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در هفته گذشته سه دستاورد مهم در 

محمدحسین الهی
   گزارش

عرصه موشكي و فضايي به اطالع مردم 
عزيز ايران رسيد: ارتقای برد سامانه 
پدافند هوايي موش�كي باور373 به بيش از 300 كيلومتر، پرتاب 
آزمايشي و زيرمداري ماهواره بر جديد قائم100 و اعالم خبر دستيابي 
ايران به موشك بالستيك هايپرسونيك با قابليت مانور باال در جو و 
خارج از جو. در اين گزارش مروري بر نكات مرتبط با اين سه دستاورد 
و اينكه چرا هر يك جهش�ي در عرصه خود محس�وب مي شوند، 

خواهيم داشت. 

  14آبان »ماهواره بر قائم100« اولين كاربر موتور رافع
اولين خبر ورود سپاه به عرصه فضا در پنجم ارديبهشت 1399 و با اعالم 
پرتاب موفق ماهواره نور-1 به مدار 425 كيلومتري توس��ط ماهواره بر 
س��ه مرحله اي »قاصد« منتشر ش��د. قاصد ماهواره بري سه مرحله اي 
بود كه در مرحله اول از موتور سوخت مايع موشك بالستيك قدر- اچ 
اس��تفاده مي كرد. در مراحل دوم و سوم آن از موتورهاي سوخت جامد 
جديد ساخت نيروي هوافضاي سپاه استفاده شده بود. همين ماهواره بر 
در 17 اسفند 1400 هم ماهواره نور-2 را به مدار برد. در بازه زماني ميان 
دو پرتاب مذكور اعالم شده بود كه ماهواره بر بعدي سپاه در تمام مراحل 

خود از سوخت جامد بهره خواهد برد. 
در 23دي ماه سال گذشته سردار اميرعلی حاجي زاده، فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه از آزمايش موفق جديدترين پيشران سوخت جامد نسل 
جديد س��پاه به نام »رافع« خبر داد. اين موتور همچون موتور سوخت 
جامد سلمان از فناوري بدنه فيبركربن كه بسيار سبك تر از بدنه فلزي 
است و نيز نازل يا خروجي متحرك بهره می برد و براي استفاده در مرحله 
اول ماهواره برها توسعه يافته است، اما ميزان رانش رافع بيش از 11برابر 
سلمان است و به 68تن مي رسد. س��لمان براي استفاده در مرحله دوم 
ماهواره برها ساخته شده و در بهمن1398 رونمايي شده بود. از سلمان 
در ماهواره بر قاصد به عنوان موتور مرحله دوم استفاده شد كه دو پرتاب 

و هر دو با موفقيت كامل انجام شد. 
در اعالم خبر آزمايش موفق موتور رافع اعالم شد كه قرار است در سال 
آينده از اين موتور به عنوان مرحله اول ماهواره بر بعدي سپاه استفاده شود 
كه توان حمل ماهواره هاي سنگين تر يا تعداد بيشتري ماهواره سبك را 
در يك پرتاب ايجاد مي كند. رانش اين موتور بيش از دو برابر رانش موتور 
س��وخت مايع فعلي در مرحله اول ماهواره بر قاصد است. موتور رافع به 
واسطه استفاده از خروجي متحرك، بهره وري باالتري نسبت به موشكي 
سوخت مايع همچون قدر- اچ يا سوخت جامد سجيل دارد كه در آنها از 
بالك هاي كنترلي در دهانه خروجي براي تغيير مسير استفاده مي شود. 
اين بالك ها بخشي از انرژي جنبشي گازهاي خروجي از موتور را هدر 
مي دهند اما نازل يا همان خروجي متحرك به واسطه نداشتن قطعاتي در 
معرض جريان خروجي موتور، اين عيب را ندارد ولی پيچيدگي فناورانه 
بسيار باالتر آن سبب شد متخصصان ايراني در دو دهه گذشته از روش 

نصب بالك كنترلي در خروجي استفاده كنند. 
نكته بسيار مهم ديگر در مورد رافع مدت زمان عملكرد اين موتور است. با 
توجه به ابعاد نسبتاً بزرگ اين موتور، رافع احتماالً مي تواند نيروي 68تني 
خود را در مدت زمان طوالني تري توليد كند كه اين به نوبه خود سبب 
افزايش قابل توجه ميزان محموله قابل حمل با ماهواره بري مي شود كه 

