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 1حسینعلی قنبریانترجمه: 

 چکیده:
برمبنای استراتژی بازدارندگی و با روشهاای   (ABM)ضد بالستیک موشک های

گمراه سازی سیستم های راداری ساخته شده اند کهه بها ش هو نوارههای  لهری همهراه       

دارای جایگهاه و   ،هستند. این سیستم ها از لحاظ قدرت ب شی به طرف اسهتااده کننهده  

ویژه ای هستند. قدرت دهی آناا بر مبنای سیستم های موشکی خاص )اسهاارتان   اهمیت

و اسارینت( در جات رهگیری موشکاای خارج از جو و در  واصل چند صد کیلومتری 

 ناوریاای نوترونی و مواداناجهاری معمهولی   یا کمتر از آن بر مبنای عملکرد هسته ای و 

ردیهابی   بهرای مینهه انهواس سیسهتم ههای راداری     در انجام عمل انادام می باشد. در این ز

نقو اصلی را ایاا می کنند. از جمله اهداف مام امریکها   ،لومتریموشکاای چند هرار کی

تش یص صحیح کالهکاای واقعی از عوامهل گمهراه کننهده     :تماای لیرریساز کاربرد سی

ه ههای شناسهایی   حااظت از ماهوار رر به عنوان سالح در مراحل اولیهکاربرد لیوراداری، 

و استراتژیک و د اس در مقابل موشکاای بالستیک است. لیررها دارای سهه نقهو نمهامی    

ه ها و تجایهرات د هاس ضهد    ارسیستماای د اس هوایی، منادم کننده ماهوبه عنوان بالقوه 

سیسهتماای   ،موشکی دوربرد  ضایی می باشند. مقاله حاضر به موشکاای ضهد بالسهتیک  

 می شردازد. حاای لیرریو سال کنترلی آناا

سیستماای رادار، موشکاای ضد بالستیک ، لیهرر، موشهکاای   واژه های کلیدی : 

 بالستیک
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 موشکهای ضد بالستیک : آیا فرصت دیگری را فراهم می آورند ؟   -

)تجربهه ی   MX2 2مهورد بررسهی بهرای     1(ABM)سیستم موشکی ضد بالستیک 

د سیستمی است که یک دههه ی قبهل توسهعه    موشکی( با  ن آوری شیشر ته اساسا همانن

مهااکراتی در بهاره آن صهورت گر هت. ایهن       1792در سها    ABMیا ت و در قطعنامه 

به امضا رسید، ابتدا آمریکا و اتحهاد جمهاهیر    SALTIقطعنامه که تقریبا مقارن با قطعنامه 

وند  ر صدمتعاد ساخت که این رقم بعدها به  ABM روند  دویسترا به  سابقشوروی 

ABM  تقلیل یا ت. قطعنامهABM  گیرد و می     در هر شنج سا  مورد تجدید نمر قرار

در واشنگتن اعتقاد  راینده ای بر این نکته است که ایاالت متحده آمریکها بایهد در مهورد    

شرایط آن مااکره را از سر گیرد تا در این راستا از شیشر ت ها و  هن آوری ههای اخیهر    

 یری کند.طرف مقابل باره گ

ههای جدیهد مهی تواننهد بهر روی       MX ،ABMعالوه بر د هاس از سهایت ههای    

خودروهای زمینی یا  عرشه ای کشتی ها قهرار گیرنهد تها از شایگهاه ههای آمریکهایی در       

 نیرو های مسلح در میدان رزم حااظت کنند. خارج یا از

ی تهوان  که موشکاای ضد بالستیک  راهم می کنند مه  را حااظتی ،از لحاظ تئوری

اما بهه نمهر مهی رسهد تها کنهون ایهن         ؛برای کل آمریکا و شارهای متحد با آن به کاربرد

موشهکی از لحهاظ   موضوس به طور جدی دنبا  نشده اسهت. زیهرا شوشهو شدا نهد ضهد      

 شایداری برخوردار است.سیاسی از وضعیت نا

 Sentinelموسهوم بهه    ABMدو طرح  ،ایاالت متحده آمریکا1792قبل از قطعنامه 

)حااظ( مبتنی بر دو موشک اسهاارتان و اسهارنیت را مهد نمهر      Safeguard)دیده ور( و 

