
 

 

 

 

هوایی  های راداری قرارگاه پدافند مانهتهدیدات هوایی علیه سا

 های آینده آجا در جنگ وسلّم(وآلها...علیه)صلّیاالنبیاء خاتم

 2 طالبیان احمدرضا، 1عبدالعلی پورشاسب 

 01/10/69:مقاله پذیرش                                                                       01/12/69: مقاله دریافت

 چكیده 
 هوایی تهدید ی حوزه در دشمنان های توانمندی ارتقای و تسلیحاتی های فناوری سریع تغییرات به توجه با

 ی مسیلله  هیا،  آن زنیی  هدف و یابی هدف و شناسایی و کشف های حوزه در خصوصاً راداری های سامانه علیه

 و میوردی  روش بیر  تأکیید  بیا  آمیخته روش از و بوده ای توسعه و کاربردی نوع از که حاضر پژوهش اصلی

 هیوایی  پدافند قرارگاه راداری های سامانه بر مؤثر هوایی تهدیدات ترین اصلی برآورد» نموده، استفاده ای زمینه

 هیای  مصیاحبه  و مطالعیات  اسیا   بیر  و گردییده  لحیا   «آینده های جنگ در آجا(وسلّم وآله علیه اهلل صلی)االنبیاء خاتم

 اطالعیات  بیه  دسترسیی  و نظیامی  برتیر  هیای  فناوری از برخورداری ی واسطه به آمریکا خبرگان، با شده انجام

 اجیرای  بیرای  بیالقوه  توانیایی  باالترین دارای آینده، در شرایط برخی تحقق صورت در البته دقیق، ای ماهواره

 برخیورداری  یعنیی  راداری، هیای  سیامانه  اصیلی  تهدید پانزده و شده شناخته کشورمان، علیه جنگی عملیات

 هواپیماهیای  ؛(بیالگرد  و ثابیت  بال)هواپیماها ها؛ ماهواره بر مبتنی شناسایی و مراقبت جهانی سامانه از دشمن

 هیای  موشیک  کیروز؛  هیای  موشیک  تیاکتیکی؛  بالسیتیک  های موشک نوین؛ الکترونیک جنگ سرنشین؛ بدون

 نفوذپذیر، هوشمند، های بمب و ها موشک باال؛ کالیبر های راکت سطح؛ به هوا تاکتیکی های موشک ای؛ قاره بین

 هیای  بمیب  ؛(ای خوشیه )میادر  بدنیه  هیای  بمیب  گرافیتیی؛  هیای  بمیب  لییزری؛  هوشیمندی  مهمیات  دوربرد؛

 هیوایی  تهدیدات ترین اصلی عنوان به کنترل، و فرماندهی های سامانه باالی بسیار توانمندی و الکترومغناطیس

 .گردید احصاء مذکور، های سامانه

 
 آینده های جنگ راداری، های سامانه هوایی، تهدیدات واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

استقالل و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی نییز در پرتیو قیدرت و تیوان نظیامی      

 نظیامی، موردتوجیه   نیروهیای  کیردن  کارآمد به توجه جهان، کشورهای تمام گردد؛ لذا در تأمین می

 برای توسعه بستر الزم عنوان امنیت به تأمین برای ابزاری عنوان به آن از و بوده گذاران سیاست جدی

شود. در اسالم نیز گرچیه همیه نهادهیا و     می یاد اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، های زمینه تمامی در

از همه به نیروهای مسیلح   شیبی اجتماعی مورد اهتمام و توجه قرار دارند، امّا در این میان ها انیبن

رزه بیا فسیاد و ایجیاد امنییت و     توجّه شده است که به دلیل اهمیت موضیوع جهیاد و دفیاع و مبیا    

 در میورد ی انفال  مبارکهی  سورهگسترش نظام عدل اسالمی در روی زمین است. خداوند کریم در 

 دشیمنان یش از روییارویی بیا تجیاوز و تهیاجم از سیوی      ، پی تا سر حدّ توان کسب آمادگی دفاعی

 عَیدُوَّکمْ وَ  مِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُیونَ بِیهِ عَیدْوَّ اللّیهِ وَ     أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ وَ» :دیفرما یم

توانسیتید از نیرو)انسیانی،    آنچیه هیا   و در برابیر آن  «آخَرِینَ مِن دُونِهِیمْ الَ تَعْلَمُیونَهُمُ اللّیهُ یعْلَمُهُیمْ    

کیه   سیازید  آمیاده شده)وسایط نقلییه مناسیب(    نبرد( و اسبان بسته و آماده ی نهیروز و هز یها سالح

، دیشناسی  یهیا را نمی   که شیما آن  ها وسیله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان دیگری غیر آن بدین

 1، بترسانید.شناسد یها را م خداوند آن

هیای فیوالدین و    وقتی یک ملیت پنجیه  :» فرمایند میدر این رابطه ( العالی مدظله)فرماندهی معظم کل قوا

اندازی  ا  نیروهای مسلح به رخ دیگران کشید، توهّم و خیال دستبازوهای قدرتمند خود را در لب

بیانیات در دییدار   «.)کنید  شود و دشیمن حسیاک کیار خیود را میی      نسبت به آن کشور تضعیف می

 ( 1391/ 21/70، نیروهای مسلح استان خراسان شمالی

نبردهیای هیوایی و همچنیین     افتنیی  تیی اهم و اخییر  هیای  سالبا توجه به تغییر استراتژی نبرد در 

افزایش حجم تهدیدات علیه نظام مقد  جمهوری اسالمی ایران و در اولویت قرار گرفتن پدافنید  

 آجیا، وسیلّم( وآلها...علیه)صلّیاالنبیاء خاتم ییقرارگاه پدافند هوا ،برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا ،هوایی

ی دییدار  در طی . ایشان گردیدو تشکیل  دهی سازمان ،با ساختاری متفاوت 1350در دهم شهریورماه 

هیای  جزو مؤثرترین بخشرا پدافند مختلف با کارکنان و فرماندهان نیروهای مسلح،  های مالقاتو 
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   در جنگ های آینده

برشیمرده و  های نظامی کشور برای دفاع از عزت، استقالل و سیربلندی ملیت اییران    دستگاه ی همه

 (21: 1391 ،فر.)جهاناند دانسته پدافند را درجه اولنیاز 

حیاتی، در  های مراکز حسا  وهای آینده، اخالل در فعالیت با در نظر گرفتن این مهم که در جنگ

وجود شکاف فناوری بین تسلیحات مدرن آفندی دشیمن  دشمن قرار دارد و با توجه به  دستور کار

و حییاتی، در حید بیاالیی     حسیا   و مراکیز  هیا  پذیری سامانهو تسلیحات پدافندی خودی، آسیب

آجیا،  وسیلّم( وآلیه علییه هلل ا)صیلّی االنبییاء  های راداری قرارگاه پدافند هیوایی خیاتم   گردد که سامانه برآورد می

شونده یا متخاصم، ازجملیه  ی نزدیک پرنده فاهداو تعیین مشخصات  1ردیابیاولین مراکز  عنوان به

مالت دشمن، در معرض تهدید جدی قرار دارند، که در موج اول ح هستند مهم نظامیبسیار مراکز 

 شود.  های آتی میها باعث تسهیل تهاجم انهدام آن که رایز

شده بیرای قرارگیاه پدافنید هیوایی      تعیین مأموریتتا با هماهنگی با  آن استاز این پژوهش  هدف

هیای تسیلیحاتی و ارتقیای     آجا و توجه ویژه به تغییرات سیریع فنیاوری  وسلّم(وآلها...علیه)صلّیاالنبیاء خاتم

هیای راداری،   و سیامانه  هیا  ستگاهیای علیه زن هدفی و ابی هدفی ها حوزههای دشمنان در  توانمندی

ی راداری قرارگیاه پدافنید   هیا  سیامانه ی آینده، تهدیدات هوایی اصیلی  ها جنگبا این فرضیه که در 

 ی مسیلله ؛ «ی و شناسیایی خواهید بیود   ابیی  هدفی  حوزهآجا در (وسلّم وآله هیعلهلل ا یلّص)اءیاالنب خاتمهوایی 

