
być 25) samolotów F-7A (dostarczonych w 1986 r.), które były ulepszo-
ną wersją eksportową chińskiego samolotu Chengdu Jian-7 (Chengdu 
J-7), który z kolei był kopią MiG-21, wybudowaną na radzieckiej licen-
cji. Ze względu na gorsze osiągi bojowe F-7A niż samolotów przeciwni-
ka, Iran na kilka lat zrezygnował z dalszych ich zakupów.

Na wyposażenie F6 i F-7A do prowadzenia walki powietrznej za-
kupiono w Chinach 600 pocisków rakietowych powietrze-powietrze 
krótkiego zasięgu PL-2 i PL-2A (chińskie kopie amerykańskiego 
pocisku AIM-9B Sidewinder, opracowane na podstawie jego ra-
dzieckiej kopii K-13, R-3) oraz 400 pocisków PL-7 (chińska kopia 
francuskiego pocisku Magic R-500 <rmy Matra29, odpowiednika 
amerykańskiego pocisku AIM-9 Sidewinder). W 1958 r. w czasie 
walki powietrznej pomiędzy chińskimi samolotami MiG-17 i taj-
wańskimi F-86 Sabre, chińscy żołnierze pozbierali części rakiet Si-
dewinder, które spadły na terytorium ChRL a ponadto jeden cały 
pocisk, wbity w chińskiego MiGa-17, który szczęśliwie wylądował. 
Mao Zedong przekazał je ZSRR, który skopiował pocisk jako K-13 
i zgodnie z radziecko-chińskim porozumieniem z 30 marca 1961 r., 
uchwałą rządu radzieckiego z 30 maja 1961 r. dokumentację K-13 oraz 
egzemplarze rakiety przekazał Chinom, gdzie rozpoczęto ich pro-
dukcję pod nazwą PL-2 i wielokrotnie modernizowano30. Budowane 
przez CATIC31 PL-2 (od ch. Pili tj. „Piorun” lub Penlung tj. „Po-
wietrzny Smok”), znalazły nabywców w wielu krajach świata.

Współpraca w zakresie handlu bronią po zakończeniu wojny

Zakończenie wojny iracko-irańskiej nie przyniosło decydującego 
rozstrzygnięcia. Sprawa przebiegu granicy nie została rozwiązana. 

Chińskie (ChRL)
dostawy głównych
rodzajów...

179



U władzy w Iraku i Iranie pozostali obaj autokratyczni przywódcy – 
Saddam Hussein i Chomeini. Oba kraje poniosły wielkie straty ludz-
kie, materialne i $nansowe. Straty po obu stronach wyniosły według 
różnych szacunków od 0,5 do 1 mln zabitych, 1–2 mln rannych oraz 
ponad 80 tys. jeńców i ok. 2,5 mln uchodźców. Koszty wojny szacowa-
no na minimum 200 miliardów USD. Obaj przywódcy kontynuowali 
dotychczasową politykę zagraniczną, destabilizując sytuację politycz-
ną w regionie. Irańscy rewolucjoniści szerzyli rewolucyjne ideały, za-
grażając monarchiom w regionie Zatoki Perskiej, szczególnie Arabii 
Saudyjskiej, a jednocześnie wspierani przez Iran terroryści zagrażali 
interesom państw zachodnich i Stanów Zjednoczonych, nie ustając 
w wysiłkach zniszczenia Izraela, szczególnie od strony Libanu. Irak 
wyszedł z wojny z potężną armią, którą szybko uzupełnił i odbudował 
i już w sierpniu 1990 r. rozpoczął inwazję na Kuwejt, doprowadzając 
do interwencji amerykańskiej i wojny w Zatoce.

Z kolei Iran po zakończeniu wojny z Irakiem kontynuował zaku-
py broni zagranicą, w tych państwach, które chciały mu ją sprzeda-
wać. Przywódcy irańscy postanowili skoncentrować się na zakupach 
bardziej rozwiniętych i skomplikowanych technologii, a zwłaszcza 
pocisków rakietowych, w miejsce czołgów, dział &c. Równolegle 
postanowiono rozwijać rodzimą produkcję na podstawie pozyskiwa-
nych technologii. Naturalnym partnerem Iranu stawały się skon5ik-
towane z zachodem Chiny, z którymi w 1990 r. podpisano pierwsze, 
dziesięcioletnie porozumienie o wymianie technologii wojskowych. 
Głównym elementem tej umowy była współpraca w dziedzinie po-
cisków rakietowych.

