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 غرب آسیاپهپادهای مسلح در 

 2اشاعه و هنجارها در منطقه

 

پذیر بدون های هدایتگسترش پرندهبه در پژوهشی  راسیانگلیسی اندیشکده شورای راهبردی آنالین: 

 داخته است.پر غرب آسیاها با تمرکز خاص بر ها و تأثیرات گسترده آنسرنشین یا پهپادها و گسترش بیشتر آن

 دارد: دو سؤال اصلیاین پژوهش 

 ها چیست؟چه هستند و استفاده آن غرب آسیاهای فناوری پهپادی از و به جریان 

 های این منطقه در توسعه صادر شده یا توسط قدرت غرب آسیاهایی به ها و روشچه هنجارها، رویه

 شود؟کارگیری فناوری پهپادی استفاده میو به

گیرند. آوری موشکی جای میو رژیم کنترل فنتمرکز این تحقیق بر روی پهپادهایی است که در تعاریف یک و د

اند از: اردن، عراق، کنند عبارتها استفاده میدارای این پهپادها هستند یا از آن غرب آسیاکشورهایی که در 

 رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه.

دهد، گیرند، ارائه میاین دو تعریف قرار می رو، این تحقیق فهرست جامعی از پهپادهای جنگی که درازاین

دست آمدند.  اند، چه تعداد، چه نوعی، چه زمانی و چگونه بهاینکه توسط چه کشورهایی خریداری شده

 اند.دهد این کشورهای کجا و چگونه از پهپادهای جنگی خود استفاده کردهطور نشان میهمین

ه با چ غرب آسیاهای اخیر کشورهای بیشتر و بیشتری در سال گیری اصلی این مقاله این است که درنتیجه

ها در داخل )رژیم وسیله ساخت آن)اردن، عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی( و چه به واردات

عنوان یک صادرکننده بدون طرح هرگونه اند. چین بهصهیونیستی، ایران و ترکیه( دارای پهپادهای جنگی شده

به ایفای  احتماالًکند و ایفا می غرب آسیاکننده پهپادهای جنگی در عنوان یک تأمینمهمی به سؤال، نقش

 خواهد داد.این نقش ادامه 

کارگیری و فهم قدرت هوایی فقط در برداری، ورود این پهپادها بر بهرسد از حیث استفاده و بهرهبه نظر می

که هنوز ر مورد دیگر کشورهای مذکور در این تحقیق، درحالی. داست مورد ایران، ترکیه و امارات اثر داشته

د، اما خرید نگرندهنده اعتبار است و تشکیالت سیاسی و مردم با دید مثبت به آن میداشتن پهپاد جنگی نشان

ای که این کشورها در مورد نیروی هوایی خود و نمایش قدرت از این پهپادها به تغییر چشمگیری در شیوه

 .است نگرند منجر نشدهمی تطریق حمال

                                                           
مندان به این موضوع صورت گرفته و کارشناسان و عالقهرای کمک به افزایش غنای مطالعاتی بترجمه و انتشار این پژوهش  2
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گروهی  -1بندی کرد: ها را به دو دسته تقسیمتوان آنمی در تحلیل کشورهای برخوردار از پهپادهای مسلح

شان با گروهی که هنجارهای قدرت هوایی -2شان با وجود پهپادها تغییر نکرده؛ که هنجارهای قدرت هوایی

 وجود پهپادها تغییر کرده است.

 

واسطه خرید و تهیه پرنده هوایی بدون سرنشین )پهپاد( جنگی هنجارهای قدرت هوایی به :1گروه 

 تغییر نکرده است

ای را که کشورهای این گروه برداشت از طور بنیادی نه شیوهها و توانایی پهپادی تاکنون بهکسب ظرفیت

دهند، تغییر نداده است. کشورهایی برداری از قدرت هوایی دارند و نه نوع عملیات تهاجمی که انجام میبهره

هایی بهره که در این طبقه قرار دارند، تاکنون از پهپادها در درون ساختارهای فرماندهی و کنترل و رویه

 شود.های سریع و بالگردهای جنگنده استفاده میاند که برای هواپیماهای جنگی با سرنشین همچون جتگرفته
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 اردن

ارات این پهپاد را به ام کهیرای خرید پهپاد غیرجنگی ایکس. پی مخالفت کرد، درحالآمریکا با درخواست اردن ب

 فروخت.

مخالفت آمریکا با درخواست اردن برای خرید پهپاد از این کشور، امان در سال  یجهشایعه شده که احتماالً درنت

چین خریداری کرده است.  هوافضای یبی. اس ساخت کارخانه علوم و فنّاور 4 -دو پهپاد چینی سی. اچ 2016

اردن این کار را پس از الگوی مشترک توسط برخی کشورهای این منطقه انجام داد. بر اساس استاندارد چین، 

هوا به زمین از سری  شوندهیتهای هدا. اس، قادر به حمل موشکیب 4 –پهپادهای چینی مدل سی. اچ 

AKD-10 های هستند. موشکAKD-10 فایر اِم جی ام س مشابه موشک آمریکایی هلاز حیث اندازه و کال– 

رود. معلوم نیست که آیا پهپاد چینی ، به شمار می6و ام کیو  9است که سالح سازمانی پهپادهای ام. کیو  114

، دستیار فرمانده 2018بی برای انجام خدمات عملیاتی در اردن آماده است یا نه. در نوامبر  4-مدل سی. اچ

ای بیان داشت که نیروی هوایی سلطنتی اردن از پهپاد چینی مدل تی اردن در مصاحبهنیروی هوایی سلطن

ها را از رده خارج کند بدون اینکه دالیل این امر را تشریح کند. بی، راضی نیست و ممکن است آن 4-سی. اچ

 یا تکذیبی در این زمینه صورت نگرفته است. یدمتعاقباً تائ
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 برداریبهره

های نظامی کافی بدون وارد ساختن پهپادهای جنگی به قدان تهدید جدی و قوی و وجود ظرفیتبا توجه به ف

بی، به آن شکلی که مقامات اردن انتظار داشتند بر مطلوبیت  4 –خدمات عملیاتی، خرید پهپاد مدل سی. اچ 

 نگذاشته است. یرقدرت هوایی این کشور تأث

 هایباید اغلب منابعش را برای عملیات رزمی و ظرفیت شدت تخصصی کهبرای یک نیروی کوچک، اما به

بی، احتماالً بیشتر وضعیت نمایشی  4 –های دیگر هزینه کند پهپاد مدل سی. اچ بازدارندگی در قبال دولت

 برای برخورداری از چنین پهپادی است، نه یک دارایی در خط مقدم.

