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تهدیدات هوایی علیه سامانههای راداری قرارگاه پدافند هوایی
خاتماالنبیاء(صلّیا...علیهوآلهوسلّم) آجا در جنگهای آینده
عبدالعلی پورشاسب ،1احمدرضا طالبیان
دریافت مقاله69/12/01 :
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پذیرش مقاله69/10/01:

چكیده
با توجه به تغییرات سریع فناوری های تسلیحاتی و ارتقای توانمندی های دشمنان در حوزه ی تهدید هوایی
علیه سامانه های راداری خصوصاً در حوزه های کشف و شناسایی و هدف یابی و هدف زنیی آن هیا ،مسیلله ی
اصلی پژوهش حاضر که از نوع کاربردی و توسعه ای بوده و از روش آمیخته بیا تأکیید بیر روش میوردی و
زمینهای استفاده نموده« ،برآورد اصلیترین تهدیدات هوایی مؤثر بر سامانههای راداری قرارگاه پدافند هیوایی
خاتماالنبیاء(صلیاهلل علیهوآلهوسلّم)آجا در جنگهای آینده» لحیا گردییده و بیر اسیا

مطالعیات و مصیاحبههیای

انجامشده با خبرگان ،آمریکا بهواسطهی برخورداری از فناوریهیای برتیر نظیامی و دسترسیی بیه اطالعیات
ماهوارهای دقیق ،البته در صورت تحقق برخی شرایط در آینده ،دارای باالترین توانیایی بیالقوه بیرای اجیرای
عملیات جنگی علیه کشورمان ،شناخته شده و پانزده تهدید اصیلی سیامانه هیای راداری ،یعنیی برخیورداری
دشمن از سامانه جهانی مراقبت و شناسایی مبتنی بر ماهواره ها؛ هواپیماها(بال ثابیت و بیالگرد)؛ هواپیماهیای
بدون سرنشین؛ جنگ الکترونیک نوین؛ موشک های بالسیتیک تیاکتیکی؛ موشیک هیای کیروز؛ موشیک هیای
بینقارهای؛ موشکهای تاکتیکی هوا به سطح؛ راکتهای کالیبر باال؛ موشکها و بمبهای هوشمند ،نفوذپذیر،
دوربرد؛ مهمیات هوشیمندی لییزری؛ بمیبهیای گرافیتیی؛ بمیبهیای بدنیه میادر(خوشیهای)؛ بمیبهیای
الکترومغناطیس و توانمندی بسیار باالی سامانه های فرماندهی و کنترل ،به عنوان اصلی ترین تهدیدات هیوایی
سامانههای مذکور ،احصاء گردید.
واژگان کلیدی :تهدیدات هوایی ،سامانههای راداری ،جنگهای آینده

 1استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 2دانشآموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی) نویسنده مسئول( merat100@gmail.com

85

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال پانزدهم ،شماره  ،69پاییز 1396

مقدمه:

استقالل و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی نییز در پرتیو قیدرت و تیوان نظیامی
تأمین میگردد؛ لذا در تمام کشورهای جهان ،توجه به کارآمد کیردن نیروهیای نظیامی ،موردتوجیه
جدی سیاستگذاران بوده و از آن بهعنوان ابزاری برای تأمین امنیت بهعنوان بستر الزم برای توسعه
در تمامی زمینههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی یاد میشود .در اسالم نیز گرچیه همیه نهادهیا و
بنیانهای اجتماعی مورد اهتمام و توجه قرار دارند ،امّا در این میان بیش از همه به نیروهای مسیلح
توجّه شده است که به دلیل اهمیت موضیوع جهیاد و دفیاع و مبیارزه بیا فسیاد و ایجیاد امنییت و
گسترش نظام عدل اسالمی در روی زمین است .خداوند کریم در سورهی مبارکهی انفال در میورد
کسب آمادگی دفاعی تا سر حدّ توان ،پییش از روییارویی بیا تجیاوز و تهیاجم از سیوی دشیمنان
میفرماید« :وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُیونَ بِیهِ عَیدْوَّ اللّیهِ وَ عَیدُوَّکمْ وَ
آخَرِینَ مِن دُونِهِیمْ الَ تَعْلَمُیونَهُمُ اللّیهُ یعْلَمُهُیمْ» و در برابیر آنهیا آنچیه توانسیتید از نیرو(انسیانی،
سالحهای روز و هزینهی نبرد) و اسبان بسته و آمادهشده(وسایط نقلییه مناسیب) آمیادهسیازید کیه
بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان دیگری غیر آنها که شیما آنهیا را نمییشناسیید،
خداوند آنها را میشناسد ،بترسانید.

1

فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) در این رابطه میفرمایند «:وقتی یک ملیت پنجیههیای فیوالدین و
بازوهای قدرتمند خود را در لبا

نیروهای مسلح به رخ دیگران کشید ،توهّم و خیال دستاندازی

نسبت به آن کشور تضعیف میشود و دشیمن حسیاک کیار خیود را مییکنید»(.بیانیات در دییدار
نیروهای مسلح استان خراسان شمالی)1391 /70/21 ،
با توجه به تغییر استراتژی نبرد در سالهیای اخییر و اهمییت ییافتن نبردهیای هیوایی و همچنیین
افزایش حجم تهدیدات علیه نظام مقد

جمهوری اسالمی ایران و در اولویت قرار گرفتن پدافنید

هوایی ،برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا ،قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صلّیا...علیهوآلهوسیلّم)آجیا،
در دهم شهریورماه  1350با ساختاری متفاوت ،سازماندهی و تشکیل گردید .ایشان در طیی دییدار
و مالقاتهای مختلف با کارکنان و فرماندهان نیروهای مسلح ،پدافند را جزو مؤثرترین بخشهیای

 1سوره مبارکه انفال /آیه06
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همهی دستگاههای نظامی کشور برای دفاع از عزت ،استقالل و سیربلندی ملیت اییران برشیمرده و
نیاز درجه اول را پدافند دانستهاند(.جهانفر)21 :1391 ،
با در نظر گرفتن این مهم که در جنگهای آینده ،اخالل در فعالیتهای مراکز حسا

و حیاتی ،در

دستور کار دشمن قرار دارد و با توجه به وجود شکاف فناوری بین تسلیحات مدرن آفندی دشیمن
و تسلیحات پدافندی خودی ،آسیبپذیری سامانههیا و مراکیز حسیا

و حییاتی ،در حید بیاالیی
(صیلّیاهلل علییهوآلیهوسیلّم)