Iran przystąpił do dalszego wzmacniania systemu obrony prze-
ciwlotniczej. W latach 1989–91 zakupiono w Chinach 8 systemów 
pocisków rakietowych ziemia-powietrze HQ–2 (CSA-1) oraz 200 
pocisków rakietowych ziemia-powietrze HQ–2 (CSA-132, za 144 mln 
USD), a w l. 1999–2004 6 systemów pocisków rakietowych ziemia-
-powietrze krótkiego zasięgu HQ–7 i HHQ–7 (wersja eksportowa 
FM–80, FM–90). System ten był chińskim klonem francuskiego sys-
temu Thomson–CSF Crotale i Sea Crotale, który Chińczycy zakupi-
li pod koniec lat 70. XX w. Porównywalny jest z radzieckim/rosyjskim 
samobieżnym systemem 9K331M/M1 (Tor M/M1, SA-15B/C Gaun-
tlet) i wczesnym 2K22M1 (2S6M1 Tunguska-M1, SA-19 Grison). 
Z systemem zakupiono 250 pocisków rakietowych ziemia-powietrze 
HQ-7 (FM–80, kopia pocisków R–440 Crotale, za 90 mln USD). 
Prawdopodobnie część systemów i pocisków została wyprodukowana 
w Iranie jako Shahab Thaqeb33. Na bazie chińskiego systemu HQ-7/
FM-80/90 i pocisku Irańczycy produkują własny system Shahab 
Thaqeb, zamontowany na pojeździe czterokołowym34 i pociski.
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Zakupiono także 3 radary obserwacji przestrzeni powietrznej JY-
14 (dostarczone w l. 1999-2001). Był to radar średniego do długiego 
zasięgu wykrywający cele lecące na wysokości 25000 m w odległości 
do 320 km, obserwujący do 72 celów jednocześnie i przekazujący ich 
dane do baterii obrony przeciwlotniczej35.

Na chińskiej licencji od połowy lat 90. XX w. Iran produkował 
przenośne pociski rakietowe ziemia-powietrze QW–1 (Qian Wei–1, 
nazwa eksportowa: Vanguard-1, irańska nazwa Misagh–1), a następ-
nie QW 11 (Misagh–2) – do 2016 r. blisko 1800 sztuk36. Wystrzeli-
wany z ręcznej wyrzutni pocisk został opracowany przez CASIC37 na 
bazie radzieckiego systemu 9K310 Igła–1 i Stingera. Chińczycy do-
stali „Igłę” od angolańskich rebeliantów UNITY, którzy zdobyli go 
na wojskach rządowych Angoli i przekazali via Zair Chińczykom38. 
Irańską wersję QW-1 i QW-11 tj. Misagh–1 i Misagh–2 produkował 
Shahid Kazemi Industrial Complex w Teheranie.

Wojna ujawniła potrzebę posiadania przez Iran celnych pocisków 
rakietowych krótkiego zasięgu (irańskie niekierowane rakiety Zelzal 
i Nazeat były bardzo niecelne). W latach 1990–4 zakupiono więc 
w Chinach 30 mobilnych kołowych wyrzutni pocisków rakietowych 
ziemia-ziemia CSS-8 TEL (irańska nazwa Tondar-69), a na ich wy-
posażenie zakupiono oraz składano/produkowano w Iranie na licen-
cji rakietowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu (SRBM) ziemia-
-ziemia (powierzchnia-powierzchnia) M-7/CSS-8 o zasięgu 150 km 
(200 sztuk)39. Ze względu na krótki zasięg, stosunkowo lekką głowicę 
bojową i toporną budowę nie zadowoliły one irańskich wojskowych. 
Zlecono więc Shahid Bagheri Industries opracowanie własnego 
kierowanego rakietowego pocisku balistycznego krótkiego zasięgu 
(efektem był Fateh–110 na bazie niekierowanego pocisku Zelzal–2).

Niewielkie znaczenie miały dokonane w Chinach zakupy dla wojsk 
lądowych (w l. 1991–2) – 15 armat holowanych Typu-88 kalibru 155 
mm i 106 Typu-59-1 kalibru 130 mm. Istotne natomiast było roz-
poczęcie w Iranie produkcji, na chińskiej licencji, transporterów 
opancerzonych Typu-86, będących zmodernizowaną chińską kopią 
radzieckiego transportera opancerzonego BMP-1. Iran opracował 
jego własne warianty pod nazwą Boraq (obecnie 140 w wojskach lą-
dowych), w tym wersje: bojowego wozu piechoty, przeciwczołgową, 
nosiciela moździerza i dowódczą.

