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اطالعاتی متمرکز ناتو-سامانه فرماندهی
جهانی)(چرخه اطالعات

غالمعلی امیري
:مقدمه

،NATOناتو انهم پیمانپس از چند سال مذاکره و بررسی بین 
اطالعـات بـه صـورت    -فرمانـدهی دسامانه جدیـ قرارداد ساخت و طراحی 

ی نـاتو مـورد توافـق قـرار    تمرکزي براي اجراي عملیات در محدوده هـوای 
اطالعات جایگزین سامانه محیط عملیات -سامانه جدید فرماندهیگرفت.

می گردد.NADGE(1(زمینی پدافند هوایی اعضاء ناتو 
ایجاد چنین سامانه اي بین هـم پیمانـان  تاد تمایل به از دهه هش

سـامانه  ACCS(2(مورد توافق قرار گرفتـه بـود، کـاربرد اصـلی سـامانه      
از هوایی پشتیبانی از انواع عملیات در محدوده ،فرماندهی و کنترل هوایی

موجـود  NADGEنوع پدافندي و تهاجمی است، در حـالی کـه سـامانه    
فقط حالت پدافندي دارد. 

جدیداطالعات مرکزي-فرماندهیسامانهساختار 
نوعی فرمانـدهی مرکـزي و اجـراي عملیـات غیـر      جدید مانه اس

ثابت و متحرك ایجاد می کند. در تمرکزي را با ترکیبی از عناصر و عوامل
اطالعات براي اجراي عملیات -این حال ناتو به یک سامانه موثر فرماندهی

هوایی مرکب و نیز سطوح پایین تر مجهز می گردد.

1- NADGE: Nato Air Defense Ground Environment
2- ACCS: Air Command and Control System
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ایجاد شده توسـط نـاتو   CAOC(1مرکز عملیات هوایی مرکب (
ق خطوط فت اطالعات از طریایتالیا، با دریادر بالکان، در منطقه وینچسته 

از انـواع عملیـات   دریافـت و حسـگرهاي مختلفـی   ازاطالعات راارتباطی
برنامـه ریـزي،   . ایـن سـامانه   و پدافند هوایی پشتیبانی می نمایدتهاجمی

واگذاري ماموریت ها، فرماندهی و کنترل، کنترل ترافیک هـوایی، هـدایت   
براي تمـام  سامانه ها و موقعیت هواپیماها و وسایل پرنده را از روي زمین 

کشورهاي عضو ناتو از محدوده جغرافیایی شرق ترکیه تا شمال نروژ انجام 
می دهد. 

ــامانه      ــاطی و راداري در س ــاي ارتب ــتگاه ه ــداد ایس ــزایش تع اف
اطالعات جدید طوري پـیش بینـی شـده کـه باعـث افـزایش       -فرماندهی

عملکرد مجموعه سامانه می گـردد. اگرچـه ارتبـاط بـا مراکـز فرمانـدهی       
وجود دارد امـا سـامانه جدیـد بـا     یروهاي هوایی اروپاي شمالی و جنوبی ن

بــاالترین ســطوح فرمانــدهی جدیــد نــاتو ارتبــاط خواهــد داشــت. مرکــز  
اطالعاتی جدید در بروکسل و الهه و فرماندهی پشـتیبانی آن  -فرماندهی

این سامانه پنجاه ایستگاه رادار توسعه می یابد. در توسعه MONCAدر 
تعدادي از آنها تاکنون نصب شده است. ش بینی گردیده، که زمینی پی

دو مشخصــه اصــلی ایــن ســامانه، بــاز بــودن نــوع ســاختار آن و 
از فناوري تجاري موجود می باشد، طوري که توسعه سـامانه را  بهره وري

بدون صرف هزینه زیاد امکان پذیر می سازد، همانگونه که اسـتانداردهاي  
ه مـی نمایـد. پـیش بینـی شـده اسـت کـه سـامانه         نظامی ناتو را بـرآورد 

ي ها را در زمینه پدافند از موشک هاي پرتابی بالستیک، تجسس دنیاز من
و مراقبت زمینی از هوا، همکاري نیروي هوایی با نیروي زمینی، بکارگیري 
موشک هاي دوربرد مانند تام هاگ پرتابی از دریا، یا موشک هاي تاکتیکی 

1- CAOC: Combined Air Operations Center
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در این پروژه تمام اعضاي را برآورد نماید. ATACMS(1(نیروي زمینی 
ــه      ــن زمین ــورك در ای ــر از لوکزامب ــد، غی ــور جدی ــه کش ــی س ــاتو حت ن

