
نبردهاي جدیددر شناسائی
1مجید کشمیري

چکیــده 
شناسایی به فعالیتهاي هدایت شده اي اطالق می شود که به منظور جمع آوري اخبار مربوط 
به دشمن و منطقه عملیات انجام می شود ، این اقدام شامل مراقبت به معنی دیده بانی منظم توسط 

ست آمده از این طریق فرمانده را قادر می سازد تا به اطالعات به د0کلیه امکانات موجود می باشد 
پیشرفت فناوري در 0نحو صحیح طرحریزي نموده ، تصمیم گرفته و دستورات الزم را صادر نماید 

امر شناسایی باعث شده است که مفهوم سنتی مرزبندي بین منطقه نبرد و پشت جبهه به شدت 
اسایی چند خصوصیت بارز را براي دارندگان آن به دگرگون شود ، استفاده از ابزار مدرن جهت شن

ارمغان آورده است که عبارتند از : 
ایجاد عمق استراتژیک جهت شناسایی و توام نمودن آن با عملیات تاکتیکی .)1
انتقال اطالعات دقیق ، لحظه به لحظه و سریع به مراکز فرماندهی. )2
حفظ حداکثر فاصله از هدف قبل از تصمیم به درگیري )3
برقراري نوعی از تماس با دشمن ضمن داشتن حداکثر فاصله جغرافیایی. )4

در این نوشتار سعی شده است نمونه هایی از وسایل و تجهیزات مدرن بکارگرفته شده و 
روش جمع آوري اطالعات نظامی توسط این سامانه ها بیان گردیده امید است با مطالعه آن نگرش 

ي اقدامات شناسایی و ضد شناساییایجاد گردد.با توجه به  جدیدي در دشمن شناسی و بکارگیر
خصوصیات فیزیکی ( واکنش در مقابل تابش طیف الکترومغناطیس )می توان ضمن بکار 

،درك اطالعات الزماز هدف ها نیز موفق بود.بستناقدامات مناسبضد شناسائی و فریب 

پاد،تک تیراندازشناسائی ، عوارض زمین، عملیات ویژه، پهکلیدي:ه هايواژ

دافوس آجا14دانشجوي دوره - ١

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1385زمستان
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مقدمه
د دائما مکان همه نشطرنج فکر کنید اما فرض کنید که به شما اجازه نمی دهبه بازي

ها را نگاه کنید یا چشم هاي شما را ببندند ویک شخص ثالث موقعیت بازي را ه مهر
!بله شما در تاریکی هستید0به شما اطالع دهد

درچنین ، یش می رود پچگونه اند که بازيدیک شطرنج باز باید دائما ب
حدسیات بازي کرد.نگاه کردن به چهره  حریف شاید اندکی شرایطی باید با قوانین و

شبیه دیدن صفحه بازي وبازیگر حریف چیزينگ شناسایی جدر.گره گشا باشد
است.شناسایی یک روش تاکنیکی براي آگاهی از مواضع دشمن، تحرکات یا نقشه 

است که امکان دارد جایی هواي زمینی ووضعیت آب ووقوف برعوارضو ، هاي آ
0نبرد درآن رخ دهد

، شناسایی توسط تعداد محدودي از پیش قراوالن سواره هاي متماديقرنتا
تنها ابزار 0شدانجام می0کردندنظام که جلوتر از بدنه اصلی سپاه حرکت می

، چنانچه چشم بوددوربین صحرایی دو ا تک چشمی ی، دوربیندسترستخصصی در
، تاجائی که امکان داشت به سرعت براي انتقال پیش قراوالن دشمن را می دیدند

انتهاي قرن نوزدهم سالهاي، دوچرخه براي اطالعات با اسبهایشان به عقب می تاختند
هاي دوچرخه ، زیرا گروهوسیله اي مطلوب براي انتقال اطالعات بشمار می رفت

، با این حال کار شناسایی با توسعه سیار پر تحرك بودندبسواره سریع ساکت و
دگرگون يشگفت انگیزشکل یی به رادیوارتباط وگسترش موتورهاي درون سوز و

ت جهموتورسیکلت بطور وسیع پوش واز زرهاستفادهجهانی اولدرجنگ0شد
ه سربازان آلمانی شیو1943تا 1939در خالل سالهاي 0شناسایی گسترش یافت

، پلهاي بی تندف، آنها در حالیکه جلوتر از همه می رشناسایی زرهی را ابداع کردند
نقاط ضعف مواضع وهاي موجود در مناطق مین گذاري شده ومعبر، دفاع
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سیم به عمده قوا ، این اطالعات ارزشمند توسط بیاستحکامات دفاعی را می یافتند
.1دمات الزم را بعمل آورنتا آنها با آگاهی کافی اقدامنتقل می شد