برآورد میگردد که سامانههای راداری قرارگاه پدافند هیوایی خیاتماالنبییاء

آجیا،

بهعنوان اولین مراکز ردیابی 1و تعیین مشخصات اهداف پرندهی نزدیکشونده یا متخاصم ،ازجملیه
مراکز بسیار مهم نظامی هستند که در موج اول حمالت دشمن ،در معرض تهدید جدی قرار دارند،
زیرا که انهدام آنها باعث تسهیل تهاجمهای آتی میشود.
هدف از این پژوهش آن است تا با هماهنگی با مأموریت تعیینشده بیرای قرارگیاه پدافنید هیوایی
خاتماالنبیاء(صلّیا...علیهوآلهوسلّم)آجا و توجه ویژه به تغییرات سیریع فنیاوریهیای تسیلیحاتی و ارتقیای
توانمندیهای دشمنان در حوزههای هدفیابی و هدفزنی علیه ایستگاههیا و سیامانههیای راداری،
با این فرضیه که در جنگهای آینده ،تهدیدات هوایی اصیلی سیامانههیای راداری قرارگیاه پدافنید
هوایی خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسلّم)آجا در حوزهی هدفییابی و شناسیایی خواهید بیود»؛ مسیللهی
اصلی پژوهش را« ،برآورد اصلیترین تهدیدات هوایی مؤثر بر سامانههیای راداری قرارگیاه پدافنید
هوایی خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسلّم)آجا در جنگهای آینده» لحا نموده و با طرح این سؤال اساسی
(صیلّیاهلل

که «اصلیترین تهدیدات هوایی مؤثر بر سامانه های راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء

علیهوآلهوسلّم)آجا در جنگهای آینده کدامند؟» ،افزایش قابلیت پایداری این سیامانههیا در جنیگهیای
آینده را دنبال نماید.
نظر به اهمیت ویژهای که سامانههای راداری بهعنوان اولین گام از گامهای پنجگانهی پدافند هوایی
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در تحقق مأموریت فوق بر عهده دارند ،حفاظت از این سامانهها در موج اول حمالت دشمن ،حائز
اهمیت ویژهای است و داشتن برآورد صحیح و دقییق از تهدییدات موجیود علییه ایین سیامانههیا،
موجب میگردد که این پژوهش از ابعاد مختلف علمی و کاربردی دارای اهمیت بوده و تالشیی در
جهت اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از شناسایی موقعیت مکانی سامانههای میذکور در اولوییت
Tracking
 2گامهای پنجگانه به ترتیب عبارتند از :کشف ،شناسایی ،رهگیری ،درگیری و انحراف یا انهدام
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اول و جلوگیری از ایجاد اخالل در عملکرد یا انهدام آنها توسط دشمن در اولویت بعدی ،گردیده
و نهایتاً باعث ارتقای توان و آمادگی قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسلّم) آجا ،در امیر
بازدارندگی و کشف فعالیتهای هوایی دشمن و تحقق مأموریت محوله به ایین قرارگیاه گیردد؛ از
سوی دیگر در سند چشمانداز افق  1171کشور ،دستیابی بهجایگیاه قیدرت اول در منطقیه آسییای
جنوک غربی ،هدفگذاری شده است که در آن به داشتن سازمان دفاعی مقتیدر تأکیید داشیته ،لیذا
نتایج این پژوهش می تواند به تبیین و تحقق چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در راستای برقراری
سازمان دفاعی منطقی مبتنی بر شرایط واقعی ،کمک نموده و به تصمیمسیازان و تصیمیمگییران در
عرصه نظامی کمک نماید تا در چارچوک رهنامه بازدارندگی همهجانبه بهصورت همافزا ،به تدوین
سیاسییتهییا و راهبردهییای مییرتبط در حییوزهی سییامانههییای راداری قرارگییاه پدافنیید هییوایی
خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسلّم) آجا بپردازند.
مبانی نظری:
پیشینه تحقیق:

بر اسا

شواهد حاصل از بررسیهای گستردهی انجیامشیده ،پیژوهشهیای موجیود در حیوزهی

تهدیدات هوایی سامانههای راداری ،عالوه بر محدود بودن ازنظر تعداد ،فاقد پشتوانه محکم علمیی
و قریب بهاتفاق موارد ،مربوط به گذشتههای دور بوده و با تهدیدات نوین تطابق چنیدانی ندارنید.
علیهذا طی مطالعهای توسط دکتر شهرآئینی با عنوان«طراحی الگوی راهبردی چابکسازی یگانهای
عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسیلّم) آجا متناسب با تهدیدات ناهمتراز» در سال
 ،1391به بخشی از تهدیدات کلی قرارگاه مذکور در حیوزهی هوافضیا ،پرداختیه شیده و تعیداد 9
تهدید عمده را برشمرده که مربوط به یگانهای عمده بوده و مختص سیامانههیای راداری نیسیت.
همچنین علی قاسمی و حسین بابایی طی مطالعهای در سیال  1397بیا عنیوان«ویژگییهیای جنیگ
ناهمگون(با تکیهبر صحنهی نبرد آینده) ،با نگاهی گذرا به مفهوم و ویژگی جنیگهیای نیاهمگون،
صحنهی جنگهای آینده را ترسیم کرده و رویکردهای جدیید در جنیگهیای چنید سیال اخییر و
تفاوت توانایی کشورها در بعد فناوری را موردبررسی قرار داده و به بخشیی از تهدییدات کلیی در
جنگهای آینده البته بهصورت کلی اشاره نمودهانید ،لییکن عمیده دییدگاه ایشیان از منظیر جنیگ
ناهمگون و کلی بوده و به مباحث سامانههای راداری مربوط نیست .طی مطالعهای توسط افتخیاری
با عنوان«کالبدشکافی تهدید» در سال  1358در مرکز مطالعیات دفیاعی و امنییت ملیی دوره عیالی
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جنگ سپاه نیز به تعدادی از تهدیدات در حوزههای هوایی پرداخته شیده کیه مربیوط بیه ده سیال
گذشییته بییوده و بییا ماهیییت تهدیییدات کنییونی تطییابق چنییدانی نییدارد .مطالعییهی موحییدیزاده بییا
عنوان«بررسی اثرات سامانه مدیریت ایمنی در سوانح هوایی» در سیال  ،1391بیه راهکیار مناسیب
علمی و عملی جهت پیادهسازی و اجرای سامانهی مدیریت ایمنیی هوانیوردی از طرییق شناسیایی
(صیلیاهلل

خطرات و تهدیدات هوایی ،پرداخته که با مأموریتهای قرارگاه پدافند هیوایی خیاتماالنبییاء
علیهوالهمسلّم) آجا ،تناسب چندانی ندارد.
مفهوم شناسی

 پدافند :9پدافند با مفهوم کلی دفع ،خنثی نمودن و یا کاهش تأثیر اقیدامات آفنیدی و ممانعیت ازدستیابی دشمن به اهداف خود که بر دو نوع عامل و غیرعامل میباشد( .رستمی)277 :1356 ،
 پدافند عامل :2عبارت است از بهکارگیری مستقیم جنگافزار ،بهمنظور خنثیی نمیودن ییا کیاهشاثرات عملیات خصمانهی هوایی ،زمینی ،دریایی ،نفوذی و خرابکارانه بر روی اهداف موردنظر.
تهديد :3برآیند وضعیتی که عوامل مختلف برخالف خواسته ما و خارج از کنترل عمل میکننید واز این حیث روند امور مطلوک ما نیست و احتمال آشفتگی ،خطر یا خسارات جبرانناپذیر را برای
ما به وجود آورده و باعث ایجاد اختالل در امنیت عمومی و ملی میگردد(.اسکندری)81 :1359،
آسیبپذیری :1نقاط ضعفی که در اثر هر نوع اقدام دشمن یا کاربرد هر وسیلهای بیهشیدت متیأثرشده و باعث کاهش قابلیتها و عدم تحقق اهداف میگردد ،آسیبپذیری نام دارد(.رستمی:1356 ،
)83
 جنگ آينده :هرگونه درگییری ییا بحیران بیا محورییت فنیاوری و کیارایی و مبتنیی بیر رویکیردتوانمندمحوری و طیف گستردهای از قابلیتها و توانمندیهیای دشیمن کیه احتمیاالً در آینیده بیه
کشور جمهوری اسالمی ایران تحمیل خواهد شد.
 رادار :رادار یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازهگیری برخی ویژگییهیایآنها بهوسیله امواج الکترومغناطیسی به کار میرود .نقش اصلی یک سیامانهی راداری نظیارت بیر

