
  سجاد مفیدی
دور جدي��د مقابله ني��روي زميني س��پاه ب��ا مراكز تجم��ع و آموزش 
گروهك هاي تروريستي تجزيه طلب در اقليم شمال عراق پس از محرز 
شدن نقش آفريني آنها در اغتشاشات هفته هاي اخير در كشور آغاز شده 
است. بعد از ورود مجدد اين گروهك ها به فاز عمليات هاي مسلحانه كه 
به تحريك سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي مرتجع منطقه انجام شده، 
همواره س��پاه در مقاطع مختلف ضرباتي به اي��ن گروهك ها وارد كرده 
اس��ت. س��نگين ترين عمليات از اين دس��ت را مي توان حمله موشكي 
17شهريور1397 دانس��ت كه نيروي هوافضاي س��پاه با موشك هاي 
نقطه زن فاتح110 به محل جلسه مشترك اين گروهك ها با نمايندگان 
سازمان هاي جاسوسي خارجي حمله كرد و چندين نفر از سران آنها را 

به هالكت رساند. 
در جريان حوادث اخير كشور مشخص ش��د گروهك هاي تجزيه طلب 
مستقر در اقليم شمال عراق در حال نقش آفريني در جنايات سازمان يافته 
عليه امنيت مردم هستند. به گفته سردار محمد پاكپور، فرمانده نيروي 
زميني سپاه در برخي نواحي مرزهاي شمال غربي حتي »در حال حاضر 
افراد اين گروهك ها به جاي نيروهاي اقليم شمال عراق در مرز مستقر 
هستند« كه اين امر از نظر جمهوري اسالمي ايران غيرقابل پذيرش است. 
در نتيجه از هفته گذشته حمالت توپخانه قدرتمند سپاه شروع شده و 
در روزهاي گذشته هم با موشك و پهپادهاي انهدامي )انتحاري( عليه 

مواضع اين گروهك ها حمالت مؤثري صورت گرفت. 
اما محوريت حمالت اخير موشك بالستيكي به نام فتح بود. اين موشك با 
برد دست كم 120 كيلومتر به عنوان يكي از جديدترين محصوالت صنعت 
دفاعي كشور كه در سال هاي اخير معرفي شده به سرعت جذب يگان هاي 
موشكي نيروي زميني ارتش )نزاجا( و نيروي زميني سپاه )نزسا( و نيز 
نيروي دريايي سپاه )ندسا( شده است. تا پيش از به خدمت گيري موشك 
فتح از راكت هاي فجر5 و نيز نوع هدايت ش��ونده آنها ب��ا بردهاي 65 تا 
بيش از 100 كيلومتر در يگان هاي توپخانه اين سه نيرو استفاده مي شد 
كه نهايتاً چهار تير موشك روي يك پرتابگر متحرك قابل استفاده بود. 
همچنين در نزاجا و نزسا از راكت هاي زلزال و نازعات هم استفاده مي شد 
كه هرچند برد و قدرت تخريب خوبي دارند اما اوالً هدايت شونده نيستند 
و قابليت نقطه زني ندارند و دوماً به صورت تكي روي هر پرتابگر س��وار 
مي شوند. در س��ال هاي اخير در قالب طرح هاي لبيك براي نقطه زني و 
سوار كردن دو تير از اين س��الح ها روي هر پرتابگر در نزاجا پروژه هايي 
انجام شد، اما موشك فتح اساساً از ابتدا هدايت شونده بوده و نيز روي هر 

پرتابگر به تعداد شش تير قابل نصب است. 
  وارث جمع و جور فاتح110

اما در سال هاي اخير مشخص شد روند توسعه خانواده موشك هاي فاتح كه قباًل 
با بزرگ تر كردن آن و رسيدن به موشك هاي 

ذوالفقار و دزفول تا برد هزاركيلومتر در دست اجرا بود، اين بار معكوس شده 
و موش��ك هاي كوچك تري با همان طراحي فاتح110 در حال توسعه است. 
رفتن به س��مت ابعاد كوچك تر از فاتح110 ولي حفظ همان طراحي سبب 

شد تا ضمن حفظ اطمينان پذيري و دقت قبلي با كوچك سازي امكان 
به كارگي��ري تعداد ب��اال روي يك پرتابگر ممكن ش��ود. 

محصول اين تفكر موش��كي با برد 120 كيلومتر 
با دقت باالست كه شش تير از آن روي يك 

كاميون حمل مي شود و امكان استفاده 
از سرجنگي هاي متنوعي دارد. 