:یا تحول در فناوري شناسایی مدرن
ه اي از دبا استفاده از مجموعه گسترفضا و، هوا ، ، دریا زمیناهشناسایی از ر

می او انجامنیروهاي نقشه ها و،گرها براي جمع آوري اطالعات درباره دشمنحس
0شود

ید تصاویري واضح از هدفها گرهاي دقیق قادر به تولحسدوربین هاي مدرن و
یکی از جالب ترین روشهاي 0بوده ودسترسی به تمام نقاط را امکان پذیر ساخته اند

، نیروي هوائی امریکا بکار گرفته شده استA-10شناسایی در شب در هواپیماي 
، ندارد ولی موشک ماوریک حمل این هواپیما اصال سیستمی که بتواند در شب ببیند

، بگیرد ، تصاویر مادون قرمزمی تواند با کالهک جستجو کننده خودمی کند که
این موشک می تواند در شب ببیند وآنچه را که می بیند در اطاقک خلبان روي 

، دیگر هواپیما صفحه اي نمایان سازد.البته وقتی تمام موشکهاي هواپیما شلیک شد
، نیازي به دیدن گر مهمانی ندارد، از آنجائی که دینمی تواند هدفهاي زمینی را ببیند

.2نخواهد بود
ها به سالحهاي دور برد از قبیل روشکبرخی با پیشرفت فناوري ودسترسی 
دور برد وناوهاي هواپیما بروزیر بمب افکن موشکهاي قاره پیما، هواپیماهاي 

بردي بیش متعارف یا غیر متعارف را بای با کالهکدریاییهایی که قادرند موشکهای
پشت جبهه دستخوش تغییر مفهوم سنتی خط مقدم و، ده هزار کیلومتر شلیک کنند از

وسیع تر از گذشته شده متغیر و بهمین نسبت محدوده شناسایی نیز بسیار شده است و
0است
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در جنگ هاي جدید گروههاي کوچک نظامی که به تجهیزات مناسب مجهز 
اي بزرگ وکامال مسلح بر جاي ویرانگري بر ارتشهقادر هستند تاثیر می باشند

0گذارند
:عملیات ویژه

چندین تیم الف از گروه پنجم نیروهاي ویژه در جنگ اول آمریکا و عراق 
رود امتداد درهشناسایی استراتژیک درو دور برد اجراي ماموریتهاي در، مریکا آ

عراق واطالعاتی دقیق از حرکت وجابجایی نیروي احتیاط وفرات قرار گرفتند
این 0موقعیت پدافند درعمق آنها را در دسترس فرماندهان هدایت کننده قرار دادند

0اطالعات براي انتقال سریع سپاه هیجدهم هوابرد به فرات حیاتی بود
) :M2C2)mobil modular command & controlپروژه

از با بهره گیري،سامانه اي را صنایع تسلیحاتی پاسیفیک تکنولوژي امریکا 
محل حرکت از مسیر وطراحی ارائه نموده که فرماندهی رافناوري پیشرفته نظام و
، به این ترتیب فرماندهان می توانند این فناوري که موسوم دشمن مطلع می سازد

یا ، پیشروي وبه منظور اخذ تصمیم درمورد عقب نشینی0است(M2C2)به
سامانه مورد اشاره روي 0توپخانه استفاده نمایدانی هوائی وبدرخواست آتش پشتی

اساس نحوه عمل آن برمی شود وب نص(Humvee)خودروهاي چند منظوره
این وسیله با استفاده از،نیروهاي مامور شناساییتامین ارتباط از طریق ماهواره بوده و

0نمایندار رمرکز فرماندهی از فاصله دور ارتباط برقزمان ورمی توانند با سایر هم

:پهپاد هاي جدید
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انگلستان اقدام به طراحی وساخت نسل جدیدي از هواپیماهاي بدون سرنشین 
، این پرنده مورد استفاده عمود پرواز وعمود فرود مجهز به ملخ کانالی نموده است

0نیروهاي زمینی قرار می گیرد
ماهاي بدون تعدادي هواپیاز نظر دارد جهت شناسایی درنیز ات متحده عربی راما

توسعه این کشور با همکاري شرکت شبیل سرنشین که توسط مرکز تحقیقات و
د نمی توانام دارد»S-199«این پهپاد که0اتریش طراحی شده است استفاده نماید

کیلوگرم تجهیزات را25بصورت عمودي نشست وبرخاست انجام داده وقادر است 
، ي مدیر شرکت مذکور عالوه بر اماراتاعبنا به اد0ساعت حمل نماید6به مدت 

دومین نمونه پرنده بی 0خریداران پهپاد مورد اشاره می باشدآمریکا نیز در ردیف
42می باشد که با قدرت حمل تجهیزات وسوخت به وزن » APID-55«سرنشین 