1 Defense
2 Active Defense
3 Threat
4Vulnerability
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یک محدوده بزرگ و تشخیص اجسام متحرک ،ردیابی اهداف و استخراج مشخصاتی مانند سرعت
و ارتفاع و ...میباشد(.رستمی)371 :1356 ،
 سامانههای راداری :در این پژوهش ،سامانههای راداری ،به کلیهی سامانههای راداری مورداستفادهجهت کنترل ترافیک و اخطار اولیهی هوایی کیه بیه روش فعیال درزمینیهی جمیعآوری اطالعیات
سیگنالی اهداف پرنده و مراقبت هوایی جهت اعالم خبر و خطر هوایی برای سازمانهای نظیامی و
غیرنظامی ،عمل مینمایند اطالق میشود.
-قرارگاه پدافند هوايی خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسلّم) آجا:

قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (صلّیاهلل علیهوآلیهوسیلّم) یگیان عمیدهی نظیامی تحیت تابعییت ارتیش
جمهوری اسالمی ایران است که به دستور فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) در بهمنمیاه  1350از
نیروی هوایی ارتش منتزع گردیده و مسلولیت پاسداری و دفاع میؤثر ،مسیتمر و پاییدار از آسیمان
جمهوری اسالمی ایران در برابر هرگونه تهدید با بهرهگیری از تمامی ظرفییتهیای پدافنید هیوایی
کشور در قالب شبکهی یکپارچه با تأکید بر اصیل پدافنید را بیه عهیده دارد .ایین قرارگیاه و تمیام
سامانههای متعلق به پدافند هوایی کشیور ازجملیه رادارهیا ،دسیتگاههیای جمیعآوری اطالعیات و
سامانههای پدافند زمین به هوا با بردهای بلند ،متوسط و کوتاه کشور را تحت فرماندهی عملییاتی1
خود دارد.
چارچوب نظری :خداوند کریم در سورهی مبارکهی انفال در مورد کسب آمادگی دفاعی تا سر حدّ
توان ،پیش از رویارویی با تجاوز و تهاجم از سوی دشمنان میفرماید« :وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن
قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکمْ وَ آخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُیمْ»
و در برابر آنها آنچه توانستید از نیرو(انسانی ،سالحهیای روز و هزینیهی نبیرد) و اسیبان بسیته و
آماده شده(وسایط نقلیه مناسب) آماده سازید که بدینوسیله دشمن خدا و دشیمن خیود و دشیمنان
دیگری غیر آنها که شما آنها را نمیشناسید ،خداوند آنها را میشناسد ،بترسانید 2.مفسران قیرآن
در تفسیر این آیه اشاره کردهاند که اوالً وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ هر نوع امکانیات نظیامی و
غیرنظامی را شامل میشود؛ ثانیاً افزایش توان روحی و معنوی نیروی انسانی یکی از مصیادیق مهیم
 1نوعی فرماندهی که در آن یگانها و افراد اعزامشده به ماموریت ،در امور عملیاتی تابع و تحت امر یگان پذیرنده قرار
دارند و سایر امور آنان به یگان اصلی مربوط میشود.
 2سوره مبارکه انفال /آیه06
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قُوَّة است و ثالثاً تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّا ،...به این موضوع اشاره میکند که از این امکانات و توانمنیدیهیا
در جهت ترساندن دشمنان نیز استفاده کنید.
فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعیالی) دفاع را جزئی از هویت یک ملت زنده دانسته و میفرمایند« :هیر
ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست ...وقتیی ییک ملیت پنجیههیای فیوالدین و بازوهیای
قدرتمند خود را در لبا

نیروهای مسلح به رخ دیگران کشید ،توهّم و خیال دستانیدازی نسیبت

به آن کشور تضعیف میشود و دشمن حساک کار خود را میکنید(.»...بیانیات در دییدار نیروهیای
مسلح استان خراسان شمالی)1391 /70/21 ،
در جنگهای نسل اول تا سیوم برنامیه رییزی بیر اسیا

جنیگ سیخت بیود و جنیگ نیرم نقیش

پشتیبانکننده داشت ولی در نسل چهارم و پنجم جنگها ،جای خود را عوض نموده و پاییهرییزی
بر اسا

جنگ نرم و مؤلفههای آن است از خصوصیت دیگر آن ،حمله به مراکز حیاتی و حسیا

کشور است که عالوه بر خسارت مالی باعث جنگ روانی بین مردم و حکومت مییشیود؛ در ایین
جنگها ،پایهگذاری بر اسا

جنگ مردممحور بوده تا رابطه بین مردم و حکومیت سسیت شیود و

به هدف خود که نابودی کشور مورد تخاصم است ،دست یابد که آمریکاییها از آن با عنوان جنگ
بیقاعده نام میبرند(.فیاض مجتهدی)188 :1359 ،
برخی از ویژگیهای جنگهای آینده عبارتاند از:
 کاهش امکان بروز جنگهای گسترده.
 رشد منازعات و درگیریها در قالب جنگهای کم شدت.
 نامتقارن شدن هرچه بیشتر جنگهای آینده.
 افزایش انعطافپذیری طرحهای عملیاتی.

 جنگهای ائتالفی بهعنوان ساختار اصلی جنگهای آینده.

 تغییر مختصات جنگ به سمت نفوذ به عمق با استفاده از تسلیحات هدفگیری دقیق ،گستره
وسیع تهاجم ،اصل غافلگیری و جنگهای فوقسریع و استفاده از بعد شناختی جنگ(.قدرت
تصمیمگیری)
 برتری اطالعاتی بهعنوان قابلیت محوری نیروها.
 تغییر ماهیت تسلیحات راهبردی سنتی.