Dla wzmocnienia lotnictwa Iran zakupił w Chinach 30 samolotów 
myśliwskich F-7M Airguard (dostarczone w 1993 i 1996 r.), 9 lekkich 
samolotów transportowych Y-12 dla Gwardii Rewolucyjnej (dostar-
czone w l. 1994–5) oraz 2 samoloty transportowe Y–7 (dostarczone 
w 1998 r.).Do dzisiaj 24 samoloty F–7M, 9 Y–12 i 14 Y–7 pełnią służ-
bę w irańskim lotnictwie40.
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Wzmocnienie marynarki i przeciwokrętowych pocisków rakietowych

Iran rozwijał również marynarkę wojenną, przechodząc do tworzenia 
&oty bardziej odpowiadającej potrzebom obrony rewolucji. Budował 
i nabywał mniejsze i szybsze jednostki, co oznaczało skoncentrowa-
nie się na obronie wybrzeża i budowie niekonwencjonalnej &oty, 
która mogłaby przetrwać wojnę niesymetryczną. Bardzo ważną rolę 
w rozwoju irańskiej marynarki odegrała współpraca z Chinami.

W 1992 r. Iran zamówił w Chinach dla Gwardii Rewolucyjnej 
dziesięć 68-tonowych szybkich okrętów uderzeniowych klasy Hu-
dong (irańska nazwa klasy: Thondor), o długości 38 metrów, które 
dostarczono do Iranu do marca 1996 r. Ich załoga składała się z 28 
osób. Przenosiły 4 rakietowe pociski przeciwokrętowe (typu C-801/
CSS-N-4 Sardine lub C-802/CSS-N-8 Saccade)41. W 2000 r. zamó-
wił dziewięć 14 metrowych szybkich okrętów uderzeniowych China 
Cat (klasy C–14), dostarczonych w l. 2001–4 r. Pięć z nich znalazło 
się na wyposażeniu Gwardii Rewolucyjnej (z dwoma podwójnymi 
wyrzutniami przeciwokrętowych pocisków rakietowych C–701/Ko-
sar), a cztery irańskiej marynarki (z dwoma pojedyńczymi wyrzut-
niami pocisków C-701/Kosar)42.W 2006 otrzymano z Chin (także dla 
Gwardii Rewolucyjnej) dziesięć 14 metrowych okrętów patrolowych 
klasy Mk–13, wyposażonych w pociski rakietowe i torpedy43 (cztery 
wyposażone w dwie podwójne wyrzutnie C–704/Nasr)44.

W 1992 r. zamówiono 125 przeciwokrętowych pocisków rakieto-
wych C–801 (CSS–N–4 Sardine, dostarczone w l. 1995–8, irańska 
nazwa Karus), w tym w wersji C-801A dla zmodernizowanych fregat 
Saam (Alvand), okrętów Hudong (Thondor) nowo wyprodukowanych 
i zmodernizowanych szybkich okrętów uderzeniowych Combattan-
te–2 (Kaman) oraz w wersji wystrzeliwanej z powietrza C–801K. 
Możliwe, że były one montowane lub produkowane w Iranie. W 1998 
r. zamówiono 40 pocisków C–701/FL–8 (dostarczone w l. 2001–4) 
dla okrętów China Cat (wersje C–701T i prawdopodobnie C–701R). 
Możliwe, że były one montowane lub produkowane w Iranie.

Chińskie pociski C–801 były odpowiedzią na pociski MM38 Exo-
cet i Harpoon, dostępne w wersji okrętowej, podwodnej, lądowej 
i powietrznej, w zależności od miejsca wystrzeliwania. Do Iranu eks-
portowano zarówno wariant okrętowy, jak i wariant baterii obrony 
wybrzeża45. Należały one do rodziny YJ–8 (skrót od Yingji, „Ude-
rzenie Orła”, nazwa eksportowa: C–801). Pociski YJ–8 stanowiły ra-
dykalne odejście od mody>kacji radzieckich pocisków P–15 Termit. 
Znacznie mniejszy i lżejszy od Termita, YJ–8 miał zasadniczo taki 
sam zasięgi prędkość, ale znacznie mniejszą głowicą. Kluczem tech-
nologicznego skoku naprzód było przejście od silnika rakietowego 
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napędzanego paliwem ciekłym do silnika rakietowego na paliwo sta-
łe46. Głowica miała masę 165 kilogramów47.