قرار داد. این طرح ها اصوال از لحاظ میهران محا مهت از مهردم آمریکها و سهایت ههای       

Minuteman .با هم متااوت هستند 

                                                 
1 - Anti Ballistic Missiles 
2 - Military experimental يا Missile experimental  ) تجربه موشکی(  
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به موشک اساارتان برای رهگیری کالهک های موشکی در آینده طراحی شده که 

       د. این موشک دارای کالهک اصل چند صد کیلومتری شرتاب می شوجو و از  وخارج از 

هسته ای با قدرت اناجاری در محدوده یک مگاتن می باشد که از طریق نوترون و اشعه 

ناهو  مهی کننهد،     سیار کوتاه( که به آسانی در اشهیا گاما )اشعه های ایکس با طو  موج ب

د. از طرف دیگر موشک اسارنیت نسبت به اساارتان خودروهای مااجم را منادم می ساز

کوچکتر اما دارای شتاب بیو تری بود و می توانست ظرف مدت یهک اانیهه،یک مایهل    

شدا نهدی را از طریهق رهگیهری     این بود که این موشک الیهه اهانوی   هدف گیرد.بارتااس 

خهود از  کالهک هایی  راهم آورد که با ورود مجهدد بهه جهو در مراحهل ناهایی شهرواز       

اساارتان عبور کند.چون این موشک برای اناجار در ارتاهاس ههای شهایین حهدود هشهت      

به حداقل رساندن آسیب یها خسهارت احتمهالی     برای مایلی(طراحی شده بود،5کیلومتر )

وتشعشع به سطح زمین موشک اسارنیت به  EMP1، حاصل از  شار بیو از حد،حرارت

یین در حد چند کیلوتن مجار گردیهد تها ههدف را    کالهک هسته ای با بازده اناجاری شا

بمهب  این موشک شکل ابتهدایی از  هن آوری    منادم کند. 2عمدتا از طریق شرتو نوترونی

رادار  :از دو نهوس رادار متاهاوت اسهتااده مهی شهود     ABM . در هر سایت استنوترونی 

 MS4)(R.و رادار سایت موشکی  PAR3)(هدف یاب با برد طوالنی یا دور تا دور 

کشف و ردگیری موشهک ماهاجم در  اصهله چنهد ههرار       PARهدف از طراحی 

کیلومتری بود که با اتصا  به شبکه کامایوتری شیچیده استااده نوبتی،خط سیر آن و نقطهه  

. کامایوتر مربور، تادیهد نسهبی حاصهل از بسهیاری از     دناایی اصابت را محاسبه می نمو

واگهاار   MSRی ردگیری شیوسته ، هدف را بهه  را محاسبه و برا شده  سیگنا  های وارد

                                                 
 الکترو مغناطیسی  -1

      شرتودهی نوترونی عمدتاً جات نابودی موجودات زنده با حداقل خسارات بر محیط زیست بکار گر ته   -2

 سالح نوترونی از آن بحث می شود. و تحت عنوانمی شود 
3- Precision approach radar  
4 - Main supply route 
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بالسهتیکی توسهط  رمهان     با محاسهبه نقطهه رهگیهری ، یهک موشهک ضهد       .خواهد کرد

ارتاهاس مهی گیهرد.     شده کامایوتری شرتاب می شود و برای برخورد با کالهک های وارد

یک موشک ههای بالسهت  این کار را دشوارتر می سازد.  ،استااده از دستگاه های تولید ناو 

بهرای  را نیهر   عالوه بر کالهک های جنگی ، مجموعه ای از دستگاه های طراحهی شهده   

گمراه کردن رادارهای د اعی با خود همراه دارند. آن ها عبارتند از رها سهازی نوارههای   

د ن لری یا نوارهای منعکس کننده امواج رادار که سیگنا  های رادار را منعکس مهی سهاز  

 هدف بر روی صاحه نمایو ظاهر گردند.و سبب می شوند که صدها 

ممکن است در امتداد خط سیر موشک رها گردند و  ،دارای شوشو  لری یبالناا

بهه  بیو تر ویژگی های کالهک های واقعی را نسبت به نوارههای مهنعکس کننهده )کهه     

آسانی قابل تش یص می باشند(تقلید نمایند تا آنکه مرحله ی واقعی ورود مجدد موشک 

   عالوه، ضایعات حاصهل از تقویهت کننهده موشهکی مرحلهه ی دوم      ه راهم آید. ببه جو  

 .می توانند خط سیر کالهک را دنبا  نمایند تا رادارهای د اعی دشمن را گمراه تهر کننهد  