 چالش کنترل زمان میان قدرتهای نامتقارن.
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 افزایش رویکرد حمالت در عمق از راه دور.
تغییر در رهنامههای عملیاتی :منطقهای راهبردی حاکم بر تاریخ درگیری نظامی را میتوان بیه سیه
منطق نابودی ،فرسایش و کنترل دستهبندی نمود .هدف منطق نابودی ،تخریب دشیمن و هیدف از
فرسایش ،خسته کردن آن و منطق کنترل ،در پی بیه کنتیرل درآوردن سیامانههیای حییاتی دشیمن،
فرماندهی او و بهطورکلی مجموعه داشتههیای در اختییار دشیمن اسیت .نیاتوانسیازی راهبیردی،
تفکری است که در راستای تحقق منطق کنترل مطرحشده است .در این منطق ،بهجای انهیدام بهتیر
است نیروها بیاثر شوند.
تلوری فوق مانورپذیری(فوق نبرد) :در این تلیوری ،زمیان نقیش بسییار مهمیی را بیازی مییکنید،
بهگونهای که تغییر سریع بین مانورهای متعدد علیه توان فکری و فیزیکی دشمن ،زمان کنیار آمیدن
روحی و روانی او را با محیط متغیر جنگی سلب میکند.
تلوری جنگ موازی :در این تلوری ،مهمترین وظیفه در طرحریزی یک جنگ ،شناسایی مراکز ثقیل
کشور موردتهاجم بوده و چنانچه این مراکز با دقت الزم ،شناسایی و مورد هدف قرار گیرند ،کشور
موردتهاجم در اولین روزهای جنگ ،طعم شکست نظامی را چشیده و در کوتاهترین میدت تسیلیم
خواهد شد.
مفاهیم و تعاريف تهديد:

 تهدید در لغت ،ترساندن ،بیم دادن و بیم عقوبت دادن معنا شده است.
 فرهنگ آکسفورد تهدید را اینگونه تعریف میکند«امکان به وحشت انداختن ،ترساندن یا ایجاد
فاجعه برای یک فرد یا جامعه و آسییب زدن بیه کسیی ییا چییزی ،نتیایج ناخوشیایند بیه بیار
آوردن»(.جعفرزاده)60 :1391 ،

 تهدید عبارت از وضع و حالتی است که در آن ،مجموعهای از ادراکات و تصورات نسیبت بیه
پدیدهها و رابطهی آنها با بقا ،کمیت یا کیفیت ارزشهای اساسی و مورداحترام بر وجود خطیر
جدی یا امکان نابودی آن ارزشها داللت میکنند(.گروه مطالعات امنیت)173 : 1350 ،
 تهدید در برابر امنیت قرار میگیرد ،به عبارتی تهدید ،امنیت را به چیالش کشییده و آن را نفیی
میکند .درواقع امنیت تابع نوع ،میزان و شدت تهدید قرار دارد(.حافظنیا)133 :1358 ،
تعدادی از اندیشمندان ،تهدیدات را به دودستهی نرم و سیخت تقسییمبنیدی کیردهانید؛ تهدییدات
سخت برخالف تهدیدات نرم از حداقل ظرفیت برای اقدامات در چارچوک حقوق ماننید :حقیوق
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بینالملل یا حقوق شهروندی ،عرف جامعه یا قوانین و مقررات مانند :قیوانین ملیی ییا ر ییمهیای
بینالمللی برخوردار است .بنابراین تهدیدات سختافزاری بیشتر بیا اجبیار و زور سیروکار داشیته،
تهدیدگر طرف مقابل را وادار به انجام کاری کرده یا او را از انجام آن نهی میکنید .درحیالیکیه در
تهدیدات نرمافزاری ،تهدیدگر با استفاده از اقناع ،فریب ،اخالل و جذابیت ،طرف مقابل را وادار بیه
انجام کاری مینماید یا به داراییهای او لطمه میزند .حوزهی عمل تهدیدات سخت ،اکثراً نظیامی،
انتظامی و عملیات پنهان است و سازمانهای مقابلهکننده با آن؛ اغلب نیروی مسلح ،نیروی مقاومت
مردمی ،پلیس و سازمانهای اطالعاتی هستند( .عبدا...خانی)06:1356 ،
برخی نیز تهدیدات را به دودستهی متقارن و نامتقارن تقسیمبندی کردهاند؛ ایین تقسییم بیه اعتبیار
میزان تناسب متعارف بین قدرت و تهدید ییا تهدیید و دفیاع صیورت مییپیذیرد .معمیوالً مییزان
تهدیدکنندگی یکطرف ،با میزان منابع قیدرت متعیارف طیرف دیگیر تناسیب دارد .بیهطیور مثیال
کشوری که دارای تجهیزات نظامی بیشتر و بهتر اسیت ،تهدیدکننیدگی بیشیتری دارد؛ تهدیید ایین
کشور در مقابل یک کشور ضعیفتر تهدید متقیارن ییا متناسیب تلقیی مییشیود .امیا اگیر کشیور
ضعیفتر ،تهدید غیرمتعارف نسبت به منابع قدرت حریف قویتر ایجاد کنید ،تهدیید نامتقیارن ییا
غیرمتناسب است(.اولسن)10 :2771 ،
بخشهايی از رهنامه عملیاتی نیروی هوايی آمريکا:
نیروی هوایی آمریکا یک نیروی هوایی راهبردی با تواناییهای بسیار باال است که اصل اعمالنفیوذ
ملی در هر جای جهان را مدنظر خود قرار داده است .نیروهای هوایی آمریکا ،با اتکا بهسرعت باال،
انعطافپذیری زیاد و برد طوالنی ،قادر است ،ملزومات ملی خود را بهوسیله اعمال قدرت هیوایی،
در هر زمان و هر مکانی که الزم باشد ،تأمین نماید .رهنامه نیروی هوایی ارتش آمریکیا ،بیر مبنیای
خنثی سازی و نابودی دشمن و تمرکز بر درگیری با دشمن از حداکثر فاصله موردنیاز بیا تأکیید بیر
عملیات هوا ،زمین و جنگافزارهای دور ایستا ،بهمنظور دستیابی به شرایط قاطع ،شیکل گرفتیه و
متکی بر اصول کلی زیر میباشد:
 کسب برتری هوایی و فضایی بهمنظور حفظ آزادی عمل :نیروی هوایی آمریکیا ،بیا اعتقیاد بیراینکه کسب برتری هوایی هم آزادی آفند را برای نیروی خودی به ارمغان میآورد و هیم او را
از تک مهاجم حفظ میکند ،تأکیید زییادی در میورد کسیب برتیری هیوایی داشیته و هرگونیه
موفقیت در هوا ،فضا ،زمین و دریا را منوط به کسب برتیری هیوایی مییدانید .برتیری هیوایی
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میزانی از برتری است که برای آزادی عمیل نیروهیای زمینیی ،هیوایی و درییایی عمیلکننیده،
موردنیاز بوده تا دشمن قادر به مزاحمت ،برای نیروهای خودی نباشد .آمریکا با بهیرهگییری از
موشکهای هدایتشونده و دوربرد که از روی شناورها و یا هواپیماهیای بمیبافکین سینگین
شلیک میشوند ،ابتدا سعی میکند ،سامانههای پدافندی را مورد هدف قرار داده و آنها را نابود
نموده و یا مختل کند ،سپس جنگندهها و بمبافکنها برای اجرای عملیات اصلی هیوایی وارد
عمل شده و تالش میکنند تا برتری مطلق هوایی را کسیب نماینید .در ایین شیرایط و بیا وارد
آوردن آسیب جدی به سامانههای پدافندی ،میزان آسیبپذیری هواپیماها ،به حیداقل رسییده و
فضا در اختیار مهاجمین ،قرار میگیرد  .حاکمییت هیوایی میزانیی از برتیری هیوایی اسیت کیه
نیروهای دشمن ،به نحوی ناتوان و زمینگیر شوند که در هیچ جای صحنه نبرد ،قادر به دخالت
نباشند.
هدفگیری دقیق بهمنظور انهدام قطعی بیشترین اهیداف بیا حیداقل پیرواز :بهیرهگییری ارتیشآمریکا ،از موشکها و بمبهای هدایتشونده ،بهوسیله ماهواره ،موسوم به بمیبهیای هوشیمند،
امکان اصابت آنها به هدف و دقت را تا حد قابلمالحظهای افزایش میدهد .رعایت ایین اصیل،
ضمن افزایش احتمال اصابت اهداف مور نظر دشمن ،امکان هدف قرار دادن اهداف مهم در بیین
سایر اهداف را نیز افزایش میدهید و در مقایسیه بیا عملییات گذشیته ،نییروی هیوایی آمریکیا،
هواپیماهای کمتری را در مأموریتها به کار خواهد گرفت .تأکید بر قیدرت آتیش هرچیه بیشیتر
تجهیزات مورداستفاده :تولید انواع هواپیماهای جنگی و مهمات پیشیرفته توسیط آمریکیا ،امکیان
تأمین نیازمندیهای ارتش آن کشور به انواع آتیشهیای موردنییاز در عملییات نظیامی را فیراهم
مینماید ،زیرا تولید تجهیزات و مهمات موردنیاز بر اسا