رافع در مرحله اول آن به كار رفته باشد. 
در هفته گذش��ته باالخره ماهواره بري كه رافع را در مرحله اول خود به 
همراه دارد، معرفي شد. قائم100 اولين نمونه از خانواده ماهواره برهاي 
تماماً سوخت جامد قائم است كه قرار است به ياري برنامه فضايي عقب تر 
از زمانبندي بيايند و نيازهاي ايران را در استفاده از فضا براي پيشرفت 
بهتر كش��ور رفع كنند. قائم100 اولين پرتاب تحقيقاتي و زيرمداري 
خود را با موفقيت پشت سر گذاشت. اين اولين آزمايش پروازي موتور 
رافع هم بود. به گفته فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه، قائم100 توان 
انتقال محموله بيش از 80كيلوگرمي را به مدار 500 كيلومتري دارد. 
در نتيجه تقريباً قائم100 جهش چهار برابري در ميزان محموله قابل 
حمل به مدار مذكور را در مقايسه با پرتاب نور-2 توسط ماهواره بر قاصد 

نشان مي دهد، اما قائم100 كه همانند قاصد از پرتابگر متحرك استفاده 
مي كند، به واسطه سوخت جامد بودن تمام مراحل، قابليت اطمينان باال، 
آماده سازي سريع براي پرتاب و در نتيجه امكان افزايش تعداد پرتاب ها 
در سال را دارد. به گفته فرمانده فضايي نيروي هوافضاي سپاه با وجود 
اينكه قائم100 هم وزن ماهواره بر قاصد است )حدود 18/8تن( اما توان 
حمل محموله آن به مدار به دو برابر ارتقا يافته اس��ت. اين گفته نشان 
مي دهد قاصد مي توانست تا 40كيلوگرم را به مدار منتقل كند. همچنين 
قائم100 برخالف قاصد و به واسطه عملكرد قوي نازل متحرك خود، 

نيازي به بالك هاي ثابت پايدارساز در انتهاي بدنه ندارد. 
به گفته فرمانده نيروي هوافضاي سپاه قرار است تا پايان سال، ماهواره 
تحقيقاتي ناهيد-1 توس��ط قائم به مدار منتقل شود. ناهيد-1 يكي از 
چندين ماهواره  بر زمين مانده ساخت زيرمجموعه هاي دولتي حاضر در 
برنامه فضايي كشور است كه به واسطه مشكالت ماهواره بر سفير-1 و 
آماده نشدن ساير ماهواره برهاي وزارت دفاع قرار است توسط قائم100 
به مدار منتقل ش��ود. ناهيد-1 براي آزمودن زيرسامانه هاي مخابراتي 
مختلف خصوصاً در باند ارتباطي Ku در پژوهشگاه فضايي ايران بيش 
از چهار سال پيش طراحي و ساخته ش��ده و نتايج عملكرد آن در مدار 
سبب مي ش��ود طراحي بهتر و دقيق تري براي ماهواره هاي مخابراتي 
كشور انجام شود. اين ماهواره وزني حدود 50كيلوگرم دارد و قرار بود با 
ماهواره بر سفير-1 در مدار بيضوي 250 در 375 كيلومتر با عمر مداري 
كمتر از سه ماه قرار بگيرد اما هم اكنون با قائم100 براي رفتن به مداري 
با ارتفاع دو برابر آماده مي شود و احتماالً بين يك تا دو سال مي تواند در 

مدار باقي بماند. 
خانواده ماهواره برهاي قائ��م در آينده با چند عضو بزرگ تر و توانمندتر 
تكميل خواهد شد. فرمانده فضايي نيروي هوافضاي سپاه در گفت وگو 
با ش��بكه خبري العالم تأكيد كرد كه »نتايج اولين آزمايش ماهواره بر 
قائم100 نش��ان مي دهد ماهواره با وزن 80كيلوگرمي را قادر است در 
مدار زمين قرار دهد، توسعه نس��ل هاي بعدي ماهواره بر قائم همچنان 
ادامه خواهد داشت تا امكان قرار گيري ماهواره با وزن 500كيلوگرمي در 
مدار زمين فراهم شود.« وي اذعان داشت: »قرار است بعد از ماهواره بر 
قائم100، قائم105 و تا قائم120 ادامه پيدا كند كه در هر مرحله عالوه 
بر اينكه ما يك محصول ماهواره بر خواهيم داشت، به موتورهاي جديد 
و بزرگ تر مي رس��يم و هر س��ال مي توانيم ماهواره هاي بزرگ تري به 
مدارهاي باالتر حمل كنيم.« طبق گفته اين فرمانده عالي رتبه سپاه، 