اين موشك به نام فتح در 
31 م��رداد 1399 

مشاهده شد. 

موشك فتح كه در رزمايش هاي سال هاي اخير سپاه خوش درخشيده 
اس��ت، براي اولين بار در رزمايش پيامبر اعظم)ص(14 در سال 1399 
بدون ذكر اسم و مشخصات و سپس در سالروز صنعت دفاعي در 30مرداد 
آن سال مش��اهده ش��د. در نگاه اول مش��خص بود اين موشك همان 
پيكربندي فاتح110 مشهور و خوش سابقه را به ارث برده اما به طور 

محسوسي در ابعاد كوچك تر ساخته شده است. 
در اواخر سال 1399 انبوهي از موشك هاي فتح در داخل محفظه 
پرتاب يا كنيس��تر اس��توانه اي به نيروي دريايي س��پاه تحويل 
ش��د و براي اولين بار اين نيرو را صاحب موش��ك بالستيك كرد. 
در تيرماه1400 هم موش��ك فتح به همراه پرتابگر 
ش��ش تايي متحرك به نيروي زميني س��پاه 
تحويل داده شد كه توان رزم اين نيرو را 

با دو مؤلفه افزايش قدرت آتش و توان نقطه زني بسيار بهبود بخشيد. 
  مشخصات فني فتح

اين موشك با پرتابگر ش��ش تايي كه محفظه پرتاب مكعب مستطيلي 
دارند هم ارائه ش��ده اس��ت. فتح موش��كي با طول 5هزارو175و قطر 
368ميليمتر اس��ت، ج��رم كلي787 كيلوگرم ك��ه 150 كيلوگرم آن 
سرجنگي بوده و پيشران سوخت جامد مركب يا HTPB به آن سرعت 
چهار برابر سرعت صوت يا چهار ماخ مي دهد. اين موشك عمر انبارداري 
بسيار خوبي كه دس��ت كم 10س��ال ارزيابي مي ش��ود، دارد و خطاي 
آن كمتر از 30متر اس��ت. كمينه و بيش��ينه برد آن 30 و 120 كيلومتر 
ب��وده كه آن را ب��ه جايگزين شايس��ته اي ب��راي راكت ه��اي نازعات و 
 رقيب جدي ب��راي خانواده راكت ه��اي هدايت ش��ونده فجر5 تبديل 

براي مقايس��ه راكت فجر5 در ك��رده اس��ت.  

مدل پايه خود با جرم حدود 907كيلوگرم و طول بيشتر از 6/4متر و قطر 
333ميليمتر به برد 75كيلومتر مي رسد. نمونه برد بلند و هدايت شونده 
آن هم با برد 150 كيلومتر 920كيلوگرم جرم و طول بيشتر از 6/4متر 
38 كيلوگرم سرجنگي كمتر نسبت به فتح دارد. موشك فتح كه با اسم 
صادراتي BM-120 عرضه مي شود، عالوه بر سرجنگي انفجاري شديد 
از س��رجنگي تركشي منفجرشونده در ارتفاع مش��خصي باالي هدف و 

سرجنگي نفوذگر در استحكامات و بتن هم مي تواند استفاده كند. 
بيش از 70موشك فتح در حمالت اخير نيروي زميني سپاه عليه مواضع 
تروريست هاي مس��تقر در اقليم شمال عراق شليك ش��ده و با دقت به 
مواضع و استحكامات آنها اصابت كرده است. در صورتي كه اين حمالت 
با راكت هاي هدايت شونده فجر5 انجام مي شد هم تعداد پرتابگر بيشتري 
نياز بود و هم بايد فاصله تا مواضع دش��من كم يا حت��ي در خاك عراق 
ورود مي شد، اما موشك هاي فتح سبب شدند بدون نياز به حركت دادن 
نيروهاي زميني و زرهي و توپخانه و به صورت واكنش سريع عليه مواضع 

