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 چشم پدافند موشكي دشمن زير ضربه
  در رزمايش هاي پيامبر اعظم)ص( 14 و 15 در سال 1399 و آخرين رزمايش از اين 
سلسله يعني رزمايش پيامبر اعظم)ص(17 در هفته اول دي ماه1400، پيام هاي مهمي 
به دشمن در خصوص توان موشكي و پهپادي داده شد. پهپادهاي انتحاري بال دلتا با 
دقتي حيرت آور به اهدافي با ابعاد كوچك اصابت مي كنند. اين پهپادها به واسطه جنس 
مواد مورد استفاده، ابعاد نسبتاً كم و شكل طراحي، بازتاب راداري كمي دارند و پرواز در 

ارتفاع پايين هم بر دشواري كار پدافند هوايي اطراف هدف مي افزايد. 

جديدترين تير غيب ايران رسانه اي شد
  در گذشته موشك هاي راهبردي ايران به كالهك يا سرجنگي هايي مجهز بودند كه 
جداشونده و داراي سرعت هايپرسونيك بودند اما پس از جدايش ديگر قابل هدايت و 
اصالح مسير براي افزايش بيشتر دقت نبودند. در سال هاي اخير قابليت هدايت و اصالح 
مس��ير تا نقطه اصابت در سرجنگي هاي جديد براي اس��تفاده در موشك هاي مذكور 
افزوده شد، اما همچنان اين سرجنگي ها روي يك مسير بالستيكي مشخص حركت 
مي كردند. اين مسير با دقت خوبي توسط رادارهاي سامانه هاي دفاع موشكي دشمن 
قابل ترسيم بود و در نتيجه صرفاً سرعت باال و استفاده از مواد جاذب رادار مي توانست 

احتمال موفقيت دفاع موشكي دشمن را كمتر كند.

عبور از سپر موشكی دشمن با تغيير مسير سر جنگی 
  اكنون و به واسطه قابليت مانور و تغيير مسير سرجنگي و طي كردن مسيرهاي پيچيده تر نسبت به خط سير بالستيكي سابق، كار سامانه هاي دفاع موشكي دشمن براي پيش بيني 
مسير حركت و قفل راداري روي سرجنگي بسيار دشوار مي شود. به بيان بهتر، احتمال مورد اصابت قرار دادن سرجنگي موشك هاي مهاجم ايراني توسط سپر دفاع موشكي دشمن 
امروز به كمترين مقدار ممكن در مقايسه با گذشته رسيده اس��ت. اين امر ضريب تأثير حمله موشكي ايران را ضمن يادآوردي دقت نقطه زني موشك ها و قابليت هدايت آنها تا نقطه 

اصابت باز هم نسبت به گذشته افزايش مي دهد، زيرا به واسطه اين قابليت جديد كمترين تعداد سرجنگي براي دشمن قابل انهدام خواهد بود. 

سپر موشكی دشمن هم در امان نيست
  در رزمايش پيامبر اعظم)ص(14 مورد اصابت قرار دادن ماكت رادار س��امانه دفاع 
موشكي تاد كه نمايشگر دقت بسيار باالي موشك مورد استفاده بود، نمونه ای عملي از 
زير ضربه رفتن سامانه هاي مذكور در تهاجم موشكي به اماكن حساس دشمن است. 
اين امر نشان مي دهد پس از شليك موشك حتي خاموش كردن رادار هم براي مخفي 
نگه داشتن موقعيت آن و ممانعت از برخورد موشك فايده اي نخواهد داشت. موشك 
مورد استفاده سرعت بسيار بااليي هم داشت كه به خودي خود سبب دشواري واكنش 
سپر موشكي دشمن يا نااميدي از نقل مكان و جابه جايي آن مي شود، اما نكته جالب اين 
بود كه در مورد فوق، از موشكي با سرجنگي جداشونده استفاده نشده بود! بلكه از يكي 

از موشك هاي فاقد قابليت جدايش سرجنگي بهره برده شد. 