قائم120 ماهواره بري است كه به مدار ژئو خواهد رفت. 
  15آبان »باور373« و پشت سر گذاشتن »اس300« روس

با توجه به وجود تهديدات هوايي در بردهاي مختلف كوتاه، متوس��ط 
و بلند، وجود سامانه هاي پدافند موشكي در هر يك از اين رده ها براي 
مجموعه پدافند هوايي كشور الزم بود. برنامه ريزي براي خريد سامانه 
دوربرد اس300 روسي، پاسخي به بخش هايي از نيازمندي فوق بود. اين 
نياز در رده دوربرد به داليلي با س��امانه برد بلند اس200 به طور كامل 

قابل رفع نبود. 
بر اساس نيازهاي فوق و مشكالت موجود در سامانه اس200 ايران براي 
خريد سامانه پيشرفته اس300 كه از موشك هاي سوخت جامد بهره 
مي برد، اقدام كرد. پس از انتشار اولين اخبار از ورود سامانه اس300 به 
ايران، بالفاصله هيئتي از رژيم صهيونيستي به روسيه سفر كرد و در نتيجه 
تحويل سامانه ها به تعويق افتاد. نهايتاً مسكو در سال2010 با اين بهانه كه 
فروش اين سامانه به ايران خالف قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان 

ملل عليه ايران است، از تحويل آن به تهران امتناع كرد. 
به دنبال اين ماجرا، با پيشنهاد مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، 
متخصصان داخلي براي س��اخت نمونه داخلي مش��ابه از نظر مفاهيم 
عملياتي با س��امانه اس300 اقدام كردند. پوش��ش دادن كش��وري با 
مساحت زياد مانند ايران به واسطه سامانه هاي دوربرد كه از تعداد كافي 
موشك نيز برخوردار باشند، نتايج بسيار بهتري در ايجاد پدافند هوايي 
قدرتمند به دنبال دارد كه همين رويه در كنار استفاده از هواپيماهاي 
آواكس و هواپيماهاي جنگنده در كش��ورهاي پيشرو در عرصه دفاعي 

استفاده مي شود. 
در نتيجه پروژه طراحي و ساخت سامانه پدافند هوايي دوربرد موشكي 

ايران كه به نام باور373 معرفي شده است، پس از بدعهدي روسيه در 
تحويل سامانه دفاعي و غيرتحريمي اس300 در ايران كليد خورد. قرارگاه 
پدافند هوايي خاتم االنبيای ارتش به عنوان سفارش دهنده اين سامانه 
در كنار وزارت دفاع و شبكه همكاران بخش دفاعي در مدت زمان حدود 
10سال موفق به طي كردن مسير بيش از 30ساله اي شدند كه توسط 
نسل هاي مختلف سامانه اس300 روسي طي شده است ولي متخصصان 

ايراني به سامانه اي برتر از آن دست پيدا كردند. 
محصول نهايي پروژه باور373 در تابستان سال1398 رونمايي و تحويل 
نيروي پدافند هوايي ارتش شد. طي چند سال پيش از آن از برخي اجزاي 
سامانه مذكور از جمله رادارها و موشك و پرتابگر آن تصاويري منتشر 
شده بود اما در نمونه تحويلي س��ال1398، دست كم رادارهاي سامانه 
تغييرات محسوسي داشتند. اين امر نشان مي داد در مسير رسيدن به 
اولين نمونه نهايي ش��ده براي تحويل، تغييرات و بهبودهايي روي آنها 

ايجاد شده است. 
نمونه س��ال1398 از باور373 س��امانه اي ب��ا برد كش��ف 320 و برد 

ردگيري 260 كيلومتر اس��ت. برد موش��ك هاي اين سامانه از 
پنج تا 200 كيلومتر و مح��دوده ارتفاع هدف قابل 

درگيري از 100 متر تا 27 كيلومتر اس��ت. 
اين س��امانه قابليت پردازش همزمان 

اطالع��ات 200ه��دف و درگيري 
همزمان با شش هدف را براي هر 
آتشبار دارد. هر آتشبار سامانه 
ب��اور از دو رادار، يك��ي براي 
كشف اهداف و ديگري براي 
ردگيري آنها و تا شش پرتابگر 
چهارتايي موش��ك صياد4 
تشكيل مي شود. در فيلم هاي 
منتشرش��ده از ش��ليك هاي 