هیای راداری قرارگیاه پدافنید     سامانههوایی مؤثر بر تهدیدات  نیتر یاصلبرآورد »اصلی پژوهش را، 

اساسی  سؤاللحا  نموده و با طرح این « های آینده آجا در جنگوسلّم(وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء هوایی خاتم

هلل ا)صیلّی االنبیاء های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم سامانههوایی مؤثر بر تهدیدات  نیتر یاصل»که 

هیای   هیا در جنیگ   ، افزایش قابلیت پایداری این سیامانه «های آینده کدامند؟ آجا در جنگوسلّم(وآلهعلیه

 . دینماآینده را دنبال 

 2ی پدافند هوایی گانههای پنج عنوان اولین گام از گام های راداری به ای که سامانهنظر به اهمیت ویژه

در موج اول حمالت دشمن، حائز  ها دارند، حفاظت از این سامانه بر عهدهفوق  مأموریتدر تحقق 

، هیا  سیامانه ای است و داشتن برآورد صحیح و دقییق از تهدییدات موجیود علییه ایین      اهمیت ویژه

گردد که این پژوهش از ابعاد مختلف علمی و کاربردی دارای اهمیت بوده و تالشیی در   موجب می

های میذکور در اولوییت    انهجهت اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از شناسایی موقعیت مکانی سام
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گردیده ها توسط دشمن در اولویت بعدی،  اول و جلوگیری از ایجاد اخالل در عملکرد یا انهدام آن

آجا، در امیر  وسلّم( وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء و نهایتاً باعث ارتقای توان و آمادگی قرارگاه پدافند هوایی خاتم

؛ از گیردد محوله به ایین قرارگیاه    مأموریتدشمن و تحقق  های هواییبازدارندگی و کشف فعالیت

جایگیاه قیدرت اول در منطقیه آسییای      کشور، دستیابی به 1171انداز افق سوی دیگر در سند چشم

شده است که در آن به داشتن سازمان دفاعی مقتیدر تأکیید داشیته، لیذا      گذاری هدفجنوک غربی، 

انداز جمهوری اسالمی ایران در راستای برقراری ق چشمتواند به تبیین و تحق نتایج این پژوهش می

گییران در  سیازان و تصیمیم  سازمان دفاعی منطقی مبتنی بر شرایط واقعی، کمک نموده و به تصمیم

، به تدوین افزا همصورت  جانبه بهنماید تا در چارچوک رهنامه بازدارندگی همهعرصه نظامی کمک 

هییای راداری قرارگییاه پدافنیید هییوایی    ی سییامانه زهحییوهییا و راهبردهییای مییرتبط در   سیاسییت

 آجا بپردازند. وسلّم(وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء خاتم

 :مبانی نظری

 پیشینه تحقیق:

ی  حیوزه ی موجیود در  هیا  پیژوهش ، شیده  انجیام ی  گستردهی ها یبررسبر اسا  شواهد حاصل از 

ی راداری، عالوه بر محدود بودن ازنظر تعداد، فاقد پشتوانه محکم علمیی  ها سامانهتهدیدات هوایی 

ی دور بوده و با تهدیدات نوین تطابق چنیدانی ندارنید.   ها گذشتهاتفاق موارد، مربوط به  و قریب به

ی ها گانی یساز چابکطراحی الگوی راهبردی »ی با عنواننیشهرآئی توسط دکتر ا مطالعهعلیهذا طی 

در سال « آجا متناسب با تهدیدات ناهمتراز وسیلّم( وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء پدافند هوایی خاتمعمده قرارگاه 

 9ی هوافضیا، پرداختیه شیده و تعیداد      حیوزه ، به بخشی از تهدیدات کلی قرارگاه مذکور در 1391

ی  راداری نیسیت.  هیا  سیامانه ی عمده بوده و مختص ها گانتهدید عمده را برشمرده که مربوط به ی

هیای جنیگ    یژگیی و»بیا عنیوان   1397ای در سیال  طی مطالعه علی قاسمی و حسین باباییهمچنین 

هیای نیاهمگون،    با نگاهی گذرا به مفهوم و ویژگی جنیگ (، ی نبرد آینده صحنه بر تکیهناهمگون)با 

 و رهیای چنید سیال اخیی     در جنیگ  جدیید  هایرویکرد کرده و های آینده را ترسیم ی جنگ صحنه

قرار داده و به بخشیی از تهدییدات کلیی در     موردبررسیرا  تفاوت توانایی کشورها در بعد فناوری

جنیگ  لییکن عمیده دییدگاه ایشیان از منظیر      ، انید صورت کلی اشاره نمودههای آینده البته بهجنگ

 افتخیاری ی توسط ا مطالعههای راداری مربوط نیست. طی و کلی بوده و به مباحث سامانه ناهمگون

مرکز مطالعیات دفیاعی و امنییت ملیی دوره عیالی      در  1358در سال « کالبدشکافی تهدید»با عنوان

http://persianblog.ir/profiles/626863/
http://persianblog.ir/profiles/626863/
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   در جنگ های آینده

شیده کیه مربیوط بیه ده سیال      های هوایی پرداخته نیز به تعدادی از تهدیدات در حوزه جنگ سپاه

بییا  زادهی موحییدیکنییونی تطییابق چنییدانی نییدارد. مطالعییهگذشییته بییوده و بییا ماهیییت تهدیییدات 

، بیه راهکیار مناسیب    1391در سیال  « بررسی اثرات سامانه مدیریت ایمنی در سوانح هوایی»عنوان

طرییق شناسیایی    ی مدیریت ایمنیی هوانیوردی از   ی و اجرای سامانهساز ادهیپعلمی و عملی جهت 

 اهلل صیلی )االنبییاء  قرارگاه پدافند هیوایی خیاتم   های مأموریتخطرات و تهدیدات هوایی، پرداخته که با 

 آجا، تناسب چندانی ندارد.( مسلّموالهعلیه

 مفهوم شناسی

ر اقیدامات آفنیدی و ممانعیت از    یبا مفهوم کلی دفع، خنثی نمودن و یا کاهش تأثپدافند  :9پدافند -

 (277: 1356. )رستمی، باشد می رعاملییابی دشمن به اهداف خود که بر دو نوع عامل و غ دست

ییا کیاهش    نمیودن  یخنثی منظور  افزار، بهمستقیم جنگ کارگیری بهاز  عبارت است :2پدافند عامل -

 ی هوایی، زمینی، دریایی، نفوذی و خرابکارانه بر روی اهداف موردنظر. خصمانهاثرات عملیات 

کننید و  یمبرآیند وضعیتی که عوامل مختلف برخالف خواسته ما و خارج از کنترل عمل  :3تهديد-

ناپذیر را برای از این حیث روند امور مطلوک ما نیست و احتمال آشفتگی، خطر یا خسارات جبران

 (81: 1359ی،اسکندر.)گردد میما به وجود آورده و باعث ایجاد اختالل در امنیت عمومی و ملی 

 متیأثر  شیدت  بیه ی ا لهیوسهر  کاربرددر اثر هر نوع اقدام دشمن یا  کهنقاط ضعفی : 1پذیرییبآس-

: 1356ی، رستمی نام دارد.)ریپذ بیآس، گردد یماهداف  عدم تحققو  ها تیقابل کاهششده و باعث 

83) 

 رویکیرد مبتنیی بیر    یی وکیارا  و فنیاوری بیا محورییت    هرگونه درگییری ییا بحیران    :آينده جنگ -

در آینیده بیه    احتمیاالً  کیه دشیمن   هیای  ها و توانمندی ای از قابلیت طیف گستردهمحوری و توانمند

 کشور جمهوری اسالمی ایران تحمیل خواهد شد.