سرعت بيشتر موشک با جدا شدن سر جنگی
  الزم به ذكر است در موشك ها پس از اتمام كار موتور به علت نبود نيروي پيشران 
براي غلبه بر مقاومت هوا افت سرعت شروع ش��ده )در صورت حضور موشك در هوا و 
عدم خروج از جو( و بعداً در فاز شيرجه روي هدف به واسطه نيروي جاذبه كمي از اين 
افت سرعت جبران مي شود. براي كاستن هر چه بيشتر از افت سرعت پس از اتمام كار 
پيشران، يك راه جدا كردن سرجنگي از بدنه اي است كه ديگر به كار نمي آيد و صرفاً 
نيروي پس��ا )مقاومت هوا( توليد مي كند، ضمناً بايد در نظر داشت كه بازتاب راداري 
سرجنگي به واسطه ابعاد نسبي كوچك تر آن در مقايسه با بدنه كمتر بوده و در نتيجه 
احتمال درگيري مؤثر دفاع موشكي دشمن با يك سرجنگي كوچك و سريع با جدايش 

آن از بدنه كمتر هم مي شود. 

 سرجنگي جداشونده با سرعت ابرصوتي
  در رزمايش پيامبر اعظم)ص(15  عملكرد سرجنگي هاي جداشونده در معرض ديد 
قرار داده شد. عالوه بر تمرين انهدام پنج هدف با فاصله بسيار كم با دقتي مثال زدني، 
موشك هاي جديدتر كه سرجنگي جداشونده دارند هم مورد استفاده قرار گرفتند كه 
تصاوير دقيق و روشني از فاز نهايي اصابت آنها به هدف در اختيار رسانه ها قرار گرفت. 

نكته مهم در اين مورد هم س��رعت باالي پروازي اين س��رجنگي ها بود كه سوختن 
مواد فناش��ونده )Ablative( روي بالك هاي كنترلي، نش��ان از اين مورد داشت. در 
علم آيروديناميك در اغلب مراجع معتبر به سرعت پروازي باالتر از پنج برابر سرعت 
صوت يا باالتر از ماخ5، س��رعت ابرصوتي يا هايپرسونيك گفته مي شود. در اين رده 
از سرعت و بس��ته به ميزان انحناي س��طح مواجهه كننده با جريان هوا، اثري به نام 
گرمايش آيروديناميكي آشكار مي شود كه بار حرارتي واردشونده به بدنه را به شدت 
باال برده و در صورت عدم اتخاذ تمهيدات فني الزم سبب ذوب شدن سطح و در نهايت 
از بين رفتن وسيله پروازي مي شود. ارزش عملياتي سرعت پروازي باال خصوصاً براي 
موشك ها آنقدر است كه متخصصان، دشواري هاي مواجهه با گرمايش آيروديناميكي 
را به جان می خرند  تا براي رفع آن چاره انديش��ي كنند. نتيجه آن هم ساخته شدن 
موشك هايي با س��رعت پروازي حتي بيش از 30 برابر س��رعت صوت يا 30 ماخ در 
دنياس��ت. در ايران هم متخصصان صنعت هوافضا موفق به س��اخت موشك هايي با 
سرعت هاي هايپرسونيك ش��ده اند كه هم در رده انواع تاكتيكي و هم موشك هاي 
راهبردي حاصل شده اس��ت. در نتيجه اس��تفاده از اين موش��ك ها، نحوه مواجهه 
دشمن با تهاجم موشكي رزمندگان اسالم به نوع ديگري به چالش كشيده مي شود. 
در رزمايش پيامبر اعظم)ص(17 عالوه بر استفاده از موشك هاي دزفول و ذوالفقار 
مجهز به سرجنگي هاي جداشونده يك خبر بس��يار مهم ديگر هم در مورد آخرين 
پيشرفت حاصل شده در قدرت موشكي كشور اعالم شد. سردار حاجي زاده، فرمانده  
نيروي هوافضاي سپاه اعالم كرد: »موشك هاي ايراني به سرجنگي هاي هدايت شونده 