، هدر نقطه ای که کالهک ورود مجدد به اتمسار را آغاز می کند نوارهای مهنعکس کننهد  

از اجسام واقعی قابل تش یص می باشند امها وسهایل   بالن ها و ضایعات مربور به آسانی 

نیر برای این منمور قابل کاربرد می باشند. آن ها کالهک  "heavy"تولید ناو  موسوم به 

های بدلی هستند که بسته های شارازیت انداز و  ریب دهنده الکترونیکی را با خود حمل 

در مرحله ورود مجهدد موشهک    منحنی مسیرها را دنبا  می کنند که این وسایل .می کنند

به جو کالهک های جنگهی را بهد  سهازی کننهد. در مهورد رهگیهری موشهکاای ضهد         

بالستیکی، تعیین اهداف صحیح از اهداف  ریب مشکل ساز بوده اسهت زیهرا اشهتباهات    

بیو از اندازه در تش یص هدف باعث می شود که با کمبود موشک های ضد بالسهتیکی  

اجه شویم. یک راه حل آشکار برای این مشکل، چشهم شوشهی از   برای مقابله با هدف مو

کالهک ها با خط سیرهایی است که از اهداف مام دور هسهتند امها ایهن امهر از طریهق      

طراحی کالهک های مااجمی که در طی شرواز مانور می دهند مهی توانهد مهورد مقابلهه     
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ین دقیقهه مسهیر خهود را    قرار گیرد. کالهک به مسیر اشتباه  رستاده می شود اما در آخهر 

اصالح می کند و به سمت هدف مورد نمر شرواز می نماید. از این رو تش یص تاهاوت  

 .ر    می باشهد میان شکل، سرعت و وزن سیگنا  های م تلف از اهمیت حیاتی برخوردا

دسهتگاه ههای   بها  بسیار متاهاوتی در مقایسهه    اار رادارای زیرا کالهک های جنگی دارای

ی باشند. در این جا یکی از مامترین شیشهر ت هها در  هن آوری رادار از     ریب دهنده م

مطرح می شود که عبارت است از کاربرد رادارههای   1792در سا   ABMزمان قطعنامه 

 تصویر ساز با  رکانس متغیر )از باال به سمت  رکانس شایین(.

  شهناخته مهی شهود در حها     LADARتم لیرری که به عنهوان  سدر این راستا سی

ساخت می باشد. این سیستم ها وقتی با هم به کار می روند قادر به ایجاد تصهاویری بها   

جرئیات کامل هستند که در آن ها کالهک واقعی را می توان با اطمینان از شیچیهده تهرین   

به حدی  ABMکالهک بد  تش یص داد. شیشر ت های انجام گر ته در دقت و هدایت 

های نردیک شونده حامل مواد اناجهاری متعهارف بهه    است که موشک می تواند کالهک 

 جای مواد هسته ای را منادم سازد.

وابسهته بهه سیسهتم تلایقهی رادارهها و       ،جدیهدی  ABMتش یص هدف در ههر  

ههرار   45سنسورهای مادون قرمری خواهد بود که در زمین و در ماهواره هها در ارتاهاس   

کننهده توزیهع مهی شهوند. ارتهو       هرار مایلی( و در خود موشک مناهدم  22کیلومتری )

و سهطح   یآمریکا در حا  آزمایو سنسورهای مادون قرمر با طهو  مهوج بلنهد مهوزاییک    

اطالعهات انبهوه حاصهل از     دکهه مهی توانه   است. در موشک ها کامایوتری است کانونی 

تصاویر وسیع به دست آمده از این آشهکار سهازهای مهوزاییکی را شهردازا نمایهد. ههر       

یک سیستم آشهکار   LADARهرار میکرو المنت مجرا می باشد.  دهیباً سنسورحاوی تقر

 LADAR. با کمهک کندساز لیرری شالسی است که مش صات هدف را دقیقاً تعریف می 

شالسی, به دست آوردن برگشت سیگنا  از  رات غبار وحتی مولکو  های هوا در ارتااس 

 های باالیی میسر می گردد.    
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الی دستگاه های شارازیهت انهداز الکترونیکهی ، رادارههای     برای کاهو تأایر احتم

بها طهو  چنهد     یکوچک تغییر دهنده  از مبتنی بر مدارهای حالت جامد بهرای رادارههای  