ندارد  2های فرماندهی و کنترل موسوم به سی امانهبی، سازگاری عملیاتی با س 4 –پهپاد چینی مدل سی. اچ 

غربی طراحی شده که قادر است در عملیات ائتالف  یهاشدت بر اساس سامانهو نیروی هوایی سلطنتی اردن به

شرکت کند. کارکنان آن از بخش اعظم ترتیبات آموزشی  16 -و اف 15 –های اف به رهبری آمریکا با جنگنده

 های الکترونیکی آن سازگار با استانداردهای غربیکنند و اغلب سامانهو آمریکا استفاده می یسبا فرانسه، انگل

ساعت است و این امر  40بی تا  4-است. اگرچه قدرت پایداری و مدت پرواز ادعایی پهپاد چینی مدل سی.اچ

ود، مفید خواهد ب بدون شک برای عملیات شناسایی فعالیت خصمانه در مرز اردن از سوی کنشگران غیردولتی

 هایبا سامانه یآسانتوان بهکنند، نمیآوری میاما حقیقت این است اطالعاتی را که پهپادهای یادشده جمع

فرماندهی و کنترل نیروی هوایی سلطنتی اردن سازگار ساخت. اردن همانند امارات با خرید پهپادهای جنگی 

، است که توانمندتر هستند 1و ام کیو  9-هپادهای ام کیوچینی به دنبال متقاعد ساختن آمریکا برای فروش پ

های فرماندهی و کنترل ریزی، کسب اطالعات، نظارت و شناسایی و معماریبرنامه یتدر مأمور یآسانو به

 یکپارچه خواهند شد.

 ی استقرارویژه در عراق به مقداری زیادی کاهش یافته است و این امر نیاز مبرم براتهدید از ناحیه داعش، به

زنی و امنیت مرزی را کمتر کرده بی، در عملیات در خطوط مقدم جهت گشت 4 –پهپاد چینی مدل سی. اچ 

 است.

شدت در داخل نیروهای مسلح زیر نظر پادشاهی و تحت کنترل های نظامی در اردن بهبا توجه به اینکه ظرفیت

مراتب و ساختارهای فرماندهی و کنترل سلسله آن قرار دارد، بعید است پهپادهای جنگی درهرصورت خارج از

معمول به کار گرفته شوند و بسیار بعید است که این پهپادها به رفتارها و هنجارهای عملیاتی منجر شود، 

 حتی این پهپادهای جنگی وارد نیروهای مسلح شود.
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 عراق

و در پی حمله واشنگتن به  2003نیروی هوایی عراق با هدایت و حمایت آمریکا متعاقب نابودی آن در سال 

 است. دیدهیدان، م2014عراق، یک نیروی هوایی جوان، اما با ظهور داعش در سال 

 ها و هواپیماهای جنگی پیاز زمان حمله آمریکا به عراق، این کشور استراتژی بسیار منعطفی در قبال جنگنده

موسوم  25-از عصر شوروی سابق سوخو سونوع هواپیماها  وغریبیباین امر منجر به ترکیب عجاست.  گرفته

 F-16ماران )موسوم به گرزه 16-گرفته تا هواپیماهای مدرن آمریکایی اف  (Frogfootپاقورباغه )به 

Vipers208کاروان )هواپیمای سبک  280-(، بالگردهای جنگنده سبک و سنگین و هواگرد جنگی اِی. سی 

ها دارد( شده است. تمامی این ظرفیت 114 –فایر اِم جی ام های هلکه قابلیت حمل موشک ییریافتهسنسا تغ

با سرعت زیاد و عجله بسیار جهت افزایش توانایی عراق برای حمایت از نیروهای زمینی در جنگ با داعش و 

 2017الی  2014بیرون راندن این گروه تروریستی و انجام حمالت با انواع تسلیحات سنگین در سراسر دوره 

 حاصل شد.

موسوم به ریپِرز )دروکننده( برای  9-از پهپادهای ام کیو یتوجهر این دوره، آمریکا و انگلیس تعداد قابلد

با هدف کمک به نیروهای  هایییتآوری اطالعات، نظارت و شناسایی به کار گرفتند و مأمورعملیات جمع

، آمریکا با درخواست عراق برای حالینهای انجام دادند. بااهای جنگندهعراقی همراه با تعداد زیادی از جت

عراق در سال  روینمخالفت کرد. ازا 1 –موسوم به ریپِرز )دروکننده( و ام کیو  9-خرید پهپادهای ام کیو

( خریداری CASCبی از چین )ساخت شرکت چینی  4 –، حداقل سه دستگاه پهپاد جنگی مدل سی. اچ 2015

عنوان مسیری سریع جهت تقویت توانایی و انجام داد که از آن بهکرد. دولت عراق این خرید را با این هدف 

پایداری نیروی هوایی برای پوشش آتش هوایی نیروی زمینی استفاده کند. عراق متعاقباً ممکن است یک یا 

 نشده است. یددو بدنه هواپیما خریداری کرده باشد، اگرچه این خبر تائ

 

 برداریبهره

تنها هنجارها و رفتارهای بی از چین و ورود آن به خدمات نه 4 –مدل سی. اچ  ، خرید پهپاد جنگییطورکلبه

های خود را به کار ای را که نیروی هوایی عراق جنگندهقدرت هوایی عراق را تغییر نداده است، بلکه شیوه