نوع درگیری و بهیرهبیرداری از آنهیا

صورت میپذیرد و نیروی هوایی آمریکا توانایی دارد تا متناسب با درگیریهیای آینیده ،مهمیات
موردنیاز را مورداستفاده قرار دهد .برتری اطالعات بهمنظور بهکارگیری قدرت هوایی در زمیان و
مکان مناسب و قطعی :امروزه نیروی هوایی آمریکا دارای پیشرفتهترین و پیچیدهترین سامانههیای
اطالعاتی ،شناسایی و مراقبتی در جهان میباشد .بیهکیارگیری امکانیات پیشیرفته در جنیگهیای
کنونی باعث شده است تا برتری اطالعاتی ،عناصر راهبردی میدان نبرد تلقیی گیردد .در اجیرای
رهنامه ،استفاده روزافزون از هواپیماهای بدون خلبان برای انواع مأموریتهیای نظیامی ،بیهوییژه
مأموریتهای شناسایی موردتوجه جدی میباشد .عالوه بر آن انجام شناسیایی و مراقبیت هیوایی
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گسترده و تداوم عملیات از طریق حضور بلندمدت در هر منطقه بیرای اعمیال قیدرت هیوایی از
دیگر اقدامات این نیرو در راستای این ره نامه است(.ولی و همکاران)12 :1350،

منابع بالقوه تهديد علیه کشور جمهوری اسالمی ايران:
مهمترین کشورهایی که هماکنون منبع بالقوه تهدید علیه کشورمان محسوک مییشیوند ،بیر اسیا
چهار معیار زیر انتخاک میشوند:
 برخورداری از سوابق خصومتآمیز و بلندمدت یا تهدید امنیت ملی ایران.
 برخورداری از تقابلهای ایدئولو یکی با ایران.
 همپیمانی نزدیک با دشمنان ایران.
 همسایگی جغرافیایی.
اياالتمتحده آمريکا :در مقطع کنونی آمریکا ،ایران را بهعنوان دشمن درجه اول خود معرفی نمیوده
است .ازاینرو ،نیروهای نظامی این کشور با استقرار در کشورهای همسایه -بهجز روسیه -ایران را
ازنظر راهبردی در محاصره داشته و با برخورداری از فناوری برتر نظامی و دسترسی بیه اطالعیات
ماهوارهای بدنبال اجرای احتمالی عملیات جنگی علیه جمهوری اسالمی ایران میباشد.
ترکیه :عضویت در ناتو و همپیمانی نظامی با ر یم صهیونیستی موجیب تبیدیل ترکییه بیه یکیی از
محورهای مهم محاصره امنیتی ایران توسط آمریکا شده است .ولیی بیا توجیه بیه محیدودیتهیای
اقتصادی ،احتمال حمله نظامی مستقل ترکیه به ایران منتفی است .ضمن ایینکیه هییچگونیه منیافع
خاصی در این زمینه نداشته و هماکنون دارای روابط حسنهای با جمهوری اسالمی ایران مییباشید؛
اگرچه با توجه به تحوالت اخیر در سوریه و عراق و سیاستهیای جانیبدارانیهی ایین کشیور از
گروههای بعثی -تکفیری ،خصوصاً داعش ،روابط فیمابین تحت تأثیر قرار گرفته است.
پاکستان :برخورداری از استعداد نظامی و تجهیزات جنگی متعارف ،تجهیز به سالحهای هستهای و
هم پیمانی نظامی با آمریکا ،پاکستان را مستعد تبدیل به منبع تهدید نظامی علیه ایران ،نمیوده اسیت
ولی به دلیل تنش با هند بر سر مسلله کشمیر ،ناکافی بودن طول نوار مرزی با ایران ،محدودیتهای
اقتصادی ،این کشور در حال حاضر تهدید نظامی به شمار نمیرود.
کشور جمهوری اسالمی ایران بهعنوان تنها منادی عدالت و صلح در مقیا

جهانی ،با نظیام سیلطه

و رویکرد چپاولگری غرک بهویژه آمریکا مخالف میباشد .ازاینرو ایاالتمتحیده آمریکیا علنیاً و
عمالً به کشور و نظام مقد

ایران اسالمی بهعنوان کشوری که منافع نامشیروع آنهیا را در منطقیه
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تهدید میکند مینگرد و نهتنها در تعامالت و روابط بینالمللی ،بلکه در سیاستهای نظیامی خیود،
این امر را لحا نموده است؛ در مقابل نیز مسلوالن و استراتژیسیتهیای نظیام جمهیوری اسیالمی
ایران با درک سابقه و روحیهی سلطهگری سیاستمداران ایاالتمتحده آمریکیا و تحلییل اقیدامات
آنها ،در حال حاضر و تا پنج سال آینده آمریکا را عنوان اصلیترین تهدید و تهدید ناهمتراز کشور
جمهوری اسالمی ایران بیان نمودهاند(.نجفی)12 :1392 ،
تهدیییدات هییوایی حییوزه کشییف و هییدفیییابی مییؤثر بییر مأموریییت قرارگییاه پدافنیید هییوایی
خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسلّم) آجا:
 -هواپیماهای بدون سرنشین(پهپادهای) شناسايی:

