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به پاس فداكاری ها ،ايثارگریها و بركت خاون شاهدای واالمقاام،
نصيب رزمندگان اسالم نمااوده و از سينااههای جوشاان آنهاا باه
سينههای پاك و تشنة نسل جوان انقالب اسالمی منتقل میگردد.
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حضرت اماام خامناهای و بنيانگااااری امياار سارافااراز ارتاش اسااالم
«شهيد سپهبد علی صيادشيرازی» و حمايتهاای ماادی و معناوی مقاام
معظم رهبری و فرماندهی كل قوا ،اين رسالت مهام را باا روحياه متعاالی
بسيجی برعهده گرفته و مفتخر است كه با الهاام از كالم ناورانی خداوناد
متعال مبنی بر « َوالاااي َن جااهاددوا فيناا َل َنهادي َّن ُهم ُس ُاب َلنا َو ا َّن َ
اللاه َل َما َ
ُ
الم ْحسنين» ،با صداقت و تالش دستهجمعی در ايان وادی مقادس گاام
نهاده و اين رساالت افتخاارآمياز را كاه با گارايش «پژوهشای ا فرهنگای ا
عملياتی و آموزشی» شكل گرفته است اداماه دهاد و در ايان راه امياد باه
لطف و ياری خداوند متعال دارد.
شيوه كار هيئت معارج جنگ در گردآوری تجارب جبهههای
نبرد از سال  32تا  31بدين ترتيب باوده اسات كه براساس زماان و
مكان هر عمليات ،جمعی از رزمندگان اساالم كاه در آن عملياات
نقش مهمی را برعهده داشتااهاند بااه مناطقااه عملياات عزيمات
نمااوده و بااا يااادآوری خاطااارات خاااود در صحناااه نبااارد و
بارداشاااتهای تحاري ااری ،صااوتی و تصااو يری ،مجموعااهای از
حقايق و واقعيتهاای تلاا و شايرين را گاردآوری نماوده اسات.
هيئت معارج جنگ از سال  31تا سال  43تعداد  831عنوان كتاب
مستند درباره وقاي هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.
شش

آموزش معارج جنگ نيز از سال  8233باه صاورت نظاری و
ميدانی برای هر دوره از دانشجو يان ساال 2دانشاگاه افساری اماام
علی (ع) نيروی زمينی و از ساال  8213بارای كلياه دانشاگاههای
افسری زمينی ،هوايی ،دريايی و فارابی ارتاش جمهاوری اساالمی
ايران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش اين كتاب بايش از  31هازار
نفر از فارغالتحصيالن دانشگاههای مزبور را در دو مرحله نظاری و
ميدانی آموزش داده است .از سال  8243نيز دانشگاه قرارگاه پدافند
هوايی خاتماالنبياء به مجموعه آموزشی ماكور اضافه گرديد.
هيئت معارج جنگ همچنين از سال  8211آموزش كاركناان
وظيفه در مقاط تحصيلی فاو ديپلم ،ليساان ،،فاو ليساان ،و
دكترا در مراكز آموزش وظيفاه را پیريازی نماود و ايان عزيازان در
زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزيمت به يگانهای سازمانی خود
به مدت  86ساعت آموزش معارج جنگ را در ساعات فو برناماه
طی نموده كه تا زمان چاپ اين كتااب بايش از  311هازار نفار از
كاركنان وظيفه كه فارغالتحصيل دانشگاهها و مراكز آماوزش عاالی
كشور میباشند ،آموزش نظری معاارج جناگ را فارا گرفتهاناد .از
سال  8241افسران دوره عاالی رساتهای ،در هار دوره باه مادت 1
ساعت و تا سال  43تعداد  3233نفر آموزش معارج جنگ را طی
نمودهاند .از بهمان ساال  8242تااكنون نياز تعاداد  31هازار نفار
سربازان ديپلم و زير ديپلم در هار دوره باه مادت  1سااعت تحات
آموزش معارج جنگ قرار گرفتهاند.
هیئت معارف نگو «شهید سپهبد علی صیاثشیراز ی»
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پیشگفهار
فرماندهی معظم كل قوا:
«حساسیتها ثغدغههوای مهوم مومار یوت پدافگودی
گایای ای

اقعیت است که باید نقاط آسیبپوذیر هموه رای-

کارهای ممک ثشم را شگاسایی کگید برای ماانهه با تمام
آنها رایحل برنامه مشخص ثاشهه باشید».
44/26/12

آنچااه را در اياان چنااد صاافحه بااه صااورت مختصار
مشاهده میفرمايياد راهنماا و الگاويی اسات برگرفتاه از
ف ارامين حكيمانااه فرماناادهی معظاام كاال قااوا ،جهاات
راهنمااايی و طراحاای (جنااگ ،نباارد يااا درگيااریهااای)
ناهمطراز در پدافند هوايی.
گرچه حرج اول در درگيریهای نااهمطراز ،ابتكاار،
خالقيت و نوآوریهای پرسنل درگير در عمليات اسات و
چ گونگی آن را صحنه نبرد ديكته خواهد كارد ،ولای نيااز
است جهت اجرای درگيریهای ناهمطراز باتوجه باه ايان
اصول ،دستورالعملهای دقيق و حسابشده نوشته شود،
به گونهای كه مان خالقيتها در صحنه نبرد نگردد.
8
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به زمان نوشته شدن اين مطالب توجه داشاته باشايد،
چون در بخش هوافضا ،فناوریها به صورت باورنكردنی
در حال توسعه و تغيير است.
امروزه جنگهای نامتقارن يا ناهمطراز در راهبردهای
نظامی جهان ،چه در كشورهای صاحب قدرت برتر و چه
ً
كشورهای با توان پايينتر كاربرد وسيعی پيدا كرده و تقريبا
تمام نيروهای نظامی مستقل و صاحب انديشه در جهان،
جهت چگونگی بكارگيری آن و يا خنثیساازی آن چااره-
انديشی میكنند.
احتمال باالی تهاجماات هاوايی ،كشانده و مخارب
بودن تجهيزات هوايی امروزی و آسانی و سارعت بااالی
اينگونه حمالت باعا گردياده ياورشهاای هاوايی در
باالترين ردههای تهديد امروز كشور ما باشد و در نتيجاه،
دفاع در مقابل تهاجمات هاوايی بااالترين اولوياتهاای
امور نظامی امروز كشور را به خود اختصاص دهد.
فرماندهی معظم كل قوا:
«پدافگد امر ز ثر ا ایت ا

امار نظامی کشار است».

به نظر میرسد ،اقدام نامتقارن در درگيریهای هوايی
به مراتب امكانپايرتر از ساير درگيریهاست و نتايج

پيشگفتار 2/

حاصله از آن به مراتب چشمگيرتر و سرنوشتسازتر از
اقدامات نامتقارن در ساير امور نظامی است .شايد هم
اين نظريه ريشه در تعصبات تخصص داشته باشد.
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ناهمطرازی ثر پدافگد هاایی
گرچه در معنا و مفهاوم« ،برابار ،همگاون ،متقاارن،
همطراز» با هم تفاوتهای زيادی دارند ،ولای باه علات
اينكه در مجموعه پدافند هاوايی واهه نااهمطراز كااربری
بيشتری دارد و نسبت به بقيه كلمات مصطلحتر گردياده،
لاا سعی میكنيم بيشتر از واهه نااهمطراز در نوشاتههاای
خود استفاده كنيم.

تهدید ناهمطراز
اگر با كشور يا نيرويای كاه از تاوان هاوايی و قادرت
خنثیسازی پدافند هوايی باالتر از تاوان ماا باا توجاه باه
فناوریها و حجم تجهيازات روباهرو گارديم ،باا تهدياد
هوايی ناهمطراز روباهرو هساتيم كاه باياد خاود را بارای
نبردی ناهمطراز با او آماده نماييم.

تعریف نبرث ناهمطراز ثر پدافگد هاایی
در زمانی كه با بكارگيری اصول ،روشهاا ،دساتور-
العملهای جاری ،مصوبهها و آموزشهای داده شاده باه

هدج از درگيری ناهمطراز در پدافند هوايی 3/

پدافند هوايی قاادر باه روباهرويای و ايساتادن در مقابال
دشمن ،به علات هامساطح نباودن فنااوریهاا و حجام
تجهيازات ،نباشاايم و در صااورت روباهروياای مسااتقيم و
متعارج با دشمن شكست خود را قطعی بدانيم ،به جنگ
ناهمطراز متوسل میشويم.

هدف از ثرگیری ناهمطراز ثر پدافگد هاایی
در يک درگيری ناهمطراز ،سعی ما بر آن خواهد باود
كه با پايرش بعضی خساارات و اجتنااب از روباهرويای
ً
مستقيم با توانمندیهای محرز دشمن ،با شيوههای كامال
متفاوت با شايوههاای متعاارج و باا اساتفاده از اساتتار،
فريااب ،جابجااايیهااای باار آسااا و بكااارگيری حااداكثر
توانايیهای خود ،روی نقاط ضعف نسبی دشامن تمركاز
نموده و بهترين بهره را از آسيبپايریهای او بباريم و تاا
آنجا كه ممكن است ،از توانمندیهای او بكاهيم تا باع
تضعيف عزم و اراده او در درگيریهای دشمن شاويم و از
وقوع عمليات كلی كه برتری مطلق او بر حريم هوايی ماا
را در پی خواهد داشت ،جلوگيری كنيم.
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شاکلههای اصلی پدافگد هاایی
در حال حاضر ،پدافناد هاوايی جمهاوری اساالمی
ايران از سه عنصر اصلی تشكيل شده كه مجموعه اين سه
عنصر اساس و بنياد پدافند هوايی است.
 .8حسگرها (سنسورها) :باه روشهاای گونااگون،
وجود شيئی پرناده را در فضاای كشاور كشاف
نمااوده و از محاال و نحااوه فعالياات آن شاابكه
يكپارچاه ،پدافناد هاوايی را باه طار مختلاف
مطل مینمايد.
 .3بازوهااای اجراياای :مجريااان سيسااتم يكپارچااه
پدافنااد هااوايی هسااتند و وظيفااه درگيااری بااا
متجاوزين به حريم هاوايی ياا دشامن را تحات
فرمان و كنترل سيستم فرماندهی به عهده دارناد
ً
و از دو بخش كامال مجزای هواپايه و زمينپاياه
تشكيل شدهاند.
 .2شبكه كنترل و فرماندهی :مسئوليت جم آوری،
تجزيه و تحليل و تطابق اخبار و گزارشات را باه
صورت لحظهای در كل شبكه و اطالعرساانی،

حسگرها 3/

كنترل و صدور فرامين به اعضاء شبكه يكپارچاه
پدافند هوايی را به عهده دارد.
 .1حسگرها :از عناصر زير تشكيل شدهاند كه در
اكثر مواق فعاليت آنها مكمل يكديگرند:
ا ف) راثارهای اکهیا:
با ارسال امواج و تجزيه و تحليل برگشتیهای امواج
ارسالی به وجود و محل اشياء پرنده در فضای كشور پی
میبرد .در زمان صلح و درگيریهای همطراز و حتی
درگيریهای رقيق ناهمطراز ،اصلیترين حسگر شبكه
پدافند هوايی است كه نقش اصلی كشف و شناسايی و
رهگيری اشياء پرنده ناشناس را به عهده دارد .به علت
پخش دائمی امواج ،محل آن برای دشمن كشف شده و
حفظ و نگهداری آن در نبردهای ناهمطراز كار فو العاده
مشكلی میباشد.
ب) راثارهای پسیااماانی:
از اين رادارها در مقياس پايين و ناقص به عنوان شنود
استفاده میشود.
با دريافت امواج ساط شده از اشياء پرنده و تجزيه و
تحليل آنها ،وجود موقعيت و حتی نوع اشياء پرنده را در
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فضا كشف و شناسايی میكند .در صورت طراحی
صحيح و همراه با حجم مقبول ،جايگزين مناسب و
جوابگو برای رادارهای اكتيو است .اطالعات بدستآمده
از بخش شنود آنها عالوه بر تصوير بدستآمده لحظهای
از تقاط امتداد سمت دريافتی امواج آنها حالل
معضالت بيشماری از پدافند هوايی است .تنها ضعف آن
خنثی شدن در سكوت محض راديوئی دشمن است.
ج) ثیدیبانی بصری:
گرچه پوشش كلی كشور توسط آن كار سختی است
و اداره دائمی آن طاقتفرساست ،ولی در وضعيت فعلی،
اگر پوشش كاملی از آن ايجاده شده باشد و به سيستم
ارتباطی امن غيرقابل نفوذ توسط دشمن تجهيز شده
باشد ،با يک وسيله ساده الكتريكی میتواند كارآئی
فو العاده بااليی داشته باشد و در يک جنگ ناهمطراز،
يک سيستم حسگر كارا و كامل خواهد بود كه دشمن به
راحتی قادر به خنثیسازی آن نيست.
ث) سیسهمهای پسیا حرارتی تلایزیانی:
حسگرهای مناسبی هستند و احتمال اخالل و
خنثیسازی آن توسط دشمن كم است و خطر خنثی شدن

حسگرها 4/

بند «ب» در اثر سكوت محض راديويی در آن وجود
ندارد .آنچه استفاده از اين حسگر را تأملبرانگيز ساخته،
ُبرد كم آن در زمان فعلی است .در صورت افزايش برد،
همانگونه كه در ساير امور پدافندی بهره قابل قبولی
دارند ،در اين زمينه هم نتايج درخشانی خواهند داشت.
هو) پدیدهای نا (از ديد پدافند هوايی به عنوان
حسگر):
گرچه مدت زمانی است از پديدهای همانند استفاده
از قط امواج شبكههای غيرنظامی توسط اشياء پرنده،
رادارهای بایاستانيک و رادارهای پسيو الكترومغناطيسی
صحبتهای زيادی شده ،ولی هنوز نتيجۀ ملموس
عملياتی قابل استفاده به عنوان يک حسگر به دست
پدافند هوايی نرسيده است.
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 .0باز های انرایی پدافگد هاایی :اين عناصر
ً
پدافند هوايی شامل دو بخش كامال مجزای هواپايه و
زمينپايه هستند.
ا ف) بخش هااپایه:
اين بخش تشكيل شده از هواپيماهای رهگير در
اختيار CRCها و ايستگاههای رادار كه با هدايت و تماس
لحظهای با رادار ،وظيفه رهگيری و درگيری با دشمن را
انجام میدهند و نيازمند به ايستگاه رادار زمين مطمئن و
ارتباط پايدار و قابل اطمينان میباشند .صرفنظر از
سرعت ،قدرت مانور ،سقف پرواز هواپيماهای رهگير كه
مشخصههای اساسی و اصلی در اين توان پدافند هوايی
است و میتوانند در جنگهای هوايی تعيينكننده باشد،
به چند توانايی قابل بررسی اضافه بر آن میپردازم .در اين
بخش از مهارت شجاعت و آمادگی جسمی خلبان و
ابتكار و خالقيت و تجربه كنترل شكاری نيز نمیتوان
چشمپوشی كرد.
 .8سطح مقط راداری :كم بودن سطح مقط
راداری دو طرج در نبرد هوايی تعيينكننده
است.