هیای   ویژگیی  یگیری برخ مشاهده اجسام و اندازه یاست که برا ییویدستگاه راد کیرادار  :رادار -

نظیارت بیر    یی رادار سیامانه  کی یرود. نقش اصل به کار می یسیوسیله امواج الکترومغناط ها به آن

                                                           
1 Defense 

2 Active Defense 

3 Threat 

4Vulnerability 

http://persianblog.ir/profiles/626863/
http://persianblog.ir/profiles/626863/
http://savaneh5.persianblog.ir/post/11/
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مانند سرعت  یاهداف و استخراج مشخصات یابیص اجسام متحرک، ردیمحدوده بزرگ و تشخ کی

 (371: 1356)رستمی، باشد. و ارتفاع و... می

رداستفاده های راداری مو ی سامانه هیکلهای راداری، به  سامانه در این پژوهش، :های راداری سامانه -

آوری اطالعیات   ی جمیع  نیه یدرزمی هوایی کیه بیه روش فعیال     هیاولجهت کنترل ترافیک و اخطار 

های نظیامی و   اعالم خبر و خطر هوایی برای سازمان سیگنالی اهداف پرنده و مراقبت هوایی جهت

 شود.   نمایند اطالق می ، عمل میغیرنظامی

 :آجا وسلّم(وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء خاتم قرارگاه پدافند هوايی-

ی نظیامی تحیت تابعییت ارتیش      عمیده یگیان   وسیلّم(  وآلیه  علیههلل ا صلّی) االنبیاء خاتمقرارگاه پدافند هوایی 

 از 1350میاه   در بهمن (العالی مدظله)قوا فرماندهی معظم کل  به دستورجمهوری اسالمی ایران است که 

منتزع گردیده و مسلولیت پاسداری و دفاع میؤثر، مسیتمر و پاییدار از آسیمان      یی ارتشهوا یروین

ی پدافنید هیوایی   هیا  تیی ظرفگیری از تمامی  جمهوری اسالمی ایران در برابر هرگونه تهدید با بهره

تمیام  و  بر اصیل پدافنید را بیه عهیده دارد. ایین قرارگیاه       تأکیدی یکپارچه با  شبکهکشور در قالب 

 و آوری اطالعیات  جمیع  یهیا  کشیور ازجملیه رادارهیا، دسیتگاه     ییلق به پدافند هوامتع یها سامانه

 1عملییاتی  فرماندهیتحت  کشور رابلند، متوسط و کوتاه  یزمین به هوا با بردهای پدافند ها سامانه

 دارد. خود

تا سر حدّ  کسب آمادگی دفاعی در موردی انفال  مبارکهی  سورهخداوند کریم در   چارچوب نظری:

أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن  وَ» :دیفرما یم دشمنانیش از رویارویی با تجاوز و تهاجم از سوی ، پتوان

 «مُهُیمْ آخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَ عَدُوَّکمْ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَ قُوَّةٍ وَ

نبیرد( و اسیبان بسیته و     ی نیه یروز و هز یهیا  توانستید از نیرو)انسانی، سالح آنچهها  و در برابر آن

وسیله دشمن خدا و دشیمن خیود و دشیمنان     شده)وسایط نقلیه مناسب( آماده سازید که بدین آماده

مفسران قیرآن   2سانید.، بترشناسد یها را م ، خداوند آندیشناس یها را نم که شما آن ها دیگری غیر آن

امکانیات نظیامی و    نوع هروَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ که اوالً  اند این آیه اشاره کرده تفسیر در

مهیم   فزایش توان روحی و معنوی نیروی انسانی یکی از مصیادیق ؛ ثانیاً اشود یغیرنظامی را شامل م

                                                           
به ماموریت، در امور عملیاتی تابع و تحت امر یگان پذیرنده  قرار  شده اعزامو افراد  ها گاننوعی فرماندهی که در آن ی 1

 . شود یمدارند و سایر امور آنان به یگان اصلی مربوط 

 06/ آیهانفالسوره مبارکه  2
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هیا   که از این امکانات و توانمنیدی  کند یبه این موضوع اشاره م .،بِهِ عَدُوَّا..تُرْهِبُونَ ت و ثالثاً قُوَّة اس

   .استفاده کنید نیز در جهت ترساندن دشمنان

هیر  » :ندیفرما یمدانسته و جزئی از هویت یک ملت زنده  را دفاع (العیالی  مدظله)فرماندهی معظم کل قوا

هیای فیوالدین و بازوهیای     تیی ییک ملیت پنجیه    ... وقملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست

انیدازی نسیبت    قدرتمند خود را در لبا  نیروهای مسلح به رخ دیگران کشید، توهّم و خیال دست

بیانیات در دییدار نیروهیای    «.)کنید...  شود و دشمن حساک کار خود را می به آن کشور تضعیف می

 (  1391/ 21/70، مسلح استان خراسان شمالی

رییزی بیر اسیا  جنیگ سیخت بیود و جنیگ نیرم نقیش           نسل اول تا سیوم برنامیه  های  در جنگ

رییزی   خود را عوض نموده و پاییه  یجا ،ها جنگ و پنجم در نسل چهارم یکننده داشت ولبانیپشت

و حسیا    یاتیحمله به مراکز ح ،آن گرید تین است از خصوصآهای  بر اسا  جنگ نرم و مؤلفه

ایین  در ؛ شیود  مردم و حکومت میی  نیب یباعث جنگ روان یکشور است که عالوه بر خسارت مال

مردم و حکومیت سسیت شیود و     نیمحور بوده تا رابطه بگذاری بر اسا  جنگ مردم پایه، ها جنگ

ها از آن با عنوان جنگ  که آمریکایی ابدیدست  ،کشور مورد تخاصم است یبه هدف خود که نابود

 (188 :1359ی، مجتهد اضیف)برند. قاعده نام می بی

 از: اند عبارتی آینده ها جنگی ها یژگیوبرخی از 

  گسترده.   های جنگکاهش امکان بروز 

  کم شدت های جنگقالب ر د ها و درگیریرشد منازعات. 

  آینده.  های جنگنامتقارن شدن هرچه بیشتر 

 عملیاتی. های طرحپذیری  افزایش انعطاف 

 آینده. های جنگعنوان ساختار اصلی  ائتالفی به های جنگ 

  دقیق، گستره  گیری هدفتغییر مختصات جنگ به سمت نفوذ به عمق با استفاده از تسلیحات

سریع و استفاده از بعد شناختی جنگ.)قدرت  فوق های جنگو  گیری غافلوسیع تهاجم، اصل 

 ( گیری تصمیم

 عنوان قابلیت محوری نیروها. برتری اطالعاتی به 

  ی سنتی.  راهبردتغییر ماهیت تسلیحات 

  نامتقارن.   های قدرتچالش کنترل زمان میان 
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 .افزایش رویکرد حمالت در عمق از راه دور 

بیه سیه    توان میی حاکم بر تاریخ درگیری نظامی را راهبرد های منطقعملیاتی:  های رهنامهتغییر در 

نمود. هدف منطق نابودی، تخریب دشیمن و هیدف از    بندی دستهکنترل و منطق نابودی، فرسایش 

حییاتی دشیمن،    هیای  سیامانه فرسایش، خسته کردن آن و منطق کنترل، در پی بیه کنتیرل درآوردن   

ی، راهبیرد  سیازی  نیاتوان اختییار دشیمن اسیت.    ر د هیای  داشتهمجموعه  طورکلی بهفرماندهی او و 

جای انهیدام بهتیر    این منطق، بهر ست. دشده ا تفکری است که در راستای تحقق منطق کنترل مطرح

 اثر شوند.  است نیروها بی

، کنید  میی این تلیوری، زمیان نقیش بسییار مهمیی را بیازی       ر پذیری)فوق نبرد(: درتلوری فوق مانو

آمیدن  ر یه توان فکری و فیزیکی دشمن، زمان کنیا علای که تغییر سریع بین مانورهای متعدد  گونه به

 .  کند میحیط متغیر جنگی سلب را با مو روانی او روحی 

ریزی یک جنگ، شناسایی مراکز ثقیل   طرحر وظیفه د ترین مهمتلوری جنگ موازی: در این تلوری، 

مورد هدف قرار گیرند، کشور و این مراکز با دقت الزم، شناسایی  و چنانچهبوده  موردتهاجمکشور 

میدت تسیلیم    ترین در کوتاه واولین روزهای جنگ، طعم شکست نظامی را چشیده ر د موردتهاجم

 شد. د خواه

 مفاهیم و تعاريف تهديد:

 شده است.در لغت، ترساندن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن معنا  تهدید 

 امکان به وحشت انداختن، ترساندن یا ایجاد »کند گونه تعریف می را این یدفورد تهدسفرهنگ آک