پرندههای بدون سرنشین شناسایی را میتوان بهصورت یک سامانه مستقل ییا در ترکییب بیا دیگیر
سامانههای هوایی ،مستقر در زمین و فضا به کار گرفت .این نوع پرنده میتوانید بیه مجموعیهای از
سنسورهای چند طیفی ،ماننید حسیگرهای فروسیرخ ،اپتیکیی ،راداری و لییزری بیرای گیردآوری
تصاویر ،ارسال عالئم شناسایی و اطالعات الکترونیکی مجهز گردد .این پرنده با سرعت زیر صوت
و در ارتفاع باال برای مدت طوالنی روی منطقه موردنظر پرواز(بدون سوختگیری) را انجام داده و
حسگرهای مختلف آن اطالعات دریافتی را پردازش میکنند.
 سامانه جهانی مراقبت ،شناسايی و هدفگیری:9این سامانه که در فضا مستقر میگردد ،توانمندی گردآوری اطالعات را از طریق طییف وسییعی از
حسگرهای پردازش و توزیع به هنگام برای ارائه به پایگاه دادههای اطالعاتی دارد .از پایگاه دادههیا
برای ایجاد تصاویر واقعیت مجازی منطقه موردنظر استفاده میشود .این تصاویر میتوانند در تمیام
سطوح فرماندهی برای آگاهی از وضعیت منطقه ،اطالعات فنی و جاسوسی و فرمانیدهی و کنتیرل
دوطرفه مورداستفاده قرار گیرند .این سامانه میتواند اطالعات به هنگام بر اسا

نیازهای عملییاتی

جنگندههای درگیر را ارائه داده ،تعدادی از حسگرها و ماهوارههای کوچکتیر را در فضیا اسیتقرار
داده ،اطالعات واصله از طریق حسگرهای متنوع را گردآوری ،پردازش و توزیع نموده و دادههیای
فضاپایهی دریافتی از طریق تجهیزات مستقر در فضا را ذخیرهسیازی و ادغیام نمایید .ییک پایگیاه
فضایی باقابلیتهای اطالعاتی ،مراقبتی و شناسایی ،میتواند تهدید عمدهای را برای پدافنید هیوایی

1GSRT: Global Surveilance, Reconnaissance, And Targeting System
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به وجود آورد و از طریق دریافت اطالعات سامانهها و تبدیل کردن آن به اهداف برای سامانههیای
آفندی هوایی ،هدایت و ترسیم پروفایل پروازی پرندهها بهسوی سامانههای موردبحث را به انجیام
رساند(.جکسون و همکاران ،مترجم افشاری)90:1355،
(صیلّیاهلل

تهدیدات هوایی حوزه هدفزنی میؤثر بیر مأمورییت قرارگیاه پدافنید هیوایی خیاتماالنبییاء
علیهوآلهوسلّم) آجا:
 -هواپیماها(بال ثابت و بالگرد) و پهپادهای تهاجمی:

پهپادهای تهاجمی ،باقابلیت پرواز زیر صوت و ماندگاری طوالنی در پیرواز ایسیتگاهی(بیش از 21
ساعت) و در ارتفاع باال روی منطقه موردنظر و باقابلییت پنهیان مانیدن از دیید رادار ،تیوان انجیام
مأموریتهای شناسایی و تهاجمی و بهکارگیری مهمات هدایت دقییق بیا اسیتفاده از حساسیههیای
چندطیفی و اجرای نقش ثانوی در جنگ الکترونیک را دارا هسیتند ضیمن آنکیه از تیوان محیدود
عملیاتی در نبرد هوا به هوا نیز برخوردار میباشند .این نوع هواپیماها قادر هستند در مأموریتهای
جنگ الکترونیک ،فریب ،مراقبت ،شناسایی ،انهدام اهداف ،جمعآوری اطالعات و در حیطه وسیعی
از انواع مأموریتهای راهبردی ارتفاع باال ،تا اقدامات کوچک تاکتیکی به کار گرفته شوند که سطح
مقطع راداری کم ،سرعت پایین و عالئم حرارتی نهچندان زیاد شناسایی و میورد هیدف قیرار دادن
آنها را مشکل ساخته است(.صارمی)11:1355،
این پرندههای رزمی بدون سرنشین 1میتوانند هم بهصورت یک سامانه مستقل و ییا در ارتبیاط بیا
دیگر سامانههای پرنده ،مستقر روی زمین و یا فضا مورداستفاده قرار گیرند که با بیهکیارگیری ییک
سری حسگرهای چند طیفی(اپتیکی ،فروسرخ ،راداری و لییزری) مییتواننید اطالعیات الزم را بیه
مهمات هدایتپذیر دقییق و دورپرتیاک نییز انتقیال دهنید .بیشیتر کشیورها بالگردهیا را بیهعنیوان
سامانههای پشتیبانی عملیات نظامی در خدمت دارند .قابلییتهیای مانیدگاری در فضیای عملییاتی
دشمن و همچنین توانایی انجام عملیات خودکفا و مستقل از این سامانهها ،باعث شده تا استفاده از
آنها برای بیشتر محدودههای عملیاتی به شکلی ایدهال انجام پذیرد .بالگرد با پرواز در ارتفاع پست
و استفاده از عوارض طبیعی زمین میتواند خود را از شناسایی و حمله توسط سامانههای پدافنیدی

1UCAV:Uninhabited Combat Air Vehicle
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مصون دارد .در ابتدای شروع نبرد طوفان صحرای بالگردهای آپاچی 1و پیولو 2با حمله به سامانهی
رادار پیشاخطار عراق اولین معابر نفوذ را برای موج دوم حمالت ایجاد نمودند(.منطقی)29:1357،
 موشكهای بینقارهای يا استراتژيك:اگرچه این دسته موشکها خود بهمنزله یک نوع دیگر از تهدید بشمار میروند ،امیا بیهطیور ذاتیی
دفاع در برابر این موشکها ،توسط سامانههای زمینی ،بسیار سخت اسیت و علیت آنهیم نحیوهی
عملکرد این موشکها در هنگام آزادسازی کالهکهای خود هنگام ورود به جو زمیین هسیت کیه
دفاع در مقابل آنها توسط سامانههای متداول را بسیار سخت میسازد(.منطقی)23 :1357 ،
 موشكهای بالستیك تاکتیکی:بالستیک تاکتیکی اغلب از سکوهای متحرک که از قدرت جابجایی بسیار باالیی برخیوردار هسیتند
پرتاک میشوند که این خود مکانیابی نقطه شلیک و سامانهی پرتاککننده 3آنها را دچیار مشیکل
میسازد .این دسته از موشکهیا توانیایی حمیل سیالحهیای کشیتارجمعی را نییز دارا مییباشیند.
فناوریهای مدرن هدایت باعث خواهد شد تا در بعضی از گونههای این موشکها کاهش خطا بیه
حدی برسد که دقتهایی کمتر از  87متر به دسیت آید(.جکسیون و همکیاران ،متیرجم افشیاری،
)23 :1355
 موشكهای کروز:طبق تعریف ،موشکهای کروز دستهای از موشکها هستند که بخش اعظیم مسییر پیرواز خیود را
توسط نیروی برّآی آیرودینامیکی 1منتج از بالهای خود و در یک ییا چنید ارتفیاع ثابیت از پییش
تعیینشده(کروز) طی مینمایند .این موشکها به دو دسته کلی موشکهای حمله به مواضع زمینی
و ضد کشتی تقسیم میشوند .موشکهای کروز قابل اطمینان ،دقیق ،ماندگار (در محییط دشیمن) و
مهلک هستند .آنها می توانند از سیکوهای مختلفیی پرتیاک شیوند ،همچنیین مسییرهای مختلیف
پروازی را در هنگام نزدیک شدن به اهداف خود(بهصورت غیرمستقیم) طی نماینید تیا نسیبت بیه
محلهای تجمع سامانه های پدافند عامل در اطراف هدف اجتناک نمایند .گرچه تعداد موشکهیای