میلی متری در  رکانس های باالتر در حا  توسعه می باشند. برای انادام کالهک نردیهک  

بهه چنهد متهری ههدف      دبتوانه بایهد   ABMشونده بدون کاربرد مواد مناجره هسته ای، 

هر گونه مانور تااجمی را ردگیری کند. موشک د اعی، کالهک نردیک شهونده   رسیده و

را با بسته ی سنسورهای مهادون قرمهر خهود و رادار، ردگیهری مهی نمایهد و بها تاسهیر         

تغییرات سمت یا سرعت از طریق آنالیر ماصل تغییهرات داشلهر توسهط کهامایوتر همهراه      

 هدف را مورد اصابت قرار می دهد. ،مده از زمیندست آه واطالعات ب

هر گونه استقرار موشک ضد بالستیکی جدید به صورت دو ردیای خواهد بهود   

که می توانند در  ضا رهگیری کنند و موشک ههای دیگهر بهرای     داردو موشک هایی را 

 به کار روند.انادام مااجمین در جو باالتر 

اه( با کالهک مواد مناجره متعهارف عمهل   کم برد )دارای برد کوت ABMدر جو، 

ههای  ABMاز ایهن رو   ؛انادام را صورت می دهد. اما اناجار در خأل  ضا بی ااهر اسهت  

هوایی در هنگهام ورود مجهدد    ولیررها یا بمباران خودر ماننددارای برد وسیع )دور برد( 

اوتی از روا متاه  شرتهاب ترکشهی   بها صهدها سهاچمه  لهری و     و به جو با گلوله ا شان

 استااده خواهند کرد.

موشکاای با بهرد   به طوری که های جدید ا رایو یا ته استABMزمان واکنو 

کیلومتر بر ساعت شتاب می گیرند و  ظرف مدت  27325کوتاه به عنوان مثا  تا سرعت 

و در شها ( و در حهدود یهک اانیهه      5777متری م رسند )حدود  9577اانیه به ارتااس  5/1

هرار شایی( قادر به شناسایی و ردگیری خودرو وارد شونده بهه  57متری ) هرار 15 اصله 

 سابقها به  ضای هوایی شوروی ABM. ممکن است به زودی برد مؤار شوندجو 

توسعه داده شود تا امکان انادام موشک ها حتی شیو از آن کهه اتمسهار را تهرن کننهد،     

ر گردد. چنین سیستمی با شبکه ماهواره ههای هشهدار دهنهده زود هنگهام ، موشهک      میس
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های دور برد کنو سریع و رادارهای زمینی ارتباط خواهد داشت که می توانند سهیگنا   

 ها را از دور دست دریا ت نمایند.  

یکهی از  ها وجود دارنهد. هرینهه، بهه عنهوان     ABMم الات های  راوانی در باره 

میلیون  یکصدبالغ بر  ABMهرینه یک سیستم  م الات ها محسوب می شود.الیل این د

دالر آمریکا ت مین زده شده است. دلیل دیگر، ساولت نسهبی مقابلهه کهردن بها سیسهتم      

از طریق دستگاه های تولید ناو  شیشهر ته، ا هرایو تعهداد کالههک هها و       ABMشیشین 

را بهه  تمایل به حاف این شهروهه   1792که در سا   استخودرو های قابل مانور در جو 

از مرایای کا ی برخوردارند کهه مهی    1777و1727های دهه های ABMاما  .دنبا  داشت

را خیلی کم اار کنند. موشک های بالسهتیکی بهین قهاره ای    خود توانند این اقدامات ضد 

از اهداف نمامی و غیر نمامی کمتر بحث انگیهر   ABMد اعی نسبت به شوشو کشوری 

شوشو محدود موشکاای برد کوتاه استراتژیک سبب مهی شهود کهه  ضها ههای       هستند.

دور برد به ویژه آناایی کهه بهرای ره گیهری     ABMشاری کا ی  راهم آیند.سیستم های 

طراحی شده اند ماهیتاً آ ندی هسهتند و   سابق موشک ها در  ضای هوایی شوروی

 ICBMنه  قط آناهایی کهه در    -موشک های شرتاب شده از اتحاد جماهیر شورویتمام 

را مورد تادید قرار می دهند. چنهین سیسهتم ههایی در باتهرین      -های آمریکا قرار دارند

 حالت به طور خطر ناکی مبام هستند.