با قابليت مانور و تغيير مسير مجهز شده اند.«

 محمدحسين الهی 
در رزمايش هاي پيامبر اعظم)ص( كه س�ابقه اج�راي آنها به حدود 
دو دهه مي رسد، همواره دس�تاوردهاي جديدي به كار گرفته شده 
است كه س�بب ترس دش�من، بهت و حيرت تحليلگران خارجي و 
رضايت مردم و اميدواري دوستداران انقالب اسالمي در منطقه شده 
است. اين دستاوردها در حوزه هاي متنوعي از رزم بوده اند اما بيش از 
همه دس�تاوردهاي مرتبط با دريا به علت رويارويي مستقيم نيروي 
دريايي س�پاه با نيروهاي فرامنطقه اي در خليج فارس و تنگه هرمز 
و نيز دستاوردهاي مرتبط با نيروي هوافضا به علت تهديد مستقيم 
رژيم اش�غالگر قدس و پايگاه هاي امريكا در منطق�ه در كانون توجه 
بوده ان�د. در رزمايش هاي اخير يگان هاي ويژه نيروي زميني س�پاه 
هم با تجهيزات نوين و پيش�رفته و اجراي عمليات هاي آبي خاكي، 
هوانيروز، توپخانه و موش�كي و قواي زرهي اين نيرو  افزايش سطح 
توانمندي هاي خود را به رخ بدخواهان ايران اسالمي  كشيدند. امروز 
كه سابقه چشيدن سيلي موش�كي ايران بر صورت امريكا در خاطر 
آنها وجود دارد، دستاوردهاي حوزه موشكي بيش از پيش مورد توجه 
دشمن قرار گرفته است. حمله به پايگاه عين االسد در بامداد 18دي 
1398 به عنوان اولين پاسخ به ترور شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني 
هم از نظر دقت اصابت به نقاط و هم از جهت درك قدرت انفجار براي 
س�ربازان امريكايي و البته فرماندهان آنها ب�ه يادماندني بوده كه از 

البه الي سخنان اين افراد قابل دريافت است. 
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  سجاد مفيدی
نيروي دريايي س�پاه )ندس�ا( در تم�ام چند دهه 
گذش�ته از پاي�ان جن�گ تحميل�ي در مواجه�ه 
مستقيم و رودررو با دشمن اصلي انقالب اسالمي و 
ملت ايران يعني شيطان بزرگ، امريكا بوده است. 
در نتيج�ه، افزاي�ش حداكثري كمي�ت و كيفيت 
مؤلفه هاي ق�درت اين ني�رو همواره در دس�تور 
كار بوده و مواجهه پرقدرت با دش�من خصوصًا در 
س�ال هاي اخير كه مكرراً رخ داده نش�ان دهنده 

همين افزايش قدرت مستمر است. 
شش پايه قدرت اين نيرو شامل شناورهاي تندرو، 
قدرت موش�كي، يگان تكاوري، ي�گان هوادريا، 
پهپادها و زيردريايي هاست كه مورد آخر در حال 
تكميل و گسترش است. از س�ال گذشته جريان 
تحويل تجهيزات و تسليحات جديد و توانمندتر 
و نيز تسليحاتي كه براي اولين بار به سازمان رزم 

اين نيرو افزوده شدند، شروع شده است. 
        

  تجهيز ندسا به موشك بالستيك
از جمله تس��ليحاتي كه قباًل در سازمان رزم ندسا وجود 
نداشت، موش��ك بالس��تيك بود. راكت هاي توپخانه اي 
فجر3 و 5 و بعدها نمونه هدايت شونده فجر5 تنها سالح 
بالستيكي بود كه با نگرشي خاص در سازمان رزم ندسا 
حضور داشت، اما اكنون موشك بالستيك و آن هم از نوع 
نقطه زن به مجموعه تسليحات اين نيرو افزوده شده است 
كه از برد مناسب، دقت باال و كميت بهتري از نظر تعداد 

قابل حمل در هر واحد پرتابگر برخوردار است. 
 در رزمايش پيامبر اعظم)ص(17 مشخص شد كه عالوه 
بر پرتابگرهاي متحرك اين موش��ك ها كه از محفظه يا 
كنيستر پرتاب مي شوند، به ش��يوه مزرعه هاي موشكي 
در داخل زمين هم مخفي ش��ده اند تا در ش��رايط الزم 
براي واكنش بس��يار س��ريع عليه اهداف مشخص شده 
از قبل وارد عمل شوند. اين ش��يوه اختفا كه براي اولين 
بار در رزماي��ش پيامبر اعظم)ص( 14 در س��ال 1399 
مشاهده شد، ضمن ايجاد امكان واكنش بسيار سريع در 
موج اول درگيري امكان رديابي اي را كه توسط دشمن 

براي پرتابگرهاي متحرك موش��كي متصور است هم از 
وي مي گيرد. 