سرمایه گذاري نموده اند. 
هاي ملیناتو و سامانه

،نــاتوداطالعــاتی جدیــ-مرکــزي فرمانــدهیســامانه در ایجــاد 
در نموده و در آن از دسـت آوردهـایی کـه   هاي بسیاري مشارکتشرکت

هــاي بعضــی از کشــورهاي اروپــایی بوجــود آمــده بهــره گیــري  ســامانه 
اي پدافنــد هــوایی و پدافنــد سوئیســی بــرFLORAKO. (مــی نماینــد

.نـروژي و غیـره)  سامانه براي نیروي هوایی فرانسه، STRIDA، فضایی
نـاتو از  مشـترك،  سـامانه  ایجـاد  احتماالً تا آخـر ایـن دهـه، تـا خاتمـه     

آن را و در عـین حـال  ی همچنان اسـتفاده خواهـد کـرد،    هاي فعلسامانه 
تکمیل و مدرنیزه خواهد نمود. 

اطالعـاتی منـافع ملـی    -مرکـزي فرمانـدهی  سـامانه  در ساختن 
بـه عقیـده   بعضی از کشورهاي اعضاي ناتو با منافع ناتو سـازگاري نـدارد.   

(مرکـز عملیـات   CAOCمراکـز  تعدادي از متخصصین و صاحب نظـران 
در زمان آموزشدارا است، براي در اروپا هم اکنون) که ناتوکبمرهوایی 

اندهی و کنترل مرکزي صلح مناسب می باشند، اما در جنگ به وجود فرم
. نیاز است 

تمایل به برقراري و یا بدون توجه به این امر، بعضی از اعضاي ناتو 
توجـه  اطالعاتی ملی خود را دارند. جالـب  -هاي فرماندهیسامانه توسعه 

ملی صحبت می شود باید به دست آوردهـاي  CAOCاست، که وقتی از 
. لهستان، سوئد و سوئیس اشاره کرد

1- ATACMS: Army Tactical Missile System
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رد، هماننـد  را داخـود CAOCلهستان تمایل بـه وجـود آوردن   
ولیت حریم هوایی تحـت پوشـش نـاتو  در قسـمت     نروژ و اسپانیا که مسو

ین قسـمت ایـن   ترشرقی اروپاي مرکزي را به عهده خواهند داشت. موفق
می باشد، که در سه کابین قرار دارد و هـر  DL-15مدل متحرك سامانه 

در نظـر  بـراي فرمانـدهی   نخستین محلکدام وظیفه خاص خود را دارند. 
شده و داراي یک ایستگاه با پـنج محـل بـراي افسـران بـه منظـور       گرفته

ج عملیـاتی اسـت و داراي پـن   دومین کابینو کنترل می باشد، فرماندهی 
اسـت و داراي  تعمیراتی-فنین آنکامالً خودکار، سومیکنسول است که 

ــه  ــولس ــراي کنس ــاربرانب ــک ک ــولو ی ــی  کنس ــراي بازرس ــیب فن
می باشد. سامانه 

DL-15 تـاکتیکی بـراي چنـد اسـکادران     سـامانه  را مانند یک
قرارگـاه مستقل از موقعیت و این سامانه قادر است می توان استفاده کرد،

نیـز وجـود دارد کـه بـراي اسـتفاده      DL-20ار کار کند، نوع ثابت آن راد
ســوئد، جــداي از نــاتو، ســاختاري را بــراي موجــود درمحــل فرمانــدهی 

FV2000 نصـب  اطالعاتی جدید خـود  -فرماندهیسامانه نیروي هوایی
از هـر زنـی  را براي تجسـس و گشـت  طوري که چندین سطوح می کند، 

دیـده  به منظورهشدار سریع و هواپیما برايS100AVGUS(ایستگاه
JAS39GRIPEN)، شکاریهاي S102BKORPENبانی الکترونیکی 

زمینــی پدافنـد هـوایی دارا مـی باشــد،    هـاي  سـامانه  و مـدرنیزه کـردن   
ــون  ــم اکن ــوئیس ه ــایگزیندر س ــامانه ج ــا FLORIDAس ــامانه ب س

FLORAKO انجـام مـی گیـرد    کار گذاشته شده است 60که در دهه
)FLORIDA   تجهیـزات ارتبـاطی   جدیـد،  ). طبق این برنامـه رادارهـاي

می گردند اجراي ایـن عملیاتی موجود کامالً مدرنیزه سامانه جدید و سه 
هشـت سـال بـه طـول     شروع و پیش بینی می شد1997برنامه در سال 
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RAYTHEONبا همکاري شرکت هاي این پروژهانجامد قسمت اعظم 