بیه بیار    دوشیاین خچییزی، نتیایج نا  ی ییا  سی زدن بیه ک  یبآسی  و فاجعه برای یک فرد یا جامعه

 ( 60: 1391جعفرزاده، «.)آوردن

 بت بیه سی ورات نصای از ادراکات و ت مجموعه ،عبارت از وضع و حالتی است که در آن دیتهد 

بر وجود خطیر   مورداحتراماسی و سهای ا ها با بقا، کمیت یا کیفیت ارزش آن ی ها و رابطه پدیده

  (173:  1350روه مطالعات امنیت، گکنند.)داللت میها شجدی یا امکان نابودی آن ارز

 را نفیی   و آنتهدید، امنیت را به چیالش کشییده    عبارتی بهگیرد،  تهدید در برابر امنیت قرار می

 (133: 1358نیا، امنیت تابع نوع، میزان و شدت تهدید قرار دارد.)حافظ درواقعکند.  می

انید؛ تهدییدات    بنیدی کیرده   نرم و سیخت تقسییم   ی دستهدوتعدادی از اندیشمندان، تهدیدات را به 

سخت برخالف تهدیدات نرم از حداقل ظرفیت برای اقدامات در چارچوک حقوق ماننید: حقیوق   
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هیای   یا حقوق شهروندی، عرف جامعه یا قوانین و مقررات مانند: قیوانین ملیی ییا ر ییم     الملل بین

بیشتر بیا اجبیار و زور سیروکار داشیته،      افزاری سختبرخوردار است. بنابراین تهدیدات  المللی بین

کیه در   . درحیالی کنید  میتهدیدگر طرف مقابل را وادار به انجام کاری کرده یا او را از انجام آن نهی 

افزاری، تهدیدگر با استفاده از اقناع، فریب، اخالل و جذابیت، طرف مقابل را وادار بیه   تهدیدات نرم

نظیامی،   اکثراًی عمل تهدیدات سخت،  حوزه. زند میهای او لطمه  ایییا به دار نماید میانجام کاری 

کننده با آن؛ اغلب نیروی مسلح، نیروی مقاومت  های مقابله انتظامی و عملیات پنهان است و سازمان

 (06:1356خانی، های اطالعاتی هستند. )عبدا... مردمی، پلیس و سازمان

یم بیه اعتبیار   سی ایین تق اند؛  بندی کرده متقارن و نامتقارن تقسیم ی دودستهبرخی نیز تهدیدات را به  

مییزان   پیذیرد. معمیوالً  تهدیید و دفیاع صیورت میی     ایی  تهدیدو رت قدبین  فمیزان تناسب متعار

طیور مثیال    طیرف دیگیر تناسیب دارد. بیه     فرت متعیار قید با میزان منابع  ،طرف یکتهدیدکنندگی 

تهدیید ایین    ؛تری داردشی ی بیگبهتر اسیت، تهدیدکننید   وری که دارای تجهیزات نظامی بیشتر وکش

شیود. امیا اگیر کشیور      متقیارن ییا متناسیب تلقیی میی      تهدید تر ضعیفور شر در مقابل یک کوکش

تر ایجاد کنید، تهدیید نامتقیارن ییا      رت حریف قویقدبت به منابع سن فتر، تهدید غیرمتعار ضعیف

  ( 10 :2771، ب است.)اولسنسغیرمتنا

 عملیاتی نیروی هوايی آمريکا:    نامهرهاز  هايی بخش

 نفیوذ  اعمالبسیار باال است که اصل  های توانایینیروی هوایی آمریکا یک نیروی هوایی راهبردی با 

سرعت باال،  به اتکااست. نیروهای هوایی آمریکا، با  داده قرارملی در هر جای جهان را مدنظر خود 

وسیله اعمال قدرت هیوایی،   ادر است، ملزومات ملی خود را بهزیاد و برد طوالنی، ق پذیری انعطاف

ی هوایی ارتش آمریکیا، بیر مبنیای    روین نامهرهنماید.  نیتأمدر هر زمان و هر مکانی که الزم باشد، 

یید بیر   تأکسازی و نابودی دشمن و تمرکز بر درگیری با دشمن از حداکثر فاصله موردنیاز بیا   خنثی

به شرایط قاطع، شیکل گرفتیه و    یابی دستمنظور  افزارهای دور ایستا، به عملیات هوا، زمین و جنگ

 :باشد میمتکی بر اصول کلی زیر 

منظور حفظ آزادی عمل: نیروی هوایی آمریکیا، بیا اعتقیاد بیر      کسب برتری هوایی و فضایی به -

و هیم او را   آوردیمی خودی به ارمغان که کسب برتری هوایی هم آزادی آفند را برای نیرو این

زییادی در میورد کسیب برتیری هیوایی داشیته و هرگونیه         دیی تأک، کند میاز تک مهاجم حفظ 

. برتیری هیوایی   دانید یمی موفقیت در هوا، فضا، زمین و دریا را منوط به کسب برتیری هیوایی   
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، کننیده عمیل یی میزانی از برتری است که برای آزادی عمیل نیروهیای زمینیی، هیوایی و درییا     

از  گییری  بهیره موردنیاز بوده تا دشمن قادر به مزاحمت، برای نیروهای خودی نباشد. آمریکا با 

افکین سینگین   شونده و دوربرد که از روی شناورها و یا هواپیماهیای بمیب  هدایت های موشک

را نابود  ها آنداده و  پدافندی را مورد هدف قرار های سامانه، کند می، ابتدا سعی شوند میشلیک 

برای اجرای عملیات اصلی هیوایی وارد   هاافکنو بمب هاجنگندهنموده و یا مختل کند، سپس 

تا برتری مطلق هوایی را کسیب نماینید. در ایین شیرایط و بیا وارد       کنندیمعمل شده و تالش 

پذیری هواپیماها، به حیداقل رسییده و   پدافندی، میزان آسیب های سامانهآوردن آسیب جدی به 

. حاکمییت هیوایی میزانیی از برتیری هیوایی اسیت کیه        گیرد میفضا در اختیار مهاجمین، قرار 

شوند که در هیچ جای صحنه نبرد، قادر به دخالت  ریگنیزمنیروهای دشمن، به نحوی ناتوان و 

 نباشند. 

گییری ارتیش    بیا حیداقل پیرواز: بهیره    منظور انهدام قطعی بیشترین اهیداف   دقیق به گیری هدف-

هوشیمند،   هیای  بمیب وسیله ماهواره، موسوم به  ، بهشوندهتیهدا های بمبو  ها موشکآمریکا، از 

. رعایت ایین اصیل،   دهدیمای افزایش  مالحظه به هدف و دقت را تا حد قابل ها آنامکان اصابت 

اهداف مهم در بیین   دادن رارقضمن افزایش احتمال اصابت اهداف مور نظر دشمن، امکان هدف 

گذشیته، نییروی هیوایی آمریکیا،      عملییات و در مقایسیه بیا    دهید یمسایر اهداف را نیز افزایش 

بر قیدرت آتیش هرچیه بیشیتر      دیتأکخواهد گرفت.  کاربه  ها مأموریتهواپیماهای کمتری را در 

سیط آمریکیا، امکیان    تجهیزات مورداستفاده: تولید انواع هواپیماهای جنگی و مهمات پیشیرفته تو 

موردنییاز در عملییات نظیامی را فیراهم      هیای  آتیش ارتش آن کشور به انواع  های نیازمندین یتأم

 هیا  آنبیرداری از   ، زیرا تولید تجهیزات و مهمات موردنیاز بر اسا  نوع درگیری و بهیره نماید می

آینیده، مهمیات    هیای  درگیریو نیروی هوایی آمریکا توانایی دارد تا متناسب با  پذیرد میصورت 

و قدرت هوایی در زمیان   کارگیری بهمنظور  موردنیاز را مورداستفاده قرار دهد. برتری اطالعات به

 هیای  سامانه ترین پیچیدهو  ترین پیشرفتهمکان مناسب و قطعی: امروزه نیروی هوایی آمریکا دارای 

 هیای  ر جنیگ امکانیات پیشیرفته د   یکیارگیر  بیه . باشد میاطالعاتی، شناسایی و مراقبتی در جهان 

کنونی باعث شده است تا برتری اطالعاتی، عناصر راهبردی میدان نبرد تلقیی گیردد. در اجیرای    

 وییژه  بیه نظیامی،   هیای  مأموریت، استفاده روزافزون از هواپیماهای بدون خلبان برای انواع رهنامه

جام شناسیایی و مراقبیت هیوایی    . عالوه بر آن انباشد میشناسایی موردتوجه جدی  های مأموریت
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در هر منطقه بیرای اعمیال قیدرت هیوایی از      بلندمدتگسترده و تداوم عملیات از طریق حضور 

      (12: 1350)ولی و همکاران،.ره نامه استدیگر اقدامات این نیرو در راستای این 

 جمهوری اسالمی ايران: کشور هیعل ديتهد بالقوهمنابع 

اسیا   ر ، بی شیوند  میی محسوک  کشورمان هیعل دیتهد بالقوهاکنون منبع  هم کهیی کشورها ترین مهم

 : شوند می انتخاک ریز اریمعچهار 

 رانیای مل تیامن دیتهد اآمیز و بلندمدت ی ی از سوابق خصومتبرخوردار. 