  قايق ه�اي س�پاه ي�ك گام ت�ا 200 كيلومتر بر 
ساعت

تحويل صده��ا فرون��د قايق تن��درو ب��ا ابع��اد و تناژ و 
مأموريت هاي مختلف شامل گشتي و اطالعاتي، نيروبر 
و تهاجمي ك��ه همگي داراي س��رعت هاي چند ده نات 
هس��تند، بخش��ي از تحول تجهيزاتي ني��روي دريايي 
سپاه در دو سال اخير بوده اس��ت. در آخرين مرحله كه 
شامل تحويل 110ش��ناور جديد بود، سه اتفاق مهم در 
كنار الحاق ش��ناورها مشاهده ش��د. اول اينكه تعدادي 
از قايق هاي مذكور شامل سريع ترين انواع ساخته شده 
براي ندسا بوده اند كه در دو سرعت 75 و 95 نات )139 و 
176 كيلومتر بر ساعت( حركت مي كنند. در آينده قرار 
است قايق هايي با سرعت 110نات يعني 203كيلومتر بر 

ساعت به ندسا تحويل داده شود. 
 س��رعت باالتر همواره يك برگ برنده براي قايق هاي 

تندرو در مواجهه با دشمن بوده است، زيرا كار مقابله 
با آنها را بسيار دشوارتر مي كند، اما طراحي و ساخت 
و آزماي��ش و تثبيت عملك��رد اين ش��ناورها در اين 
س��رعت هايي كه حقيقتاً به مرز اعجاب آوري در رده 
نظامي رسيده است كار س��اده اي نيست. متخصصان 
قدم به قدم و با ص��رف زمان و اج��راي پژوهش هاي 
پيوس��ته موفق ش��ده اند دان��ش و در مرحل��ه بعدي 
فناوري مورد نياز براي رسيدن به چنين محصوالتي 
را به دس��ت بياورند. حصول چنين موفقيتي س��بب 
شد پس از ندس��ا، در دنيا بازيگران ديگري هم سراغ 
افزايش سرعت در قايق هاي نظامي بروند اما همچنان 
س��پاه در اين عرصه با فاصله از ديگران پيشتاز است. 
قايق هاي تندرو ساخت ايران سبب شد دشمن مجبور 
به بازنگري ه��اي متع��دد در راهبرده��اي عملياتي 
خود در منطقه ش��ود، ضم��ن اينكه اي��ن قايق ها در 
اين سرعت هاي سرس��ام آور ذكر شده قابليت شليك 

موشك هاي كروز را نيز دارند. 

  دست موشكي شناورهاي تندرو باز هم بلندتر شد
نكته دوم پيرامون آخرين مرحله از تحويل ش��ناورهاي 
جديد به ندس��ا به همين موش��ك ها بازمي گ��ردد. قباًل 
قايق هاي تندرو از موش��ك هاي ظفر با ب��رد 25 و نصر 
با برد 35كيلومتر و در س��ال هاي اخير از موشك نصير 
با ب��رد 90كيلومتر اس��تفاده مي كردند ام��ا در جريان 
تحويل تجهيزات جدي��د به ندس��ا در آذر1400 اعالم 
شد كه برد موش��ك هاي كروز قايق هاي تندرو سپاه به 
150كيلومتر رسيده است. اين افزايش برد سبب امكان 
اجراي عمليات عليه ناوگروه هاي دشمن از فاصله هر چه 
دورتر و دشواري دشمن براي مواجهه با گروه قايق هاي 
مهاجم ايراني مي ش��ود. اين برد باالتر موش��كي سبب 
مي شود كه قايق هاي سپاه به ميزان بيشتري بتوانند زير 
چتر پدافند هوايي موشكي خودي مستقر در سواحل يا 
شناورهاي س��نگين تر هم قرار بگيرند، زيرا كمتر نياز به 

نزديك شدن به دشمن خواهند داشت. 
ارزش اين برد باالتر آنجا مشخص مي شود كه بدانيم به علت 