ر مفیدی ان ابزاعنوگیرد نیز تغییر نداده است، اگرچه پهپادهای جنگی با توجه به تهدیدهای بالقوه داعش بهمی

 شوند.قلمداد می

، شوندهای زمینی کنترل میطور مستقیم از طریق ایستگاهبی عراق فقط به 4 –پهپاد جنگی مدل سی. اچ 

بی، قادر به برقراری  4 –ای ندارد و پهپاد جنگی مدل سی. اچ های ارتباطات ماهوارهچراکه این کشور ظرفیت

های اولیه اپراتورهای عراقی و آموزش نیست. متخصصان چینی در عملیات غربی یهاارتباط عملیاتی با سامانه

اند. مشخص شدن بوده یرگذار، تأث2015جهت استفاده از پهپادهای یادشده در پایگاه هوایی کوت در اکتبر 

ه لیها و استانداردهای عملیاتی چین را دنبال کردند )که همچنان در مرحله اوحدی که اپراتورهای چینی رویه

قرار دارد( یا دستور داشتند از مقررات عراق برای تعامل پیروی کنند، مسئله مهمی است که این گزارش قادر 

 به پرداختن و بررسی آن نبوده است.
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طور مرتب علیه اهداف ایستا بی، به 4 –، نیروی هوایی عراق از پهپاد جنگی مدل سی. اچ 2015از اکتبر 

ای( متحرکِ های انفجاری ابداعی )کنار جادهها و بمبای و دستگاهزات توپخانههای مهمات و تجهیهمچون زاغه

شود استفاده کرده است. تا اواخر سال طور گسترده به کار گرفته میشدت خطرناک که توسط داعش بهبه

داده بی، انجام  4 –حمله با پهپاد جنگی مدل سی. اچ  260، نیروی هوایی عراق ادعا کرد که بیش از 2018

صرفه بودن خرید و عملیاتی ساختن پهپادهای چینی، نیروی هوایی عراق توانایی بهاست. با توجه به مقرون

بی را )به واسطه  4 –برای پهپادهای سی. اچ  9 –و اف. تی  1 -های چینی اِی. آرخرید تعداد زیادی از موشک

ت آمریکا به ارتش خارجی موجب شد تا تر فروش تسلیحاقیمت پایین آن( بررسی کرد. روند کند و رسمی

در اوایل نبرد با داعش  280-یفایر برای هواگرد مدل اِی. سهل 114-یهای اِ. اِم. جعراق با کمبود موشک

 مواجه شود.

کند، پهپادهای عراق )مدل البته از زمانی که آمریکا پهپادهای چینی را یک تهدید امنیت اطالعات قلمداد می

تصویربرداری  آوری اطالعات، نظارت و شناسایی و عملیاتائتالف برای جمع بی( در عملیات 4 –چینی سی. اچ 

اند و این مسئله پهپادهای یادشده را برای استفاده در عملیاتی که نیروها و مشاوران ویژه هوایی ادغام نشده

نبرد موصل، نامناسب غربی ممکن است در نزدیکی نیروهای عراقی در زمین حضور داشته باشند، همانند 

 ساخته است.

اده در اختیار قرار د ینکهمجردانیاز مبرم به اجرای عملیات ناشی از تهدید داعش به این معنا بود که پهپادها به

طور سریع برای حمالت در حمایت از نیروهای خودی بر روی زمین به کار گرفته شدند و فرصت شدند، به

واسطه مجموعه رماندهی و کنترل ویژه یا معماری وظایف وجود داشت. بهاندکی برای شناسایی کردن نظام ف

های روسی )شوروی(، آمریکایی، ایرانی و چینی در موجودی تسلیحات نیروهای هوایی عراق، گسترده از نمونه

 های غربی فرماندهی و کنترل در مقایسه بابی با سامانه 4 –پذیری پهپاد چینی مدل سی. اچ فقدان تطبیق

رود. نیروی هوایی عراق برای دیگر کشورهای متحد آمریکا در منطقه، مانع و نقص کمتری به شمار می

 های مختلف که قابلیت ارتباط عملیاتی ندارند، عادت دارد.کارگیری نمونهبه

، نیروی هوایی عراق حمالتی علیه اهداف 2018توجه است که در آوریل از حیث عملیات فراسرزمینی، قابل

های پهپادهای جای ظرفیت، به16-کارگیری اف اعش در سراسر مرز این کشور با سوریه انجام داد، اما بهد

برگزید. این امر ممکن است تا حدودی ناشی از این حقیقت باشد که در اواخر  یاتجنگی را برای این عمل

دهی ارتش و نیروی هوایی، های مهم فرمانواسطه مالحظات سیاسی نسبت به برخی شخصیت، عمدتاً به2016

ننده کبی( به فرماندهی ارتش منتقل شد. البته ازآنجاکه کارکنان اداره 4 –هدایت نیروی پهپادی عراق )سی. اچ 

ته ای بر هنجارهای عملیاتی کنونی داشعمده یراند(، این امر بعید است تأثاند )منتقل شدهپهپادها تغییر نکرده

های قدرت هوایی بی برای اهداف مشابه اهداف دیگر ظرفیت 4 –مدل سی. اچ ، پهپادهای یطورکلباشد. به

اند: افزایش سریع قدرت آتش موجود برای نبرد با داعش در و مورداستفاده قرارگرفته شدهیداریاین کشور خر

ز اخاک عراق با حداکثر سرعت ممکن. با کاهش تهدید داعش، باید منتظر ماند و دید که ارتش عراق چگونه 

 هایی از تغییر عمده وجود ندارد.پهپادهای جنگی استفاده خواهد کرد، اما تاکنون نشانه
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 رژیم صهیونیستی

ی های داده و مراجع انتشاراتشدت دشوار است، چراکه پایگاهبه رژیم صهیونیستیاطالع از تعداد دقیق پهپادهای 