آزمايشي سامانه باور373 پرتاب 
عمودي به روش گرم و نيز اصالح 

مسير موشك به سمت هدف با استفاده 
از سامانه كنترل بردار رانش در نازل موتور 

سوخت جامد مشهود است. موشك صياد4 با 
وزن 2هزارو50كيلوگرم مجهز به رادار فعال براي قفل 

روي هدف در فاز نهايي حمله است و عملكرد سرجنگي 180كيلوگرمي 
قدرتمند آن با فيوز مجاورتي و برخوردي تكميل مي شود. اين موشك 

515ميليمتر قطر و 7/5متر طول دارد. 
  بهسازي باور373 در 16 ماه

در ادامه رسيدن به س��امانه پدافند هوايي موش��كي برد بلند، نيروي 
پدافند هوايي ارتش تصميم گرفت برد س��امانه ب��اور را ارتقا دهد. در 
نتيجه با مشاركت اين نيرو و وزارت دفاع به عنوان سازنده سامانه باور، 
از زمان شروع به كار ارتقا در كمتر از 1/5سال از آزمايش موفق باور در 
برد 150 كيلومتر، نسل جديدتر اين سامانه با برد بيشتر و قابل رقابت با 

سامانه اس400 هم توسعه يافت. 
به طور كلي اين توسعه شامل بهس��ازي رادارها براي كشف و ردگيري 
هدف در برد باالتر، افزايش توان پردازش براي كاس��تن هر چه بيشتر 
از زمان مورد نياز براي تجزيه و تحليل اطالعات اهداف و نيز س��اخت 
موشك صياد4بي با برد باالي 300 كيلومتر بوده است. برد رادار كشف 
اين سامانه از 320 تا 350 كيلومتر به 450 و برد رادار ردگير آن از 260 
به 400 كيلومتر افزايش يافته است. همچنين توان كشف اهداف از 200 
به 300 هدف ارتقا يافته اس��ت. با افزايش 50درصدي حاصل شده در 
برد موشك مي توان گفت امروزه سامانه باور373 ايراني سامانه مشهور 
اس300 روسي را كه برد موشك هاي آن نهايتاً 195 كيلومتر بود، به طور 

كامل پشت سر گذاشته است. 
براي آزمايش نسل جديد سامانه باور، پهپاد كرار  به عنوان هدف انتخاب 
شد كه براي اين آزمايش ارتفاع پروازي آن به بيش از 13 كيلومتر افزايش 
يافت. اين پهپاد با سرعت بيش از 600 كيلومتر بر ساعت و قطر بدنه و 
دهانه بال و طول نسبتاً كم خود شبيه سازي كننده يك هدف كوچك 

بود كه نهايتاً در برد 304 كيلومتري از محل استقرار سامانه باور با موشك 
صياد4بي مورد اصابت قرار گرفت. فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش، 
امير عليرضا صباحي فرد در گفت وگويي با رسانه ملي اذعان داشت: »اگر 
در اين آزمايش هم وس��واس به خرج نمي داديم، مي توانستيم هدف را 
در برد 320 كيلومتري منهدم كنيم.« اين گفته نشان مي دهد موشك 
صياد4بي برد باالتري از 300 كيلومتر دارد. اين فرمانده عالي رتبه ارتش 
جمهوري اسالمي ايران در مصاحبه ديگري با يك خبرگزاري داخلي به 
در دست اقدام بودن افزايش برد سامانه باور373 به 400 كيلومتر خبر 
داد كه در اين صورت باور ايراني رقيب اس400 روسي خواهد شد و در 
صورت افزايش تعداد اهداف قابل درگيري همزمان، باور چيزي از اين 

سامانه مطرح پدافند موشكي كم نخواهد داشت. 
سامانه جديد باور373 بهتر از نمونه سال1398 توانايي مورد اصابت قرار 
دادن موشك هاي بالستيك را هم دارد كه آزمايش ردگيري آنها توسط 
باور بهسازي شده هم با موفقيت صورت گرفته است. به گفته فرماندهان 
پدافند هوايي ارتش اين سامانه مي تواند با موشك هاي بالستيكي كه از 
برد هزار تا 2هزاركيلومتري شليك شده باشند، مقابله كند. در 
نتيجه برخي كشورهاي منطقه كه سعي در پر كردن 
زرادخانه نظامي خود با موشك هاي بالستيك 
صادراتي ديگر كش��ورها داش��تند، در 
مقابل اين تهديد با واكنشي از جنس 

