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 : راکتیسامانه ھای ضد 

  پايان دھندامريکاچين و ھند می خواھند به انحصارات 

 

Photo: RIA Novosti 

 .به کمک روسيه، ھر دو کشور می توانند در آينده به ساخت و ساز دفاعی مؤثری دست يابند

اين نوع تجھيزات توسط . وسيه نيستی در انحصار اياالت متحده و رئی و ضد ماھواره راکتگسترش سامانه ھای ضد 

 به ساخت اين سامانه ھا.  فعال ھستند و در اين زمينه به ويژه چين، اسرائيل و ھند کشورھای ديگری نيز ساخته می شود

  . به بخش جدائی ناپذير سياست نظامی و صنعتی کشورھای اورآسيا تبديل شده استراکتدليل گسترش 

 راکتيعنی وقتی که پرتاب .  مطرح شد٢٠٠٧زمينه برای نخستين بار در سال موضوع چگونگی توان چين در اين 

را از خاک جمھوری خلق چين ھدف قرار ) Feng Yun-1C(  ا سی –رھگير ماھوارۀ ھواشناسی چينی فنگ يون  

ر اين  کيلومتری توسط شليک مستقيم مشخصاً گواه روشنی از توان چين د٨٦٤رھگيری دستگاه فضائی در ارتفاع . داد

  .زمينه است
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برای سنجش اھميت چنين رويدادی، بايد يادآوری کنيم که اغلب ماھواره ھای نظامی در مدار پائين تری کار گذاشته می 

عنصر « مخاطره می اندازد، و بدون اين  توان عملياتی ارتش ھای مدرن را بهحمله به مجموعه ای از ماھواره ھا. شود

  .اھد بودناکارآمد خو » ءترکيبی در فضا

 باليستيک راکترھگيری  .ی چين متفاوت استراکتوجود وضعيت در مورد گسترش ساخت و سازھای دفاع ضد  با اين

برای سامانۀ رھگيری ھدف، کسب اطالعات در مورد  از رھگيری ماھواره قابل تفکيک است، چه در زمان ضروری

ت ضروری برای گسترش سامانۀ مدرن و کامل چين ظرفي. نھائی برای پرتاب خصوصيات ھدف و سرانجام راه حل

حاضر در خدمت ارتش چين می  ی که در حالراکتپيشرفته ترين ساخت وسازھای ضد . ھوائی را در اختيار ندارد دفاع

  .روسيه خريداری کرده است که از S-300PMU/PMU2  از نوع٣٠٠باشد، اس 

 

 توليد HQ-9ولی در مورد توان خود چين در اين زمينه، به ساخت کپی سامانه ھای روسی محدود می شود که به نام  

اپيما و اين سامانه ھای دفاع ضد ھوائی می تواند با ھو. ی چين در نخستين گام استراکتدر نتيجه توان ضد . می کند

 . ھای باليستيکراکت کروز مقابله کند، ولی نه عليه راکت

به ويژه پس از آزمايش .  در اين کشور مطرح شدءی ھند از نخستين پرتاب به فضائسامانه ھای ضد ماھواره گسترش 

ند مطرح  کيلومتر فراتر است، اين طرح ھا در ستاد فرماندھی ھ٥٠٠٠که برد آن از ) Agni 5 (٥موفقيت آميز آگنی 

دولتی ھند،  رئيس سازمان پژوھش و گسترش دفاع، آژانس Vijay Kumar Saraswatشد، ويژای کومار ساراسوات 

عالوه بر عملکردھای .  آغاز دوران تازه ای بود٥پرتاب آگنی « : ول گسترش فن آوری نظامی در اين مورد گفت ؤمس

 به  یئ چشم انداز شگفت انگيزی را در ساخت جنگ افزارھای ضد ماھواره راکتژيک ما، اين يتازه برای دفاع سترات

  .»وجود آورد 

به گفتۀ کارشناسان، شکارچيان ماھواره در ارتش ھند بر اساس الگوی شوروی در طيف اين نوع جنگ افزارھا ساخته 

ه ھدف نزديک می شود و با رھگير وارد مدار می شود، ب: اصول کارکردی اين نوع سامانه ھا ساده است . خواھد شد

مزيت اين روش، در رھگيری مطمئن است ولی به بھای . انفجار ھدايت شده دستگاه فضائی دشمن را از بين می برد

  .طوالنی ساختن طول مدت ضروری برای تمام عمليات

ی راکت ضد ی در حال حاضر برای ھند جزء اولويت ھای روز نيست، بلکه تمرکز ھند روی دفاعئضد ماھواره دفاع 

 ھای کوتاه برد و ميان راکتتاريخ دراز مدت مناسبات پيچيده با پاکستان و چين که ھر دو دارای انبار غنی از . می باشد
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برد بوده و می توانند اھدافی را در ھند مورد اصابت قرار دھند، ھند را متوجه فن آوری ھای خارجی در زمينۀ دفاع 

  .ت را پی گيری می کندی ساخته و از نزديک تحوالراکتضد 

ی گسترش می دھد ولی تا کنون موفقيتی به راکتاز مدت ھا پيش ھند فن آوری خاص خودش را در زمينۀ دفاع ضد 

ک ميان برد به  باليتسيراکتکارشناسان و متخصصان مجموعه ھای نظامی صنعتی ھند از يک . دست نياورده است

ئی در استاندارد امريکانبود رادار مدرن که با سامانه ھای . ه می کنند رھگير استفادراکتی برای ئعنوان الگوی پايه 

 برابری کند و يا با سامانه ھای راداری نو روسيه قابل مقايسه باشد، مشکالت ديگری را برای ھند به Aegisاجيس 

  .وجود آورده است

 در اين زمينه نفوذ زيادی در سياست ھند اسرائيل. ھند سعی می کند کاستی ھای اين نوع سامانه ھا را از خارج تھيه کند

 راکتبا اين وجود، اسرائيل با تحويل . داشته است، زيرا يکی از ھمکاران قديمی اين کشور در امور نظامی می باشد

. قادر به رھگيری اھداف باليستيک می باشد که   را نفروخته است Arrowميان برد ھدايت دور، سامانۀ آروو  ھای 

آروو تا حدود قابل توجھی با : به موضع گيری اياالت متحده مربوط می شود  هسرائيل در مورد اين سامانمتناع اعلت ا

ن ئی ھا حاضر نيستند جنگ افزارھايشان را به کشوری بفروشندکه با آنھا پيماامريکا ساخته شده و امريکاھمکاری 

 Green نتوانست به رادارھای گرين پين دت و ھناين قرار را گرفالت متحده جلوی ا، اي٢٠٠٢در سال . نظامی ندارند

Pineھز شود، در حالی که به کسب کامل سامانۀ آروو دل بسته بودج م.  

 موافقت کند، شانس اين را خواھد داشت که تا آيندۀ S-300VMD يا ٤٠٠اگر ھند با خريد سامانه ھای روسی اس 

  .ی خود را نيز عملياتی سازدراکتنزديک سامانۀ ضد 
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