دشواري يافتن و انهدام موشك هاي كروز در حال نزديك 
شدن به شناور در فواصل دور خصوصاً وقتي اين موشك ها 
از زواياي مختلفي در حال نزديك ش��دن به ش��ناور هدف 
هستند، دش��من به ناچار بر شناس��ايي و انهدام قايق هاي 
تندرو پيش از شليك موش��ك ها تأكيد داشته و براي اين 
منظور سراغ راهكارهاي مختلفي رفته است. حال با بلندتر 
شدن دست موشكي شناورهاي تندرو سپاه به ميزان بيش 
از 65درصد نسبت به قبل، شعاع محدوده گشت و شناسايي 
دشمن و نياز وي به تعداد بيش��تري هواگرد و لزوم بيشتر 
فاصله گرفتن اين هواگردها از پوشش پدافند خودي براي 
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به عالوه برد بيشتر موشك هاي جديد كروز سبب مي شود 
تحت ش��رايطي و در صورت لزوم، امكان طي مسيرهاي 
پيچيده تر هم براي موشك در فرآيند تقرب به هدف ايجاد 
شود. اين امر و امكان حمله حتي از سمت مخالف، باز هم 

كار را براي پدافند شناور دشمن پيچيده تر مي كند. 

  اژدر هم به قايق هاي تندرو پيوست
س��ومين اتفاق مه��م در جري��ان آخري��ن مرحله از 
تحويل تجهيزات جديد به ندس��ا، الحاق اولين دسته 
از قايق هاي تندرو اژدرافكن در رده )كالس( عاش��ورا 
بود. در دهه 1380 تعدادي قايق موش��ك انداز در رده 
ذوالفقار مجهز به اژدر بودند اما قايق هاي رده عاش��ورا 
كه از نوع ريب33 هستند به علت فراواني بسيار باالتر 
در تعداد، ب��ا تجهيز به اژدر امكان توس��عه س��ريع تر 
قدرت تهاجمي با اين س��الح را دارن��د. اژدر مذكور از 
نوع كاليبر 324 ميليمتر و برد كوتاه است كه در ايران 
ساخته مي شود اما با بومي س��ازي هاي مهم در زمينه 

هوشمندي و برد. 
اژدرها سالحي براي مواجهه با زيردريايي ها، كشتي ها 
و حتي اژدرهاي بزرگ تر تهاجمي دش��من هستند. با 
تجهيز به اين س��الح، جبهه ديگري در مقابل دشمن 
از س��وي قايق هاي تندرو س��پاه گش��وده شده است؛ 
همان قايق هايي كه دش��من را در عرصه خليج فارس 
و تنگه هرم��ز به اس��تيصال و بيچارگي كش��انده اند. 
نمونه عملي اي��ن مدعا و آخرين مث��ال آن در جريان 
بازپس گيري نفت سرقت شده ايران در آبان1400 رخ 
داد كه شناورهاي غول پيكر امريكا و به بيان دقيق تر، 
ناوش��كن هاي چند منظوره آنها جرئت توس��ل به زور 
در متوق��ف كردن ع��زم رزمندگان اس��الم در نيروي 
دريايي سپاه را نداش��تند كه با تعدادي قايق تندرو و 
پهپاد در صحنه حاضر بودند. مثال بارز ديگر در جريان 
دستگيري تفنگداران دريايي امريكا در اطراف جزيره 

فارسي در سال هاي اخير بود. 
حال با مجهز شدن به اژدر، زيردريايي هاي امريكايي كه 
خيال مي كنند بي سر وصدا و به دور از چشم زنبورهاي 
زهردار ايران عمل مي كنند، در خطر آس��يب جدي و 
حتي انهدام در مواجهه با گ��روه اژدرهاي مهاجم قرار 
مي گيرن��د. ناگفته نماند ك��ه كش��ف زيردريايي هاي 
مختلف دشمن توس��ط رزمندگان اس��الم در ارتش و 
س��پاه براي اطالع ملت ايران چند باري رسانه اي شده 
و البته بارها هم رسانه اي نشده است تا دشمن از سطح 
توانمندي نهايي مدافعان ايران اسالمي بي اطالع بماند. 
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