المللی مطالعات راهبردی پیرامون موازنه وسسه بینهای صلح استکهلم و مالمللی پژوهشهمچون موسسه بین

 رند. ندا ییاعتنااطالعات قابل گونهیچگیرند، هنظامی که معموالً برای بررسی موجودی مورداستفاده قرار می

المللی پهپاد را در درصد از صادرات بین 60بیش از  رژیم صهیونیستی، برآورد شد که 2017در اواسط سال 

واحدهای پهپادی در اختیار خریداران خارجی در دوره یادشده قرار  165در اختیار داشته و سه دهه گذشته 

اتفاق پهپادهای موجود در ارتش اند. اکثریت قریب بهداده است. تمامی پهپادهای صادرشده غیرجنگی بوده

وقعیتی اختن آگاهی مفراهم س این رژیمها در دکترین جنگی نیستند، چراکه کارکرد اولیه آن رژیم صهیونیستی

ات است که عملی رژیم صهیونیستیزمان واقعی برای نیروهای زمینی است. البته اگرچه این سیاست رسمی 

حداقل سه نوع پهپاد را برای استفاده در عملیاتی به کار  رژیمپهپادهای جنگی را به بحث نگذارد، اما این 

 .900و هرمس  450اند از: هارون تی.پی؛ هرمس عبارتتواند جنگی باشد. این سه نوع پهپاد گیرد که میمی

های ضدپهپادی است. سامانه رادارپایه این کشور موسوم همچنین یک مبتکر عمده در سامانه رژیم صهیونیستی

ها از کیلومترها دورتر استفاده سازی آنتواند اهداف را شناسایی کند و از لیزر برای خنثیبه پهپاد گنبد می

 کند.
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جز کنند که بهاستفاده می رژیم صهیونیستیکشور از پهپادهای شناسایی ساخت  50از حیث اشاعه، بیش از 

 کند.از پهپادهای اسرائیلی استفاده نمی غرب آسیاترکیه هیچ کشور دیگری در 
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بول طور یکجانبه قموشکی نیست، اما )همانند چین( به یعضو رسمی رژیم کنترل فنّاور رژیم صهیونیستی

وش از مفاد این رژیم مانع از فر رژیم صهیونیستیکرده است که اصول و مقررات آن را رعایت کند. البته تفسیر 

در  تواند جنگی بشود ومی رژیم صهیونیستیجهانی پهپاد نشده است که از حیث تئوریکی پهپادهای ساخت 

سازی موشکی از حیث برد قرار گیرد. علیرغم این امر، یکپارچه یرژیم کنترل فنّاور 2یا  1طبقه تعاریف 

 یتوجهابلطور قاستفاده پهپادهای اسرائیلی بهانگیز خواهد بود و بار مفید قابلچالش یلیاسرائ یرتسلیحات غ

و پهپادهای چینی مدل وینگ  )شکارچی( و ریپِرز )دروکننده( تر از پهپادهای آمریکایی مدل پِرِدِتُورپایین

 است. 5 –لونگ و سی.اچ 

 برداریبهره

سازی و استفاده از پهپادهای با کالس مختلف را در نیروهای اسرائیل ادعای پیشگامی در توسعه، یکپارچه

 مسلح خود دارد.

چون دد همها برای استفاده مجتولید پهپادهای توانمند برای حمل و پرتاب موشک و سپس بهبود و تقویت آن

آغاز شد و بنابراین یک پدیده نسبتاً جدید در توسعه پهپادهای  1990در دهه  450هارون تی.پی و هرمس 

 اسراییل است.

اثیر دهد، تانجام می رژیم صهیونیستیرسد پهپادهای جنگی بر نوع عملیات تهاجمی که همچنین به نظر نمی

های مربوط به استفاده از پهپادهای جنگی را اجرا گزارش یا تکذیب یدگذاشته باشد. این رژیم سیاست عدم تائ

کند و منابع اسرائیلی در جوامع صنعتی و نظامی توسعه یا استفاده از این قبیل تسلیحات را به بحث می

فرضیه غالب وجود  یدهای موثق زیادی و حتی تصاویری در دهه گذشته جهت تائگذارند. البته گزارشنمی

طور و به 450طور مرتب از پهپاد جنگی مدل هرمس های اخیر بهدر سال صهیونیستی رژیمداشته است که 

های گزارش ینویژه در نوار غزه استفاده کرده است. همچنبه در حمالت 900بالقوه از پهپادهای هرمس 

تی یه و حای از پهپادهای اسرائیلی وجود دارد که حمالتی علیه اهدافی در جنوب لبنان، مصر، سورتاییدنشده

 سودان انجام دادند.

هپادهای از حیث عملیات پ رژیم صهیونیستیبر اتخاذ دو هنجار عملیاتی متمایز توسط ارتش  ییدیاین الگوها تأ

جنگی است. هنجار عملیاتی اول شبیه هنجار عملیاتی است که نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی سلطنتی 

 9-)شکارچی( و ام کیو موسوم به پِرِدِتُور 1 یواز پهپادهای ام ک ضد شورش با استفاده یاتانگلیس در عمل

کارگیری پهپادهای جنگی جهت اجرای موسوم به ریپِرز )دروکننده( تدوین کردند. این هنجار متشکل از به

ها برای نظارت و عنوان بخشی از وظیفه اصلی آنجلوگیری و پشتیبانی از حمالت هوایی به هاییتمأمور

دار یا نواحی عملیاتی فعال است. در این نقش، پهپادهای العات، نظارت و شناسایی هوایی نقاط مسئلهپوشش اط

عات، آوری اطالجنگی عملکردی شبیه به حمایت هوایی سنتی با استفاده از سکوهای با سرنشین برای جمع

شامل حمالت به  ستیرژیم صهیونیهای سریع دارند. هنجار عملیاتی دوم نظارت و شناسایی هوایی و جت

عنوان بخشی اهداف ارزشمندی همچون جابجایی کارکنان و تسلیحات در لبنان، سوریه و سودان است که به