دشمن عمليات مؤثري صورت پذيرد. 
ايران در چند س��ال گذش��ته تاكنون چندين عمليات رزمي موشكي با 
موشك هاي بومي نقطه زن خود داشته اس��ت. انهدام مراكز فرماندهي 
داعش در ش��رق س��وريه و در منطقه ديرالزور در خرداد سال1396 در 
عملياتي به نام ليله القدر با استفاده از موش��ك هاي ذوالفقار و قيام )كه 
در ادامه معرفي مي ش��ود( صورت گرفت. در حمله به جلس��ه مشترك 
تروريست ها با سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي مرتجع منطقه در كوي 
سنجر در كردس��تان عراق هم از موش��ك هاي فاتح110 استفاده شد 
كه در ش��هريور 1397رخ داد. كمي بعد و در عمليات ضربت محرم در 
مهر1397 عليه مراكز داعش مجدداً دو موشك ذوالفقار و قيام از گونه 
هدايت شونده به كار گرفته شد. اما عمليات حمله به پايگاه عين االسد در 
پاسخ به شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني كه اولين حمله نظامي به 
نيروهاي امريكايي پس از جنگ جهاني دوم هم به شمار مي رود، سپاه از 

موشك هاي فاتح313 و قيام استفاده كرد. 
اين عمليات ها ديگر رزمايش نبودند كه در خاك خودي اجرا شود و كسي 
بتواند نتايج آنها را مورد ترديد قرار دهد بلكه با اين عمليات ها خصوصاً سيلي 
سخت به امريكا در عمليات عين االسد، دقت باالي موشك هاي ايراني عماًل 
به جهان اثبات شد. امروزه توان موش��كي جمهوري اسالمي ايران چه در 
رده موشك هاي تاكتيكي و چه موشك هاي راهبردي به اصلي ترين مؤلفه 

بازدارندگي و در عين حال سريع ترين ابزار واكنشي كشور تبديل شده 
است كه اهداف ثابت و حتي شناورهاي دشمن را تا 

مسافت 2هزار كيلومتر در زمان بسيار كوتاهي 
نابود مي كند. 
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  محمدحسین الهی
رژه نيروهاي مس��لح كه در 31ش��هريور ماه هر س��ال به ياد آغاز دوران 
حماسه دفاع مقدس در همين روز در س��ال 1359 در سراسر كشور به 
صورت مشترك توسط ارتش، سپاه، فراجا و بسيج برگزار مي شود، همواره 
با رونمايي از تجهيزات و دستاوردهاي جديد نيروهاي مسلح همراه بوده 
است. امسال هم برخي تسليحات براي اولين بار در رژه رونمايي و برخي 
تجهيزات هم براي اولين بار در معرض ديد عموم و رسانه ها قرار داده شد. 

  تجهیزات زمیني
در حوزه رزم زميني تانك كرار به عنوان مهم ترين ارتقای صورت گرفته 
روي تانك هاي اصلي ميدان نبرد )MBT( در خدمت نيروهاي مسلح كشور 
در رژه حاضر شد. اين تانك با بهسازي تانك مشهور تي72 حاصل شده و 
براي هر دو نيروي زميني ارتش و سپاه در دست آماده سازي است. در سال 
گذشته خبر عملياتي شدن اين تانك در رزمايش پيامبر اعظم)ص(17 
در نيروي زميني سپاه اعالم شد. در شماره 6414 روزنامه جوان گزارشي 
پيرامون جنبه هاي مختلف بهس��ازي تي72 و حاصل شدن تانك كرار 

ارائه شده است. 
خودروي ضدمين و ضدكمين طوفان هم كه در س��ال هاي اخير ساخته 
شده و در مرداد1400 در بين تجهيزات تحويلي به نيروي زميني سپاه 
مشاهده ش��د، در رژه 31ش��هريور امس��ال حاضر بود. انواع خودروهاي 
راهكنش��ي )تاكتيكي( س��اخت داخل مجهز به موش��ك هاي ضدزره و 

تيربارهاي چرخان )گتلينگ( هم در اين رژه حضور يافتند. 
توپ هاي بهسازي شده خودكشش��ي ام109 نيروي زميني ارتش كه در 
مركز تخصصي تعميرات و ساخت شهيد زرهرن اين نيرو بازسازي و تعمير 

اساسي مي شوند، به همراه انواع كاميون هاي سنگين سري كيان در زمره 
تجهيزات نيروي زميني ارتش در رژه شهريور امسال به نمايش درآمدند. 