 سالح های لیزری:  

اشعه مرگبار آناا ، شتانسیل 1797تقریباً از زمان اولین کاربرد عملی لیررها در سا  

اما اولین کاربرد های نمامی آناا در حوزه های شهیو شها ا تهاده     ؛تکان دهنده تلقی گردید

تری مانند مسا ت یابی و تکنیک های رویت مطرح شهد. در اینجها قابلیهت لیهرر بهرای      

 گردد که این ابرار ایده آ  به نمر رسد.انجام اندازه گیری های دقیق سبب  می

ا به عنوان سالح های واقعی از سوی دیگر، به زمهان طهوالنی تهری    کاربرد لیرره

برای دستیابی به چنین قابلیتی نیاز دارد، زیرا قابلیت کاربرد و تناسهب آن هها از گاشهته    



 دفاع ضد موشکی و سالحهای پرتویی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 56 7531 زمستانو  پاییز  53و53شماره  –ال دهم س                    

اما  ن آوری اخیر قابلیت ههای جدیهدی را آشهکار سهاخته     . مورد نراس قرار داشته است

وسهعه لیررهها بهه عنهوان وسهایل د هاعی       ایاالت متحده آمریکا بهر ت  1727تا سا   است.

برای کشتی های جنگی و سایر اهداف با ارزا تأکید داشت، امها از   ( به هواسطح)زمین

شنتهاگون بهر توسهعه سهکوهای لیهرری       ،سهابق آن شس از ترس شیشر ت شهوروی  

مداری برای حااظت از ماهواره های شناسایی و سهایر مهاهواره ههای اسهتراتژیک و بهه      

عنوان د اس در مقابل موشک های بالستیک تأکید داشته است. در عین حا ، به نمهر مهی   

رسد احتما  کاربرد شرتو های کامال نشانه روی شهده  رات اتمهی شهتاب دار در مقابهل     

تجایرات  ضایی و موشک های بالستیک اینک به قدر کا ی امکان شایر شده است و این 

اتااق شس از سا  ها منازعه و در گیری برای تضمین برنامه های تحقیقاتی توسعه یا ته ، 

رخ داده است. لیرر سر واهه ای برای عبارت تقویت نهور توسهط تشعشهع انگی تهه مهی      

تولید شرتوهای موازی و منسجم نور منهو کروماتیهک دارد   باشد و اشاره به تکنیکی برای 

که متشکل از رنگ یا طو  موج می باشد. با عبور موج از میان آینه ها و قبهل از خهروج   

آن، سطح انرهی را می توان بیو تر تقویت کرد. زمانی که طو  موج تشعشع در ب هو  

)به جای تقویت نور(، امها   مرئی طیف قرار دارد، دستگاه به عنوان لیرر شناخته  می شود

)بهرای تقویهت مکهرو     1هنگامی که در مقوله مکهرو ویهو قهرار بگیهرد بهه عنهوان میهرر       

)که برای ساولت ممکن است مشهابه ههم تلقهی    را ویو(شناخته می شود. لیرر و میررها 

شوند( می توان توسط شکستن نور از طریق شاترمات ، شالس دار کرد که شس از شرتهاب  

ه راین جریهان الکتریکهی انهرهی  خیه    . س جریان الکتریکی شااف می گرددتوسط اشماال

شده را به شالس تشعشعات تبدیل می نماید. حتی انرهی های قدرتمندی را می تهوان بها   

شالس های کوتاه  ،نور در  رکانس های هم زمانی لیررهای نوسانی ایجاد کرد که درآن ها

مانند لیرر الکترون آزاد قابل تنمهیم هسهتند    تر و شدیدتری را تولید می کند.انواس خاصی

                                                 
1 - Maser 
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و ممکن است به نحوی تنمیم گردند که در هر انتاای طیف یا در دامنه ههای مرئهی بهه    

 کار روند.

وزارت د اس آمریکا به تازگی سه نوس لیهرر را بهرای کهاربرد تسهلیحاتی انت هاب      

ا آرگون و الکترون آزاد. کرده است ؛ آن ها عبارتند از  لورید هیدروهن، لورید کریاتون ی

اولین نوس به سمت انتاای مادون قرمر طیف و دومین نوس به سمت ماوراء بهناو طیهف   

 عمل می کنند در حالی که آخرین نوس در بین هر دو مورد کار می کند.

