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هفته گذش��ته خليج فارس و غرب تنگه هرمز شاهد برگزاری رزمايش پيامبر 
اعظم 14 س��پاه پاسداران انقالب اسالمی بود كه با مشاركت نيروی دريايی و 
نيروی هوافضای سپاه با اجرای سناريوها و سريال های مختلف در اين منطقه 

برگزار شد.
در اي��ن رزمايش عالوه بر ابعاد مختلف بين المللی و پيام های خاصی كه برای 
بيگانگان و خصوصا دش��منان فرامنطقه ای كه سال هاس��ت در منطقه خليج 
فارس حضوری نامشروع دارند، دستاوردهای دفاعی جديدی خصوصا در حوزه 
موش��کی به نمايش درآمد كه از س��ويی به لحاظ افزايش قدرت بازدارندگی 
كش��ور و از سوی ديگر افزايش س��طح فناوری های نوين دفاعی و تسليحاتی 

قابل توجه بود.
نمايش تس��ليحات جديد در اين رزمايش به خوبی بيانگر اين نکته مهم است 
كه اكنون پس از گذشت بيش از 40 سال از اعمال تحريم های تسليحاتی عليه 
كش��ورمان و پس از پشت سر گذاشتن تهديدها و چالش های مختلف امنيتی 
دفاعی در طول اين س��ال ها، امروز جمهوری اس��المی ايران و سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی بعنوان يك نيروی دفاعی راهبردی به ترازی از قدرت دفاعی 
رسيده است كه نه تنها قادر به خنثی كردن تهديدات ابرقدرت ها است، بلکه پا 
را فراتر گذاشته و در عرصه  فناوری دفاعی قادر به طراحی های منحصر به فرد 

و عملی كردن فرآيند »ايده تا محصول« است.
نيروی هوافضای سپاه كه از جمله نيروهای راهبردی دفاعی جمهوری اسالمی 
اي��ران اس��ت و پيش از اين هم دس��تاوردهای دفاع��ی منحصربه فردی را در 
مناسبت ها و رزمايش های مختلف به نمايش گذاشته بود، در رزمايش پيامبر 
اعظم 14 نيز چند دستاورد دفاعی خاص و منحصربه فرد خود را رونمايی كرد 

كه هركدام حائز نکات و ويژگی های منحصربه فردی است.
از جمله اين دس��تاوردها سرعت بسيار باالی موش��ك بالستيك ضد رادار در 
زمان اصابت به هدف -بيش آن آنچه كه قبال ديده ش��ده بود، است كه امکان 
رهگيری و هدف قرار گرفتن موش��ك های بالستيك توسط سامانه های سپر 
موشکی را غيرممکن می سازد. در گزارش پيشين به تشريح اين دستاورد مهم 

دفاعی پرداختيم.

اما مهم ترين و منحصربه فرد ترين دس��تاورد دفاعی كه در اين رزمايش شاهد 
آن بوديم و موجب حيرت بسياری از كارشناسان و ناظران بين المللی شده بود، 
ش��ليك موشك های بالستيك مدفون شده در زير خاك به سمت اهداف بود. 
موضوعی كه برخالف شليك موشك های بالستيك از سيلوهای زيرزمينی كه 
آن هم تنها در اختيار چند كشور محدود جهان قرار دارد، تاكنون سابقه ای از 

آن در دنيا وجود نداشت و فناوری آن تاكنون در انحصار ايران قرار دارد.
ت��وان موش��کی جمهوری اس��المی اي��ران از ديرب��از محل بح��ث و جنجال 
ابرقدرت های غربی بوده و آنها با ابزارهای مختلفی كه در اختيار دارند همواره 
تالش كرده اند عالوه بر اعمال فش��ار با متداول ترين ابزارش��ان يعنی تحريم، 
راهکارهای ديگری مانند خرابکاری صنعتی، تمركز بر نقاط ضعف و پيدا كردن 
اماكن و نقاط پايگاه های موش��کی ايران را هم دنبال كنند تا در صورت بروز 
جن��گ احتمال��ی، بتوانند با ضربه زدن به پايگاه های موش��کی ايران، آن را از 
كار انداخت��ه و برگ برنده ايران را از چرخ��ه عملياتی خارج كنند. اما در اين 
س��وی ميدان و در يگان موشکی هوافضای س��پاه نيز به دليل پويايی فکری 
و عملياتی اين مجموعه، هم��واره راهکارهايی برای غلبه بر تاكتيك هايی كه 
دش��منان برای ضربه زدن به توان اين يگان مد نظر داش��ته اند، پيدا كرده اند. 
از جمل��ه اولين راهکارهايی كه ايران برای حفظ و در امان نگه داش��تن توان 
موش��کی خود اجرا كرد، ساخت شهرهای موشکی و سيلوهای پرتاب موشك 
زيرزمينی در اقصی نقاط كش��ور بود. موضوعی كه به گفته سردار حاجی زاده 
فرمانده نيروی هوافضای سپاه از سال 1363 و پيش از ورود اولين موشك به 
كش��ور آغاز شده و تا به امروز هم شبانه روزی حفر تونل های برای حفاظت از 