. اهد شدانجام خوTHOMSON-CFSو 
قـرارداد را در  241تا به حال بـیش از  RAYTHEONشرکت 

صـر، ژاپـن،   کشور از جمله م38اطالعاتی در -فرماندهیسامانه ارتباط با 
ي را اامانه سـ ایـن شـرکت   .عربستان سعودي عملی کرده استانگلستان،

براي عملکرد مشترك کشورهاي اطـراف خلـیج فـارس (بحـرین، کویـت،      
ایی بوجـود آورده اسـت، کـه    ستان سعودي) در پدافند هوعمان، قطر، عرب

پارچـه اي از موقعیـت حـریم هـوایی خلـیج فـارس       صـویر یک تالزم است
. را ارایه دهد

THOMSON-CFSAIRSYSدو نمونه از تولیدات شـرکت  

است، که در حـال حاضـر   )TACCS(یک نوع آنمی باشند، قابل توجه
، و همچنـین در  کننـد اسـتفاده مـی   از آن دو کشور خاورمیانه و تـونس 

FLORAK سامانه سوئیس وACCS   ناتو بکار گرفته شـده اسـت. در
با استفاده از سخت افزار و نـرم افـزار هـاي جدیـد     TACCS(1(سامانه 

و فرماندهی در حریم هوایی، عملکـرد جدیـدي ماننـد    زنیعالوه برگشت
بالسـتیکی  هـاي تنظیم و نشان دادن اطالعـات در مـورد حملـه موشـک    
ودکـار اطالعـات   تاکتیکی (همانند قسـمتی از پدافنـد هـوایی)، تنظـیم خ    

را عملـی  اي غیر فعـال، دسترسـی بـه اینترنـت     بدست آمده از حساسه ه
رده بندي شده خطرناك تـرین  فهرستبه طور دائمسامانه می کند. این 
می کند، نشان مـی دهـد (بـر اسـاس شناسـایی و      ردگیرياهدافی را که 

)برسد.الزم است تا به اهداف راهبردينی کهزما

1- TACCS: Tactical Air Command and control System
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اطالعاتی جهانی نیروي هوایی آمریکا سامانه 
ارتباطی و تفاده از مدرنترین فناورينیروي هوایی آمریکا با اس
اطالعاتی خود به –فرماندهی سامانه اطالعاتی تصمیم به ارتقاء بنیادي 

گرفت . GLOBALINFOSYSTEM(1جهانی ( اطالعاتسامانه 
، مراکز ثابت و یا متحرك براي فرماندهی و کنترل ( بدون سامانه در این 

توجه به ابعاد آنها ) به طور مشترك به یک اطالعات بنیادي 
متصل می باشند . 

ها براي دیده بانی در سطح جهانی و یا سطوح پائین تر دستگاه
س ، هواپیماي هاي جنگی ( شامل ماهواره ها ، آواکاز جمله دستگاه
، گروه هاي RIVET JOINTGLOBALHAWKبدون سرنشین 

، و رادارهاي JOINT STARSدریایی ، نیروهاي زمینی ، رزمی
اطالعاتی جهانی به عنوان سامانه تاکتیکی براي پدافند هوایی ) براي 

مذکور سامانه ها از منشأ اطالعاتی محسوب می شوند ، اما این دستگاه
سامانه مک می گیرند . بجاي ارتباط زنجیره اياطالعات کنیز براي کسب

اطالعاتی –یکپارچه فرماندهی سامانه که هم اکنون مورد استفاده است،
د و به جاي بر اساس اطالعات بنیادي کامالً پخش شده ساخته می شو

) اطالعات در تمام سطوح به وجود FUSION( فرستادن اخبار ، ادغام
) پیش INFOSPHERاین ساختار اطالعات جهانی ( خواهد آمد . در

بینی می شود که سازمان هاي تخصصی بسیاري براي برنامه ریزي ، 
فرماندهی و هماهنگی کنترل آتش شرکت خواهند داشت . 

برنامه ریزي شده اي عبارتند از : سامانه مشخصات چنین 
اوم و هوشمند ینان ، مطمئن ، مقهاي قابل اطمسامانه استفاده از الف) 

براي ارتباط بین یکدیگر.