رود که در آن نیروی زمینی و یا حمالت با هواپیماهای باسرنشین درگیر از حمالت جلوگیری به شمار می

 نیستند.
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در مقایسه با عملیات هواپیماهای با سرنشین خطر کارگیری پهپادهای جنگی این قبیل حمالت یعنی به

سیاسی و انسانی کمتری برای اجرای عملیات جلوگیری در نواحی فراتر از مناطق درگیری فعال دارد. این امر 

جنگی  کارگیری پهپادهایبیشتر شبیه برنامه سازمان سیا برای ترور هدفمند و نیروی هوایی آمریکا است که به

در پاکستان، یمن، سومالی و جاهای دیگر که خطر سیاسی و اپراتوری کمتری دارد. با  تبرای انجام حمال

توسط  کهی، معلوم نیست که آیا این نوع حمالت وقترژیم صهیونیستیتوجه به عدم شفافیت بخش امنیتی مرز 

شود یا فرماندهی می رژیم صهیونیستیتوسط ساختارهای معمول ارتش شود پهپادهای این رژیم انجام می

 تحت هدایت کارگزاری اطالعات است.

 و نیروی هوایی این رژیم امکانات رژیم صهیونیستیالبته مهم است توجه داشته باشیم که برای ارتش رژیم 

 ها )عملیاتاولیه آن یتآورد ظرفیت بسیار مفید عالوه بر مأمورعملیاتی که پهپادهای جنگی به ارمغان می

، توانایی 900و هرمس  450شود. پهپاد هرمس و شناسایی هوایی( قلمداد میآوری اطالعات، نظارت جمع

ها نظارت و شناسایی میدان نبرد است و در چارچوب این و نقش اولیه آن یتحمل موشک را دارند، اما مأمور

نقش پهپادهای مذکور در قالب خانواده بزرگ پهپادهای تولیدشده توسط شرکت اسرائیلی البیت و صنایع 

 آوری اطالعات، نظارتگیرند که طیفی از کوآدکوپتر تا پهپادهای کوچک برای جمعافضای این رژیم قرار میهو

که سطح تیپ را  900حمل است و تا پهپادهایی همچون هرمس پشتی سربازان قابلو شناسایی که در کوله

رژیم و فرماندهی نیروی هوایی های زمینی توان از طریق ایستگاهگیرد. تمامی این پهپادها را میدر برمی

 بسته به موقعیت تاکتیکی هدایت کرد. صهیونیستی

این است که مزایای پهپادها عمدتاً حول محور حمالت مسلحانه در برابر  رژیم صهیونیستیاحساس عمومی در 

 آوری اطالعات، نظارت و شناسایی و وظایف متمرکز بر جنگ الکترونیک برای توانمندسازیعملیات جمع

پهپادی است. برای اجرای حمالت  ای از فهم ملی ضعیف از عملیاتشود. این امر نشانهگسترده نیرو قلمداد می

زنی سرگردان همچون از طیفی از پهپادهای موسوم به گشت رژیم صهیونیستیپهپادی علیه اهداف خاص، 

من برخوردار است. البته این نوع راکت برای اجرای حمالت و نابودی سامانه دفاعی دشهاربی، هارپ و اسکای

شوند( در برای اصابت به هدف خود تبدیل به مهمات و موشک می -راکت پهپادها )هاربی، هارپ و اسکای

شونده های هدایتهای کروز و بمبهای مشترک با موشکگنجد و ویژگیمحدوده مطالعه و بررسی حاضر نمی

 دارند تا پهپاد.

های انساندوستانه ق ناظر بر درگیری مسلحانه و مقررات مربوط به کمکجالب است توجه شود که حقو

ه ها به کشور دارندشود که انتساب آن یگذارای عالمتگونهسازد که هواپیمای نظامی بهالمللی ملزم میبین

ه ایا دستگ یگذارباشد، اما پهپادهای اسرائیلی معموالً فاقد هرگونه عالمت ییشناساقابل یآسانآن به

 دهنده )ترانسپوندر( هستند.پاسخ

و ارتش این رژیم در مقایسه با دیگر کشورهایی که در این مطالعه  رژیم صهیونیستیرابطه بین صنعت پهپادی 

ی از شدت تنگاتنگ است. بخشترکیه( یا در حقیقت رقبای جهانی به یاستثنااند )بهمورد بررسی قرار گرفته

یا  گردد کهبرمی رژیم صهیونیستییادی از کارکنان ارشد در صنعت پهپادی دلیل این امر به وجود تعداد ز

کند که اطمینان اند. این امر کمک میبازنشسته هستند یا همچنان نیروهای ذخیره فعال ارتش این رژیم

رژیم های عملیاتی بین سازندگان پهپادها و ارتش حاصل شود یک فهم مشترک عمیق از الزامات و اولویت
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و درک از سطوح تهدیدها همچنین فضایی را  رژیم صهیونیستی عملیات یباالوجود دارد. سرعت نیستیصهیو

صورت کامل تکاملگیرد که بهآوری پهپادی را به کار میطور مرتب فنآورد که ارتش این رژیم بهبه وجود می

ها و توسعه سکوها، ان، تکمیل آنوری اولیه پهپادها و رفع ایرادات در میدنیست. برای آزمایش بهره یافته

دهد زمانی که یک پهپاد از صنایع همکاری نزدیکی با صنعت دفاعی وجود دارد. این امر اطمینان خاطر می

شود، احتماالً مراحل آزمایش و نبرد گیرد و برای جهانیان عیان میدر اختیار قرار می رژیم صهیونیستیدفاعی 

 سال طی کرده است.و همچنین مسیر توسعه را طی چند 
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 عربستان سعودی

برخوردار است. البته  مدتینیروی هوایی سلطنتی عربستان از ابزارهای سنتی برای عملیات هوایی طوالن

ایی های پهپادی با دیده دارعربستان سعودی به آن دسته از کشورهایی پیوسته است که به ظرفیت و توانایی

از کشور چین خریداری کرد. البته این  4 –، دو پهپاد مدل سی.اچ 2014سال نگرند. این کشور در افزوده می

پهپاد  5دو پهپاد از نوع غیرجنگی )اِی( نه از نوع جنگی )بی( هستند. عربستان سعودی در این سال همچنین 

 یهتوجطور قابل، از حیث واردات، عربستان بهروینبزرگ جنگی به نام وینگ لونگ از چین خریداری کرد. ازا

 یمتقهای جنگنده سریع و دیگر تجهیزات نظامی گرانچند پهپاد جنگی در مقایسه با خرید انبوه جت

 خریداری کرده است.