این 0را طی می کند، مراحل نهایی ساخت خودساعت6کیلوگرم با مداومت پرواز 
آخرین نمونه هواپیمایی 0ا همکاري شرکت سوئدي یوروسیب تولید می شودپرنده ب

کیلوگرم است که با مداومت پرواز 256به وزن » YABHON-M«بدون سرنشین
تجهیزات را حمل کیلوگرم بار و52متر قادر است 5500ساعت وسقف پرواز 5/13

اسایی یگان هاي زمینی نماید هر سه نمونه پهپادهاي فوق الذکر بعنوان ابزارهاي شن
.3مورد استفاده قرار خواهند گرفت
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:fcs(future tense)دهسامانه رزم زمینی آین
نیروي زمینی امریکا ماموریت یافت که روش جنگیدن خودرا عوض 1999سال 

انه هائی استفاده می مکند روشی که درآن بجاي تکیه برنیروي انسانی وزره، از سا
م استفاده خواهد تخاصاطالعات براي شکست نیروي مون از سرعت آشود که در

عملیاتی نامیده می شود شامل سامانه هاي شناسایی و»FCS«شد.این پروژه که
» FCS«اولین عناصر 2007، یک تیپ از نیروي زمینی امریکا در سال همزمان است

نبرد را این سامانه که وظیفه شناسایی درمنطقه، بخشی ازدریافت خواهد کردرا
یک درحس گر است که یکی قادر است تحرك دستگاه 2بعهده دارد شامل 

سربازان را دیگري قادر است حرکت وسایل نقلیه وساختمان را کشف نمایند و
0دریافت تشعشات رادیو اکتیو حس کندبه وضوح دریک میدان نبرد 

:تک تیراندازکشف
، شناسایی عراقهاي افغانستان ودرگیرییکی از مشکالت سربازان امریکایی در

، این مشکل وقتی حادتر می شود که نیروها افغانی می باشدتک تیراندازان عراقی و
یا عوامل واسطه صداهاي ناشی از حرکت خودروها وه بدر مناطق تجمع می باشند و

یا حتی غیر ممکن می انسانی دیگر، شنیدن صداي اسلحه تک تیرانداز بسیار مشکل و
درد سرآفرین می گردد واحد تحقیقات آن امري سخت ونتیجه مقابله بادرد وشو

اقدام به ساختن سامانه سیاري بنام بومرنگ (BBN)پنتاگون با همکاري شرکت
، زمینهاي باز یا مناطق ، این سامانه قادر است در شرایط جوي مختلفنموده است

را شناسایی نماید، حسگر در توقف یا درحال حرکت محل تک تیرانداز، شهري 
0میکرفن که به روي دیکري نصب شده اند تشکیل می گردد7اصلی بومرنگ از 

این وسیله انرژي مافوق صوت حاصل از شلیک گلوله یا امواج مافوق صوت ناشی از 
، توسط عالئم صوتی یا تصویري خروج هوا از دهانه لوله اسلحه را شناسایی نموده و



1385ستان زم، 7سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی شناسایی در نبردهاي جدید

134

می آنها را آماده عکس العمل تی کمتر از دو ثانیه آگاه ساخته وکاربران را در مد
.4د نمای

اشکال بزرگی که این وسیله دارد اینست که بعد از شلیک ، تیرانداز را کشف 
تصمیم به انهدام دشمن می که این مطلب رزمندگان با انگیزه قوي را می کند و

0ز حرکت باز دارداو با از دست دادن جان خود نمی تواند ا، وگیرند
نتیجـه : 

میزان حسگرهایی که ا بتا حد زیادي آینده درینظامیگانقدرت یک )1
0دراختیار دارد سنجیده می شود

مراکز با بکارگیري کشورهاي پیشرو ون چشد،خارج فعالی از حالت ان)باید2
هزاران دانشمند مشغول تحقیق درمورد استفاده عملی از وصنعتیتحقیقاتی و

ساده کردن به ابتکاراتدلخوشوباشند وکم توجهی به شناسائی مدرنمیعلوم
موجب ایجاد خسارت هاي زیادي در آینده خواهد گاقدامات نا هماهنسنتی وو

شد.  
و مرحله تثبیتدرزمیربه کارایی نیروي صرف توجه )عدم دقت درشناسائی و3

داردو این مسئله در عراق پس از جنگ منظم عواقب فاجعه انگیزي براي مهاجم
به خوبی نمایان است.

( که به تجهیزات سبک تاکید داردنیروي زمینی ایاالت متحدهFCSسامانه)4
در عراق که تانک چریکها در مقابل وسایل انفجاري تن )24تانکهایی به وزن 

0می کند دچار چالش استمنهدم را رامزبتنی آ70
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