  سامانه هاي موشكي
در بين سامانه هاي موش��كي نيروي هوافضاي سپاه با دو موشك جالب 
توجه حضور داشت كه موشك خيبرشكن به عنوان يكي از جديدترين 
موشك هاي نقطه زن سوخت جامد ساخت ايران با برد هزارو450كيلومتر 
يكي از آنها بود. اين موشك به تعداد چندين تير روي پرتابگرهاي تكي از 
مقابل جايگاه عبور كرد. خيبرشكن در بهمن1400رونمايي شده بود، اما 
يك موشك جديد به نام رضوان هم براي اولين بار در اين رژه معرفي شد. 
رضوان به عنوان نسل ارتقايافته قيام با هدايت تا انتهاي مسير و سرجنگي 
هايپرسونيك و سوخت مايع با برد هزارو400كيلومتر معرفي شده و در 

كنار موشك هاي سوخت جامد كه در مرحله واكنش سريع عليه دشمن 
استفاده مي شوند، مي تواند از سيلوهاي زيرزميني يا پرتابگرهاي متحرك 
مورد اس��تفاده قرار گيرد. تا پيش از اين برد موشك هاي توسعه يافته از 
روي شهاب1 و 2 و در رده قطر بدنه 88 سانتيمتر به هزاركيلومتر رسيده 
بود كه مربوط به نسخه بهسازي شده اي از قيام بود. رضوان در ادامه اين 
سير به 40 درصد برد بيشتر و سرعت ورود به جو حدود هشت ماخ براي 

سرجنگي رسيده است. 
همچنين موشك هاي سوخت مايع قدر- اچ و عماد و موشك سوخت 
جامد دو مرحله اي سجيل همچون س��ال هاي گذشته در رژه حاضر 
شدند. اين موشك ها س��تون فقرات قواي موشكي جمهوري اسالمي 
ايران را در برد بلند از هزارو700 تا 2هزاركيلومتر تش��كيل مي دهند. 

عماد مجهز به سرجنگي هدايت شونده با قابليت اصالح مسير و دقت 
نقطه زني است. سجيل هم به عنوان يكي از مخوف ترين موشك هاي 
بالستيك كشور كه در كمتر از 15دقيقه به بيشينه برد خود مي رسد 
و از پرتابگرهاي متحرك قابل ش��ليك است، در س��ال هاي اخير در 
چندين رزمايش در برد نهايي خود آزمايش و روند آمادگي عملياتي 

آن ارزيابي شده است. 
موش��ك هاي بالس��تيك تاكتيكي فت��ح360 ك��ه روي پرتابگرهاي 
شش تايي در اختيار نيروهاي مس��لح در ارتش و سپاه قرار گرفته در 
اين رژه در معرض ديد قرار گرفت. اين موشك داراي برد 120 كيلومتر 
بوده و در رزمايش اخير نيروي زميني ارتش در زمره تجهيزات اين نيرو 

موفق به اصابت دقيق به هدف ازپيش تعيين شده گرديد. 

پدافند هوايي
دفاع هوايي در بيش از يك دهه اخي��ر جزو اولويت هاي اول نيروهاي 
مسلح كشور بوده است. با اس��تفاده از ظرفيت صنعت دفاعي و مراكز 
دانشگاهي و پژوهشي دستاوردهاي بسيار خوبي در اين حوزه حاصل 
شده است كه به صورت بومي و مس��تقل از كمك كشورهاي صاحب 
فناوري به ثمر رس��يده اس��ت. در رژه امس��ال عالوه بر س��امانه هاي 
بهسازي ش��ده تور- ام-1، نمونه س��اخت داخل آن يعني دزفول هم 
حاضر بود. س��امانه دزفول با ب��رد درگيري 12 كيلومت��ر در رزمايش 
مشترك پدافند هوايي سال گذشته با موفقيت هدف خود را در ارتفاع 