توان موشکی ادامه دارد.
در حقيقت ساختار شهرهای موشکی ايران كه به صورت تونل های حفر شده 
در دل كوه با مهندس��ی و حف��اری خاص خود بود، ام��کان دپوی انبوهی از 
موشك های بالستيك در بردهای مختلف و شليك آنها از سيلوهای زيرزمينی 
را كه اين سيلوها نيز بخشی از شهر موشکی به شمار می آمدند فراهم می كرد 
و بدين ترتيب گام بسيار بزرگی در راستای محافظ�ت از اين توان برداشته شد. 
دومين راهکار يگان موش��کی سپاه كه عالوه بر قابليت حفاظت از داشته های 
موش��کی، قابليت های عملياتی نيز به همراه داشت؛ متحرك كردن سکوهای 
ش��ليك موش��ك های س��وخت جامد و به طور مشخص توس��عه اين مدل از 
موشك ها بود. پر واضح است كه موشك های سوخت مايع نيازمند مدت زمان 
چندين ساعته برای تزريق سوخت و ساير فرآيندهای قبل از شليك است. اين 
موضوع در حالی است كه موشك های سوخت جامد به چنين زمانی نياز دارند 
و به دليل قرار گرفتن س��وخت در موشك، همواره آماده شليك خواهند بود. 
اين ويژگی باعث می ش��ود تا موشك های سوخت جامد را بتوان از النچرهای 

متحرك با قابليت جابجايی سريع شليك كرد.
اما توس��عه و افزايش برد اين موش��ك به همينجا ختم نشد و در ادامه توسعه 
اين خانواده، موش��ك هايی مانند ذوالفقار با برد 700 كيلومتر و دزفول با برد 
1000 كيلومتر توليد ش��وند؛ همزمان با توس��عه موشك های سوخت جامد، 

س��اخت النچرهای متحرك برای حمل و ش��ليك اين موشك ها نيز از جمله 
مس��ائل مورد توجه يگان موشکی سپاه بود كه توانستند النچرهای مختلفی 
را برای ش��ليك به ص��ورت تك فروندی و يا چند فروندی موش��ك های اين 
كالس طراحی كنند. اين تالش منجر به اين ش��د كه در حال حاضر موشك 
بالس��تيك دزفول با برد هزاركيلومتر دوربردترين موشك بالستيك تاكتيکی 
دنيا لقب بگيرد. آنچه گفته ش��د تالش هايی اس��ت كه تاكنون يگان موشکی 
هوافضا برای حفاظت و افزايش تاكتيك پذيری موش��ك های بالستيك انجام 
داده اس��ت، اما در رزمايش پيامبر اعظم 14 سپاه پاسداران، نيروی هوافضای 
س��پاه دس��تاوردی ديگری را به نمايش گذاش��ت كه نمونه مشابهی در دنيا 
ندارد. موش��ك های مدفون ش��ده در زير خاك به يکباره ش��ليك می شوند و 
به س��مت هدف می روند. آنچه از تحليل تصاوير منتشر شده از اين دستاورد 
مهم برداشت می شود؛ مکانيزم عملکرد آن به اين گونه است كه موشك های 
بالستيك درون يك كپسول و يا كنيستر پرتاب عمودی موشك )VLS( قرار 
می گيرد و س��پس با حفر گودال های روی زمين، اين كپسول درون آن قرار 

داده می شود و روی آن را با خاك پر می كنند.
فناوری ساخت كپسول های پرتاب عمودی موشك كه در دو نوع پرتاب گرم 
و پرتاب سرد در دنيا وجود دارد از جمله فناوری های پيچيده ای است كه به 
خصوص در نوع پرتاب گرم نيازمند داش��تن فناوری س��اخت بسيار باال است 
چراكه كپس��ول يا محفظه ای كه موشك درون آن قرار می گيرد بايد قابليت 
تحمل دمای بس��يار زياد حاصل از احتراق موتور موشك در لحظات ابتدايی 
پرتاب را داش��ته باشد. در خصوص شليك موشك های مدفون شده سپاه زير 
خاك؛ بر اس��اس تحليل تصاوير منتشر شده، اين موشك ها از سامانه پرتاب 
عمودی ش��ليك گرم اس��تفاده می كنند چراكه در ثانيه های نخست شليك، 
ابتدا گاز و آتش حاصل از احتراق موتور موشك از دريچه های تخليه فوقانی، 
خاك های ريخته ش��ده به روی كپسول برای مدفون شدن آن را كنار می زند 
و مسير حركت موشك به بيرون از كپسول را باز خواهد كرد. البته بر اساس 
بررس��ی های صورت گرفته، تمام اين مکانيزم از زمان فعال س��ازی تا پرتاب 