باور ايراني رو به رو خواهند شد. 
باور ايراني نش��ان داد با صرف 
زم��ان كمت��ر از ي��ك دهه و 
مديريت خوب تم��ام منابع 
دانش��ي، فن��اوري و نيروي 
انس��اني نخب��ه، جمه��وري 
اسالمي ايران چگونه صاحب 
يك س��امانه پدافن��د هوايي 
بومي با توانايي ه��اي عملياتي 
باال و قابليت اطمينان كافي شد؛ 
اتفاقي كه مي تواند در مورد هواپيماي 
جنگنده كه نياز قطعي و مسلم امروز كشور 
اس��ت هم رخ دهد. س��امانه باور373 پس از 
چندين سال آزمايش هاي گوناگون توسط صنعت دفاعي 
و نيز نيروي پدافند هوايي ارتش، آميخته اي از تجارب س��نگين دفاع 
معجزه آساي پدافند هوايي در هشت ساله دفاع مقدس را با فناوري هاي 
روز براي نبرد با تهديدات روز و آينده به كار گرفته است. با توجه به بومي 
بودن اين سامانه، راه براي توسعه هر چه بيشتر آن در آينده و هر اصالح 
و بهس��ازي الزم هموار بوده و به ياري خداوند، باعث اميدواري بيش از 
پيش مردم و ترس دشمنان خواهد شد كه خواسته صريح فرماندهي 

كل قوا بوده است. 
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اما آخرين رخداد دفاعي شگفت انگيز در هفته گذشته مربوط به اعالم 
خبر دستيابي ايران به موشك هايپرسونيك جديد با قابليت مانور باال 
توسط فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه و در مراسم يادبود شهادت پدر 
موشكي ايران و ياران شهيدش و ساير ش��هداي موشكي بود. به گفته 
سردار حاجي زاده اين موش��ك توانايي مانور باال هم در داخل جو و هم 
در خارج از جو را دارد و در نتيجه مي تواند از همه س��پرهاي موش��كي 
توسعه يافته تاكنون و حتي تا چند دهه آينده عبور كند. وي همچنين 
تأكيد ويژه اي بر قابليت مورد اصابت قرار دادن سپرهاي دفاع موشكي 
توسط اين موشك سريع السير جديد داش��ت. در نتيجه با اين موشك 
جديد و انهدام سپرهاي موش��كي راه براي تهاجم موشكي گسترده و 

سنگين با ساير موشك هاي موجود بيش از گذشته باز مي شود. 
در گذشته ايران نشان داده بود برنامه هاي ويژه اي براي انهدام سامانه هاي 
دفاع موشكي دشمن دارد. در رزمايش پيامبر اعظم)ص(14 مورد اصابت 
قرار دادن ماكت رادار سامانه دفاع موشكي تاد كه نمايشگر دقت بسيار 
باالي موشك مورد استفاده بود، بياني 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 
نگهداشتن 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. 
اما دس��تيابي ايران به سالح موش��كي هايپرس��ونيك با قابليت مانور 
باال در تم��ام اليه هاي ارتفاع��ي، به يكب��اره اتفاق نيفت��اده و مراحل 
توسعه خود را توسط متخصصان كش��ور طي كرده است. در رزمايش 
پيامبر اعظم)ص(17 در زمستان1400 عالوه بر استفاده از موشك هاي 
دزفول و ذوالفقار مجهز به س��رجنگي هاي جداشونده يك خبر بسيار 
مهم ديگر هم در مورد آخرين پيشرفت حاصل شده در قدرت موشكي 
كشور اعالم شد. سردار حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در اين 
رزمايش اعالم كرد: »موشك هاي ايراني به سرجنگي هاي هدايت شونده 
با قابليت مانور و تغيير مسير مجهز ش��ده اند.« در نتيجه مشخص شد 
در ايران هم متخصصان صنعت هوافضا موفق به ساخت موشك هايي 
با سرعت هاي هايپرس��ونيك ش��ده اند كه هم در رده انواع تاكتيكي و 
هم موشك هاي راهبردي حاصل ش��ده است. در نتيجه  استفاده از اين 
موشك ها نحوه مواجهه دشمن با تهاجم موشكي رزمندگان اسالم به نوع 