نشریه  هن آوری ههوا  ضهایی و هاتهه هوانهوردی توسهعه ، لیهرر         نوشتهبر طبق 

ومکریکو انجام گر هت کهه عملکهرد خهود را از طریهق      الکترون آزاد در الس آالموس نی

تبدیل انرهی جنبشی الکترون به تشعشع نوری انجام می دهد و ایهن امهر توسهط تعامهل     

الکتهرون    انجام می شود.  Wigglerشرتو الکترون با میدان مغناطیسی دوره ای موسوم به 

مهی        یسهی  ها تحت  شار وارد شتاب دهنده مهی شهوند و سهاس وارد میهدان مغناط    

گردند که در آن جا با ترن میدان  تونی انرهی خود را نیر از دست می دهند. ب شهی از  

انرهی شرتویی قابل بازیا ت است و برای شتاب دهی به مجموعه بعدی الکتهرون هها بهه    

کار می رود. آزمایشگاه اشعه الرنس در لیورمورکا کالیارنیا بهر روی توسهعه لیهرر ههای     

ون یا آرگون به عنوان سیستم های ضد موشک تحقیق می کند. این دو نهوس   لورید کریات

لیررشالسی موارترین لیررها از گروه ماوراء بناو هستند اما نیازمند مقادیر زیادی از نیهرو  

می باشند. بدین علت اناجارهای حرارتی هسته ای مینیاتور به عنوان منبع احتمالی نیهرو  

اینک مورد تحقیق می باشد، نیهرو دههی بهه لیهرر توسهط      به کار می روند. رویکردی که 

با نور لیرر یا  رات نوری بهاردار بهرای    2و تریتیوم 1بمباران مقادیر میکروگرمی از دتریوم

القاء اناجارات کوچک هم جوشی می باشد. در سیستم ماهواره ای چنهین منبهع نیرویهی    

 می تواند چندین لیرر را تأمین کند.

                                                 
 ایروتوشاای عنصر هیدروهن  2و 1
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وج کوتاهتر باشد،ٍ لیرر به خاطر احتما  دستگاه های اشتیکهی  عمدتاً هرچه طو  م

کوچکتر، مناسب تر تلقی می گردد. لیرر اکسیمیر  لورید کریاتون دارای طو  موج تقریباً 

میکرون لیرر  لورید هیدروهن می باشهد.این   9/2میکرون در مقایسه با طو  موج  242/7

. لیهرر قابهل تنمهیم دارای    استلید لیرر( کوتاه ترین طو  موج برای نامرد های اصلی )تو

های رمیکرون عمل کند. از سوی دیگر لیر 5/7تا  3/7الکترون آزاد می تواند در محدوده 

متر نیاز دارد.  5یا  4مگا وات نیرو و قطر آینه ای  5ضد موشکی با برد کوتاهتر به مدت 

      ناهدم، و سهبب   این لیررها از طریق ایجهاد سهوراخ در سهطح موشهک بالسهتیک آن را م     

شوند که در نیمه شرواز خود متالشی شده یها حهداقل، سهاختار و اجهرای حیهاتی آن      می

تضعیف گردد.  رصت انادام در صورتی ا رایو می یابد که موشک در حین شهتابگیری  

مورد برخورد قرار گیرد، ایده ی قرار دادن لیررها در  ضا آن اسهت کهه در طهی مرحلهه     

شتاب گیری آن در خارج از اتمسار آن را مورد اصهابت قهرار دهنهد.    شرتاب موشک و با 

وجود دارند که ت مین می زننهد ایسهتگاه ههای     1727از شنتاگون در سا    هایی گرارا

موشهک بالسهتیک را در    1777مداری مهی تواننهد تها     25مگاواتی و  25لیرری شیمیایی 

  کننده واشتیک بسیار  هراوان مهی   اتمسار منادم سازند. اما تقاضا برای سیستم های کنتر

 هن آوری   1727باشند. در تحقیقات لوس آالموس این نتیجه به دست آمد کهه در سها    

الزم  راتر از قابلیت های موجود بوده است. هر چند انجام ایهن  هن آوری غیهر ممکهن     

نبوده است . مطالعات لیرر شیوسته توسط آهانس شروهه ههای تحقیقهاتی شیشهر ته د هاعی     

أمین بودجه می شود. در تحقیقات شیوسهته ی لیهرری بها بودجهه سهازمان طهرح ههای        ت

 هوت(  4متهری )  2/1تحقیقات شیشر ته د اعی، تالا خواهد شد تا یک سیسهتم نهوری   

ساخته شده و در زمین مورد آزمهایو قهرار    1723اسب لیررهای شایگاه  ضایی تا سا  نم

 گیرد.