بازوهای اجرايی پدافند هوايی 88/

 .3برد ،توان و دقت رادار هواپيمای رهگير میتواند
باع برتری هر طرج گردد.
 .2برد سالح نصبشده بر روی هواپيما و دقت و
كشندگی آنها در نبردهای هوايی اثرگاار است.
 .3نوع هدايت سالحها حائز اهميت است.
 .3سيستمهای جنگ الكترونيک و قدرت آن در
اخالل روی هواپيمای هدج مهم است.
 .6سيستمهای ضد جنگ الكترونيک و قدرت
خنثیسازی آن در نبردهای امروزی سرنوشت-
ساز است.
ب) بخش زمی پایه:
به كليه تجهيزات و سالحهايی كه روی زمين يا دريا
مستقر هستند و قادر به درگيری با اشياء پرنده دشمن می-
باشند ،اطال میگردد و به سه رده زير تقسيم میشوند:
 .8تجهيزات پدافند هوايی ارتفاع پست (برد كوتاه)
الف) سيستمهای توپخانه پدافند هوايی شامل
توپخانههای مجهز به سيستم راداری قادر به درگيری
خودكار و توپخانههای ساده قابل هدايت با فرد میباشد.
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ب) موشکهای ارتفاع پست شامل موشکهای
دوش پرتاب و استقراری روی زمين و خودرو هستند.
 .3سيستمهای پدافند هوايی ارتفاع متوسط (برد
ً
متوسط) كه عمدتا از موشکها تشكيل شدهاند.
 .2موشکهای پدافند هوايی ارتفاع باال با برد باال:
يكی از مشخصات اصلی موشکها نوع هدايت آنها
است :فعال ،نيمهفعال ،حرارتی ،تلويزيونی ،فرمانی و...
كه قدرتمندترين آنها سيستم هدايت تركيبی میباشد .با
توجه به فناوریهای روز دنيا ،قدرت اصلی موشکهای
پدافند هوايی در قدرت ضد جنگ الكترونيک آن است.
 .3سيستم يا شبكه فرماندهی و كنترل از دو بخش
تشكيل شده است:
الف) تجهيزات دريافت و جم آوری و نمايش
اطالعات جم آوری شده از حسگرها و تطابق آنها با
يكديگر و امكانات كنترل و صدور فرامين به اعضای
شبكه.
ب) شبكه ارتباطی چنداليۀ چندمسيره كه قادر به
تأمين نيازمندیهای ارتباطی امن شبكه از چند مسير
همزمان باشد.

همطرازی ثر پدافگد هاایی
تا زمانی كه نسبت به دشمن برتری نسبی داريم و يا با
او برابريم و قادر به روبهرويی و ايستادن مستقيم در برابار
او هستيم ،خود را همطراز میدانيم و به صورت متعارج و
كالسيک می جنگيم .تالش هميشگی ماا بار آن خواهاد
بود كه برتری خود را نسبت به دشمن حفظ نماييم .بارای
حفظ اين برتری ،الزم است ماوارد زيار را در هار شااكله
حفظ نماييم.
 .8حسااگرها :بااه علاات اينكااه اسااتتار و اختفااا در
رادارهای اكتيو قابل اجرا نيست ،لاا نياز است:
الف) رادارها را به سيستم حفاظتی ضدموشاک آرم،
كه به صورت خودكار انتشار رادار را قط كند و به سيستم
دكوی انتقال دهد مجهز نماييم تا از آسيب رادار در مقابل
موشکهای  ARMكاسته شود.
ب) كليه رادارها بايد به سامانههاای انحاراجدهناده
مهمات ليزری مجهز باشند.
ج) تجهيزاتی جهت ايجاد چف و دود عليه موشک-
های راداری و تلويزيونی داشته باشيم.
82
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د) از حداكثر پدافند عامل زمين به هاوا و هواپيماای
رهگير جهت حفاظت از رادار استفاده نماييم.
ها) با تنوع در دامنه فركانسی و قدرت رادارهاا ،تاوان
ديد مقاط كوچک راداری را فراهم نماييم.
و) امكان دياد ارتفااع بااال را داشاته باشايم و توجاه
خاص به ديد ارتفاع پست و نقاط كور داشته باشيم.
 .3كليااه سيسااتمهااای پساايو (امااواجی ،حرارتاای،
تلويزيونی و بصری) باه راحتای قابال اساتتار و
اختفاء هستند .الزم اسات در اساتتار و اختفااء
ً
آنها حداكثر تالش به عمل آيد و كامال آنها را از
ديد دشمن دور نگه داريم.
 .2به علت اينكه سيستمهای عامل پدافناد هاوايی
به كشف محال سيساتمهاای پسايو باه دشامن
كمک میكند ،لاا بهتر است از استقرار اينگونه
تجهيزات به صورت مستقيم در اطراج سيستم-
های پسيو خودداری كنيم.
 .3از پخش امواجی كه باع كشف محل میگردد
در نزديكی سايتهای پسيو خودداری نماايی و
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هرچه ممكان سيساتمهاای ارتبااطی كاه دارای
نشت هستند را از محل دور نماييم.
 .3حداكثر سعی خاود را در محماول نگاه داشاتن
سايتهای حسگر داشته باشيم .جابجايیهاای
بهنگام در حفظ و نگهداری تجهيزات فو العاده
مؤثر است.
 .6در طراحی استقرار و نوع رادارهای اكتيو جهات
جوابگو بودن به نياز به نكات زير توجه شود:
الف) محل انتخابی ساايت امكاان دياد بارد بلناد و
ارتفاع باال را فراهم نمايد.

َ
ب) با انتخاب محل مناسب كپ فيلرها پوشش نقاط

كور و سايهها فراهم گردد.
ج) با تنوع در باندهای فركانسی و قدرتهای رادارها
امكان ديد سطوح مقاط كوچک را فراهم كند.
د) در مقابل سرعتهای خيلی كم و فو العاده زيااد
صعفی نداشته باشد.
ها) در فشردهسازی و كدبندی پال،هاای راداری باه
روشهای متداول ساده در جهان قان نباشيم.
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و) در ضد جنگ الكترونيک ،از فناوری و روشهای
بااومی مااورد تأييااد دانشاامندان و خبرگااان مااورد اعتماااد
كشورمان استفاده گردد تا دشامن باه راحتای نتواناد آن را
خنثی كند.
 .3نيازمند پوششهای چنداليه و همپوشاانی دياد
كامل رادارها هستيم تا اگر به علتی يک يا چناد
سيستم ما خنثی شد يا از كار افتاد ،دچار نقاص
سنگينی نشويم و خللای در دياد ماا باه وجاود
نيايد.
 .1در چگونگی جنگ و ضد جنگ الكترونيک بايد
اطالعات خود را به روز نگهداريم و از آخارين
پديدههاا در ايان زميناه مطلا باشايم و آنهاا را
تجزيه و تحليال نماوده و بارای مباارزه باا آنهاا
چارهانديشی كرده باشيم.
 .4در تجهيزات راداری اكتيو خود از كدبندهای ناو
و بومی كه توسط دانشمندان و خبرگان كشورمان
ابااداع گرديااده اساات اسااتفاده نماااييم و تااوان
استفاده از حداكثر حركت در طول باند فركانسی
را فراهم آوريم و به پديدههای ساخته شده خارج
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از كشور ،مگر با تأييد خبرگان اين حرفاه ،زيااد
تكيه نكنيم.
 .81به صورت گساترده ،وساي و جادی باه امنيات
مخابراتی بين شكاریها و ايستگاههاای زمينای
خود بينديشيم و مواظب شنود دشامن ،اخاتالل
در شبكه و بالک شدن باشيم.
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همطرازی ثر بخش هااپایه
همطرازی در هواپيماهای رهگير :در زماان عاادی و
بحرانهای رقيق و يا هنگامی كه نسبت به دشامن برتاری
نسبی داريم ،بهترين و به صرفهترين وسيله (از نظر نيروی
انسااانی) ب ارای مرزبااانی و حراساات از فضااای كشااور،
هواپيماهای شكاری هستند .باا هواپيماا ،پدافناد خيلای
سري قادر به رهگيری هواپيماهای نفوذی دشمن میباشد
و انعطاجپايری آن ،زمان الزم برای فكار كاردن بيشاتر و
عمل صحيح را فراهم میكند و اين فرصت را برای ماا باه
وجود میآورد كه از تشديد ناخواسته بحرانها جلاوگيری
كنيم .تا زمانی كه با برتری نسبی و حتی برابری با دشامن
كنترل فضای خود را در دسات داريام ،هواپيماا باازويی
است توانا ،راحات و قدرتمناد بارای حراسات از فضاای
كشور.
برای حفظ برتری يا برابری با دشمن نياز است:
 .8ايستگاه رادار استفادهكننده از هواپيماای رهگيار
بايد شرايط درگيری همطراز را داشته باشد.
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 .3بااه سيسااتم ارتباااطی بااين ايسااتگاه زميناای و
هواپيمای رهگير توجه خاص داشته باشايم و در
امنيت و پايداری آن بكوشيم.
 .2توانااايیهااا و مشخصااات هواپيماهااای رهگياار
دشمن را مرتاب بررسای كارده و خاود را باا آن
تطبيق دهيم و از روباهرو شادن باا برتاریهاای
محرز آنها خودداری كنيم.
 .3اگر در توانايیهای رهگير ما نسابت باه دشامن
نقص و ضعفی وجود دارد ،بايد قادر باشايم باا
اتخاذ تاكتيکهای مناسب يا تركيب چند رهگير
به طريقی بر ضعف خود غلبه كنيم.
 .3آمادگی ضد جنگ الكترونيک در برابر اختالل-
های الكترونيكی هواپيماهای دشمن و ايساتگاه
جنگ الكترونيک زمينی آنها را داشاته باشايم و
مدام در ارتقاء خود بكوشيم.
 .6شجاعت و آموزش و آمادگی خلباان ،هماراه باا
خالقياات و تجربااه كنتاارل شااكاری ماایتوانااد
اثرگاار باشد.
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همطرازی ثر بخش زمی پایه
در صورت فراهم بودن شرايط زير به روش متعارج با
دشمن درگير خواهيم شد:
 .8با طراحای صاحيح از تركياب اناواع تجهيازات
پدافند هوايی ،بردها و توانهای مختلف پدافناد
هوايی چنداليهای را در برابر اناواع هواپيماهاای
دشمن (دورايستا ،استيل  ،ارتفاع پست ،ارتفاع
بلند) ايجاد خواهيم كرد كه قادر باشاد راه نفاوذ
دشمن را دورتر از برد سالحهای دورايستای آنها
سد نماييم.
 .3تااوان ضااد جنااگ الكترونيااک در مقاباال كليااه
اختاللهای احتمالی دشمن را ايجااد و تمارين
كرده باشيم.
 .2با ديد باز با دشمن درگير شاو يم .باا اساتفاده از
اطالعات ايستگاههای شنود و اطالعات شابكه
فرماندهی و كنترل ،هدج را شناسايی كرده و از
ً
امكانات آن و هواپيماهای همراه آن كامال مطل
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گرديم .سعی كنيم زمان پخش امواج و هادج-
گيری را به حداقل كاهش دهيم.
 .3از حداكثر استتار و اختفاء هماراه باا تجهيازات
فريب جهت كاهش خسارت و انهدام سيستمها
استفاده نماييم.
 .3هرچه برد سالح پدافندی كمتار باشاد ،نيااز باه
آموزش و تمرين بارای سارعت درگياری بيشاتر
ماایشااود و آمااوزشهااا بايااد جاادیتاار شااود.
ً
مخصوصا سالحهای غيراتوماتيک كه توسط نفر
با دشمن درگير میشاود و نيااز اسات وساواس
زيااادی در بك اارگيری سااايتهااای نشااانه روی
سالح داشته باشيم و اجازه ندهيم نفارات بادون
استفاده از سايت با دشمن درگير شوند.
 .6سيستمهای چندالياۀ پدافناد هاوايی باياد روی
يكديگر همپوشاانی كامال داشاته باشاند تاا در
صورت موفقيت دشمن به عبور از اليهای ،اليه-
های ديگر با او درگير شوند و به آسانی قاادر باه
انهدام تجهيزات ما نباشند.
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همطرازی ثر شبکه فرماندهی کگهر
 .8مركز كنترل و فرماندهی
دانش ايجادشده در كشور جهت توليد نارمافزارهاای
گوناگون و صاحبنظران خبره و تواناا در ايان زميناه ايان
امكان را برای ما به وجود آورده كه به صورت باومی قاادر
باشيم كليه مسائل جما آوری اطالعاات ،از سنساورها،
تطابق آنها با يكديگر و كدبندهای قابل اطمينان آنها و باه
نمااايش گااشااتن اطالعااات دريااافتی را بااه روشهااای
گوناگون به صورت مكانيزه و اتوماتيک و يا حتای دساتی
برابر برنامههای تعريف شدۀ ما امكاانپااير سااخته و در
حال حاضر كاافی اسات فاردی صااحبنظار در پدافناد
هوايی ،خواستههای خود را خوب تعريف و بيان نمايد تاا
خيلی راحت جامه عمل بپوشد و چون بومی و ملی است
از امنيت مطلوب نيز برخوردار خواهد بود.
 .3شبكه ارتباطی
اصاالیتاارين مساائله در فرماناادهی و كنتاارل پدافنااد
هوايی و با توجه به گستردگی وساي آن ،شابكه ارتبااطی
امن ،پايدار و نفوذناپاير از جانب دشمن میباشد.
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جهت دسترسی به آن:
الف) يک شبكه فيبر ناوری اختصاصای و ياا الاقال
مشترک ،محدود و كنترلشده ايجاد شود كه نفوذ دشامن
به آن ناممكن باشد.
ب) شبكه فو بايد حداقل
از سه مسير به هر نقطاه وصال
شده باشد.
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ج) با استفاده از تكنولوهی روز ،يک شبكه ارتبااطی
بیسيم كدبندیشده پايدار ،غيرقابال دسترسای و نفاوذ و
اخالل جهت پشتيبانی ارتباط اصلی شابكه فرمانادهی و
كنترل كه تا حدودی قادر به تأمين نياز شبكه باشد ،ماورد
نياز است.
د) شبكه ماكروويو موجود كه در حال حاضر يكی از
تأمينكنندههای اصلی ارتباطات عملياتی پدافناد اسات،
جهاات كاااهش حجاام ترافيااک ارتباااطی در شاابكههااای
عملياتی مورد نياز است .البته نه ارتباط عمليااتی اصالی
شبكه يكپارچه پدافند هوايی كشور.
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ها) با استفاده از پديدههای جديد ارتباطی مدرنی كه
دشمن قادر به شانود و اخاالل در آن نيسات ،الزم اسات
يک شبكه پشتيبان عملياتی ايجاد گردد.