پايين منهدم كرد. 
يكي ديگر از جديدترين سامانه هاي پدافند هوايي برد كوتاه و متحرك 
س��اخت كش��ورمان به نام زوبين كه آن هم براي اولين بار در رزمايش 
مشترك پدافند هوايي سال گذشته ديده شده بود، در رژه امسال حاضر 
شد. اين سامانه از موش��ك هاي عمودپرتاب با برد 20 كيلومتر استفاده 
كرده و رادار كشف و ردگيري آن همراه پرتابگرها روي يك خودرو نصب 
شده است.  سامانه هاي مرصاد16 با موشك شلمچه2، صياد تاكتيكي 
كه به صورت عمود پرتاب با موش��ك جديد صياد3 استفاده مي شود، 
سامانه 15خرداد با رادارهاي فعال و غيرفعال )اكتيو و پسيو( و اجزايي 
از سامانه راهبردي باور373 و اس300 هم در بين تجهيزات حاضر در 
رژه مشاهده شدند.  اما يكي از دستاوردهايي كه براي اولين بار در اين 
رژه معرفي ش��د، نمونه برد بلند سامانه س��وم خرداد نيروي هوافضاي 
سپاه بود. سامانه سوم خرداد كه به واس��طه انهدام پهپاد فوق پيشرفته 
گلوبال هاوك امريكايي در خرداد 1398 به شهرتي جهاني دست يافته 
اس��ت تا پيش از اين برد درگيري 105 كيلومتري داشت. با استفاده از 
يك موشك جديد كه در قسمت پيش��ران )موتور( سوخت جامد قطر 
بيشتري نس��بت به مو  شك هاي فعلي اين س��امانه دارد، برد درگيري 
موشكي اين س��امانه به 200 كيلومتر ارتقا پيدا كرده است. با توجه به 
ماهيت متحرك اين سامانه، افزايش برد آن به 200 كيلومتر سبب بهبود 
چشمگير شعاع خطر براي پرنده هاي دشمن شده كه از مهمات دورايستا 
عليه اهداف زميني استفاده مي كنند. سوم خرداد برد بلند از سه موشك 
روي هر پرتابگر استفاده مي كند. سامانه سوم خرداد از رادار آرايه فازي 
با قابليت درگيري همزمان با چهار هدف برخوردار اس��ت و در س��ال 
گذشته امكان هدايت موشك هاي برد كوتاه 9 دي را هم پيدا كرده بود. 
در نتيجه سپاه با يك سامانه امكان پوشش از بردهاي چندده كيلومتري 

تا 200 كيلومتري را با موشك هاي متنوع به دست آورده است. 
 پهپادها

پهپادهاي ايراني كه امروزه در حال كسب ش��هرتي جهاني همچون 
موشك هاي بالستيك و پدافند موشكي بومي هستند، در رژه امسال هم 
حاضر بودند. پهپادهاي شناسايي و رزمي مهاجر6 و كمان12، ابابيل5 و 
نيز پهپادهاي كرار و ابابيل4 و آرش و يسير از جمله محصوالت صنعت 

پهپادي كشور بودند كه در اين رژه به نمايش گذاشته شدند. 
پهپاد اميد به عنوان يكي از طراحي ه��اي جديد كه براي اولين بار در 
فروردين امسال و بعداً در پايگاه پهپادي زيرزميني ارتش و نيز رزمايش 
مش��ترك پهپادي نيروهاي ارتش در ماه هاي اخير ديده شده بود، در 
اين رژه هم از مقابل جايگاه عبور كرد. اين پهپ��اد با برد باال و قابليت 
گشت زني، امكان حمله عليه اهداف راداري دشمن را با دقت بسيار باال 
دارد. پهپاد ديگري هم با پيكربندي بال دلتا و بدنه اي شبيه پهپادهاي 
برد بلند آرش در اين رژه براي اولين بار ارائه شد.  در سايه الطاف خداوند 
و تالش خستگي ناپذير متخصصان كشور و راهنمايي و نظارت فرماندهي 
كل قوا، نيروهاي مسلح كشور هر روز با دستاوردهاي جديد و مؤثري در 
حال ادامه مسير نوراني دفاع از اسالم و تماميت ارضي كشور هستند و در 
اين مسير به افتخارات بي بديلي دست يافته اند. اينكه امروز دنيا معترف 
به توان باالي پهپادها و موش��ك هاي ايراني بوده و از نقاط مختلف دنيا 
درخواست خريد و حتي دريافت خط توليد براي اين پهپادها وجود دارد، 
برگ تأييدي بر كارآمدي اين تجهيزات در دنياي امروز است. اميد مي رود 
در حوزه هايي مانند جنگنده و بالگردهاي رزمي جديد هم رزمندگان 
اسالم در ايران به تجهيزات روز مجهز شده اند تا آرايه تسليحات نيروهاي 

مسلح كشور كامل تر از قبل شود. 

      موشک سوخت جامد خیبرشكن
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       توپ خودکششی ام109 بازسازی شده       پهپاد جديد شبیه بال دلتا

 نمايش قدرت در زمين و هوا 
با ساخته هاي جديد صنعت دفاعي

مروري بر جديدترين دستاوردهاي نیروهاي مسلح

       پرتابگر 6 تايی موشک فتح

       موشک برد بلند سامانه سوم خرداد

       سامانه دزفول با برد کوتاه و ضد موشک کروز
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