 رانیای با کیدئولو یا های تقابلی از برخوردار. 

 رانیابا دشمنان  کینزد پیمانی هم. 

 یی.ایجغرافی گیهمسا 

ی نمیوده  معرفاول خود  درجهعنوان دشمن  را به رانیا، کایآمری کنوندر مقطع  :کايآمر متحده اياالت

را  رانیا -هیروسجز  به -هیهمسای کشورهابا استقرار در  کشور نیای نظامی روهاین، رو ازایناست. 

ی بیه اطالعیات   دسترس وی نظامی برتر فناوری از برخورداری در محاصره داشته و با راهبردازنظر 

 .باشد بدنبال اجرای احتمالی عملیات جنگی علیه جمهوری اسالمی ایران می ای ماهواره

ی از کی بیه ی  هیی ترک لیتبید ی موجیب  ستیونیصه میر  بای نظام پیمانی همدر ناتو و  تیعضو: هیترک

 هیای  محیدودیت بیه   بیا توجیه  ی ولی شده است.  کایآمرتوسط  رانیای تیامن محاصرهی مهم محورها

 منیافع  گونیه  هییچ  کیه نیی ای است. ضمن منتف رانیابه  هیترک مستقلی نظام حملهی، احتمال اقتصاد

؛ باشید  میی  رانیای اسالمی جمهوری با احسنهی روابط دارااکنون  نداشته و هم نهیزم نیای در خاص

ایین کشیور از    ی دارانیه  جانیب هیای   اگرچه با توجه به تحوالت اخیر در سوریه و عراق و سیاست

 قرار گرفته است.   ریتحت تأث مابین فیتکفیری، خصوصاً داعش، روابط  -های بعثی گروه

و  ای هسته های سالحبه  زیتجهی متعارف، جنگ زاتیتجه وی نظامی از استعداد برخوردار: پاکستان

اسیت   نمیوده ی علیه ایران، نظام دیتهدبه منبع  لیتبدرا مستعد  پاکستان، کایآمر بای نظامپیمانی  هم

 های محدودیت، رانیای با مرزی بودن طول نوار ناکاف، ریکشمتنش با هند بر سر مسلله  لیدلی به ول

 . رود نمیی به شمار نظام دیتهددر حال حاضر  کشور نیای، اقتصاد

لطه عنوان تنها منادی عدالت و صلح در مقیا  جهانی، با نظیام سی   کشور جمهوری اسالمی ایران به

آمریکیا علنیاً و    متحیده  ایاالت رو ازاین. باشد میویژه آمریکا مخالف  گری غرک بهو رویکرد چپاول

را در منطقیه   هیا  آنعنوان کشوری که منافع نامشیروع   عمالً به کشور و نظام مقد  ایران اسالمی به
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های نظیامی خیود،    سیاست، بلکه در المللی بیندر تعامالت و روابط  تنها نهنگرد و  می کند میتهدید 

هیای نظیام جمهیوری اسیالمی     این امر را لحا  نموده است؛ در مقابل نیز مسلوالن و استراتژیسیت 

آمریکیا و تحلییل اقیدامات     متحده ایاالتمداران یاستسگری  ی سلطه هیروحایران با درک سابقه و 

تهدید و تهدید ناهمتراز کشور  ترین اصلی، در حال حاضر و تا پنج سال آینده آمریکا را عنوان ها آن

 (12: 1392اند.)نجفی، جمهوری اسالمی ایران بیان نموده

قرارگییاه پدافنیید هییوایی   مأموریییتیییابی مییؤثر بییر  و هییدف کشییفتهدیییدات هییوایی حییوزه  

 آجا: وسلّم(وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء خاتم

 :يیشناسا)پهپادهای( بدون سرنشین هواپیماهای -

 گیر یدبیا   بیی ترکدر  اسامانه مستقل یی  کی صورت به توان می را ییشناسا نیسرنشهای بدون پرنده

از  ای مجموعیه بیه   توانید  مینوع پرنده  نیاگرفت.  کارو فضا به  نیزمیی، مستقر در هوا های سامانه

ی گیردآور ی بیرا ی زریی لی و راداری، کی یاپتی فروسیرخ،  حسیگرها ی، ماننید  فیطی چند سنسورها

صوت  ریزپرنده با سرعت  نیای مجهز گردد. کیالکترونیی و اطالعات شناسا، ارسال عالئم ریتصاو

ی( را انجام داده و ریگسوخت)بدون زی منطقه موردنظر پرواروی طوالنی مدت براو در ارتفاع باال 

 .کنندیمی را پردازش افتیدری مختلف آن اطالعات حسگرها

 :9گیری هدفيی و شناسای مراقبت، جهانامانه س -

ی از عیوسی  فیی ط قیطری اطالعات را از گردآوری توانمند، گردد میدر فضا مستقر  ه کهسامان نیا

هیا   داده گاهیپای دارد. از اطالعات های داده گاهیپابه  ارائهی برا به هنگام عیتوزی پردازش و حسگرها

در تمیام   توانند می ریتصاو نیا. شود مینظر استفاده دی منطقه مورمجاز تیواقع ریتصاو جادیای برا

 کنتیرل ی و فرمانیده ی و جاسوسی و فنمنطقه، اطالعات  تیوضعی از آگاهی برای فرماندهسطوح 

ی اتیی عملی ازهاینبر اسا   هنگامتواند اطالعات به  . این سامانه میرندیگدوطرفه مورداستفاده قرار 

 اسیتقرار را در فضیا   تیر  کوچک های ماهوارهو  حسگرهای از تعدادداده،  ارائهرا  ریدرگ های جنگنده

 هیای  دادهنموده و  عیتوزی، پردازش و گردآوری متنوع را حسگرها قیطر، اطالعات واصله از داده

و ادغیام نمایید. ییک پایگیاه      سیازی  ذخیره مستقر در فضا را زاتیتجه قیطری دریافتی از  هیفضاپا

ای را برای پدافنید هیوایی    تواند تهدید عمده ، میهای اطالعاتی، مراقبتی و شناسایی فضایی باقابلیت

                                                           
1GSRT: Global Surveilance, Reconnaissance, And Targeting System 
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هیای   ها و تبدیل کردن آن به اهداف برای سامانه آورد و از طریق دریافت اطالعات سامانه به وجود

را به انجیام   موردبحثهای  سوی سامانهها به آفندی هوایی، هدایت و ترسیم پروفایل پروازی پرنده

 (90:1355شاری،رساند.)جکسون و همکاران، مترجم اف

هلل ا)صیلّی االنبییاء  قرارگیاه پدافنید هیوایی خیاتم     مأمورییت میؤثر بیر    یزنهدفتهدیدات هوایی حوزه 

 آجا: وسلّم(وآلهعلیه

 :یتهاجمهواپیماها)بال ثابت و بالگرد( و پهپادهای  -

 21از  شیبی)سیتگاه یای در پیرواز  طوالن یماندگارو  صوت یرزپرواز  باقابلیتی، تهاجمپهپادهای 