ثرگیری ناهمطراز ثر پدافگد هاایی
فرماندهی معظم كل قوا:
آماثگی گزیگههای خاث را برای مقابله با انااع تهدیدات
به طار ثائم ارتقاء ثهید44/26/12 .

تسلط و برتری مطلق دشمن بر فضاای هار كشاوری
میتواند عواقب ناگواری را برای كشور ضعيفتر به همراه
داشااته باشااد .در صااورتی كااه كشااور قدرتمنااد و دارای
تكنولوهی بر فضای منطقهای مسلط شاود ،باا تجهيازات
كارآمد و فناوریهای امروز جهاان تواناايی آن را خواهاد
داشت كه توان هر حركتی را از طرج مقابل سلب نماياد.
بهترين نمونه آن را در كشاور همساايه در طوفاان صاحرا
شاهد بوديم.
پدافند هوايی نيرومند ،آموزشديده و باتجره و مجهز
به تجهيزات روز شر و غرب كشور عرا توان مقاومات
در برابر تكنولاوهی برتار امريكاا را پيادا نكارد و پا ،از
مقاومتی ناچيز ،خيلی زود از هم گسيخته شاد و فضاای
كشور خود را به دشمن واگاار نمود.
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همانگونه كه شاهد بوديم ،كليه هواپيماهاای عراقای
كه از بهترينهای روز دنيا بودناد ،باه كشاورهای مجااور
گريختند .اكثر وسايل و سيستمهای زمين به هوای پدافند
هوايی عرا منهدم شدند و امريكا بر فضای كشور عارا
مسلط شد و به برتری مطلق هوايی رسيد.
پ ،از آنكه امريكا بر فضای كشور عرا مسلط شاد
و كنترل كامل آن را در دست گرفت ،ارتش عرا با هشت
سال تجربه نبرد سنگين زمينای ،ابتكاار عمال در صاحنه
نبرد را از دست داد و توان هر اقدامی از او سلب شد.
همگی ،به توانايیها و تجربه رزمای ارتاش عارا و
قدرت توان آن واقفيم .ما آنها را از لحاظ اعتقادی ،روحيه
و شجاعت محک زديم ،وقتی كوچكترين حركت خاود را
در ديد دشمن احساس میكرد و برای هر اقادام كاوچكی
با اقدام متقابل شديدتر از جانب دشمن مواجاه مایشاد،
در مقابل سرباز بیتجرباه و بایاعتقااد امريكاايی ياارای
مقاومت نداشت .شاهد بوديم كه چه راحات ايان ارتاش
تواناا و باتجرباه زيار پوشااش سانگين هاوايی امريكاا بااا
مقاومتی ناچيز تسليم شد.
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همين حالت را در ليبی نيز شاهد بوديم .ارتش منظم
و مجهز ليبی تحت فرماندهی يكی از ساختگيرتارين و
ديكتاتورترين فرماندهان وقت ،پ ،از از دست دادن فضا
و برتری مطلق كشورهای غربی بر فضای ليبی باه راحتای
مغلوب مردم عادی و آموزشنديده مخالفين شد.
در هر دو مورد پدافنادهای هاوايی كشاورهای ماورد
بح هيچ طرحی برای نبرد ناهمطراز پدافند هوايی خود
با دشمن نداشته و هيچ اقدامی انجام ندادند.
ً
امريكا و كشاورهای نااتو مجموعاا عمليااتی مشاابه
عرا و ليبی را در يوگسالوی سابق شروع كردناد .فاصاله
يوگسالوی با فرودگاههای كشورهای ناتو به مراتاب كمتار
از ليبی يا عرا بود ،ولی به علت اينكه يوگساالوی تاوان
اجرای درگيری ناهمطراز را داشت ،هايچگااه اجاازه ناداد
كسی بر فضای كشورش برتری مطلق پيادا كناد ،اگرچاه
متحمل خسارات سنگينی شد ،ولی ناتو به تمام خواسته-
هايش نرسيد.
پدافند هوايی بايد چگونگی عمليات نظامی اخيار را
در كشورهای عرا  ،ليبی ،افغانستان و يوگسالوی به طور
دقيق تجزيه و تحليل نمايد.
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جم آوری اطالعات ذكرشده و جم بندی و روشان
نمودن نقاط ضعف كشورهايی كه به راحتی كنترل فضای
خود را از دست دادهاند ،میتواند كمک بزرگی برای ما در
نبردهای ناهمطراز آيناده باشاد .وقااي اخيار يمان بارای
كشور ما میتواند تأملبرانگياز و آموزناده باشاد .پدافناد
هوايی مجاز نيست در اينگونه بررسیها به تواناايیهاای
غيرپدافندی هوايی در موازنههای قدرت بينديشد و بار آن
تكيه كند ،بلكاه باياد قادرت هاوايی طارج مقابال را باا
ظرفيتهای پدافند هوايی خود توزين و مقايسه نمايد.
اگر به دور از مالحظات مختلف و تعصبات و با نگاه
دقيقتری به وقاي هشت سال دفاع مقدس بنگريم ،مای-
توانيم همين حااالت را در مقيااس كاوچكتر در درگياری
ً
پدافند هوايی با دشمن شاهد باشيم .مثال در عمليات بدر
و خيبر ،پدافند هوايی به داليل مختلفی كه مجاال بحا
آن در اين نوشتار نيست ،موفق نبود .پدافند هاوايی بادون
شناخت دقيق دشمن و منطقه عمليات ،باا هماان روش-
های متعارج و كالسيک وارد منطقه شد و با دشمن درگير
شد كه متحمل خساراتی نيز گرديد و از همه بادتر كنتارل
فضای منطقه را از دسات داد و در نتيجاه نياروی هاوايی
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عرا باه برتاری مطلاق در منطقاه دسات يافات .گرچاه
ناخوشايند است ،اما بايد بگوييم كه هواپيماهاای عراقای
به راحتی در منطقه پرواز مایكردناد ،حتای هواپيماهاای
بزرگ ترابری ،به منظور توهين به ما ،زبالههای پادگانهای
خود را بر سر ما خالی میكردناد .اگرچاه پدافناد هاوايی
همه تالش خود را كرد و در شروع عمليات موفقيتهايی
نيااز بااه دساات آورد ،ولاای بااه علاات اينكااه تجربااهای در
نبردهای ناهمطراز نداشت و در اين زميناه طرحای آمااده
نكرده بود ،ناموفق بود .زيانبارتر از همه تضعيف روحياه
شديد پرسنل پدافند هاوايی و از دسات رفاتن اعتمااد باه
نف ،آنها بود.
خاااطرات تلاا و سااخت عمليااات باادر و خيباار،
صاحبنظران و انديشامندان پدافناد هاوايی را كاه در آن
زمان در سازمانی تحت عنوان «ستاد پدافند كال كشاور»
جم شدند بودند ،بر آن داشت تا كليه علل ناكامیهاا و
همچنين نقاط ضعفی كه باع اين شكست شاده باود را
تجزيه و تحليل كرده و برای هر مورد راهكار مناسبی تهياه
نمايند .اين اولين قدم جهت درگياریهاای نااهمطراز در
پدافند هوايی بود .اولاين راهكاار جهات شاروع نبردهاای

 /21پدافند هوايی ناهمطراز

ناهمطراز ،تشكيل قرارگاه عملياتی رعد بود كه تاب ساتاد
پدافند كل كشور و تحت فرماان قرارگااه مركازی خااتم-
االنبياء(ص) بود .اين قرارگااه بارای آزادی عمال كامال و
انديشيدن و طراحی خارج از قيد و بندهای سلسله مراتب
و اتخاذ تصميمات آنی و مستقل منطبق بر واقعيات منطقه
نبرد تشكيل گرديد .در همين زمان پشتيبانی پدافند هوايی
عمليات والفجر 1به اين قرارگاه ابالغ گرديد و برای اولين
بار يک نبرد ناهمطراز كامل توسط مسئولين قرارگاه رعد و
شهيد ساتاری ،عضاو اصالی ساتاد پدافناد كال كشاور،
طراحی گرديد و به مرحله اجارا گااشاته شاد كاه نتاايج
درخشان و باورنكردنی به همراه داشت و باعا تحساين
مسئولين كشور و تعجب جهانيان گرديد.
اعتقاد راس ما بايد بر اين باشد كه مجباور باه نبارد
ناهمطراز نشويم .يک لحظه غفلت از دشمنان گناه است.
بايد سعی كنيم نسبت به دشمنان و تهديدات باه طريقای
خود را برتر و يا الاقل همطراز نگه داريم و در ضمن حفظ
اين برتری ،نقاط ضعف دشامن را بارای نبارد نااهمطراز
شناسايی و تجزيه و تحليل نماييم و راهكارهای ضربه زدن
به او را آماده و تمرين كنيم.
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در پدافند هوايی ،آمادگی برای نبرد نااهمطراز اماری
نيست كه يک شبه بتوان به آن رسيد .برای درگير شادن باا
دشاامن نيرومنااد ،نيازمنااد زيرساااختهااای مناسااب و
آموزشهای سخت و ويژۀ اينگونه نبردها هستيم .آمادگی
برای جنگ نااهمطراز مساتلزم شاناخت دقياق دشامن و
جم آوری نقاط ضعف او به صاورت مساتمر و آماادگی
بارای ضااربه زدن و فشااار بااه نقاااط ضااعف او در چنااين
نبردهايی است .در نبردهاای نااهمطراز باياد راهكارهاا و
گزينههای مختلف و متنوعی را آماده كرده باشيم تا اگر در
روشی در مقابل دشمن ناموفق باوديم ،بالفاصاله راهكاار
بعدی جايگزين شود.
خالقياات ،ابتكااار و انديشااههااای نااو الزمااه اصاالی
اينگونه درگيریهاست .در نبرد ناهمطراز ،هيچ روش ياا
دستورالعملی قطعی نيست و اين صاحنه نبارد اسات كاه
بكاارگيری راهكارهااا و گزيناههااای آماادهشااده از قبال يااا
روشهای نو ،ابتكارات جديد را به ما ديكته خواهد كارد،
ولی ما بايد زيرسااختهاا و نيازمنادیهاای كامال ياک
جنگ تمام عيار ناهمطراز را از قبل آماده كرده باشايم ،باه
گونهای كه آمادگی هرگوناه چارخش و روش ناوينی را در
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مقابل اقدامات جديد دشمن داشته باشايم و نباياد كمای
امكانات و كمبود آموزشها مانعی در آزادی عمال ماا در
مقابل دشمن باشد و سدی مقابل خالقيت و ابتكارات ما
گردد.
الزم به يادآوری است كه در نبارد نااهمطراز ،ماا در
وضعيتی هستيم كه قادر به روبهرويی و ايستادن مستقيم و
متعارج در مقابل دشمن نيستيم و در صورت روبهرويای
مستقيم با دشمن ،شكست خود را قطعی میدانيم.
ناهمطرازی در هر شاكله پدافند هوايی تکتاک و ياا
چند شاكله با هم ،امكان ظهور دارد .نياز است چگونگی
ايجاد آن در هر شاكله و راهكارهای جنگيدن در هر حالت
را به صورت دقيق بررسی نمااييم و بارای مقاومات در آن
حالت در برابر دشمن و همچنين تالش برای بيرون رفاتن
از آن ،چارهانديشی و پيشبينیهای الزم را كارده باشايم.
بااه علاات تغيياارات و توسااعههااای سااري در علااوم و
تكنولوهیهای هوافضاا ،باياد هار لحظاه منتظار برتاری
ناگهااانی دشاامن همط اراز خااود و آم ااده شااروع جنااگ
ناهمطراز با او باشيم.