ديگري به چالش كشيده مي شود. 
در گذشته موش��ك 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 مسير تا نقطه اصابت 
در سرجنگي هاي جديد براي استفاده در موشك هاي مذكور افزوده شد 
اما همچنان اين سرجنگي ها روي يك مسير بالستيكي مشخص حركت 
مي كردند. اين مسير با دقت خوبي توس��ط 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.  اما به واسطه قابليت مانور و تغيير مسير سرجنگي و طي 
كردن مسيرهاي پيچيده تر نس��بت 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 با استفاده از س��رجنگي های مانوردهنده به كمترين 
مقدار ممكن در مقايسه با گذشته رسيده اس��ت. اين امر ضريب تأثير 
حمله موشكي ايران را ضمن يادآوري 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.  اما حاال و با افزوده شدن قابليت هاي جديد ديگر به 
كالهك هاي مانورپذير، هم اين توانمندي افزايش داده شده و هم قابليت 
مذكور در هر دو بخش داخل و خارج جو در دسترس قرار گرفته است. 
براي افزايش قابليت تغيير مسير در داخل جو، يك نيازمندي استفاده 
از پيشراني با حجم سوخت بيشتر يا استفاده از يك طراحي متفاوت در 
شكل سرجنگي موشك هاست. ايده هاي مختلفي در كشورهاي صاحب 
سبك و پيش��رو در عرصه هوافضا در اين زمينه ديده شده است و بايد 
منتظر ماند تا با انتشار تصوير يا اطالعات بيشتر از دستاورد جديد ايران، 

در اين زمينه اطالع رساني كرد. 
الزم به ذكر اس��ت مانور يك جس��م پروازي در داخل جو مي تواند هم 
توسط كنترل بردار رانش و هم بالك هاي كنترلي انجام شود اما عملكرد 
اين بالك ها وابسته به وجود هواست، بنابراين خارج از جو تنها با كنترل 
بردار رانش يا استفاده از رانشگرهاي جانبي امكان تغيير مسير و مانور 
وجود دارد. در نتيجه دستاورد جديد اعالمي توسط سردار حاجي زاده 
داراي قابليت هاي متفاوتي نسبت به نمونه اعالم شده در سال گذشته و 
رزمايش پيامبر اعظم)ص(17 است. به گفته وی »آزمايش هاي موشك 
هايپرسونيك انجام شده است و در آينده و در يك فرصت مناسب اين 

موشك رونمايي خواهد شد.«

نگاهي به 3 دستاورد مهم اعالم شده در هفته گذشته

یک هفته با جهش هاي فناوري موشكي و فضایي ایران

  رادار كشف هدف در سامانه باور373

  انهدام ماكت مركز توسعه سالح اتمی رژيم صهيونيستی 
       در رزمايش سال 1400

  پرتابگر متحرک ماهواره بر قائم100 در پايگاه فضايی شاهرود  موشك صياد4بی در حال قراردهی در پرتابگر خود
        متعلق به سپاه

  آزمايش زمينی موتور رافع در سال 1400
 14

00 
ال

ر س
ه د

شد
ی 

ماي
رون

ده 
هن

ر د
انو

و م
ده 

شون
ت 

داي
ی ه

نگ
رج

  س

  ماهواره بر قائم100 با موتور قدرتمند رافع در مرحله اول  مقايسه پوشش سامانه پدافندی با بردهای 200، 300 و 400 كيلومتر روی كشور  شليك موشك صياد4بی

ن�ور  ما
ي�ك جس�م پ�روازي در 

داخ�ل ج�و مي توان�د هم توس�ط 
كنترل بردار رانش و هم بالك هاي كنترلي 

انجام ش�ود اما عملكرد اين بالك ها وابس�ته 
به وجود هواس�ت، بنابراين خ�ارج از جو تنها با 
كنترل ب�ردار رانش يا اس�تفاده از رانش�گرهاي 
جانبي امكان تغيير مسير و مانور وجود دارد. در 
نتيجه دس�تاورد جديد اعالمي توس�ط سردار 
حاجي زاده داراي قابليت هاي متفاوتي نسبت 

به نمونه اعالم شده در س�ال گذشته و 
رزمايش پيامب�ر اعظم)ص(17 

است