W literaturze panuje spore zamieszanie, jeśli chodzi o przyporząd-
kowanie nazw pocisków rodziny YJ–8 stosowanych w Marynarce 
Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i nazw eksporto-
wych. W 2013 r. C. P. Carlson zaproponował nowy podział i przy-
porządkowanie stosowanych nazw, ale nie został on powszechnie 
zaakceptowany48.

Równolegle rozwijała się irańska produkcja przeciwokrętowych 
pocisków rakietowych na chińskiej licencji: C–802 (CSS–N–8, irań-
ska nazwa Tondar lub Noor, 380 sztuk w latach 1994–2012), w tym 
dla okrętów Hudong (Thondor), Combattante–2 (Kaman) i systemów 
obrony wybrzeża, prawdopodobnie włącznie z wersją pocisku wy-
strzeliwaną z powietrza; FL–6 (irańska nazwa Fajr-e Darya, 255 sztuk 
w l. 1999–2014) opracowanych przez Chiny na bazie włoskiego poci-
sku Sea Killer (Marte–2) dostarczonego Chinom przez Iran49 (w tym 
dla helikopterów SH–3D); TL–10/FL-8 (160 sztuk w l. 2004–14, 
w wersji TL–10A i prawdopodobnie TL-10B); C-704 (opracowa-
nych dla Iranu, irańska nazwa Nasr–1, pol. „Zwycięstwo-1”, 50 sztuk 
w l. 2010–11); C-801/CSS-N-4 (irańska nazwa Kosar i/lub Sagheb, 
45 sztuk w l. 2006–14), w tym w wersji wystrzeliwanej z okrętów 
podwodnych.

Sprzedaż pocisków C–801 i C–802 generowała w 2 połowie 
l. 90. XX w. kolejne kon=ikty pomiędzy Chinami i Stanami Zjedno-
czonymi, i Chiny pod naciskiem Stanów zapewniały w 1997 i 1998 
r. (chiński minister spraw zagranicznych Qian Qichen i minister 
obrony Chi Haotian), że Chiny zaprzestaną ich eksportu do Ira-
nu50. W połowie lat 90. XX w. CATIC rozpoczęła prace nad pro-
gramem budowy rakiet FL–8 i FL–9, które następnie pojawiły się 
pod nazwami TL–10 (Tian Long, tj. „Niebiański Smok”, o zasięgu 
4–18 km, do zwalczania okrętów o tonażu do 500 ton) i TL–6 (o za-
sięgu 4–35 km, do zwalczania okrętów o wyporności do 1000 ton), 
a które były identyczne z irańskimi pociskami Kosar (TL–10) i Nasr 
(TL–6)51. Kosar jest bowiem irańską wersją C–701/TL–10 i jest po-
dobny do pocisków C–701 i TL–10/JJ–10 wystrzeliwanych z powie-
trza i powierzchni, a te różnią się od C–701 tylko kształtem skrzydeł. 
Prawdopodobnie pierwsze pociski Kosar były składane i testowane 
w Iranie z części dostarczonych przez Chiny52. C–701 zostały zasto-
sowane na okrętach China Cat, TL–10 na małych okrętach patrolo-
wych Peykaap II (IPS 16 Modi>ed), o wyporności poniżej 15 ton53. 
Nasr jest powiększoną wersją Kosara i jest podobny do chińskiego 
C–704 (TL–6/JJ–6). A Noor, zbudowany prawdopodobnie z chińską 
pomocą, jest zmodernizowaną wersją chińskiego C–80254.
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W styczniu 2004 r. władze irańskie oświadczyły, że rozpoczęły pro-
dukcję pocisków Raad oraz aktywnych radarowych czujników DM
–3b dla pocisków Noor, a w maju 2004 r., iż rozpoczęły produkcję po-
cisku Kosar. W listopadzie 2006 r. w czasie manewrów wojskowych 
Gwardii Rewolucyjnej „Wielki Prorok–2” Iran przetestował różne 
pociski rakietowe (Shahab–2, Shahab–3, Fateh–110, Zelzal i Scud–B) 
oraz pociski przeciwokrętowe Noor, Kosar i Nasr55.