نبرث ناهمطراز ثر حسگرها
حسگرها چشم و بينايی شبكه پدافند هوايی هساتند.
حساسترين وظيفه در پدافند بر عهده حسگرهاسات .تاا
آنجايی كه در توان داريم ،بايد در حفظ آنها بكوشايم .در
حال حاضر ،حسگرهای شناختهشده برای پدافناد هاوايی
به سه بخش تقسيم میگردد:
 .8رادارهای اكتيو.
 .3سيستمها (رادارهای) پسيو.
 .2شبكه ديدهبانی بصری.
با طراحای و دورانديشای صاحيح و رعايات اصاول
ايمنی میتوانيم حتی با يكی از اين سه سيستم به فعاليت
خود ادامه دهيم و هيچگاه به نابينايی شبكه پدافند هاوايی
تن ندهيم .در صورتی كه به هر دليال ايان بخاش خنثای
شد ،بايد راهكار اجرايی برای ناهمطراز جنگيادن در آن را
داشته باشيم .در ادامه ،به چند راهكار پيشانهادی خاواهيم
پرداخت.
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 .1راثارهای اکهیا
الااف) در زمااان همطارازی و يااا حالاات عااادی كااه
بحرانی وجود ندارد ،سنگينترين وظيفه پدافند هوايی بار
عهده رادارهای اكتيو است؛ يعنی وظيفاهای شابانهروزی،
دقيق ،حساس و بدون يک لحظه تعطيلی .چناين وظيفاه
مداوم و طوالنی را نمیتوان به خوبی و به طور صحيح در
تجهيزات متحرک انجاام داد و از طارج ديگار ،از اصاول
مهم در درگيریهای ناهمطراز ،قدرت و سرعت جابجايی
است كه در تأسيسات ثابت امكانپاير نيست .يعنی نبارد
ناهمطراز در تجهيزات ثابت ،نااممكن اسات و مرزباانی
كشور در تجهيزات متحرک سخت و طاقتفرساست.
تنها راه منطقی و عملی قابل اجرا وجاود دو سيساتم
ً
كامال مجزا و مستقل از هم است :يكی رادارهای ثابات و
دائمی برای مرزبانی و كنترل فضاای كشاور كاه در حاال
حاضر وجود دارد و به انجام چنين وظيفاهای بارای زماان
آرامااش و نبردهااای همطااراز مشااغول اساات ،ديگااری
رادارهای سبک و چابک و ناشناخته و مبهم برای دشامن.
از اين سيستم به هايچ عناوان در نزديكای مارز در زماان
صلح نبايد استفاده كرد و جهت گسترش و عمليات باياد
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تمريناتی تحت پوششهای مختلاف ،داخال مملكات و
ً
مخصوصا در فالت مركزی ،انجام شود.
به منظور كاهش تلفات نيروی انساانی در مرحلاهای
كه احساس میكنيم همطرازی خود را با دشمن از دسات
خواهيم داد ،ايستگاههای رادار شناختهشده برای دشمن را
تخليه كرده و از سيستم دوم بارای درگياری نااهمطراز باه
صورت محدود و حسابشده استفاده خواهيم نمود.
ب) به علت اينكه سيستم اكتيو به هر صورت خود را
به دشمن معرفی میكند ،ضمن رعايت استتار و اختفاء و
رعايت اصاول پدافناد عامال و غيرعامال شارح داده در
همطرازی ،نياز است:
 )8برای گمراه كردن دشمن و آسيبپايری كمتر
و تداوم عمليات از تعداد بيشتری رادار اكتياو باه صاورت
نوبتی و زمانبندیشده استفاده نماييم.
 )3به محض اينكه احساس كارديم دشامن باه
محل سايت پی برده ،سري تغيير محل دهيم.
 )2به طور همزمان ،حداقل از سه سايت فريب
كه قادر باشند امواج پراكنده همسان پخش كنند ،استفاده
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نماييم تا احتمال مورد هجوم قرار گرفتن سايت اصالی را
كاهش دهيم.
 )3تااا آنجااا كااه ممكاان اساات اصااول پدافن اد
غيرعامل را رعايت نماييم( .اقدامات علياه موشاکهاای
آرم ) (armو لياازری و بماابهااای راداری و تلويزيااونی
يااادآوریشااده در همط ارازی از مااوارد پدافنااد غيرعاماال
هستند).
 )3رفتوآمدها را به حداقل برسانيم و كمتارين
پرسنل را در سايت داشته باشيم .پرسانل ماازاد لحظاهای
عمليات را كه به آنها نيازمنديم ،در محلی امان و نزدياک
سايت نگهداری نماييم.
 )6از سيستمهای ارتباطی كه دارای نشت امواج
هستند در حوالی سايتهاای فرياب اساتفاده نمااييم تاا
بيشتر باع فريب و انحراج دشمن گردد.
 )3تا آنجا كاه ممكان اسات تاالش نمااييم باا
فريب ،فشار دشامن را روی ساايتهاای اصالی كااهش
دهيم و برای ضربه زدن به دشمن او را باه منااطق و نقااط
دلخواه بكشانيم.
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 .0سیسووهمهووای پسوویا ااموواانی ،تلایزیووانی،
حرارتی)
به علت اينكه اين سيستمها امواجی از خاود سااط
نمی كنند ،در صورتی كه شارايط زيار در آنهاا باه خاوبی
رعايت گردد ،باه راحتای مایتاوانيم از آنهاا در نبردهاای
ناهمطراز استفاده نماييم و در صورت طراحای صاحيح و
بكارگيری حجم كافی ،میتوانند جاايگزين خاوبی بارای
رادارهای اكتيو باشند.
 )8از اختفاء و استتار مناسب استفاده كنيم.
 )3امواجی كه نشاندهنده فعاليت آنها باشند
در نزديكی آنها پخش نشود.
 )2به آن به چشم رادار پسيو نگريسته شود ،نه
ايستگاه شنود (امتداد كشف آنها «الينت»
با هم تقاط داده شود و تصوير لحظاهای
شیء پرنده روی كليه نمايشگرهای شبكه
پدافند هوايی به نمايش درآيد) تا همانناد
تصاوير شبكه اكتيو قابل استفاده باشد.
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 )3هاامزمااان از اطالعااات شاانودی آنهااا
مشخصات شیء پرنده را جهات درگياری
موفق به بازوهای اجرايی منتقل نماييم.
 )3از سيستمهای بهروز و كارآماد كاه دارای
آنتنهای ثابت هستند ،استفاده نمااييم تاا
حركت آنتن نظر دشمن را جلب ننمايد.
 )6مواظب باشيم سيستم جاسوسی دشمن به
محل آن پی نبرده باشد.
 )3محاال آن فقااط باارای پرساانل ذیربااط
مشخص باشد (حيطهبندی).
 )1از ترددهای بایماورد باه محال اجتنااب
نماييم.
 )4با ادغام و تطابق انواع مختلف اين سه نوع
حسگر ،از محل واقعی شیء پرناده آگااه
باشيم تا از امكاان فرياب دشامن كاساته
شود و كمتر گمراه شاويم و در ساكوت-
هاااای راداری از پنهاااان شااادن دشااامن
جلوگيری گردد.
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نقاط ضعف:
الااف) امااروزه سيسااتمهااای حرارتاای و تلويزيااونی
كاربردهای وسي و تعيينكنندهای در پدافند هوايی دارند،
اما هنوز به علت ُبرد كم ،نتوانستهاند جايگااه خاود را باه
عنوان حسگر كشف هدج تثبيت نمايند.
ب) سيستمهای پسيو امواجی هميشه با خطر خنثای
شدن با سكوت محض راديويی دشمن مواجه هستند.
 .1ثیدیبانی بصری
در نبرد نااهمطراز ،هرچاه از وساايل سااده و كاارا و
غيرقابل اخالل توسط دشمن اساتفاده نمااييم باه هادج
نزديکتار خاواهيم باود ،يعنای نامتعاارجتار باا دشامن
جنگيدهايم و تواناايیهاای مادرن او را در اخاالل خنثای
كردهايم .اگرچه سادهترين روش نيازمناد نياروی انساانی
زيادی است و تدارک اداماه آن كااری ساخت و طاقات-
فرسات ،ولی اجرای صحيح آن ،در صورتی كه به اصاول
ديدهبانی مدرن توجه گردد ،میتواند سيستم حسگر تواناا
و كاملی را برای ما ايجاد كند كاه باه هايچ وجاه دشامن
امكااان اخااتالل در آن را نداشااته باشااد و در شااديدترين
بحرانها تكيهگاهی مطمئن باشد .برای اينكه شبكه ديده-
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بانی بصری قادر باشد به تنهايی در بحارانهاای شاديد و
روزهای تاريک پدافند هاوايی جاايگزين سيساتم بيناايی
پدافند هوايی گردد ،نياز است شارايط زيار در آن رعايات
گردد:
 )8داخل شبكه چند اليه چندمسيره ارتبااطی
پدافند هوايی قرار گيرد.
 )3از ارتباطااات باایساايم كمتاارين اسااتفاده
شود ،مگر بیسيمهاای غيرقابال شانود و
اخالل توسط دشمن.
 )2شبكه به گونهای طراحی شود كه پوشاش
كاملی روی كل كشور ايجاد نمايد.
 )3از ارتباطااات شاابكه دياادهبااانی بجااز
گزارشات ديجيتالی ديدهبانی هيچ استفاده
ديگری نشود.
 )3جهت امور پشاتيبانی و اداری از شابكه-
ً
های تلفن عمومی ،مثال تلفان هماراه ياا
ارتباطات دومی ،به عنوان شبكه پشتيبانی
استفاده گردد .از اين شابكههاا پشاتيبانی
نبايد هيچ گزارش ديدهبانی ارسال گردد.
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 )6بااا اسااتفاده از امكانااات خيلاای ساااده
الكترونيكاای ،گزارشااات دياادهبااانی بااه
صااورت پااال ،كوتاااه ديجيتااالی ارسااال
گردد.
 )3دستگاه سااده ارساال پياام از ايان ماوارد
تشااكيل شااده باشااد :يااک جهااتياااب،
هشت دكمه ارساال سامتهاای اصالی،
هشت نشاندهنده دريافت پيام ،سه دكمه
ارسال ارتفاع و نشاندهندههاای دريافات
آنها به گونهای كه با ارسال پالسی كوتااه،
ديدهبان قادر باشد سمت و ارتفااع هادج
را با تقرب 81هزار پا و  31درجه به شبكه
انتقااال دهااد و بااا گاارفتن پالساای كوتاااه
اطمينان حاصل نمايد كاه پياامش بادون
مكالمه دريافت شد.
 )1اطالعات ارسالی ديجيتال ديدهبانهاا باه
صورت خودكار با هم منطبق شاوند و باه
اكااو دارای ساامت و ساارعت و ارتفاااع
تقريبی تبديل گردد و در شبكه فرمانادهی
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و كنترل به صورت خودكار و لحظهای باه
نمايش درآيد.
 )4بارای گازارش دياادهبااانی نبايااد از گفتااار
استفاده شود ،زيرا گفتار دريافت را مشكل
و شنود دشمن را آسان میكند.
 )81شبكه ديدهبانی نياز به مقررات و انضاباط
سخت و كنترل شديد دارد.
نياز اوليه هر پدافند هوايی آن است كه بداند در فضاا
و حريم تحت كنترل و مسئوليت او چاه مایگاارد .تماام
عك،العملها و اقدامات پدافناد هاوايی باا جما آوری
اطالعات حسگرها اتخاذ میگردد و مبنای همه اقادامات
شبكه پدافند هوايی است .به همين علت بايد تمام تالش
اين باشد كه در نبرد نااهمطراز ،ماا حتای از دياد نااقص
فضای مورد مناقشه محروم نگرديم .از دست دادن كامال
ديد باع میشود ساير شاكلههای پدافند هاوايی از هام
گسيخته گردند و نتوانند به وظيفه اصلی خود عمل كنند يا
به شدت از قدرت آنها كاسته گردد.
 .4پدیدیهای ندید علمی
فرماندهی معظم كل قوا:

نبرد ناهمطراز در حسگرها 32/
ثر ارتباط تباث با محافل علمی نظامی ،از آ گاهیهوا
امکانات ماناث نهایت اسهفاثی را ببر ید گزیگههای خاث را
ثر مقابوول انووااع تهدیوودات افووزایش ثهیوود مهگوواع سوواز ید.
44/26/12

چند سالی است كه صحبت از سيستمهای جديادی
به عنوان حسگر از طارج مراكاز علمای داخال و خاارج
كشور مطرح میگردد .در صورتی كه بهرهبرداری عملياتی
از اين سيساتمهاا عملای گاردد و بهارهبارداری از آن باه
صورت انبوه به دست پدافند هاوايی برساد ،جهاشهاای
مقبولی را در بخش حسگرها خواهيم داشت ،به خصوص
در نبردهای ناهمطراز ،توانايیهای جديدی را در كشف و
تعقيب اشياء پرنده به وجود خواهد آورد كه بخشی از آنها
عبارتند از:
 )8سيستمهای پسيوی كاه از پدياده نياروی
الكترومغناطي ،ايجادشده از مالش بدنه
شیء پرنده با هوا جهت كشاف و ردياابی
شیء پرنده استفاده میكند.
 )3رادارهای بایاستاتيک با ارساال اماواج از
محلی دورتر از منطقه درگيری و گيرناده-
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های نزديک به منطقه درگيری كاه انهادام
آن را برای دشمن مشكلتر خواهد كرد.
 )2استفاده از تغييرات حاصله از قط اماواج
فرستندههای غيرنظامی توسط اشياء پرنده
و امثال اينگونه پديدههای نو كه هار روز
توسط دانشمندان و نخبگان كشور مطارح
میگردد.
پیگيری و تشويق جهت تكميل و عملياتی نماودن و
بهرهبرداری و رغبت و اشتيا نشان دادن جهت استفاده از
اينگونه نوآوریها ،با مسئولين و دستانادركاران پدافناد
هوايی كشور است و كار و تالش و پیگيری مساتمر و باه
ثمر رساندن اينگونه انديشههاای ناو باا نخبگاان كشاور
میباشد.