انجیام   تیوان رادار،  دیی دپنهیان مانیدن از    باقابلییت نظر و دی منطقه مورروساعت( و در ارتفاع باال 

ی هیا حساسیه بیا اسیتفاده از    قیی دق تیهدامهمات  کارگیری بهی و تهاجمیی و شناسا های مأموریت

از تیوان محیدود    کیه  آنرا دارا هسیتند ضیمن    کیالکترونی در جنگ ثانوی نقش اجرای و فیطچند

 های مأموریت. این نوع هواپیماها قادر هستند در باشند میبرخوردار  زینی در نبرد هوا به هوا اتیعمل

آوری اطالعات و در حیطه وسیعی  جنگ الکترونیک، فریب، مراقبت، شناسایی، انهدام اهداف، جمع

یکی به کار گرفته شوند که سطح راهبردی ارتفاع باال، تا اقدامات کوچک تاکت های مأموریتاز انواع 

 دادن قیرار چندان زیاد شناسایی و میورد هیدف    حرارتی نه عالئممقطع راداری کم، سرعت پایین و 

 (11:1355را مشکل ساخته است.)صارمی، ها آن

در ارتبیاط بیا    اسامانه مستقل و یی  کی صورت بههم  توانند می 1نیبدون سرنشی رزمی ها پرندهاین 

 کیی  کیارگیری  بیه که با  دنریگفضا مورداستفاده قرار  او ی نیزم یروپرنده، مستقر  های سامانه گرید

اطالعیات الزم را بیه    تواننید  یمی ی( زریی لی و راداری، فروسرخ، کیاپت)طیفی چندی حسگرها یرس

عنیوان   و دورپرتیاک نییز انتقیال دهنید. بیشیتر کشیورها بالگردهیا را بیه         قیی دق پذیر هدایتمهمات 

هیای مانیدگاری در فضیای عملییاتی      های پشتیبانی عملیات نظامی در خدمت دارند. قابلییت  سامانه

ها، باعث شده تا استفاده از  دشمن و همچنین توانایی انجام عملیات خودکفا و مستقل از این سامانه

ال انجام پذیرد. بالگرد با پرواز در ارتفاع پست های عملیاتی به شکلی ایده حدودهها برای بیشتر م آن

های پدافنیدی   تواند خود را از شناسایی و حمله توسط سامانه و استفاده از عوارض طبیعی زمین می

                                                           
1UCAV:Uninhabited Combat Air Vehicle 
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ی  با حمله به سامانه 2و پیولو 1ی آپاچیبالگردهامصون دارد. در ابتدای شروع نبرد طوفان صحرای 

 (29:1357اخطار عراق اولین معابر نفوذ را برای موج دوم حمالت ایجاد نمودند.)منطقی، دار پیشرا

 :يا استراتژيك ای قاره بینهای  موشك -

ذاتیی   طیور  بیه ، امیا  روند مییک نوع دیگر از تهدید بشمار  منزله بهها خود  اگرچه این دسته موشک

ی  نحیوه هیم   های زمینی، بسیار سخت اسیت و علیت آن   ، توسط سامانهها موشکدفاع در برابر این 

های خود هنگام ورود به جو زمیین هسیت کیه     ها در هنگام آزادسازی کالهک عملکرد این موشک

 (23: 1357.)منطقی، سازد میی متداول را بسیار سخت ها سامانهها توسط  دفاع در مقابل آن

 :ی بالستیك تاکتیکیها موشك -

تاکتیکی اغلب از سکوهای متحرک که از قدرت جابجایی بسیار باالیی برخیوردار هسیتند   بالستیک 

ها را دچیار مشیکل    آن 3کننده پرتاکی  یابی نقطه شلیک و سامانه شوند که این خود مکان پرتاک می

باشیند.   ی را نییز دارا میی  کشیتارجمع هیای   هیا توانیایی حمیل سیالح     سازد. این دسته از موشک می

ها کاهش خطا بیه   های این موشک مدرن هدایت باعث خواهد شد تا در بعضی از گونه های فناوری

متر به دسیت آید.)جکسیون و همکیاران، متیرجم افشیاری،       87هایی کمتر از  حدی برسد که دقت

1355 :23)   

 :های کروز موشك -

را  ها هستند که بخش اعظیم مسییر پیرواز خیود     ای از موشک های کروز دسته طبق تعریف، موشک

یک ییا چنید ارتفیاع ثابیت از پییش       و درهای خود  از بال منتج 1توسط نیروی برّآی آیرودینامیکی

های حمله به مواضع زمینی  ها به دو دسته کلی موشک نمایند. این موشک شده)کروز(  طی می تعیین

( و اطمینان، دقیق، ماندگار )در محییط دشیمن   های کروز قابل شوند. موشک و ضد کشتی تقسیم می

توانند از سیکوهای مختلفیی پرتیاک شیوند، همچنیین مسییرهای مختلیف         ها می مهلک هستند. آن

صورت غیرمستقیم( طی نماینید تیا نسیبت بیه      پروازی را در هنگام نزدیک شدن به اهداف خود)به

هیای   های پدافند عامل در اطراف هدف اجتناک نمایند. گرچه تعداد موشک های تجمع سامانه محل

                                                           
1 AH-64 Apache 

2 AH-53 Pave Low 

3 Transporter – Error – Luncher 

4 Aerodynamic Lift 
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های خود  برنامه توسعه درحالباشد، اما کشورهای متعددی  ود در بین کشورها محدود میکروز موج

 (18: 1355از این طیف هستند.)صارمی، 

 :(9های تاکتیکی هوا به سطح )تی.ای.اس.ام موشك -

انید   اهداف زمینی طراحی شده دادن قرار موردحملهمنظور  شوند به ها که از هوا پرتاک می این سالح

هیایی   هیا سیامانه   شوند، چراکه آن غایت مهلک محسوک می هایی به های هوا به سطح، سامانه موشک

ییاک ضید    که نوع هدایت هدف هایی موشکای هستند  روی نقطه های نشانهمتکی به خود و با دقت

ی رادارهیای صیحنه نبیرد    تهدیید بیرا   تیرین  بیزرگ نماینید، بییانگر    ( را حمل می2تشعشع)ای.آر.ام

 (21: 1357شوند.)منطقی،  محسوک می

 :شلیك چندتايی باال وهای کالیبر  راکت -

انید کیه    های رادار و دفاع هیوایی، مراکیز تجمیع و غییره     قیمت و مؤثر علیه سایت های ارزان سامانه

چیون سیر    سیازهایی دهنید. در آتییه بهینیه    حجمی انبوه از آتش را در زمان بسیار کوتاه صورت می

هیای   روش کیارگیری  بیه تر، افزایش برد )با رعایت کم نشدن دقت در اصیابت( و   هایی متنوع جنگی

  (22: 1357ها اجرا خواهد شد.)منطقی،  ساده و مؤثر هدایتی بر روی آن

 مختلف های باقابلیتو  دوربردهای هوشمند، نفوذپذیر،  ها و بمب موشک

وییژه   هستند که برای منظورهای مختلف علیه اهداف مهیم بیه  مهماتی دقیق، برنامه پذیر و پرقدرت 

 (16: 1355گیرند.)صارمی،  های راداری و دفاع هوایی مورداستفاده قرار می سایت

 :مهمات هوشمند لیزری

معمیوالً بیدون موتیور     یها هدایت دقیق به آن دسته از بمب یها ، یا بمب3شونده هدایت یها بمب

ی موقعییت   سیامانه کننده از  و استفاده هدایت لیزری، هدایت اپتیکیط شود که توس هواپایه گفته می

      کننید. بیشیتر   شیده و هیدف خیود را نیابود میی      ، به سمت هیدف هیدایت  جی پی ا  یاک جهانی

 (10: 1355)صارمی، .شکن یا ضد استحکامات دارند رسنگ ، کاربردها بمب گونه نیا

 های گرافیتی)کربنی( بمب -

هیا   ایین بمیب   شوند. می یبند غیرکشنده طبقه تسلیحاتنرم و  هایبمبهای گرافیتی در زمره  مبب

بدون ایجاد  ضد تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی و وسایل برقیها و  برای از کار انداختن نیروگاه