موشك به بيرون در مدت زمانی كمتر از يك ثانيه انجام می شود.
درباره موش��کی كه از درون اين كپسول ها شليك ميشود اطالعاتی در دست 
نيس��ت و بنابر اعالم نيروی هوافضای س��پاه نام و مش��خصات اين موش��ك 
محرمانه اس��ت، اما بررسی فيلم منتشرش��ده از لحظه شليك اين موشك ها 
نشان می دهد كه دست كم دو نوع موشك شليك شده است كه هر دو موشك 

از نوع سوخت جامد هستند.
همچنين با توجه به پرتاب دو نوع موشك از زير خاك، می توان اين احتمال 
را ب��ه طور قوی در نظر گرف��ت كه اكثر موش��ك های مايل پرتاب و يا حتی 

عمود پرتاب هم قابليت شليك به اين روش را داشته باشند.
نکته ديگری كه از فيلم منتش��ر ش��ده قابل برداشت اس��ت، برخورداری اين 
موشك ها از س��امانه تغيير بردار رانش TVC اس��ت كه در پروفايل شليك 
آنها با توجه به تغيير جهت حركت موش��ك نس��بت به زاويه ش��ليك اوليه 
قابل مشاهده است. البته استفاده از چنين سيستم كنترلی در اين موشك ها 
طبيعی است چراكه موش��ك هايی كه از پرتابگرهای عمودی)VLS( شليك 
می ش��وند، برای هدايت به س��مت ه��دف بايد از اين روش كنترل اس��تفاده 

كنند.
 Thrust Vector( از سوی ديگر استفاده از سامانه كنترل تغيير بردار رانش
Control( هم در موش��ك های ايرانی پيش از اين مس��بوق به سابقه بوده و 

بعنوان مثال در موشك بالستيك قيام به دليل عدم وجود بالك برای هدايت 
و تصحيح مس��ير از اين سامانه استفاده شده است كه با بهره گيری از 4 عدد 
Jet Vane در قس��مت ن��ازل گازهای خروجی موش��ك و تغيير بردار رانش 
گازه��ای خروجی كار هدايت و اصالح مس��ير را انجام می دهد. همچنين در 
موش��ك پدافندی صياد-4 مربوط به سامانه پدافندی باور-373 نيز به دليل 
آنکه موشك به صورت پرتاب عمودی گرم عمل می كند، هم از كنترل تغيير 

بردار رانش استفاده شده است.
در حقيقت دانش��مندان موشکی كش��ورمان با تلفيق چندين فناوری خاص، 
توانس��ته اند چالش��ی بزرگ را برای سيس��تم های اطالعاتی دشمن به وجود 
آورن��د. چراك��ه اگر تاكنون آنه��ا با اس��تفاده از پايش تصاوي��ر ماهواره ای و 
رصد تحركات و جابجايی النچرهای ش��ليك قادر به كش��ف محل استقرار و 
ش��ليك موشك های بالستيك و يا پايگاه ها، شهرهای موشکی زيرزمينی و يا 
مراكز موش��کی بودند، از اين پس به دليل آنک��ه كوچکترين اثر و يا ردی از 
كپسول های شليك موشك مدفون شده در زمين وجود ندارد، قادر به كشف 

مکان دپو و شليك موشك های بالستيك نخواهند بود.
با اس��تفاده از اين روش شليك، كار شناسايی و كشف قطعی مراكز موشکی 
برای دش��من حتی با اس��تفاده از تصاوير ماهواره ای نيز غيرممکن می ش��ود 
چراكه آنها با توجه به ماندگاری باالی موش��ك های س��وخت جامد كه تا 15 
س��ال هم قابليت ماندگاری دارند، زين پس ه��ر چاله ای را يك هدف فرض 
می كنن��د كه قطع��ی بودن بودن اهداف برای آنها را دش��وار و حتی ناممکن 
خواهد ساخت. از ديگر نکات حائز اهميت اين رزمايش كه در تصاوير منتشر 
ش��ده قابل مالحظه است، شليك يك موشك بالستيك سوخت جامد جديد 
از پرتابگری جديد اس��ت كه حاكی از توس��عه گونه جدي��دی از پرتابگرهای 
محفظه ای يا كنيستر در يگان موشکی است. با توجه به ساختار محفظه های 
ش��ليك هم  مركز و مقايسه آن با نحوه شليك موشك های مدفون در خاك، 
می توان اين احتمال را به طور قوی در نظر گرفت كه كپس��ول های موش��ك 

فارس مدفون در خاك سپاه نيز از همين نوع باشند. 

امامصادق)ع(: سنگهای زيربنای اسالم سه چيز است: نماز، زكات و واليت 
كه هيچ يك از آنها بدون ديگری درست نمی  شود.
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