ایی، انجهام  ی شهده بهرای شهاتل  ضه    یکی از اولین طرح های نمهامی زمهان بنهد   

برای کنتر ، هدف گیری و ردگیری مناسب لیررهای  ضهایی   مجموعه ای از آزمایو ها
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می باشد. در این راستا همبسهتگی داده ای، دقهت نهور و تثبیهت، بسهیار ماهم هسهتند و        

تحقیقات لوس آالموس به این نتیجه رسید که دقت زاویهه ای کهم تهر از یهک میلیهونیم      

تها   4237در صورتی مورد نیاز می باشد که موشک بالسهتیک بایهد در بهرد ههای      رادیان

 مایل(. 9777تا3777کیلومتری مورد اصابت قرار گیرد ) 7957

می کوشهد کهه دقهت لیهرر را در      1برنامه آزمایو شاتل  ضایی با نام شنجه طالیی

 درصدی میلیونیم رادیان مورد نیاز نگه دارد. 27محدوده تقریبی 

 3و ایسهتگاه  ضهایی سهالیوت    2یو شوروی سابق از ماهواره های کاسموسشیشاش

برای آزمایو تکنیک های لیرری استااده کرده است و مریتی که آن ها ماروضاً در مهورد  

این جنگ ا رارها نسبت به ایاالت متحهده داشهتند یکهی از دالیهل عمهده بهود کهه چهرا         

در مههورد تحقیقههات لیههرری را از  اعههالم نمههود کههه ایالههت متحههده تأکیههد 4هارولههدبراون

کاربردهای برد کوتاه و شایگاه زمینی با کاربردهایی با یقین کمتر اما بالقوه مامتر امکانات 

ت علمهی د هاعی   . این تصمیم در تضاد با توصیه هیهأ شایگاه های  ضایی تغییر داده است

یقهات لیهرری   ات ا  گردید که از طرف شنتاگون برای تحقیق در باره سهود منهدترین تحق  

مأموریت داشتند. این تصمیم در هیچ کدام از ب و ههای نیهرو ههای مسهلح آمریکها بها       

رو نشد، به عنوان مثا  نیروی دریایی اختصاصهاً بهه توسهعه سهریع لیررهها      ه استقبا  روب

 عرشه ی ناو عالقه مند بود. برای سیستم های د اعی

ستعما  آن در سیستم های ضهد  کاربرد لیررها علیه ماهواره ها خیلی  وری تر از ا

. انادام ماهواره ای بهه صهورت داسهتان ههای علمهی ت یلهی ههدف ایهن         استموشکی 

تحقیقات نمی باشد، در عوض کور کردن آن از طریق دستگاه های حساس الکترونیکهی  

زیرا نور لیرری قادر به ت ریب شوشو عهایق چنهد الیهه ای     است؛و اشتیکی مورد هدف 

                                                 
1- Talon Gold  
2 - Cosmos 
3 - Salyut 
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 177شرتو لیرر با توان  .ب های نگه دارنده آن ها  در محل می باشدلنرها یا تضعیف چس

مگاواتی یا حتی کمتر در هر سانتی متر مربهع مهی توانهد خهود شیشهه را مناهدم سهازد.        

 رورد که اتحاد جماهیر شوروی سابق مجار به لیرر دی اکسید  احتما  می

   ا حملهه کنهد . تصهور    کربن شد تا بتواند در مدار ارتااس شایین نیر بهه مهاهواره هه   

الکترون آزاد و اکسیمر به طور بالقوه در جو مؤارترنهد و اعتقهاد بهر     شود که لیررهایمی

این است که در حا  حاضر شوروی سابق بر سیستماای شایگاه زمینی تمرکر دارد. منهابع  

اطالعاتی ادعا می کنند که تالا شهوروی سهابق بهرای توسهعه ایهن نهوس لیررهها را در        

د کوتهاه را در  شاهکرا در نردیکی مسکو و نیر سیستم شدا ند هوایی لیرری با بهر  1نایاکراس

ههرار   114ناهره   12از ایستگاه  ضهایی   هااسایی نموده اند.اما سایر گراراشن 2ونینوگول

میلیهون   12میلیهون کیلهو گرمهی )    4/5هرار شوندی( و تقویهت کننهده    257کیلو گرمی )

رهای هدایت لیرری به  ضها سه ن مهی گوینهد. اگهر چهه       شوندی( برای بردن جنگ ا را

بسیاری از مت صصین معتقدند که هیچ یک از دو طهرف )آمریکها و شهوروی( قهادر بهه      

سا  آینده نمی باشد، سهایرین اصهرار    شنجغلبه به مشکالت ماندسی لیررهای  ضایی در 

 می کنند که مو قیت شوروی سابق قریب الوقوس است.