ای را برای تولید پهپادهای جنگی اعالم کرده است. در های بلندپروازنه، عربستان سعودی طرحوجودینباا

متیاز گروه صنعت هوایی دولتی چین به نام چنگدو ها در نظر دارند تحت اچارچوب این طرح، عربستانی

(Chengdu )300  را  5-پهپاد مدل چینی وینگ لونگ و احتماالً پهپاد جنگی سنگین جدید مدل سی.اچ

 تولید کنند.
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 برداریبهره

ای ایگل و اس/اس 15-های جنگنده سریع در قالب افترین جتعربستان سعودی با صدها فروند از پیشرفته

، به نظر یجهترین نیروی هوایی در جهان عرب را در اختیار دارد. درنتترین و مدرنوروفایتر تایفون، بزرگی

 یژهورسد خرید پهپادهای جنگی عمدتاً جنبه پرستیژی داشته و مرتبط با برنامه توسعه ملی موسوم بهمی

وان بخشی از اصالحات اقتصادی عناست که توسط رهبری عربستان برای ایجاد صنعت دفاعی داخلی به 2030

شود. حداقل در حال حاضر پهپادهای جنگی شیوه رفتاری نیروی هوایی این کشور را تغییر گسترده هدایت می

 رسد ناشی از الزامات عملیاتی موجود باشد.نداده است و خرید این پهپادها به نظر نمی

ن از پهپادهای چینی مدل وینگ لونگ برای بر استفاده نیروی هوایی سلطنتی عربستا یشواهد زیادی مبن

های جنگنده شود توسط پهپادها و نه جتعادی بر فراز یمن وجود ندارد و اغلب حمالتی که تصور می عملیات

ی از هایصورت گرفته، مربوط به امارات یا برنامه قتل هدفمند سازمان سیا علیه وابستگان القاعده در بخش

مرتب  طورکه از سوی نیروی زمینی یمن به ناشی از تشدید دفاع هوایی یمن است . بخشی از این امراستیمن 

جای گذاشته است. از لحظه سقوط هها و بالگردهای جنگی سعودی شلیک شده و خساراتی بعلیه جنگنده

و سقوط پهپاد دیگری در سپتامبر همین سال فیلم گرفته  2018در یمن در اوت  4-پهپاد چینی مدل سی.اچ

اراتی است ها امکه مورد اصابت سامانه دفاعی قابل حمل قرار گرفتند. البته معلوم نیست که بدنه این پرندهشد 

 یا سعودی.
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یت وضعبه عنوان نیروی هوایی متعارف بزرگ رسد نیروی هوایی سلطنتی عربستان سعودی بهبه نظر می

های جنگنده طور گسترده به جتن و بهنمادین اپراتوری پهپادها رضایت دارد، ضمن اینکه در عمل همچنا

امتحان پس داده خود برای عملیات تهاجمی در عراق و یمن متکی است و اغلب عملیات پهپادی در یمن را 

و وینگ لونگ  4-به امارات و سازمان سیا محول کرده است. همانند مورد اردن، پهپادهای چینی مدل سی.اچ

شود با معماری فرماندهی و کنترل نک توسط این کشور تولید میکه توسط عربستان سعودی وارد شده و ای

پهپادی را به عملیات روزانه در  ، بسیار دشوار خواهد بود عملیاتروینشده توسط غرب سازگاری ندارد. ازاارائه

 . هوایی یکپارچه کرد مرکز عملیات

قابلیت تعامل عملیاتی را با  4-سی.اچنویسی چینی این پهپادها، وینگ لونگ و ها و برنامهواسطه سامانهبه

و تایفون نیروی هوایی سلطنتی عربستان یا سکوهای فرماندهی و کنترل هوایی  15-های افناوگان جنگنده

آوری های نظارت که توسط این پهپادها جمع، اطالعات و دادهروینندارد. ازا 3-سیستم هشدار و هوابرد ای

وری طور گسترده بهرهگیرد و بهشود عمدتاً در خأل صورت میانجام میها شود یا حمالتی که توسط آنمی

 سازد.ها را محدود میعملیاتی آن

پراکندگی مالکیت زنجیره فرماندهی پهپادها در پادشاهی عربستان مؤید این باور است که این کشور حمالت 

در اختیار  یو غیرجنگی تا حدود رسد پهپادهای جنگیدهد و به نظر میپهپادی در مقیاس بزرگ انجام نمی

فرماندهان استانی نیروی هوایی سلطنتی و نیروی زمینی عربستان قرار دارد. با توجه ساختارهای قدرت و مالی 

عنوان نماد وضعیت آمیز منابع مالی برای خرید پهپادها احتماالً بهموفقیت یندر پادشاهی عربستان، تأم

به  ها بیشتر مربوط، توزیع و کنترل این داراییروینشود. ازاسته مینیروهای مسلح عربستان سعودی نگری

عملیاتی بزرگ نیروی هوایی سلطنتی  راهبردها است تا مساعدت و ارتباطات فرماندهان در سطح استان

 عربستان سعودی یا وزارت دفاع این کشور.