Narastający w XXI wieku kon6ikt pomiędzy Iranem i Stanami 
Zjednoczonymi oraz państwami UE (dotyczący przede wszystkim 
irańskiego programu nuklearnego), zaowocował ograniczaniem i za-
kazami eksportu broni do Iranu oraz wspierania technicznego i licen-
cyjnego rozwoju ich rodzimego przemysłu zbrojeniowego. 23 grudnia 
2006 r. RB ONZ przyjęła jednogłośnie rezolucję nr 1737 zakazującą 
wszelkich działań mogących wesprzeć działania Iranu związane ze 
wzbogacaniem, utylizacją czy ciężką wodą lub opracowywaniem sys-
temów przenoszenia broni jądrowej oraz zażądała wstrzymania się 
Iranu od niektórych działań z tym związanych. Ponieważ Iran nie 
zastosował się do tej rezolucji, 24 marca 2007 RBONZ przyjęła rezo-
lucję nr 1747, która wzmacniała sankcje związane z irańskim progra-
mem nuklearnym oraz nakładała embargo na handel bronią z Iranem 
(czołgi, opancerzone pojazdy bojowe, systemy artyleryjskie dużego 
kalibru, samoloty bojowe, helikoptery szturmowe, okręty, pociski ra-
kietowe i ich systemy zde:niowane w United Nations Register on 
Conventional Arms56) i udzielanie mu pomocy technicznej, szkole-
niowej, produkcyjnej czy licencyjnej w tym zakresie57.

Realizując decyzje RB ONZ, 23 kwietnia 2007 r. Rada Unii Euro-
pejskiej we Wspólnym Stanowisku nr 246 wprowadziła embargo na 
sprzedaż broni do Iranu, dokonując uzupełniania Wspólnego Sta-
nowiska nr 14058. Zakazem objęto więc uzbrojenie i związane z nim 
materiały wszystkich typów, włącznie z bronią i amunicją, pojazdami 
wojskowymi i wyposażeniem, wyposażeniem paramilitarnym i czę-
ściami zamiennymi.

Kolejna z szeregu59 rezolucji RB ONZ, rezolucja nr 1929 przyjęta 
9 czerwca 2010 r. nakładała na Iran zakaz uczestniczenia w jakiejkol-
wiek działalności związanej z rakietowymi pociskami balistycznymi, 
wzmacniała embargo na handel bronią, w tym częściami zamienny-
mi, zakazywała wsparcia technicznego, :nansowego, czy produkcyj-
nego w tym zakresie60.

Pomimo tego, w l. 2008–10 doszło do intensywnej współpracy po-
między irańskimi i chińskimi :rmami przemysłu lotniczego. Irańska 
Cruise Missile Industry Group (inaczej: Naval Defence Missile Indu-
stry Group lub Cruise Systems Industry Group)61 oraz chińskie Hongdu 
Aviation Industry Group (HAIG), CASIC i CPMIEC współpraco-
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wały w budowie irańskich przeciwokrętowych pocisków rakietowych 
krótkiego zasięgu Kosar i Nasr. W lutym oraz kwietniu 2009 r. i lipcu 
2010 r. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na podejrzane o wspie-
ranie irańskiego przemysłu rakietowego chińskie *rmy oraz biznes-
mena Li Fangweia, a w styczniu i maju 2011 r. nałożyły kolejne sank-
cje, w tym na *rmy z Hongkongu62.

W lutym–marcu 2010 r. Iran z chińską pomocą otworzył dwie nowe 
fabryki pocisków rakietowych, produkujące dwa rodzaje pocisków 
kierowanych: przeciwhelikopterowe (powierzchnia–powierzchnia) 
Qaem i przeciwpancerne Toofan–5 oraz pociski przeciwokrętowe 
Nasr-1 (chińskie C-704), o zasięgu 38 km wyposażone w głowicę 
o masie 130 kg63. W okresie od grudnia 2011 do stycznia 2012 r., 
podczas manewrów morskich „Velayat–90” według oświadczenia 
irańskiego ministerstwa obrony, Iran przetestował pociski przeciwo-
krętowe Qader i Nasr oraz przeciwlotniczy, wystrzeliwany z okrętu 
pocisk Mehrab. Qader opisywano jako zmodernizowany pocisk Noor 
o zasięgu 200 km64 oraz podano, iż Nasr był po raz pierwszy testo-
wany z rozmieszczonych na wybrzeżu wyrzutni typu TEL. W lutym 
2012 r. Iran rozpoczął produkcję rakietowych pocisków przeciwokrę-
towych Zafar, będących mody*kacją chińskiego pocisku C–701AR.