نبرث ناهمطراز ثر فرماندهی کگهر
فرماندهی و كنتارل از دو بخاش زيار تشاكيل شاده
است:
ا ف) مراکز فرماندهی کگهر
در دسترس قرار گرفتن دانش توليد مراكز فرماندهی و
كنترل ،اين امكان را برای ما به وجود آورده كه:
 )8قاادر بااه كاساتن از حجاام تجهيازات اياان
مراكز باشيم.
 )3مراكز اصلی را به بخاشهاای كوچاکتار
تقسيم نماييم.
 )2كدگااری و رمزبندیهای نفوذناپايری در
آن برای دشمن ايجاد نماييم.
مااوارد باااال اسااتفاده از اياان سيسااتم را ب ارای مااا در
نبردهای ناهمطراز ممكن ساخته است ،به اين علت كه:

33
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 -8میتوانيم با كوچک شدن و تفكيک-
پااااير شااادن آن امكاااان ايجااااد
اسااتحكامات غيرقاباال تخريااب و
مخفی نگه داشتن آنها از دياد و تيار
دشمن را برای خود فاراهم ساازيم و
خيلی راحت قاادر خاواهيم باود باا
پدافند غيرعامل حسابشده آسيب-
پايری آنها را باه حاد صافر كااهش
دهيم.
 -3ايجاد مكانهاای رزرو باا تجهيازات
كامل جهت جابجا شدن سري بدون
وقفااه در عمليااات ،دومااين امكااانی
است كه برای ما فراهم گرديده است.
 -2ايجاد فيلترهای كارا جهت جلوگيری
از نفااوذ دشاامن و اخااالل در آن و
كدگااااری و رمزبناادی اطالعااات
دريافتی و ارسالی به مراكز با دقت و
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امنيت مورد نياز نبردهاای نااهمطراز
امروزی ممكن گرديده است.
 -3امكااان برگشاات بااه سيسااتم دسااتی
غيرمكانيزه در صورت اضطرار فراهم
گردد.
 )3بااینيااازی بااه تجهيازات غيرقاباال اعتماااد
ساخت خارج از كشور.
ً
اگر مجموعاه ماوارد بااال دقيقاا اجارا شاود ،امكاان
خنثیسازی مراكز فرماندهی و كنترل را به صورت كامال
برای دشمن ناممكن میسازد و ما مایتاوانيم در جنگای
ناهمطراز طوالنیمدت با دشمن شركت نماييم.
ب) شبکههای ارتباطی
گرچه در زمان حاضر تأمين ارتباطات امری ساهل و
پيشپا افتاده است ،ولی به همان اندازه نيز امكان اساترا
سم و اخالل در آن هم آساان گردياده .بسايار ساخت و
باورنكردنی است كه بتوانيم به شبكه يا سيساتم ارتبااطی
اعتماااد كاماال داشااته باشاايم .هسااتی و وجااود شاابكه
فرماناادهی و كنتاارل در پدافنااد هااوايی ارتباطااات اماان و
پايدار است .به شرطی در درگيریهای ناهمطراز قادر باه
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استفاده از شبكه فرماندهی و كنترل هساتيم كاه ارتبااطی
پايدار ،امن و دور از دسترس دشمن داشته باشايم .بارای
تأمين چنين ارتباطی ،بايد مرارتهاای زياادی را تحمال
نماييم و هزينههای سنگينی را بپردازيم.
ايجاد امكانات زير شايد ما را به ايدهآل نزديک سازد:
ً
 )8ايجااااد ياااک شااابكه ارتبااااطی كاااامال
اختصاصی فيبر نوری در عمق زياد زمين
كه كل شبكه پدافند هوايی را پوشش دهد.
 )3اين شبكه فيبر نوری اختصاصی بايد برای
هر نقطاه ،از ساه مساير ارتبااط را تاأمين
نمايد.
 )2ورود وخروج به اين شبكه باياد كدبنادی
شده باشد.
 )3شبكههای ارتباطی موجود پدافند هاوايی،
چااه شاابكه اختصاصاای تركيباای پدافنااد
هوايی (تروپاو ،مكرووياو ،باسايم) ،چاه
شاابكه  pttوزارت مخااابرات ،مااورد نياااز
پدافند هوايی است ،ولی برای استفاده در
زمااان صاالح و درگيااریهااای رقيااق و

نبرد ناهمطراز در فرماندهی و كنترل 34/

همطاااراز ،و باااه هااايچ عناااوان بااارای
درگيریهای ناهمطراز قابال بهارهبارداری
عملياتی نيست ،حتی اگار پايادار و قابال
بهرهبرداری باقی بماناد .اساتفاده اداری و
پشتيبانی به شرط استفاده از رمزكننادههاا
میتواند بالمان باشد.
 )3استفاده از نظرات تخصصی متخصصاين
اين تخصص در هرچه باالتر بردن تاأمين
و پايداری اين ارتباط و شبكههای ارتباطی
پشتيبان امری ضروری است.
 )6ايجاد يک شبكه ارتباطی بایسايم باومی
غيرقابل نفوذ و اخالل باا رمزكننادههاای
مطمئن باومی و قاوی باا بهارهبارداری از
آخرين تكنولاوهیهاای بدساتآماده در
كشااور بااه عنااوان پشااتيبان شاابكه اصاالی
عملياتی.

 /31پدافند هوايی ناهمطراز

ثرگیری ناهمطراز ثر باز های انرایی
اقدامات مشتركی كه قبل از درگياریهاای نااهمطراز
نياز است انجام شود بدين شرح میباشد:
 .8مناطق قابل كنترل و حفاظت دو بخش هواپايه و
ً
زمينپايه دقيقا مشخص گردد و هريک از پرسنل
ً
دو بخش هواپايه و زمينپايه و مخصوصا پرسنل
فرماندهی و كنترل به حادود آن آشانايی كامال
داشته باشند.
 .3چگونگی اجرای آتش در منااطق دوگاناه تحات
مسئوليت هواپايه و زمينپايه مشخص و باه هار
دو بخش ابالغ گردد (در چه منااطقی آتاش باه
اختيار و در چه مناطق و زمانهايی آتش محدود
و پرواز ممنوع خواهد بود).
 .2چگونگی تفويض اختيار (زمان و مكان و حدود
و شرايط آن) به بازوهای اجرايی ،به گونهای كاه
وقتی شبكه يكپارچه پدافند هوايی كنترل خود را
از دست مایدهاد ،كاوچكترين عنصار پدافناد
هوايی باه چگاونگی وظاايف و اقادامات خاود

درگيری ناهمطراز در بازوهای اجرايی 38/

واقف باشد و كوچكترين ابهام و سردرگمی برای
او ايجاد نگردد.
 .3آموزش و تمرينات الزم هواپيماهای رهگير برای
زمانهايی كه بر دشامن برتاری دارناد و شابكه
فرماندهی و حسگرها توان هدايت آنها را جهت
درگيری مستقل با دشمن ندارند.
 .3در هشت حالت از ناهمطرازیهاای احتماالی،
شبكه كنترل و فرماندهی تسلط خود را بر شبكه
يكپارچه پدافند هوايی از دست خواهاد داد .در
اين هشت حالت قبل از تحمال خساارتهاای
مختلف احتمالی ،با سرعت هرچه سري تر بايد
آغاز حالت ايجادشده باه روشهاايی كاه قابال
دسترس برای سيستم فرماندهی است و از قبال
مشخص شده به كليه اعضاء شبكه ابالغ گردد.

 /33پدافند هوايی ناهمطراز

نبرث ناهمطراز ثر بخش هااپایه
فناوریهای قابال توجاه در كااهش ساطوح مقااط
راداری در هواپيماهای رهگير ،قدرتهای باورنكردنی در
جنگ الكترونيک و ضاد جناگ الكترونياک و كارآمادی
باالی رادارها و سالحهای هواپيماها از لحاظ برد ،دقات،
كشندگی و ...اختالج سطح زيادی را در انواع هواپيماهاا
به وجود آورده ،باه گوناهای كاه هواپيماهاای برتار چناان
عرصه نبرد را بر هواپيماهای ضعيفتر تنگ كردهاند كه به
آنها مجاال پارواز نمایدهناد .باه هماين علات وساعت
نبردهای ناهمطراز برای هواپيماهای رهگير بسيار محدود
گرديده است .برای اين منظور:
 .8ارتباط هواپيماهای رهگير را به سايتهاای رادار
محدود نكنايم .حاداقل مایبايسات عاالوه بار
ايستگاه رادار به يک مركز ديگر همانناد socهاا
تماس هوا به زمين داشته باشيم تا در زمانهاای
خنثی شدن رادار ،امكان استفاده از هواپيما را از
دست ندهيم.

نبرد ناهمطراز در بخش هواپايه 32/

 .3در صورتی كه هواپيماهای رهگير ما نسابت باه
دشمن برتری داشته باشند ،تحت كنتارل رادار و
شبكه كنترل و فرماندهی برتر ،بازويی توانا برای
پدافند هوايی هساتند و برابار روشهاای تعياين
شااده بااه مأموريااتهااای محولااه در نبردهااای
ناهمطراز خواهند پرداخات .در ماواقعی كاه در
حسااگرها و شاابكه فرماناادهی و كنتاارل دچااار
اخالل و ناهمطرازی شويم ،قادر خواهند بود به
صورت مستقل (در صورت آماوزش و تمارين)
در مناطق مشخصشاده و اختصااص يافتاه باه
هواپيماهای رهگير به نبرد با دشمن بپردازند.

ً
 .2تا زمانی كاه هواپيماهاای رهگيار ماا تقريباا باا
دشمن برابر هستند،حتی با برتری ناچيز دشمن،
و ما دارای شبكه راداری و فرماندهی كارا و توانا
هستيم ،با حساسيت بيشتر و ابتكار و هوشياری
خلبان و افسر هدايتكنندۀ هواپيماا باه نبارد باا
دشمن ادامه خواهيم داد .اگرچه در موارد ديگار
به ناهمطرازی رسيده باشايم ،در چناين حاالتی
نقش نياروی انساانی سرنوشات نبارد را تعياين

 /33پدافند هوايی ناهمطراز

میكند .در صورتی كه باه هار دليال هواپيماای
ناهمطراز ما از كنترل رادار خارج شاد ،درگياری
با دشمن به مصلحت نيست و از ادامه درگياری
ناهمطراز بايد صرجنظر گردد.
 .3در ناااهمطرازی كاماال بااا مفهااومی كااه در اياان
نوشااته بيااان گرديااده ،مصاالحت نيساات از
هواپيماهای رهگير در مقابل دشمن برتر استفاده
شود ،مگر تحت تدابير حسابشده و در مواق
اضااطرار و شاارايط خاااص و بااا جسااارت و
شجاعت در زمانهايی كه هواپيما بتواند تحات
كنترل رادار قرار گيرد.
 .3مشخص نماودن اينكاه چاه زماانی نسابت باه
دشمن برتاريم و چاه شارايطی ماا را باا دشامن
همطراز و برابر میكند و در چاه وضاعيتی باياد
درگيری ناهمطراز را در اين بخاش بپاايريم ،باه
چگااونگی تااوان هواپيمااا و تجهياازات زميناای
بستگی دارد كه نياز به بررسی كارشناسی دقياق
خبرگان در زمان درگيری دارد.

نبرد ناهمطراز در بخش هواپايه 33/

 .6چگونگی درگيری هواپيماهای رهگير در حاالت
مختلف در بخش احتماالت به صورت مشروح
بيان گرديده است.

 /36پدافند هوايی ناهمطراز

نبرث ناهمطراز ثر بخش زمی پایه
هواپيماهای دورايستا با مهمات و موشکهای آرم برد
بلندتر از برد سالحهای پدافند هوايی ،پرندههای با سطح
مقطاا پااايين و هواپيماهااای اسااتيلت رادارگرياازی كااه
رادارهای ماا قاادر باه كشاف و رهگياری آنهاا نيساتند و
تكنولوهیهای باال در جناگ الكترونياک ،تواناايیهاايی
هستند كه خيلی زود دشامن باه وسايله آنهاا در صاورت
محقق شدن ،برتری خاود را در بخاش زماينپاياه باه ماا
تحميل خواهد كرد.
لاا تالش ما بر آن خواهد بود كه در درگيری با دشمن
قدرتمندی كه تاا  %31امياد موفقيات داشاته باشايم باه
صورت همطراز خواهيم جنگيد و خسارات ناشی از آن را
میپايريم ،اگر در موقعيت بدتر از آن قارار بگياريم باياد
متوسل به جنگ ناهمطراز شويم.

اقدامات قبل از درگيری33/ ...

الزم به يادآوری است كه در نبرد ناهمطراز از درگيری
مستقيم و متعارج میپرهيزيم و با پاايرش خسااراتی باا
حداكثر توان روی نقاط ضعف او تمركاز مایكنايم تاا از
قدرت او بكاهيم و مان برتری هوايی مطلق او گرديم.
اقدامات قبل از ثرگیری ناهمطراز ثر بخش زمی پایه
 .8فرد فرد پرسنل عملياتی بخش زمينپايه بايد باه
منطقه اختصاص يافته به تجهيزات زمين به هاوا
در زمانهاای بحرانای و اعاالم نبارد نااهمطراز
آشنايی كامل داشته باشند.
 .3همه خدمه جنگافزارهای زمين به هوا از افسران
عمليات گرفتاه تاا بكارگيرنادگان سيساتمهاای
موشكی و توپخاناه باا صادور فرماان آتاش باه
اختيار و آزادی كامل جهت درگياری باا دشامن
نبايد كوچکترين ابهامی جهت عمل مساتقل و
چگونگی درگيری با دشمن داشته باشند.
 .2پ ،از اعالم جنگ ناهمطراز و قطا ارتبااط باا
شبكه يكپارچه پدافند هوايی بخاش زماينپاياه
ً
باياد قاادر باشااد مساتقال بااا بكاارگيری اصااول

 /31پدافند هوايی ناهمطراز

نبردهااای ناااهمطراز بااا دشاامن درگياار شااود و
بجنگد.
 .3يگااانهااای پااروازی ضاامن توجيااه منطقااه
اختصاصيافته به واحادهای زماين باه هاوا باه
خطرات ناشی از اشتباه خود واقاف باشاند و در
صااورت نياااز بااه پاارواز در اياانگونااه مناااطق،
هماهنگشده با روش پاروازی والفجار 1پارواز
نمايند.

8

 .3تمام ماواردی كاه در حاين نبارد همطاراز باياد
رعايت گردد به پرسانل آماوزش داده شاود و باا
تمرينات سخت به تبحر الزم جهات اجارای در
عمليات رسيده باشند.
 .6حداقل چهار برابر مواض اصلی نياز به مواضا
فرعی آمادهشده داريم.