طور کامل توسط فرماندهان یست بههای پرستیژی ممکن نهای چنین داراییها و محدودیتعالوه، ظرفیتهب

های جدید در سطوح واحدهای تاکتیکی در های عملیاتی و ابداعی با داراییاستانی درک شود و آزمایش

وسخت فرماندهی و کنترل نیروهای مسلح عربستان سعودی خیلی غیرمعمول است. البته ساختارهای سفت

فروند پهپاد محقق سازد، در آن صورت هنجارهای  300تولید اش برای اگر عربستان سعودی برنامه بلندپروازانه

موجود احتماالً تغییر خواهد کرد، چراکه این پهپادها به امری معمول و دارایی کمتر پرستیژگونه تبدیل خواهند 

 برداری قرار خواهند گرفت.شد و بیشتر مورد بهره
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 است غییر کردههنجارهای قدرت هوایی متعاقب خرید پهپادهای جنگی ت: 2گروه 

امی های نظکنند که ظرفیتکشورهای این گروه با درجات مختلف و دالیل متفاوت پهپادها را ابزاری قلمداد می

عنوان ابزاری برای جبران ضعف قدرت هوایی متعارف و دارایی قابل توسعه کند. پهپادها بهها فراهم میبرای آن

های با خطر زیاد جهت اجتناب از پیامدهای بالقوه محیط های جنگنده برای عملیات دردر مقایسه با جت

 شوند.آمیز عملیات فراسرزمینی قلمداد میتشدید

کارگیری پهپادهای جنگی موجب شده است تا این کشورها رفتارها و هنجارهای عملیاتی جدیدی اتخاذ به

کارگیری معموالً ریسک بهاند که استفاده کرده هایییتکنند. کشورها از پهپادهای جنگی برای مأمور

وح واسطه سطپذیرند، چه بههای جنگنده و بالگردهای جنگی را نمیهمچون جت ینهواپیماهای جنگی باسرنش

 وههای پهپادی جنگی بر شیکسب ظرفیت یجهتهدیدها یا مالحظات سیاسی تشدید درگیری یا تقابل. درنت

 .های معین را تغییر داده استموقعیت برداری از قدرت هوایی درتلقی این کشورها از بهره

 

 ایران

 یزبرانگبدون سرنشین ایران، چالش هایپرندههای متناقض، تشخیص اطالعات معتبر در مورد با توجه به گزارش

ها تحریم و محدودیت صادراتی، توانسته است ، امر مسلم آن است که ایران علیرغم سالحالیناست. باا

و قطعات هواپیمای بدون سرنشین خود را طراحی و تولید کند تولید  ودهد را توسعه  پهپادهای خاص خود

 که به منابع خارجی وابسته نباشد.طوریهکند، ب

شد و رونمایی  2012که اولین بار در سال  129-در حال حاضر، دو نوع پهپاد ساخت ایران وجود دارد: شاهد

 .شود لتبدی پهپاد تولیدکننده به تا است درصدد ایرانیده است. به تولید انبوه رس 2018که از سال  6-مهاجر
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 برداریبهره

خطر نظیر پهپادها در راستای دکترین دفاعی ایران است که برای مقابله با هزینه و کماستفاده از ابزارهای کم

ی شناسایی از دور یا هانامتقارن را به طرح یافزارهادشمنان، بدون به خطر انداختن جان ایرانیان، جنگ

 دهد.تجهیزات تهاجمی ترجیح می

مناطق مرزی و  در یژهوعمدتاً برای مقابله با تهدیدهای تروریستی، به سرنشین ایران از هواپیماهای بدون

اده یا ار نیستندکند که ازنظر تهران، قادر به مقابله با تروریسم ای استفاده میهمچنین در کشورهای همسایه

 ا ندارند.این کار ر
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 امارات متحده عربی

گذاری زیادی در تجهیزات نیروهای مسلح خود انجام داده و توانسته است امارات در دو دهه گذشته سرمایه

وجود آورد که حتی در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند حوزه ه های مجهز و مدرن منطقه را بیکی از ارتش

 تری برخوردار است.فارس، از تجهیزات هوایی پیشرفتهخلیج

شروع شده است که در آن سال این کشور برای  2013تمایل امارات به هواپیماهای بدون سرنشین از سال 

های زمینی مرتبط با جنرال اتمیکس با این شرکت به توافق و سامانه MQ-1 Predator XPخرید تعدادی 

شد محسوب می MQ-1 Predatorز پهپاد ای اتحویل داده شد. این پهپادها نسخه 2017رسید و در سال 

که ازآن، بالفاصله پسحالینکه تغییرات خاصی روی آن انجام گرفته بود تا قادر به حمل مهمات نباشد. باا

، Wing Loongآمریکا از فروش پهپادهای نظامی به امارات خودداری کرد، این کشور به خرید دو پهپاد 

 کرد.، مبادرت Predatorمشابه چینی پهپاد 

از  کدامیچخریداری کرد. اگرچه ه CAIGرا نیز از گروه صنعتی  Wing Loong II، امارات پهپاد 2017اوایل 

 القصیره اما این پهپادها در پایگاه هوایی دورافتاده ،نکردند یدکشورهای چین و امارات این خرید را تائ

 شده است.مشاهده
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 برداریبهره

این منطقه، افزایش پرستیژ است.  یکشورها یگرخرید پهپادهای نظامی، همانند د دلیل اصلی تمایل امارات به

عنوان تجهیزات نظامی جدیدی در نظر ها را به، این کشور پس از دستیابی به پهپادهای نظامی، آنحالینباا

 هایحیطدهد تا با ریسک و پیامدهای سیاسی کمتر، با اهداف موجود در مگرفت که به این کشور امکان می

 پرخطر مقابله کند.