1 AH-64 Apache
2 AH-53 Pave Low
3 Transporter – Error – Luncher
4 Aerodynamic Lift
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کروز موجود در بین کشورها محدود میباشد ،اما کشورهای متعددی درحالتوسعه برنامههای خود
از این طیف هستند(.صارمی)18 :1355 ،
 موشكهای تاکتیکی هوا به سطح (تی.ای.اس.ام:)9این سالحها که از هوا پرتاک میشوند بهمنظور موردحمله قرار دادن اهداف زمینی طراحی شدهانید
موشکهای هوا به سطح ،سامانههایی بهغایت مهلک محسوک میشوند ،چراکه آنهیا سیامانههیایی
متکی به خود و با دقتهای نشانهروی نقطهای هستند موشکهایی که نوع هدایت هدفییاک ضید
تشعشع(ای.آر.ام )2را حمل مینماینید ،بییانگر بیزرگتیرین تهدیید بیرای رادارهیای صیحنه نبیرد
محسوک میشوند(.منطقی)21 :1357 ،
 راکتهای کالیبر باال و شلیك چندتايی:سامانههای ارزانقیمت و مؤثر علیه سایتهای رادار و دفاع هیوایی ،مراکیز تجمیع و غییرهانید کیه
حجمی انبوه از آتش را در زمان بسیار کوتاه صورت میدهنید .در آتییه بهینیهسیازهایی چیون سیر
جنگیهایی متنوعتر ،افزایش برد (با رعایت کم نشدن دقت در اصیابت) و بیهکیارگیری روشهیای
ساده و مؤثر هدایتی بر روی آنها اجرا خواهد شد(.منطقی)22 :1357 ،
موشکها و بمبهای هوشمند ،نفوذپذیر ،دوربرد و باقابلیتهای مختلف
مهماتی دقیق ،برنامه پذیر و پرقدرت هستند که برای منظورهای مختلف علیه اهداف مهیم بیهوییژه
سایتهای راداری و دفاع هوایی مورداستفاده قرار میگیرند(.صارمی)16 :1355 ،
مهمات هوشمند لیزری:
بمبهای هدایتشونده ،3یا بمبهای هدایت دقیق به آن دسته از بمبهای معمیوالً بیدون موتیور
هواپایه گفته میشود که توسط هدایت اپتیکی ،هدایت لیزری و استفادهکننده از سیامانهی موقعییت
یاک جهانی جی پی ا  ،به سمت هیدف هیدایتشیده و هیدف خیود را نیابود مییکننید .بیشیتر
اینگونه بمبها ،کاربرد سنگرشکن یا ضد استحکامات دارند(.صارمی)10 :1355 ،
-

بمبهای گرافیتی(کربنی)

بمبهای گرافیتی در زمره بمبهای نرم و تسلیحات غیرکشنده طبقهبندی میشوند .ایین بمیبهیا
برای از کار انداختن نیروگاهها و ضد تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی و وسایل برقی بدون ایجاد
)1 Tactical AIR To Surface Missiles(TASM
)2 Anti Radiation Missile(ARM
3 GBU: Guided Bomb Unit
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صدمات عمرانی ناشی از مواد منفجره طراحی شیدهانید .نظییر (جی.بی.ییو 91و جی.بی.ییو )111
(صارمی)21 :1355 ،
بمبهای ام.اُ.اِی.بی:9
بمب قدرتمندی است که در سال  2773آزمایش شد و بهعنوان قویترین بمب غیرهستهای کیه تیا
به آن زمان ساختهشده بود ،معروف شد .این بمب آیرودینامیک از آلیا کبالت ساختهشده و قابلیت
نفییوذ تییا  37متییری عمییق سیینگرها را دارا بییوده و از سییامانهی جهییتیییابی مییاهوارهای اسییتفاده
میکند(.صارمی)26 :1355 ،
بمبهای الکترومغناطیسی:
بمب الکترومغناطیسی درواقع یک شار مغناطیسی فوقالعادهای نیرومندی است که با گسیل امیواج
پرقدرت با طول موج باالتر از ده گیگاهرتز موسوم به امواج ماکروویو پرقدرت ،میتوانید هرگونیه
دستگاه الکتریکی یا الکترونیکی واقع در محدوده عمل خود را از کار بیندازد .این بمبها بهمنظیور
نابودسازی کلیه تجهیزات الکترونیکیی مسیتقر بیر روی زمیین ییا در زییرزمین مورداسیتفاده قیرار
میگیرند( .صارمی)21 :1355 ،
جنگ الکترونیك:
هنگامی که تشکیالت نظامی دشمن درگیر نبرد با نیروهای خودی است ،مسیللهی کلییدی بیرای او
کسب برتری اطالعات و یا تسلط اطالعاتی در فضای جنیگ اسیت .ایین مسیلله بیا مختیل کیردن
سامانه ی دفاع هوایی نیروهای ما ،بلوکه و یا انهدام رادارها و موارد مشابه صورت مییگییرد .برابیر
نظریهی کالوزویتس ،هدف ایجاد و افزایش "سردرگمی در جنگ" برای دشمن و کاهش آن بیرای
نیروهای خودی است .این امر از طریق حمالت مستقیم به شبکههای راداری ،ارتبیاطی و پیردازش
اطالعات نیروی صورت میگیرد( .منطقی)10:1357،
سامانهی فرماندهی و کنترل دشمن
رایانهها ،کنترل ،ارتباطات و پردازش اطالعات؛ اجزای سی.فور.آی 2دشمن هستند کیه مشیتمل بیر
فناوریهای فرماندهی و کنترل در جبهه ،ارتباطات ایمن و پردازش رایانهای است .یکیی از اجیزای
بسیار مهم سی.فور.آی ،سامانهی موقعیتیاک جهانی است که موجب مییشیود وضیعیت و مکیان
1 MOAB: Mother of all Bombs
2 C4I
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دقیق تمام چیزهای تحیت نظیارت متعلیق بیه دشیمن ییا نیروهیای خیودی آنهیا تعییین شیوند.
ایاالتمتحده سرمایهگذاری سنگینی برای "سامانههای مدیریت جبهه" که رایانهای شدهانید ،انجیام
داده است .این سامانهها بیدین منظیور طراحیی شیدهانید تیا دادههیایی دربیارهی عملییات جنگیی
جمییعآوری کییرده و آنهییا را بییهمنظییور برنامییهریییزی و اجییرا در اختیییار فرمانییدهان آنهییا قییرار
دهند(.اندیشگاه شریف)65 :1351 ،
مدل مفهومی:

شکل : 1مدل مفهومی تهدیدات هوایی علیه سامانههای راداری

03

01

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال پانزدهم ،شماره  ،69پاییز 1396