1- Global Information System
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.هر روشبا و زمان، مکاندسترسی افراد به اطالعات الزم در هر ب)
به نیروي انسانی کمتري براي وارد کردن اطالعات ، دسترسی پ) نیاز

.سامانهسریع به 
بر اساس قاعده وصل شو و کارکن، تطابق سریع پیکر بندي ت) 

)CONFIGURATIONه توسط فرماندهان نیروهاي د) تصور ش
متحد.

با حداقل نیروي انسانی ، کاهش هزینه دوره اي سامانه سان ث) کنترل آ
مؤثر در چند سطح و به چند طریق.از طریق استفاده مجدد

جدید و مدرنیزه فناوريوارد کردن سریع و منطقی ( ارزان ) ج)
. سامانه(گسترش توانایی) کردن 

در سطح تاکتیکی با انتقال سریع اطالعات ، شبکه فعال اطالعات 
ایجاد خواهد نمود ، در این 2010تا پایان سال راتغییرات بسیار مهمی

شکاري نیروي هوایی چنین شبکه اي تمامی هواپیماهاي بمب افکن و
آمریکا شامل:

 )B-2&B-52 , F-15C / D / E, F- 16BLOCK 40 & 50 ,

F22, JSF, F- 117 , B-1ها براي بررسی و کنترل سامانه غلب ) و ا
A-10, F-16از هوا و زمین شرکت خواهند داشت. هواپیماهاي 

16BLOCK30 در ارتباط از طریقLINK هشدار سامانه اطالعاتی
خواهند بود، در صورتی که واحدهاي نیروي دریایی SADL(1(وضعیت 

. ازطریق اینترنت تاکتیکی با یکدیگر ارتباط دارند 
در حال مدرنیزه کردن مراکز عملیاتی موجود براي ناتواکنونهم 

کانادا، می باشند که از این طریق و نیزدر آمریکاي شمالی، یمناطق
و منسجماطالعات بدست آمده از صدها رادار زمینی بایکدیگر باید می 

1- SADL: Situational Awareness Data Link
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را دست آمده اندحس گرها در هوا باطالعاتی که از تا گردندیکپارچه
. ر گیرندنیز در ب
نتیجه

آمریکا و استفاده از نیروي هوایی يریزبا توجه به برنامه
بلند پایه ناتو مقاماتهاي اطالعاتی و ارتباطی، بعضی از فناوريدرنترین م

به اطالعاتی ناتو -فرماندهیسامانه که وقتیبا نگرانی اعالم نموده اند
ناکارآمدتر ا قدیمی تر ونیروي هوایی آمریکسامانه پایان برسد، نسبت به 
تا طول مدت آناز قیمت ثابت قرارداد و مثالخواهد بود، به عنوان

که در این زمان طوري) یاد شده است،2010خاتمه پروژه (تا سال 
ارتباطی و اطالعاتی صورت خواهد زیادي در فناوريتوسعه و پیشرفت 
بیستم اواخر قرنفناوريناتو در سطح سامانه گرفت، لذا این 

خواهد بود. 
اطالعاتی ناتو با طرح –فرماندهی سامانه ه استدشاظهار 

اطالعاتی نیروي هوایی آمریکا سازگاري نخواهد داشت و در سامانه 
قادر به واکنش مناسب نیست (تنظیم اطالعات و فرماندهی در کوتاه مدت

دارد.آمریکایی این نقیصه را نسامانه که زمان واقعی) در صورتی
پیشرفت مهمی سامانه اگرچه برخی متخصصان معتقدند که این 

مذکور در کنار جمع آوري سامانه در امکانات ناتو محسوب می گردد. 
برنامه ریزي و فرماندهی را دیده بانی) الزم استيهاحسگر اطالعات (از 

.دهداند، وضعیت را در هوا بهتر نشان امکان پذیر گرد
-مزبور شامل ارتباط موثرتري ما بین انسانسامانه همچنین 

نرم افزارهاي هاي رنگی و از ماشین خواهد بود. چون از نمایشگر
Power point, windows, Microsoft و پست الکترونی استفاده

می کند. 
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هاي توانایی تلفیق اولیه براي هشدار حمله موشکسامانه این 
اهدافی که به طرف آنها هدایت ، بالستیک، مشخص کردن محل پرتاب آنها

هاي سامانه شده اند را دارد، اما فاقد هماهنگی کامل در استفاده از 
Aegis, THAAD, Patriot, Samp-T, MEADSضدموشکی 

می باشد. 
یکپارچگی اطالعات است که هدف در چرخه اطالعاتی جهانی،

اینکه در قابل دسترسی بوده، تا در هر مکان و هر زمان ضروري است
را بوجود آورد. مرکبزمان واقعی تصویر یک عملیات متحد و 
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