19 grudnia 2014 r. Li Fangwei, oskarżony w 2009 r. o sprzedaż czę-
ści rakiet do Iranu, nadal pozostawał głównym dostawcą dla irańskie-
go programu rakietowego i on sam (znany również jako Karl Lee), 
jak i jego *rma LIMMT oraz wszystkie powiązane z nią *rmy, zosta-
ły objęte sankcjami Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych65.

Podsumowanie

W latach 1981–2014 Chiny wyeksportowały do Iranu broń o wartości 
4,249 mld USD wartości wskaźnikowej trendu SIPRI, istotnie przy-
czyniając się do wzmocnienia jego potencjału militarnego i ewentual-
nej możliwości przeciwstawienia się Stanom Zjednoczonym. Stano-
wiło to 11,93 proc. wartości całego eksportu broni Chin w tym okresie, 
przy ogólnej wartość eksportu broni przez Chiny wynoszącej 35,616 
mld USD66. Dla Iranu import z Chin stanowił 32,40 proc. wartości 
całego importu broni Iranu w tym okresie, którego wartość wyniosła 
13,112 mld USD. Na drugim miejscu w irańskim imporcie była Rosja 
– 3,469 mld USD, tj. 26,46 proc., ale doliczając dostawy z ZSRR (w l. 
1986–91) o wartości 1,507 mld USD67, tj. 11,49 proc., ZSRR/Rosja do-
starczyły Iranowi broni za 4,976 mld USD, co stanowiło 37,95 proc. 
wartości irańskiego importu. Z kolei dla Chin, większym odbiorcą 
chińskiej broni w tym okresie był tylko Pakistan (9,971 mld USD) 
oraz Irak (4,278 mld, zakupy w latach 1982–1989, 2004)68.
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Współpraca z Chinami przede wszystkim umożliwiła Iranowi 
zakup, a następnie rodzimą produkcję na licencji oraz mody&kację 
systemów (wyrzutni) oraz całej gamy przeciwokrętowych pocisków 
rakietowych, przeznaczonych do zwalczania różnej klasy okrętów po-
tencjalnego przeciwnika. Pocisków HY–2 – zmody&kowanych jako 
irańskie Raad, C–801 – zmody&kowanych pod irańską nazwą Ka-
rus, C–701/FL 8/TL 10 – Kosar, zmody&kowany C–701AR – Zafar, 
C-704/FL 9/TL 6 – Nasr (powiększony Kosar), FL–6 – Fajr-e Da-
rya, C-802 – Tondar lub Noor, Qader – zmody&kowany Noor.

Chińskie wyrzutnie i pociski rakietowe i ich irańskie mody&kacje 
stosowane są na okrętach marynarki i Gwardii Rewolucyjnej. Wy-
rzutnie: C–701/Kosar na: okrętach klasy China Cat, Peykapp II, Zol-
faghar (tu także wyrzutnie C-704/Nasr); C-704/Nasr na: okrętach 
klasy Mk–13, Parvin; C-802 (CSS-N 4 Sardine) na okrętach klasy 
Thondor, Jamaran, Alvand; C-802 na okrętach klasy Kaman, Bayan-
dor; C-802/Noor na okrętach klasy Hendijan i Hamzah. Stosuje się 
do nich pociski: C-701/Kosar, C–704/Nasr, C–802, HY-2 (CSS–C-3 
Seersucker), Raad, C802A/Noor, Ghader69.

Chińskie okręty wzmocniły marynarkę irańską, a chińskie syste-
my obrony przeciwlotniczej i ich irańskie wersje: HQ–2 (irańskie 
Sayyad), HQ–7, HHQ–7 (irańskie Shahab Thaqeb) oraz przeno-
śne przeciwlotnicze systemy (zestawy) rakietowe HN–5A, QW–1, 
QW–11 (irańskie Misagh-1 i Misagh–2)70, wzmocniły irańską obronę 
przeciwlotniczą. Chińska sprzedaż i wsparcie licencyjne, podobnie 
jak i rosyjskie, w istotny sposób przyczyniło się do wzrostu zdolności 
bojowych irańskich sił zbrojnych.
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