 .8به منظور رعايت سكوت محض راديوئی و امنيات هواپيماهاايی كاه باه
مأموريت پشتيبانی نزديک از عمليات اعزام میشدند ،مسيرهايی مشاخص شاده
بود كه در آن مسايرها ،جهات شناساايی و جلاوگيری از شاليک باه سامت ايان
هواپيماها ،فقط خلبانانی كه از چگونگی پروازها اطاالع داشاتند ،گماارده مای-
ً
شدند و هواپيماها صرفا از همين مسيرها عبور میكردند.

اقدامات قبل از درگيری34/ ...

 .3مواض استقرار در محلهايی كه پوشش گياهی
زنده دارند انتخاب و ساخته شوند.
 .1تالش گردد در موض سازیهاا شاكل ظااهری
زمين تغيير نكند يا كمترين تغيير ممكن را داشته
باشد.
 .4بايااد بارای اسااكان پرساانل مااازاد باار لحظااهای
عمليات در خارج و نزديک مواض محلی امان
و مناسب تهيه شده باشد ،به گونهای كه مشكلی
در ادامه عمليات به وجود نياورد.
 .81حداقل بايد سه برابر تجهيزات اصلی از هر ناوع
و تجهيزات فريب برای استقرار آماده شده باشد.
تجهيزات فريب بايد در مقابل عكسبرداریهای
ً
اپتيكای ،راداری ،حرارتاای ،الكترونيكای كااامال
مشابه و جوابگو باشند.
 .88دقت گردد سايتهای نشانه روی سيساتمهاايی
كه به وسيله نفار نشاانهروی مایگاردد ساالم و
كاليبره باشد.

 /61پدافند هوايی ناهمطراز

 .83با تمرين و ممارسات و تقسايمبنادی وظاايف،
زمااان اسااتقرار و ضداسااتقرار تجهي ازات را بااه
كمترين زمان ممكن كاهش دهيم.
 .82محاال اسااتقرار تجهي ازات مخااابراتی كااه دارای
نشست امواج رادياويی هساتند را بايش از ياک
كيلومتر از مواض اصلی دور نماييم.
 .83محل امن جهت تعميار تجهيازات در خاارج از
منطقه عملياات در نظار گرفتاه شاود .دپوهاا و
محلهای تغييراتی شاناختهشاده بارای دشامن
محل امن نيستند.
 .83دقت گردد سايتهای نشانهروی سيساتمهاايی
كاه توساط نفار نشاانهروی مایگردناد سااالم و
كاليبره باشد.
 .86در طراحی منطقاه نبارد باياد نقااطی كاه دارای
آسيبپايری كمتری هستند به عناوان دام بارای
دشمن در نظر گرفته شوند و به وسايله اساتقرار
رادارهای جستجو كاه فرساتنده قاوی دارناد ياا
ساخت فرستندههای امواج فريبناده و نصاب آن
در اين مكانهاا توجاه دشامن را باه سامت آن

اقدامات قبل از درگيری68/ ...

جلب نماييم و هامزماان امكاناات انهادام او را
فراهم نماييم .برابر نمونه شادگان و دارخوين در
والفجر 81و اقدامات انجامشده در بنادر لنگاه
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در تشديد اختالج با امارات.

ً
 .83در هر منطقه برای هر سيستم يک سيستم كامال
عملياتی بستهشده برخودرو جهت جاايگزينی-
های احتمالی ،حداكثر در فاصله زمانی  2تاا 6
ساعت از منطقه عمليات ،آماده حركات داشاته
باشيم.

 .8در عمليات والفجر ،1دو دساتگاه رادار جساتجوی هااگ ) (PARدر
منطقه شادگان و دارخوئين استقرار يافته بودناد و باه صاورت دائمای از طلاوع تاا
غروب آفتاب كار میكردند و يافتههای خود را به رادار بندر امام ارسال میكردند.
اين رادارها گرچه ديد رادار اصلی منطقه را كامل میكردند ،ولی مأموريت اصالی
آنها ايجاد دام برای دشمن بود و دشمن در حملههای سنگينی كه باه ايان منااطق
انجام میداد ،در دام پدافند هوايی گرفتاار مایشاد و باه هماين علات خساارات
سنگينی را متحمل شد.
 .3در زمان تشديد بحران با امارات ،قرارگاه فجر (شااخه پدافنادی قرارگااه
رعد) توسط شهيد بزرگوار ستاری ،طرحی را جهت فريب و كشااندن دشامن باه
يک منطقه كه آسيبپايری كمتری نسبت به ساير مناطق سااحلی خلايج فاارس
داشت و كمترين فاصله را با مناطق حسااس و مهام اماارات داشات (در منطقاه
عمومی بندر لنگه) آماده نمود كه در صورت شروع درگياری مایتوانسات كشاور
امارات را با بحرانهای فو العاده جدی روبارو نماياد (طارح در پدافناد موجاود
است و منطقه برای اجرای طرح آمادهسازی شد).

 /63پدافند هوايی ناهمطراز

 .81امكانات جابجايی بارای ياک ساايت فرياب و
پرسنل مورد نياز اين جابجايی در منطقه امن در
نزديكی مواض فريب آماده باشند.

آمازشهای مارث نیاز فرماندهان مسئا ی
صاثرکگگدی ثسهار ثرگیری به سیسهم راثاری
منظااور افس اران شاابكه فرماناادهی ،افس اران كنتاارل
شكاری و افساران عملياات سيساتمهاای زماين باه هاوا
میباشند.
آماثگی برای نبرثهای ناهمطراز
در نبرد ناهمطراز با هواپيماای دشامن كسای برناده
است كه سري تر آماده شليک شود و شليک كند و هرچاه
سااري تاار خااود را از ديااد طاارج مقاباال مخفاای كنااد
(الكترونيكی) .برای انجام چنين مهمی ،آموزشهای زير
به همراه مهارت و تمرين زياد و زيار نظار اساتادان خباره
الزم است:
الف) آشنايی كامل با مشخصات فنای الكترونيكای
سيستم مورد نظر درگيری ،شامل:
 )8پترن لوپ اصلی دستگاه (شاكل و انادازه
بااه مقياااس سيسااتمی كااه بااا آن كاااری
میكنند ،مايل يا كيلومتر)
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 )3چگاااونگی انتشاااار َباااکلاااوپهاااا و
سايدلوپها.
 )2آشنايی كامل با رفتار سيساتم ماورد نظار
(طاااول زماااان گااارم شااادن ،زماااان
عكا،العمال ،سارعت وسايله پرتاابی و
زمان رسيدن به هدج با توجه به سامت و
سرعت هدج).

ب) آشنايی با انواع هواپيماهای دشمن و توانايیهای
ً
آنها ،مخصوصا در خنثیساازی تجهيازات پدافناد ،ناوع
تجهيازات و باارد سااالحهااای ضاادهوايی آرم ) (ARMو
ساير سالحهای دورايستا.
ج) تسلط كامل بر منطقاه خاودی و محال اساتقرار
دقيق تجهيازات و منطقاه دشامن و چگاونگی پروازهاای
دشمن روی منطقه.
د) آشنايی به محل دقيق سايتهای قريب و مواضا
فرعی با كدهای تعيينشده برای هر مكان.
ها) تسلط بر چگونگی استفاده از دامهاای فرياب و
محل آنها.

اقدامات حی عملیات
 .8در زمان استقرار سعی نماييم حداقل تغيير را در
موض آمادهشده قبلی به وجود آوريام و باعا
بهم خوردن استتار و اختفاء ايجادشده نشويم و
تا آنجا كه ممكن است تجهيزات را بپوشانيم.
 .3در تنظيمات و آزمايشاات دساتگاههاا مواظاب
پخش امواج باشيم .پخش امواج نبايد به طارج
دشمن باشد( .بهترين حالت ،يعنی پشت آناتن
به طرج دشمن و سر آنتن به طرج پايين است).
 .2سعی كنيم عمل و رفتار ساايتهاای اصالی از
لحاظ فعاليت و رفت و آمد با سايتهای فريب
يكسان باشد.
 .3تدارک مواض به گونهای باشد كه باعا جلاب
نظر دشمن نگاردد و نرسايدن بموقا مايحتااج
وقفهای در عمليات ايجاد ننمايد.
 .3مصرج مهماات باا روناد تاأمين آن هماهناگ
باشد.
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 .6به محض احساس لو رفاتن محال اساتقرار ،در
اولين زمان ممكن موض را تغيير دهيم.
 .3بعد از هر چند شليک موفاق ،مواضا را تغييار
ً
دهيم ،مخصوصا در سايتهای موشكی ارتفااع
متوسط و باال.
 .1آمااادگی گسااترش تجهياازات رزرو در مواضاا
فرعی را در كمترين زمان ممكن داشته باشيم.
 .4در كنار فرماندهان عملياتی ،فرماندهای همطراز
ب ارای سااايتهااای فريااب گمااارده شااود و در
جلسات تصميمگيری شركت داشته باشد تا قادر
باشد نسبت به جابجاايی و گساترش تجهيازات
فريب به موق و همزمان با ساايتهاای اصالی
اقدام نمايد.
 .81چگونگی بكارگيری سايتهای فريب و گسترش
و جابجايی آنها بايد همزمان باه اطاالع بخاش
عملياتی برسد.

چگانگی ثرگیر شدن تاسط آمران به ثرگیری
موارد زير نياز به آموزش و تمرين تحت نظر خبرگاان
باتجربه دارد:
 .8با چشم باز باا دشامن درگيار شاويم .موقعيات
هواپيمای مورد نظر نسبت به ساايت ياا موضا
پدافند هوايی ،نوع هواپيما و امكانات احتماالی
آن و همچنااين چگااونگی قاارار گاارفتن ساااير
هواپيماهای همراه هدج و هواپيماهای موجاود
در منطقه كه امكان ايجاد خطر برای ما را دارناد
بااه طااور كاماال بررساای شااوند و بااا توجااه بااه
توانااايیهااای موجااود و نقاااط ضااعف سيسااتم
درگيرشونده ،دستور درگيری داده شود (با در نظر
گرفتن كليه خصوصيات فنی سيستم).
 .3هيچگاه با زاويه كام باه سامت منطقاه دشامن
نشانهروی نكنيد ،زيرا هم محل استقرار را فااش
میكنيم و هم احتمال اصابت و انهادام خاود را
باال میباريم (باا توجاه باه امكاناات روز ،اگار
سقف متوساط پارواز هواپيماهاای شناساايی و
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پدافند هوايی را 31هزار پا فرض كنيم و عارضه
غالب بر منطقه وجود نداشته باشد) برابر زاوياه
مجاز در نمای زير درگير شويم .در ناهمطرازی
بايد سعی ما بر اين باشد كه از زير يا از پشت و
يا در برگشت هواپيمای دشمن را ماورد اصاابت
قرار دهيم.
نمای ثرگیری
مگطقه خاثی
زا یوووووه مجووووواز
ثرگیری

42هزار پا

مگطقووه ثشووم

زا یه ممگاعه

فاصله با ثشم

 .2طوالنی نمودن زمان انتشار امواج سيساتمهاای
راداری يعنی خودكشی .با محاسبه زمان برخورد
ً
موشااکهااای ضااد پدافنااد هااوايی مخصوصااا
ضدرادار ،با توجه باه فاصاله هادج باا سيساتم
درگيرشاااونده ،در صاااورت نااااموفق باااودن
هاادجگيااری يااا طااوالنی شاادن زمااان انتشااار،

چگونگی درگير شدن 64/ ...

دستگاه خاموش گردد و هدج به موض ديگری
واگاار شود و يا پ ،از گاشات زماان منطقای
ً
مجددا اقدام گردد.
 .3فراموش نكنيم در صورتی كه هيچگونه تهديدی
برای موض ما ايجاد نشد ،بااز هام هار دو ساه
روز يکبار موض اصلی را باا يكای از مواضا
فريب جابجا نماييم .در اينگونه موارد ،نيااز باه
عجله نيست ،با آرامش در ظرج يک يا دو شب،
به گونهای كه نظر دشمن را جلاب نكنايم ،ايان
اقدام را انجام خواهيم داد.
 .3شهادت آرزوی هار فارد پدافناد هاوايی اسات،
همانگونه كه در هشت سال دفاع مقدس باود و
ترس در دل مردان پدافند هاوايی جاايی نادارد.
ولاای فرماناادهان بايااد حااداكثر تااالش خااود را
بنمايند تا از شهادت بیمورد پرسانل جلاوگيری
شود ،چون غم و اندوه از دست دادن دوستان ،از
جسارت و انديشه و ابتكاار پرسانل مایكاهاد.
ً
مثال موقعی كه موض و محلای توساط دشامن
شناسايی شد و احتماال انهادام آن بااال رفات،
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محل را اول از پرسنل تخليه نماييد و باه ترتياب
نسبت به تخليه آن در موق مناسب اقدام نماييد
و پرسنل در سايت آمادهشده قبلی از تجهيازات
رزرو به نبرد ادامه دهند (دو نمونه اينگونه موارد
را در والفجر 1داشتهايم).
 .6از شليک بیمورد ،بیهدج و خودسرانه بايستی
جلوگيری شود .زيرا چنين شليکهايی باع به
هدر رفتن مهماات ،شناساايی مواضا خاودی
توسط دشمن ،امكان ارزيابی حجم و توان آتش
خودی توسط دشمن و فرسوده شادن تجهيازات
میگردد.
 .3آمادگی اجرای سد آتش ارتفااع پسات را داشاته
باشيم و به پرسنل آموزش داده شود كه سد آتش
به موق  ،دقيق و برای زمان تعيينشده باشد ،باه
گونهای كه با كمباود مهماات مواجاه نشاويم و
تيراندازیهای سنگين به سالحهاای ماا آسايب
نرساند.

ً
 .1به پرسنل آموزش دهيم در موق درگياری كاامال
خونساارد باشااند و بااا آرامااش و بااا اسااتفاده از

چگونگی درگير شدن 38/ ...

سيسااتمهااای نشااانهروی بااه ساامت دشاامن
تيراندازی نمايند.