                                                           
1 Tactical AIR To Surface Missiles(TASM) 
2 Anti Radiation Missile(ARM) 

3 GBU: Guided Bomb Unit  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C_%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C_%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87
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( 111و جی.بی.ییو   91. نظییر )جی.بی.ییو  انید  صدمات عمرانی ناشی از مواد منفجره طراحی شیده 

  (21: 1355)صارمی، 

 :9های ام.اُ.اِی.بی ببم

ای کیه تیا    ترین بمب غیرهسته عنوان قوی بهو  آزمایش شد 2773مب قدرتمندی است که در سال ب

شده و قابلیت  . این بمب آیرودینامیک از آلیا  کبالت ساختهشده بود، معروف شد به آن زمان ساخته

ای اسییتفاده  یییابی مییاهواره ی جهییتبییوده و از سییامانه امتییری عمییق سیینگرها را دار 37نفییوذ تییا 

 (  26: 1355کند.)صارمی،  می

 :یسیالکترومغناطهای  بمب

که با گسیل امیواج   ی است نیرومند یا العاده فوق شار مغناطیسییک  درواقعبمب الکترومغناطیسی 

توانید هرگونیه    میقدرت، باالتر از ده گیگاهرتز موسوم به امواج ماکروویو پر طول موجا ب پرقدرت

 منظیور  بهها  از کار بیندازد. این بمبدستگاه الکتریکی یا الکترونیکی واقع در محدوده عمل خود را 

مورداسیتفاده قیرار    زییرزمین نابودسازی کلیه تجهیزات الکترونیکیی مسیتقر بیر روی زمیین ییا در      

 (  21: 1355گیرند. )صارمی،  می

 :جنگ الکترونیك

کلییدی بیرای او    ی مسیلله که تشکیالت نظامی دشمن درگیر نبرد با نیروهای خودی است،  هنگامی

بیا مختیل کیردن     مسیلله کسب برتری اطالعات و یا تسلط اطالعاتی در فضای جنیگ اسیت. ایین    

گییرد. برابیر    ی دفاع هوایی نیروهای ما، بلوکه و یا انهدام رادارها و موارد مشابه صورت میی  سامانه

آن بیرای  برای دشمن و کاهش  "سردرگمی در جنگ"ی کالوزویتس، هدف ایجاد و افزایش  هینظر

های راداری، ارتبیاطی و پیردازش    نیروهای خودی است. این امر از طریق حمالت مستقیم به شبکه

 (10:1357گیرد. )منطقی، اطالعات نیروی صورت می

 ی فرماندهی و کنترل دشمن سامانه

دشمن هستند کیه مشیتمل بیر     2ها، کنترل، ارتباطات و پردازش اطالعات؛ اجزای سی.فور.آی رایانه

ای است. یکیی از اجیزای    های فرماندهی و کنترل در جبهه، ارتباطات ایمن و پردازش رایانه ریفناو

شیود وضیعیت و مکیان     جهانی است که موجب میی  یاک موقعیتی  بسیار مهم سی.فور.آی، سامانه

                                                           
1 MOAB: Mother of all Bombs 
2 C4I 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B7%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%88%D8%AC
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هیا تعییین شیوند.     دقیق تمام چیزهای تحیت نظیارت متعلیق بیه دشیمن ییا نیروهیای خیودی آن        

انید، انجیام    ای شده که رایانه "های مدیریت جبهه سامانه"سنگینی برای  گذاری هسرمای متحده ایاالت

ی عملییات جنگیی    دربیاره هیایی   انید تیا داده   ها بیدین منظیور طراحیی شیده     . این سامانهداده است

هییا قییرار  ریییزی و اجییرا در اختیییار فرمانییدهان آن منظییور برنامییه هییا را بییه آوری کییرده و آن جمییع

 (65: 1351شریف، دهند.)اندیشگاه 

 

 مدل مفهومی:

 های  راداری سامانه علیههوایی : مدل مفهومی تهدیدات  1شکل
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 شناسیروش
ی پدافنید   حیوزه گییری درسیت در    و تصیمیم  مسیائل حیل  دنبیال  در این پژوهش به  که آن لیبه دل

بیر   تأکیید آجیا بیا   وسیلّم( وآلیه علییه هلل ا)صیلّی االنبیاء های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم غیرعامل سامانه

شود بیا ایین اقیدام،     های آینده و تدوین راهبردهای مناسب در این خصوص بوده و سعی می جنگ

هیای توسیعه در ایین حیوزه نییز       هیا و برنامیه  سازی و تدوین و تشخیص مناسب بودن روشبومی

 لیی دل بیه گردد؛ همچنین  محسوک می 2ای و توسعه 1حاصل گردد، لذا این پژوهش از نوع کاربردی

قیرار گرفیت، لیذا از روش     موردبررسینظران و خبرگان،  موضوعی خاص از دیدگاه صاحبکه  آن

 استفاده گردید.  1ای بر روش موردی و زمینه تأکیدبا  3آمیخته

ی خبرگیان آگیاه بیه     جامعیه ی کلی و  جامعهی آماری این پژوهش نیز شامل دو جامعه یعنی  جامعه

ی کلی در استخراج عوامل محیطی و تهدیدات هوایی  جامعهی راداری است که ها سامانههای  هحوز

دلییل  آجا مساعدت نموده و بیه  وسلم( وآله علیه اله )صلاالنبیاء های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم سامانه

تمام  صورت بهده و ، تعداد محدودی را شامل شغیرعاملی رادار و پدافند لزوم آشنایی به دو حوزه

   صورت جدول زیر است: ی آماری به جامعهنفر را شامل شد. کمیت  15شمار جمعاً 
کلی جامعه حجم :1ل دوج  

 حجم عنوان جامعه ردیف

1 
در  السیالم( )علییه و دانشیگاه جیامع امیام حسیین     اشیتر  مالکی، مل دفاع یعالاساتید دانشگاه 

   رعاملیغ پدافند و های راداری ی سامانه حوزههای  تخصص
0 

2 
 آشینا  های راداری و سامانه رعاملیغ پدافندی  حوزه در مسلح نیروهای کل ستاد مسلولین

 راهبردی مسائل به
3 

 11 آموختگان علوم دفاعی داعا دانش 3

 1 و معاونین تخصصی در ارتش و سپاه پاسداران رئیسه هیلت 1

8 
در سیطح نیروهیای    رعاملیغ پدافندی عملیات آفند و پدافند هوایی و  حوزهمتخصصین 

 ارتش و سپاه پاسداران و سازمان پدافند غیرعامل کشور
27 

 15 حجم جامعه کلی

                                                           
1 Applied Research 

2 Developmental Research 

3  Mixed Research Method 
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هیای   های راهبری و تولید ادبیات، از بین خبرگان در تخصیص  نیز جهت تأیید گزاره  خبرهی  جامعه

 .اند شدهصورت هدفمند انتخاک  نفر به 17ی عملیات پدافند هوایی به تعداد  حوزه

ی راداری هیا  سامانهی  حوزه تهدید 18پژوهش،  از بخش نیا درهای پژوهش: و یافته وتحلیل تجزیه

 8 ا یی مق کیی  بیا  کیرت یل فیی ط بر اسا آجا، وسیلّم( وآلهعلیههلل ا)صلّیاءیاالنب خاتمقرارگاه پدافند هوایی 

                                   :دیگرد عیتوز نفره 15آماری  جامعه نیب درنامه  پرسش قالب در کم خیلی تا زیاد خیلی از یا نهیگز

 خدمتی جایگاه برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع :2جدول                                

 

منظیور   بهاقدام گردید و  تمام شمارصورت  ی کلی بوده و به جامعهحجم نمونه آماری، همان حجم 

 ی علمی و تخصصی استفاده شد. کتابخانهدو روش میدانی و گردآوری اطالعات از 

ی، تهدیدات در بین ا پرسشنامهدر این پژوهش، پس از تعیین مفاهیم اصلی توسط جامعه خبره، طی 