سابق که کراراًً گرارا شده است، توسعه لیرر شایگاه زمینهی  برنامه دیگر شوروی 

      ههرار مهایلی(    25ههرار کیلهومتری )   47برای حمله به ماهواره ها در  واصهل حهد اکثهر    

باشد. این محدوده در حوزه ی مهاهواره ههای آمریکهایی هشهدار اولیهه در مهدارهای       می

نجهد.از ایهن رو لیررهها دارای سهه     هرار مایل( مهی گ 22کیلومتر) 35477زمینی با ارتااس 

نقو نمامی بالقوه هستند؛ به عنوان سیستم های د اعی هوایی برد کوتهاه ، مناهدم کننهده    

های ماهواره ای با برد بلند در زمین یا  ضا و تجایرات د هاعی ضهد موشهکی دور بهرد     

  ضایی.

                                                 
1 - Krasnaya pahkra 
2 - Golovnino 
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رای تسایالت ضد ماهواره ای به توسعه لیرری محدود نمی گردد. مهاهواره هها به   

دستگاه های نمامی ابر قدرت ها از اهمیت حیاتی بر خوردارند زیرا م هابرات، جسهتجو   

درصهد م هابرات د هاعی آمریکها بهر      هشهتاد  و اکتشاف ، به آن ها وابسته است و تقریباًً 

چهرا   ،تری می یابند وماهواره ها متکی می باشد . در جنگ ، ماهواره ها حتی اهمیت بی

         ارف( توسهط تهأایرات بعهداز اناجارههای هسهته ای م تهل       که م هابرات معمهو  )متعه   

بها   هاییمی گردند. در نتیجه اهمیتشان ، ایاالت متحهده آمریکها در حها  انجهام آزمایشها     

    تاهاس بهاال شهرواز    رموشک های کوچک ضد ماهواره می باشد که از جت ههایی کهه در ا  

ابق در مورد سیستم های اناهدام  کنند شرتاب می شوند. هم چنین آمریکا و شوروی سمی

     گر ماهواره تحقیق کرده اند که شس از یک سری مانور، که در امتداد ههدف خهود انجهام    

   دهند مناجر می شوند و از طریق مکانیرم هایی ماننهد تهوش شهرشنل آن هها را مناهدم     می

را نگران  سازند. شاتل  ضایی آمریکا به خاطر قابلیت های ضد ماهواره ایو روس هامی

کرده است زیرا قادر به حرکت شالو به شالوی ماهواره می باشد و می تواند آن را مناهدم  

و  ها حمهل کنهد  کند، آسیب رساند یا از مدار خارج کند و آن را به زمین بهرای آزمایشها  

ناایتاً می تواند مجار به لیررها یا موشک های منادم کننده ماهواره باشد . لیررهای قابهل  

د از این جات به عنوان منادم کننهده ههای مهاهواره ای جهااب هسهتند کهه ارزان       کاربر

قیمت تر و سریع تر هستند و کاربردشان در مقایسه با سایر ماهواره هها یها  ضها گردهها     

 آسان تر است.

شدا ند هوایی که بر عرشه ی ناوهها، خهودرو ههای زمینهی یها بهر طبهق         یلیررها

ین های ریلی مسهتقر هسهتند ، بهه زودی ارائهه مهی      گرارا تحقیقات در روسیه در ماش

آمریکا هواشیمایی آزمایشهی را شهرواز داد کهه یهک نمونهه سیسهتم        1727شوند. در سا  

ASAF 1شدا ند هوایی و احتماالً لیرر ضد موشک را حمل می کهرد. ایهن هواشیمها یهک     

KV-135  نتهر   ، بود و برای حمل چندین تن از تجایرات لیرری سوخت و تجایهرات ک
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 55 7531 زمستانو  پاییز  53و53شماره  –ال دهم س                    

کننده طراحی شده بود. این هواشیما اینک مجموعه طهوالنی از ره گیهری ههای آزمایشهی     

 اهداف هوایی بدون سرنشین و موشک های هدایت شده هوایی را در حا  انجام دارد.  
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