روششناسی
به دلیل آنکه در این پژوهش به دنبیال حیل مسیائل و تصیمیمگییری درسیت در حیوزهی پدافنید
غیرعامل سامانههای راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صیلّیاهلل علییهوآلیهوسیلّم)آجیا بیا تأکیید بیر
جنگ های آینده و تدوین راهبردهای مناسب در این خصوص بوده و سعی میشود بیا ایین اقیدام،
بومیسازی و تدوین و تشخیص مناسب بودن روشهیا و برنامیههیای توسیعه در ایین حیوزه نییز
حاصل گردد ،لذا این پژوهش از نوع کاربردی 1و توسعهای 2محسوک میگردد؛ همچنین بیهدلییل
آنکه موضوعی خاص از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان ،موردبررسی قیرار گرفیت ،لیذا از روش
آمیخته 3با تأکید بر روش موردی و زمینهای 1استفاده گردید.
جامعهی آماری این پژوهش نیز شامل دو جامعه یعنی جامعهی کلی و جامعیهی خبرگیان آگیاه بیه
حوزههای سامانههای راداری است که جامعهی کلی در استخراج عوامل محیطی و تهدیدات هوایی
سامانههای راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صلالهعلیهوآلهوسلم) آجا مساعدت نموده و بیهدلییل
لزوم آشنایی به دو حوزهی رادار و پدافند غیرعامل ،تعداد محدودی را شامل شده و بهصورت تمام
شمار جمعاً  15نفر را شامل شد .کمیت جامعهی آماری بهصورت جدول زیر است:
جدو ل :1حجم جامعه کلی
ردیف

حجم

عنوان جامعه
(علییهالسیالم)

1
2

اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی ،مالک اشیتر و دانشیگاه جیامع امیام حسیین

در

تخصصهای حوزهی سامانههای راداری و پدافند غیرعامل
مسلولین ستاد کل نیروهای مسلح در حوزهی پدافند غیرعامل و سامانههای راداری آشینا
به مسائل راهبردی

0
3

3

دانشآموختگان علوم دفاعی داعا

11

1

هیلترئیسه و معاونین تخصصی در ارتش و سپاه پاسداران

1

8

متخصصین حوزهی عملیات آفند و پدافند هوایی و پدافند غیرعامل در سیطح نیروهیای
ارتش و سپاه پاسداران و سازمان پدافند غیرعامل کشور

حجم جامعه کلی

27
15

1 Applied Research
2 Developmental Research
3 Mixed Research Method
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جامعهی خبره نیز جهت تأیید گزارههای راهبری و تولید ادبیات ،از بین خبرگان در تخصیصهیای
حوزهی عملیات پدافند هوایی به تعداد  17نفر بهصورت هدفمند انتخاک شدهاند.
تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش:در این بخش از پژوهش 18 ،تهدید حوزهی سامانههیای راداری
قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسیلّم)آجا ،بر اسا

طییف لیکیرت بیا ییک مقییا

8

گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی کم در قالب پرسشنامه در بین جامعه آماری  15نفره توزیع گردید:
جدول :2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جایگاه خدمتی
جایگاه خدمتی

فراوانی

درصد فراوانی

 15و کمتر

11

56

19

8

17

27

2

1

جمع کل

15

177

حجم نمونه آماری ،همان حجم جامعهی کلی بوده و بهصورت تمام شمار اقدام گردید و بهمنظیور
گردآوری اطالعات از دو روش میدانی و کتابخانهی علمی و تخصصی استفاده شد.
در این پژوهش ،پس از تعیین مفاهیم اصلی توسط جامعه خبره ،طی پرسشنامهای ،تهدیدات در بین
جامعه آماری مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول :3آزمون فریدمن
سؤاالت

میانگین مرتبه

سؤاالت

میانگین مرتبه

سؤاالت

میانگین مرتبه

سؤال 1

66967

سؤال 6

06103

سؤال 11

36603

سؤال 2

136115

سؤال 0

56697

سؤال 12

176222

سؤال 3

106806

سؤال 5

16168

سؤال 13

216081

سؤال 1

126357

سؤال 9

136903

سؤال 11

206070

سؤال 8

166093

سؤال 17

66872

سؤال 18

86299
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جدول :1رتبهبندی تهدیدات با آزمون فریدمن
مؤلفه

ردیف

رتبهبندی فریدمن

1

موشکهای بینقارهای یا استراتژیک

206070

2

موشکهای کروز

216081

3

سامانهی فرماندهی و کنترل دشمن

106806

1

مهمات هوشمند لیزری

166093

8

هواپیماها(بال ثابت و بالگرد) و پهپادهای تهاجمی

136903

6

موشکهای بالستیک تاکتیکی

136115

0

راکتهای کالیبر باال

126357

5

بمبهای الکترومغناطیسی

176222

9

موشکهای تاکتیکی هوا به سطح (تی.ای.ا .ام)

56697

17

بمبهای خوشهای (ام.اُ.اِی.بی)

06103

11

سامانهی جهانی مراقبت ،شناسایی و هدفگیری

66967

12

بمبهای گرافیتی(کربنی)

66872

13

هواپیماهای بدون سرنشین(پهپادهای) شناسایی

86299

11

جنگ الکترونیک

16168

18

موشکها و بمبهای هوشمند ،نفوذپذیر ،دوربرد

36603

نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف) نتیجهگیری:

برابر برآوردهای تهدید انجامشده ،در مقطع کنونی آمریکا را بهعنوان دشمن درجه اول خیود پییش
رو دارد و نیروهای نظامی این کشور با استقرار در کشورهای همسیایه بیهجیز روسییه ،جمهیوری
اسالمی ایران را ازنظر راهبردی در محاصره داشته و با برخورداری از فناوری برتر نظیامی ،بیدنبال
اجرای احتمالی عملیات جنگی علیه ج.ا.ا میباشد و مطابق رهنامیهی نییروی هیوایی ارتیش خیود،
مبنای عمل نظامی خود را بر تمرکز بر درگیری از حداکثر فاصله موردنیاز با تأکید بر عملیات هیوا،
زمین و جنگافزارهای دورایست ،بهمنظور دستیابی به شرایط قاطع ،قرار داده است .شیاید بتیوان
بحث برآورد تهدید را محدود به تهدیدهای آمریکا نمود ،چراکه کلیه کشیورهایی کیه منبیع بیالقوه
تهدید برای جمهوری اسالمی ایران هستند ،بهتنهایی توان حمله نظامی به اییران را نداشیته و تنهیا
آمریکا در صورت فراهم شدن پارهای شرایط ،از چنین توانایی بالقوهای برخوردار است.
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ب) پیشنهادها:

پیشیینهاد م ییگییردد نتییایج اییین پییژوهش بییه معاونییتهییای مربوطییه در قرارگییاه پدافنیید هییوایی
خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسیلّم)آجا ،ستاد آجا و به دنبال آن ستاد کل نیروهای مسلح برای بهرهبیرداری
راهبردی از آن ،اعالم گردد و معاونت جنگال و معاونت آمیاد و پشیتیبانی قرارگیاه پدافنید هیوایی
خاتماالنبیاء(صلّیاهلل علیهوآلهوسلّم) آجا بسترهای الزم جهت بهکارگیری مناسب از تکنیکهیا و تجهییزات
دفاع الکترونیک در رادارها را ایجاد و دستورالعملهای مربوطه را تدوین ،ابالغ و بر تمرین میداوم
و اجرای آنها نظارت نموده و گسترش شبکه یکپارچیه فرمانیدهی و کنتیرل جنیگ الکترونییک و
بومیسازی و تولید تجهیزات راداری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
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