                                                    جامعه آماری مورد ارزیابی قرار گرفت.
 فریدمن آزمون :3جدول                                                              

 مرتبهمیانگین  سؤاالت میانگین مرتبه سؤاالت میانگین مرتبه سؤاالت

 36603 11سؤال  06103 6سؤال  66967 1سؤال 

 176222 12سؤال  56697 0سؤال  136115 2سؤال 

 216081 13سؤال  16168 5سؤال  106806 3سؤال 

 206070 11سؤال  136903 9سؤال  126357 1سؤال 

 86299 18سؤال  66872 17سؤال  166093 8سؤال 

                                                

  

 درصد فراوانی فراوانی جایگاه خدمتی

 56 11 و کمتر 15

19 8 17 

27 2 1 

 177 15 جمع کل
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 فریدمن آزمون با تهدیدات بندی رتبه :1جدول

 بندی فریدمن رتبه مؤلفه ردیف

 206070 یا استراتژیک ای قاره بینهای  موشک 1

 216081 های کروز موشک 2

 106806 ی فرماندهی و کنترل دشمن سامانه 3

 166093 مهمات هوشمند لیزری 1

 136903 یتهاجمهواپیماها)بال ثابت و بالگرد( و پهپادهای  8

 136115 ی بالستیک تاکتیکیها موشک 6

 126357 باالهای کالیبر  راکت 0

 176222 یسیالکترومغناطهای  بمب 5

 56697 های تاکتیکی هوا به سطح )تی.ای.ا .ام( موشک 9

 06103 ی )ام.اُ.اِی.بی(ا خوشههای  بمب 17

 66967 گیری هدفیی و شناسای مراقبت، جهانی امانهس 11

 66872 های گرافیتی)کربنی( بمب 12

 86299 ییشناسا)پهپادهای( بدون سرنشین هواپیماهای 13

 16168 جنگ الکترونیک 11

 36603 دوربردهای هوشمند، نفوذپذیر،  ها و بمب موشک 18

 ی و پیشنهاد:ریگ جهینت

 گیری:الف( نتیجه

 شیپی اول خیود   درجهعنوان دشمن  را به کایآمری کنونشده، در مقطع  برابر برآوردهای تهدید انجام

، جمهیوری   هیروسی جیز   بیه   هیهمسیا ی کشورهابا استقرار در  کشور نیای نظامی روهاینرو دارد و 

بیدنبال  ی، نظیام ی برتر فناوری از برخورداری در محاصره داشته و با راهبردرا ازنظر  رانیااسالمی 

ی هیوایی ارتیش خیود،    رویی نی  نامیه رهو مطابق باشد  اجرای احتمالی عملیات جنگی علیه ج.ا.ا می

ید بر عملیات هیوا،  تأکمبنای عمل نظامی خود را بر تمرکز بر درگیری از حداکثر فاصله موردنیاز با 

 وانشیاید بتی   .ستداده ا به شرایط قاطع، قرار یابی دست منظور بهافزارهای دورایست،  زمین و جنگ

 بیالقوه منبیع   کیه یی کشیورها  هیکلنمود، چراکه  کایآمری دهایتهدرا محدود به  دیتهدبحث برآورد 

را نداشیته و تنهیا    رانیی ا بهی نظام حملهتنهایی توان  هستند، به رانیابرای جمهوری اسالمی  دیتهد

 .برخوردار است ای بالقوهیی توانا نیچن، از طیشرا ای پاره فراهم شدندر صورت  کایآمر
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 ب( پیشنهادها:

ی مربوطییه در قرارگییاه پدافنیید هییوایی هییا معاونییتنتییایج اییین پییژوهش بییه  گییردد یمییپیشیینهاد  

بیرداری   آجا، ستاد آجا و به دنبال آن ستاد کل نیروهای مسلح برای بهرهوسیلّم( وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء خاتم

معاونت آمیاد و پشیتیبانی قرارگیاه پدافنید هیوایی       راهبردی از آن، اعالم گردد و معاونت جنگال و

و تجهییزات   هیا  کیتکنمناسب از  کارگیری بهآجا بسترهای الزم جهت  وسلّم(وآلهعلیههلل ا)صلّیاالنبیاء خاتم

ی مربوطه را تدوین، ابالغ و بر تمرین میداوم  ها دستورالعملدفاع الکترونیک در رادارها را ایجاد و 

 و جنیگ الکترونییک  ت نموده و گسترش شبکه یکپارچیه فرمانیدهی و کنتیرل    نظار ها آنو اجرای 

 راداری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند. زاتیتجه دیو تول یساز یبوم
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 فهرست منابع
 هیاالسالم دارالکتب : نشرقم(، 1353ا... مکارم شیرازی)قرآن کریم، ترجمه آیت. 

 در:  دسترسی قابل. مجموعه بیانات. (العالی مدظله)ای امام خامنهwww.Khamenei.ir . 

 ،غیرعامیل  پدافنید  سیازمان  . تهیران: پدافند غیرعاملل  های دانستنی(. 1359)حمید اسکندری 

 کشور.

  ترجمییه گییروه   .(یقللدرت هللواي )جنللگ نامتقللارن (. 2771)جییان ،آنییدریا  اولسیین

 . عالی جنگ سپاهمرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دوره تهران:  (.1351)مترجمان

 (1351اندیشگاه شریف .)تهران: مرکز بررسی تجربه انقالب در امور نظامی در کشور چین .

 ی علوم و فناوری دفاعی.پژوه ندهیآ

 (1996جکسون، جک و جونز، ال.برایان .)    ترجمیه   .2027تحلیل عملیلاتی نیلروی هلوايی

ناوری دفاعی موسسه آموزشی ی علوم و فپژوه ندهیآ(. تهران: مرکز 1355افشاری و جواهری)

 و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  ،تهران: دانشیار.فرهنگ آکسفورد المنتری(. 1391)اکبر یعلجعفرزاده . 

 ،چاپ اول. آجاانتشارات  تهران: .اولويت اول(. 1391رضا) جهانفر. 

 چاپ اول. تهران: موسسه چیاپ و  اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك(. 1358، محمدرضا)این حافظ .

 شارات آستان قد  رضوی.انت

 (1356رستمی، محمود .)چاپ سوم. تهیران: سیتاد مشیترک ارتیش      های نظامی.واژههنگ فر

 جمهوری اسالمی ایران.

  ،ی کیفی مزيت رقابتی در صلنايع  ساز مدل(. 1355)محمیود  سیدصارمی، محمود و حسینی

 . تهران: دافو  آجا.ی پیشرفتهها یفناوردفاعی مبتنی بر 

  (1356عبدا...خانی، علیی .)ی دکترين امنیلت مللی  زير طرحی بر ا مقدمهی امنیت، ها هينظر .

 تهران: تولید دانش. جلد اول.

 عمده  یها طراحی الگوی مديريت دستیابی به سامانه"(. 1359، محمدرضیا) مجتهدی فیاض

اه . تهیران: دانشیگ  "صنعتی ودجا مبتنی بر عوامل اساسلی موفقیلت   یها سازمان دفاعی در

 عالی دفاع ملی.
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آجا   )صلی ا... علیه وآله وسلم(: تهدیدات هوایی علیه سامانه های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتم النبیاسوممقاله 

   در جنگ های آینده

 ی نبرد  صحنه بر تکیههای جنگ ناهمگون)با  ويژگی"(. 1397، علی و بابایی، حسیین) قاسمی

 .68شماره  ماهنامه اطالعات راهبردی. تهران: آينده(

 (1350گروه مطالعات امنیت .).تهران: مرکز مطالعات کاربردی فارابی.   تهديدات نامتقارن 

 (1357منطقی، مصطفی .) تهیران:  کلم يو سسلت یببررسی پدافند هوايی و نقش آن در قرن .

 ی علوم و فناوری دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.پژوه ندهیآمرکز 

 ریهوشمندتدب. تهران: جنگ نامتقارن آينده ايران و (.1397)محمدرضا ،نجفی. 

     ( .1350ولی، احمدرضا، محمید علیرضیاپوری و حسیین حفیظیی« .)ی و جايگلاه  بلان  دهيل د

ی پژوهی  نیده یآتهران: مرکیز  «. ی آيندهها جنگشده در  ی انرژی هدايتها سالحو  ها یفناور

 مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.علوم و فناوری دفاعی 
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  6139 پاییز، 96، شماره پانزدهمسال  - استراتژیکفصلنامه مطالعات دفاعی 

 