احهماالت مخهلوف ثر نبورث نواهمطراز پدافگود
هاایی
فرماندهی معظم كل قوا:
آماثگی گزیگههای خاث را برای مقابله با انااع تهدیدات
به طار ثائم ارتقاء ثهید.

ناهمطرازی در هر سه شاكله پدافند هوايی تکتک و
ً
يا چند شاكله با هم امكان ظهور دارد .مثال ممكن اسات
دشمن حسگرهای ما را خنثی كند ،ولای شابكه كنتارل و
فرماندهی و بازوهای اجرايی پدافند قدرتمند باقی بمانند؛
و يا بر اثر تعلل در زمانی كه در همه بخاشهاا قدرتمناد
هستيم ،دشمن با نفوذ به شبكه فرمانادهی و كنتارل آن را
خنثی و بالاستفاده نمايد .همطرازی و يا برتری ما در هار
بخش پدافند هوايی هميشگی نيست .چاون جهاشهاای
ً
عظيم در صناي الكترونيک ،مخصوصاا بخاش نظاامی،
اين احساس را بايد در ما بوجود آورده باشد كه هميشه در
انتظار پديدهای نو باشايم تاا موجاب نااهمطرازی ماا در
نقطهای از پدافند هوايی گردد و اين يكی از شاخصههايی
اساات كااه پدافنااد هااوايی را نساابت بااه ساااير نيروهااا
33
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آسيبپايرتر كرده و باع دغدغه خاطر مسئولين گرديده
است.
هميشه برتری هاوايی هادج اصالی ماسات .ماا باا
دشمن تواناتر از خود میجنگيم و بايد خسارات ناشی از
آن را نيز بپايريم .ولی هدج از نبرد نااهمطراز در پدافناد
هوايی بايد جلوگيری از برتری مطلاق دشامن بار فضاای
كشور باشد.

بررسی کامل حاالت مخهلف احهما ی
جهت بررسی كامال حااالت مختلاف احتماالی در
ناهمطرازیهاای پدافناد هاوايی ( )8شابكه فرمانادهی و
كنترل را  )3( Aشبكه حسگرهای شبكه پدافند هاوايی را
 )2( Bبخش هواپايه بازوهای اجرايی را ( Cو ( )3بخش
زمينپايه بازوهای اجرايی را  Dمیناميم و در حاالتی كاه
آن شاكله با دشمن برابر ياا از آن برتار اسات و ياا اينكاه
عملياتی است و قادر به انجاام وظاايف خاود در مقابال
دشمن باشد ،آن را با عالمت ( )+مشخص مینماييم .در
زمانهايی كه دشمن بر ما برتری پيادا كارد و ماا را در آن
زمينه مجبور به نبرد ناهمطراز نمود و يا به علت اخاالل-
های سنگين و نفوذ در شاكلههاا ،ماا را از اساتفاده از آن
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شاكله محروم نمود ،آن بخش يا شاكله را با عالمات ()-
مشخص مینماييم .تشخيص مثبت ياا منفای باودن هار
شاكله در زماان درگياری مشاخص مایشاود و باه طاور
خالصه تا زمانی كه قدرت و توان آن را داشته باشيم كه در
نبرد با دشمن با تحمال خساارت كمتار از  %31پايادار
بمانيم ،در آن بخش به صورت مثبت باقی خواهيم ماند.
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احهموواالت مخهلووف نوواهمطرازی ثر شوواکلههووای
مخهلف
رثیف

شبکه

مجماعه

فرماندهی

حسگرها

باز های انرایی
هااپایه

زمی پایه

کگهر

8

A+

B+

C-

D-

3

A+

B+

C+

D-

2

A+

B+

C-

D+

3

A+

B-

C+

D+

3

A+

B-

C+

D-

6

A+

B-

C-

D+

3

A+

B-

C-

D-

1

A-

B+

C+

D+

4

A-

B+

C-

D+

81

A-

B+

C+

D-

88

A-

B-

C-

D+

83

A-

B-

C+

D-

82

A-

B-

C+

D+

83

A-

B+

C-

D-

83

A-

B-

C-

D-
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شرح احهماالت
حا ت ا :
شبكه فرماندهی و كنترل قابال اخاالل و نفاوذ بارای
دشمن نبوده و مجموعه حسگرها قدرت دياد خاود را بار
حريم فضاايی كشاور حفاظ نماودهاناد ،ولای بازوهاای
اجرايی توان روبهرويی با دشمن را از دسات دادهاناد .در
چنين حالتی نياز است:
 .8به علت اينكه انسجام شبكه حفظ شده و از ديد
مااورد نياااز برخااوردار هسااتيم ،هاار دو بخااش
بازوهای اجرايی بايد گاوش باه فرماان سيساتم
فرماندهی باشند و بدون اجازه دست به اقادامی
نزنند.
 .3با توجه به تسلطی كه بار فضاای كشاور وجاود
دارد ،نياز به تقسيمبندی فضا بين بازوها نيست.
 .2با توجه به توان هواپيماهای رهگياری و ضاعفی
كه در مقابل دشمن دارند ،خيلای محادود و باا
احتياط كامال و شارايط خااص از هواپيماهاای
رهگير استفاده نماييم.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 33/

 .3حداكثر پدافند غيرعامال را در ماورد هواپيماهاا
اجارا نماااييم و سااعی كناايم متحماال خسااارت
كمتری شويم.
 .3تجهيزات زمينپايه را در وضعيت نبرد ناهمطراز
تحت كنترل و فرماندهی قرار دهيم.
 .6با توجه به ديد خوب همطراز روی فضای كشور
و فرماناادهی و كنتاارل كاااملی كااه دارياام ،اگاار
پرسنل زمين به هوا و افسران كنتارل فرمانادهی
آموزشهای الزم را برای نبردهای ناهمطراز ديده
باشااند و اقاادامات مااورد نياااز ب ارای نبردهااای
ً
ناهمطراز دقيقاا اجارا شاده باشاد ،باا ابتكاار و
خالقيت و كاربری اصولی نبردهای نااهمطراز،
قادر خواهيم بود ضربههای سنگينی باه دشامن
بزنيم و اجازه برتری مطلق بر فضای كشور را باه
او ناادهيم .اياان حالاات بهتاارين وضااعيت نباارد
ناهمطراز است.
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حا ت ث م:
بجز بخش زمين به هوا ،بقياه پدافناد در برتاری نسابی
نسبت به دشمن قرار دارند .به علت اينكه توسط ساه بخاش
اصلی ديگر پدافند هوايی بار فضاای كشاور تسالط داريام،
دشمن قادر به قدرتنمايی روی تجهيزات زمين به هوا كه در
حريم هوايی كشور قرار دارند نيست .در چنين حالتی صالح
است:
 .8تجهيزات زمين به هاوا در سراسار كشاور آتاش
محدود باشند و بدون اجازه سيستم فرماندهی و
كنترل دست به اقدامی نزنند.
 .3كاال مساائوليت فضااای كشااور بااه هواپيماهااای
رهگير تحات كنتارل رادارهاای كشاور و شابكه
كنترل و فرماندهی واگاار گردد .يعنی از فضای
كشور باه روش پدافناد هواپاياه دفااع خاواهيم
نمود.
 .2با توجه به توانايی كامل و برتاری نسابی كاه باه
دشمن داريم ،میتوانيم بگوييم درگياری ماا باا
دشمن درگيری همطراز است و بخش زمينپاياه
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ناهمطراز نمیتواند ما را باه نااهمطرازی ساو
دهد.
حا ت سام:
برتری خود را نسبت به دشمن در تمام شاكلهها حفظ
نموده ايم .يعنی دشمن قادر باه نفاوذ و اخاالل در شابكه
فرماندهی و كنترل نبوده و شبكه راداری و حسگرهای ماا
كارآ و توانمند هستند و دارای پدافند هوايی زمين به هوای
قدرتمند نسبت به دشمن هستيم .ولی هواپيماهای رهگير
نسبت به دشمن در وضعيت ناهمطراز قرار گرفتاهاناد .در
چنين حالتی نياز است:
 .8پرواز هواپيماهای رهگير را محدود نمااييم و در
صورت نياز تحت كنتارل دقياق و حساابشاده
شبكه راداری به كار گرفته شوند.
 .3برای نقاط حساس و مهمی كه راداری تجهيزات
زمين به هاوا نيساتند ،تجهيازات زماين باه هاوا
اختصاص دهيم.
 .2كل مسئوليت حراست از فضای كشور به عهاده
تجهيزات زمين به هوا ،تحت كنترل دقيق شابكه
فرماندهی و كنترل و ايستگاههای رادار قرار می-
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گيرند .يعنی از فضای كشور به روش زماينپاياه
دفاع خواهيم كرد.
 .3اياان حالاات هاام يااک نااوع همطارازی اساات و
ناهمطرازی در بخش هواپايه نمیتواند ماا را در
وضعيت ناهمطراز قرار دهد.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 18/

حا ت چهارم:
شاابكه فرماناادهی و كنتاارل پابرجاساات و بازوهااای
اجرايی در هر دو بخش توان خود را حفظ كردهاناد ،ولای
از ديااد روی فضااای كشااور محااروم هسااتيم .سيسااتم
فرماندهی و كنترل با حفظ خونساردی و تاالش بارای در
دست گرفتن ابتكار عمل اقدامات زير را انجام میدهد:
 .8با توجه باه تاوان برتار ،بخاش زماينپاياه را در
مناااطق اختصاصاای خودشااان آزاد گااشااته و
مساائوليت دفاااع از مناااطق را كنتاارلشااده بااه
خودشان واگاار میكنيم .بايد برای هر اقادامی
با فرماندهی شبكه هماهنگ باشند و اقدامات و
نتايج آن را گزارش نمايند ،ولی مان آزادی عمل
آنهااا در براباار دشاامن نماایشااويم و اجااازه آزاد
جنگيدن را به آنها میدهيم.
 .3به بخش هواپايه با مسئوليت خودشان اجازه داده
ً
میشود باا تمرينااتی كاه قابال جهات درگياری
مسااتقل باادون رادار داشااتهانااد ،در دسااتههااای
چندفروندی كه محافظ هم باشند ،بدون اينكاه
به مناطق مشخصشده سالحهای زمين به هاوا
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نزديک شوند ،در حد مقدورات و تاوان خاود از
حريم واگااری دفاع نمايند.
 .2هر دو سيستم هواپايه و زمينپايه يافتههای خاود
را لحظه به لحظه به شابكه فرمانادهی و كنتارل
ارسال مینمايند.
 .3سيسااتم فرماناادهی بااا جم ا آوری اطالعااات
بدستآمده تالش ماینماياد كنتارل خاود را در
حد مقدورات روی شبكه حفظ نمايد.
 .3در صورتی كه با مديريت صحيح و خونسردی و
درايت توان پدافندی كشاور بكاار گرفتاه شاود،
میتوان از فضاای كشاور محافظات نماود و در
مقابل دشمن به راحتی ايستاد.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 12/

حا ت پگجم:
حسگرهای ما توسط دشمن خنثی شاده و تجهيازات
زمين به هاوای ماا نسابت باه دشامن تاوان چشامگيری
ندارنااد ،ولاای شاابكه فرماناادهی و كنتاارل و هواپيماهااای
رهگيری ما نسبت باه دشامن توانااتر و برتار هساتند .در
چنين حالتی بايد:
 .8به تجهيزات زمينپايه در مناطق اختصاصای باه
خودشان دستور نبرد ناهمطراز با كنترل و تحات
فرمان شبكه فرماندهی و كنترل بدهيم.
 .3گرچااه هاادايت كااور هواپيماهااا توسااط مراكااز
فرماندهی بدون ديد كار مشكلی است ،ولای از
هواپيماهای توانمند و برتر خود نسبت به دشمن
با استفاده از آموزشهاايی كاه جهات درگياری
مستقل بدون رادار ديدهاناد جهات درگياری باا
هواپيماهای دشمن ،در منطقه اختصاصيافته به
هواپيماهای رهگيری استفاده نماييم.
 .2بازوهای اجرايی موظف گردند كليه يافتاههاای
خود را به شبكه فرماندهی منتقل نمايند.
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 .3شبكه فرماندهی و كنترل با جم آوری اطالعات
بدستآمده ،گرچاه نااقص ،ساعی در هادايت
شبكه نمايد و هواپيماهای شكاری را باه سامت
يافتااههااای خااود هاادايت كنااد و مساائوليت و
چگونگی رهگيری به عهده يگاانهاای پاروازی
خواهد بود.
 .3اگر در ادامه درگيریهای هوايی ،نبرد باه منطقاه
زمين به هوا كشيده شد ،تجهيزات زمين به هاوا
در منطقه درگياری آتاش محادود ياا آتاشبا،
میگردند.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 13/

حا ت ششم:
از ديد راداری و حسگرها محروم هستيم و توان ما در
بخش هواپايه درخور توجه نيست ،ولای شابكه كنتارل و
فرماندهی عملياتی و بخش زمينپايهای چشمگير و برتار
نسبت به دشمن داريم.
 .8با توجه به اينكه از ديد روی كشاور محاروميم و
هواپيماهای ما توان چشمگيری نسبت به دشمن
ندارند ،مصلحت ايان اسات كاه از بكاارگيری
هواپيما در چنين حالتی ،مگر در مواق اضطرار
و در مناطق عاری از سالح زماين باه هاوا و باا
مسئوليت بخش هوايی از درگير شدن با هواپيما
با دشمن صرفنظر نماييم.
 .3شبكه فرماندهی و كنترل پايدار و توانای موجود
قادر است با كنترل دقيق و هدايت بخش زمين-
پايه قدرتمند موجود به خوبی از حاريم هاوايی
كشور دفاع نمايد .اگر نقاط و يا منااطق مهام و
باارزش در بخش هواپايه وجود دارد ،بايد بارای
آن تجهيزات زمين باه هاوا اختصااص دهايم و
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بخااش هواپايااه را از موقعياات دقيااق آن مطل ا
نماييم.
 .2با توجه به اينكه شبكه فرمانادهی و كنتارل تسالط
كافی بر بازوهاای اجرايای دارد ،نيااز باه تفاويض
اختيار و آتش به اختيار نمودن تجهيازات نيسات و
همااه بايااد تحاات فرمااان شاابكه فرماناادهی بااه
مأموريت خاود اداماه دهناد و اطالعاات خاود را
ً
دقيقا به شبكه منتقل نمايند.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 13/

حا ت هفهم:
شبكه فرمانادهی و كنتارل تواناا و از آسايب دشامن
محفوظ مانده ،ولی حسگرها توسط دشمن خنثی شاده و
توان خود را از دست دادهاند و در هر دو بخاش بازوهاای
اجرايی دشمن بر ما چيره شده و توان روبرويی مستقيم را
از دست دادهايم و به نااهمطرازی رسايدهايام .در چناين
حالتی:
 .8بكارگيری بخش هواپايه باه مصالحت نيسات و
اگر منطقه يا مناطقی مهم و قابل توجه در مناطق
تحت حفاظت هواپايه وجود دارد ،باا توجاه باه
ارزش آن سالح زمين به هاوا باه آن اختصااص
دهيم.
 .3به سيستمهای زمين به هوا در مناطق مشخصشاده
و اختصاصيافته به خودشان آزادی كامل داده شاود
و آتش به اختياار گردناد تاا برابار آماوزش و اصاول
درگيریهای ناهمطراز و ابتكار مسائولين منااطق باا
دشامن بجنگناد و مااان برتاری مطلااق دشامن باار
فضای كشور شوند.
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 .2هر دو بخش موظف گردناد اطالعاات بدسات
ً
آمده خود را دقيقا به شابكه كنتارل و فرمانادهی
گزارش نمايند و در انجام درگيریهاا هماهناگ
باشند.
 .3شااابكه كنتااارل و فرمانااادهی باااا اطالعاااات
جم آوریشده از بازوهاای اجرايای و ايساتگاه
شنود میتواند فقاط راهنماا و اطاالعرساان باه
بخش زمينپايه باشد و چون ديدی روی منطقاه
ندارند ،نبايد مانعی برای درگيریها باشاد ،زيارا
در اين مواق تصاميمات باياد در صاحنه نبارد
گرفته شود.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 14/

حا ت هشهم:
حسااگرها و بازوهااای اجراياای تااوان خااود را حفااظ
كردهاند و نسبت به دشمن برتر يا همطاراز هساتند ،ولای
دشمن با نفوذ به شبكه فرماندهی و كنترل آن را مختل و از
مدار خارج ساخته و يا ما به داليلی قادر به اساتفاده از آن
نيستيم.
 .8براباار تفااويض اختيارشااده قبلاای بااا توجااه بااه
وضعيت فعلی پدافند هوايی ايساتگاههاای رادار
ً
رأسا با هواپيماهای شكاری در اختيار از مناطق
اختصاااصيافتااه بااه بخااش هواپايااه حراساات
خواهند نمود و به مناطق تحت كنترل تجهيزات
زمينپايه نزديک نمیشود .چون به علات قطا

ً
شبكه فرماندهی تجهيازات زماينپاياه مساتقال

عمل میكنند و كنترل روی آنها نيست.
 .3يگانهای پدافندی زمينپايه به صورت مساتقل
تا حدی كه با هم مرتبط هستند و ارتباطات آنها
حفظ شده ،متمركاز از منطقاه اختصااصيافتاه
حراست خواهند نمود و تا آنجا كه ممكن است
انسجام خود را حفظ خواهند نمود (منطقاهای،
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يگانی و نقطهای) .ولی مسئوليت دفاع هوايی از
منطقه تحت مسئوليت با قطعی ارتبااط نباياد از
كسی سلب گرد و هر قبضه در منطقه خود باياد
آتش به اختياار و آزاد بارای درگياری باا دشامن
باشد.
 .2تمام تالش بايد به عمل آيد تاا هرچاه ساري تار
شبكه فرماندهی و كنترل بر شبكه مسلط شود.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 48/

حا ت نهم:
شبكه كنترل و فرماندهی خنثی شده و از دسترس ماا
خارج است .بخش هواپاياه برتار ياا برابار باا دشامن در
اختيار ما نيسات ،ولای حساگرهای ماا تواناا و جوابگاو
هستند ،اما قادر به انتقال يافتههای آنها باه بخاش تواناا و
برتر زمين به هوا نيستيم.
 .8رادارهای توانا فقط در مناطق اختصاصيافته باه
بخش هواپايه و با در نظر گارفتن ضاعف ماا در
اين بخش نسبت به دشمن با احتياط و وساواس
زياد به صورت محادود از هواپيماهاای رهگيار
جهت نبرد ناهمطراز با دشمن استفاده میكنند.
 .3به كليه واحدهای زمين به هوا تفاويض اختياار
میگردد و با دستور آتش به اختيار اجازه درگيری
با دشمن به صورت مستقل داده میشود.
 .2قطعی رابطه و عادم كنتارل شابكه فرمانادهی و
كنترل بر بخش زمينپايه نبايد باع ساردرگمی
و كاهش توان اين بخش گردد.
 .3ايستگاههای رادار بايد به صورت دائام باه هماه
يادآوری كنند كه كليه ارتباطات و تمااسهاا باا
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شاابكه زمااين بااه هااوا قط ا و خااارج از كنتاارل
هستند.
 .3نقاااط حساااس و حياااتی موجااود در منطقااه
اختصاصی هواپايه باا تجهيازات زماين باه هاوا
پوشش داده خواهند شد.
 .6تالش گردد به طر مختلف شبكه فرمانادهی و
كنترل ،هرچند ناقص ،عملياتی گردد.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 42/

حا ت ثهم:
در دو بخااش رادار و حسااگرها و همچنااين بااازوی
اجرايی هواپايه نسابت باه دشامن برتاری خاود را حفاظ
نمودهايم ،ولی در بخش اجرايی زمينپايه دشامن بار ماا
مسلط شده و شابكه فرمانادهی و كنتارل توساط دشامن
خنثی گرديده است .در چنين حالتی نياز است:
 .8كليه اختيارات به شبكه راداری تفويض گردد تاا
بااه روش پدافنااد هااوايی هواپايااه بااا اسااتفاده از
هواپيماهای رهگيار برتار نسابت باه دشامن از
فضای كشور دفاع گردد.
 .3كليه بخشها و ارگانهای پدافند هوايی موظاف
هستند همه اطالعات خود را در اختياار شابكه
راداری قرار دهند.
ً
 .2بخش اجرايی زمينپايه را كامال محادود نمااييم و
درگيااری آنهااا را بااا هواپيماهااای مظنااون مشااروط
نماااييم بااه شناسااايی و تشااخيص صددرصااد
هواپيمای دشمن توسط واحدهای درگير در منطقاه
نبرد.
 .3اقدامات واحدهای زمين به هوا نباياد باه آزادی
عمل هواپيماهای رهگير لطمهای وارد كند.
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حا ت یازثهم:
تنها بخش زمينپايه ما توانا و قدرتمند و همطراز باقی
مانده و از ديد شبكه راداری و حسگرها محروم شادهايام.
شبكه كنتارل و فرمانادهی تسالط خاود را روی شابكه از
دست داده است و بخش هواپايه توان همطرازی با دشمن
را ندارد .در چنين وضعيتی:
 .8از بخش هواپايه باا توجاه باه ضاعف او و نباود
سيستم حسگر و ديد روی منطقه باه مصالحت
نيست اساتفاده كنايم .ساعی نمااييم باا پدافناد
هوايی عامل و غيرعامل از آنها حفاظت نماييم.
 .3كليه اختيارات فرماندهی باه بخاش زماينپاياه
تفويض گاردد و مسائوليت حراسات از فضاای
كشور از آن خواسته شود.
 .2پدافند هوايی زمينپايه در سراسر كشور آتش باه
اختيار گردند و به آن آزادی كامال داده شاود تاا
آزادانه از كشور دفاع نمايد.
 .3به نقاط حساس و حياتی كشاور كاه در منطقاه
اختصاصی هواپايه وجود دارند تجهيزات زمين-
پايه اختصاص داده شود.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 43/

 .3تالش نماييم با برقراری ارتباطهاای موقات ،تاا
آنجا كه ممكن است نسبت به انسجام تجهيزات
زمين به هوا بكوشيم.
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حا ت ث ازثهم:
بجز بخش هواپايه ،ساير شاكلههای پدافند هوايی به
ناهمطرازی رسيدهاند .به علت اينكاه فاقاد پوشاش دياد
روی كشور هستيم ،نمایتاوانيم همانناد حالات قبال باه
پداف ند هوايی هواپايه در كل كشور تكيه نماييم .در چناين
حالتی صالح است:
 .8بخش پدافند زمينپايه از مناطق اختصاصيافته
به خود به روش درگياریهاای نااهمطراز دفااع
نمايد و تردد هواپيماهاای خاودی در آن ممناوع
اعالم گردد.
 .3بخش پدافند هواپايه با آموزشهايی كاه جهات
پرواز مستقل بادون هادايت رادار ديادهاناد ،از
ً
حريم مناطق اختصاصيافتاه باه خاود مساتقال
دفاع نمايند.
 .2اختيارات فرماندهی در هر دو بخش در منااطق
اختصاصيافته به خودشان به آنها تفويض گردد
و آتش به اختيار گردند.
 .3به طريقی به صاورت مكارر باه بخاش هواپاياه
هشدار داده شاود كاه زماين باه هاوا در منااطق
مربوطه آتش به اختيار هستند.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 43/

حا ت سیزثهم:
بازوهای اجرايی در هر دو بخش زمينپايه و هواپاياه
برتری خود را نسبت به دشمن حفظ كردهاند و باه خاوبی
قدرت دفاع از منطقه تحت مسئوليت خود را دارند ،ولای
دشمن موفق به خنثیسازی شابكه فرمانادهی و كنتارل و
حسگرهای ما شده و ما قادر به بكارگيری رادارها و انتقال
اطالعات به دو بخش هواپايه و زمينپايه نيستيم.
 .8در صورت تمرينات كافی درگيریهاای مساتقل
بدون رادار توسط خلبانان ،بخش هواپاياه قاادر
خواهد بود با توجه به برتری كه نسبت به دشمن
دارد از منطقه مسئوليت خود دفاع كند ،كه البته
اين امر بستگی باه داناش تسالط بار هواپيماا و
قدرت ابتكار و خالقيت خلبانان دارد.
 .3همانگونه كه در حالت چهارم بخش زمينپاياه
شرح داده شد ،در صورت اجرای آماوزشهاای
الزم ،تجهيزات زمينپايه با توجه به برتاری كاه
نسبت باه دشامن دارناد ،اگار مسائوليتهاا در
اينگونه موارد به خوبی مشخص شده باشد و با
قطعی ارتباطات ابهاامی باه وجاود نياياد ،ايان
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بخش باه راحتای قاادر باه حراسات از فضاای
واگاار شده میباشد و هايچ نگرانای باه وجاود
نخواهد آمد.
 .2نقص حريمهای مشاخصشاده توساط هار دو
بخش هواپايه و زمينپايه فاجعهبار خواهد بود.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 44/

حا ت چهارثهم:
فقط از توانايی ديد راداری روی كشور برخاورداريم.
شبكه فرمانادهی از هام گسايخته و بازوهاای اجرايای و
شبكه كنترل و فرماندهی برتری خود را نسبت به دشمن از
دست دادهاند .در چنين حالتی نياز است تدابير زير اتخاذ
شود:
 .8تجهيزات زمينپايه در مناطق اختصاصای خاود
آتش به اختياار خواهناد باود و باا آزادی كامال
ً
مستقال از حريم هوايی خود با بكار بستن اصول
نبردهای ناهمطراز دفااع خواهناد كارد و پارواز
هواپيماهای خودی در ايان منااطق باه صاورت
كلی ممنوع میباشد.
 .3كليااه اختيااارات فرماناادهی بااه مناااطق و در
صورت نياز تا پايينترين ردههای زماين باه هاوا
تفويض خواهد شد.
 .2هواپيماهااای رهگياار تحاات فرمااان و كنتاارل
رادارهای منطقه فقاط در منااطق اختصاصای و
عاری از سالحهای زماين باه هاوا باه صاورت
محدود توسط ايساتگاههاای رادار بكاار گرفتاه
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میشوند .با توجه باه اينكاه نسابت باه دشامن
ناااهمطراز هسااتند ،بايااد مواظااب خسااارات
احتمالی از طرج دشمن باشيم.

احتماالت مختلف در نبرد ناهمطراز پدافند هوايی 818/

حا ت پانزثهم:
در تمام بخشها دشامن باه ماا برتاری دارد ،يعنای
ناهمطرازی كامل .در چنين حالتی:
 .8اختيارات فرماندهی به ردههای پايينتر تفويض
میگردد .به گونهای كه اگر يک قبضه ضدهوايی
در مكانی دورافتاده بدون ارتباط وجود دارد ،باه
طور مشخص بداند كه موظف به درگيری با هار
ً
شیء پرندهای كه خود شخصا دشمن تشاخيص
میدهد ،هست.
 .3يگانها و كليه تجهيزات زمينپاياه آزادی كامال
دارند كه با بكارگيری اصول نبردهای نااهمطراز
با دشمن به نبرد بپردازند و اجازه ندهند دشامن
به برتری مطلق در حريم منطقه واگااری به آنها
برسااد .در چنااين حااالتی اصااول تاادوينشااده
نبردهاای نااهمطراز و خالقياتهاا و ابتكااارات
افسران عمليات و فرماندهان زمين به هاوا بارای
كشور سرنوشتساز است.
 .2تا آنجا كاه ممكان اسات ،انساجام واحادهای
زمااين بااه هااوا بايااد حفااظ گااردد و فرماناادهان
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مناطق ،گروهها ،گردانها و حتی آتشبارها ابتكار
عمل و بكارگيری اصاول نبردهاای نااهمطراز را
ً
رأسا به اجرا درآورند.
 .3استفاده از هواپيماهای رهگير در چناين حاالتی
صالح نيست و بايد با پدافند غيرعامل حاداكثر
تالش را برای حفظ آنها بنماييم.