تروریستی غرب در منطقه -ترین شریک ضدعنوان مهمتالش کرده است تا خود را به 2016امارات از سال 

طور ویژه برای ارتقای هماهنگی با آمریکا متمرکز بوده است، برای مثال آمریکا از تثبیت کند. این کشور به

 .است استفاده کرده ی پرواز پهپادهای نظامی بر فراز عراق و سوریهپایگاه هوایی الظفره در نزدیکی ابوظبی برا

، برای خرید پهپادهای نظامی یژهواز سوی دیگر، امارات تالش کرده است تا با معامالت تسلیحاتی با پکن، به

 های نظامی خود را تقویت کند.توانمندی

ای نظامی از چین عالوه بر پرستیژ، متقاعد ساختن آمریکا حداقل بخشی از دالیل امارات برای خرید پهپاده

به امارات بوده است  MQ-1 Predator و MQ-9 Reaper یکاییهای نظامی پهپادهای آمربه فروش نسخه

نیروی هوایی امارات قابل ادغام هستند.  C2و  ISRهای برتری داشته و با برنامه آمریکایی سامانه یکه از نظر فن

ار است. در پی فش« برای حفظ روابط مستحکم با حوزه نظامی آمریکا»راستای سیاست کلی امارات این امر در 

آمریکا، برای کاهش محدودیت صادرات پهپادهای نظامی،  جمهوریسکنگره، تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئ
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مله با پکن به ابوظبی ، معاوجودیناحتماالً در نهایت باعث جدایی هرچه بیشتر امارات از چین خواهد شد. باا

 امکان داده است تا در حال حاضر به پهپادهای نظامی دسترسی داشته باشد.

ای توسط امارات مورد استفاده قرارگرفته است طور فزایندهپهپادهای نظامی پس از خرید و ورود به خدمت، به

مناطق حساس »برای حمالت در بلکه  ،زمین در یمن یرو تنها در حمایت از نیروهای خودی درکه نهطوریهب

و ردیابی هدف، پهپاد  ISRنظیر لیبی نیز به کار رفته است. از سوی دیگر، برای سامانه حساس « ازنظر سیاسی

های پلتفرم انتخاب هواپیماهای بدون سرنشین در احتماالً همچنان جزو گزینه Predator XP یرنظامیغ

تر، با تشکیالت ردیابی و از همه مهم استتری گر تصویری قویامارات خواهد بود، زیرا این پهپاد دارای حس

خود را از طریق  یاتاز آمریکا هماهنگ است و نیروی هوایی امارات عمل شدهیداریخر C2اهداف و سامانه 

امارات از امکانات آمریکایی ارتباط با ماهواره و کنترل  Predator XPکند. همچنین، پهپادهای ها اجرا میآن

، فراتر از Wing Loongدهد تا برخالف پهپادهای چینی ها امکان میای نیز برخوردار است که به آنوارهماه

 سیاغرب آهای زمینی به عملیات بپردازند. در خصوص خریداران تسلیحات در دید و برد کنترل ایستگاه-خط

 که پهپادهای چینی دهدیا اجازه نمکه روابط نظامی مستحکمی با آمریکا دارند، دغدغه امنیت اطالعاتی آمریک

کامپیوتری و ارتباطات کنترل و فرماندهی آمریکایی ادغام کنند و این امر، کاربرد پهپادهای  هایسامانهرا با 

 سازد.، محدود میISRتهاجمی مستقل  هاییتچینی را در ورای مأمور

ها در یمن مشارکت داشته ن علیه حوثیدر عملیات نظامی ائتالف به رهبری عربستا 2015امارات که از سال 

 یجانیروی هوایی امارات یا به 16-های جنگنده افعمدتاً به همراه جت Wing Loong یاست، از پهپادها

ها مورد استفاده قرار داده است. با توجه به همکاری امارات با آمریکا، حمالت امارات در برخی موارد مورد آن

داد. از سوی دیگر، زیرا این حمالت فشار و ریسک نیروهای آمریکا را کاهش می ،آمریکا نیز بوده است یدتائ

استقرار هواپیماهای جنگنده و  2016که امارات مداخله در لیبی را تکذیب کرده است اما در سال  حالیندرع

ر نظ امارات در پایگاهی در شرق لیبی مورد شناسایی قرارگرفته است. همچنین به Wing Loongپهپادهای 

در اختیار نیروهای خلیفه حفتر، ارتش ملی لیبی، قرار داده شده است  Wing Loongرسد که پهپادهای می

 المللی است.که ناقض تحریم تسلیحاتی بین

وده کار ببرخالف دیگر کشورهای منطقه، امارات در خرید، استقرار و استفاده از پهپادهای نظامی بسیار پنهان

 غرب آسیاهای نظامی امارات در آوری را سنگ محک توانمندیباال، این فننظامی و رده است. درواقع، مقامات

و همچنین، ابزاری قدرتمند برای دستیابی به هدف پیشبرد قدرت در این منطقه و کاهش ریسک قلمداد کرده

ات بسیار مخرب قلمداد جمعیت محدود این کشور، تلفات نیروها و تجهیزات امار توجه به منابع و ویژه باهاند. ب

آوری جدیدی که موجب کاهش این ریسک بشود، با استقبال تشکیالت سیاسی امارات شود. هر نوع فنمی

های جنگنده ها و جتریسک خلبان IIو  Wing Loong Iمثال در یمن پهپادهای عنوانشود. بهمواجه می

 گیرد.کا به پهپادها انجام میچراکه حمالت هوایی با ات ،امارات را کاهش داده است 16-اف

ها اشتباه خواهد که در استفاده از آنهای مربوط به استفاده از پهپادهای نظامی آگاه بوده و نمیامارات از هزینه

خواهد که با انجام صحیح کار، انتقادها را از خود دور سازد. بلکه می ،یا باعث تلفات غیرنظامیان شود کند

المللی عملکرد های بینت در ظاهر تمایل خود را به رعایت شاخصاست که اگرچه اماردرواقع، این بدین معنا

در استفاده از  C2اما این رویه غالباً با عملکرد امارات مطابقت ندارد. فرایند سامانه  ،دهدخوب، نشان می
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ویژه برای اجتناب هکه تصور بر این است که چنین فرایندی وجود دارد )بدرحالی ،پهپادهای نظامی واضح نیست

گیرندگان مسئول، ن( اما هنوز، احتماالً برای جلوگیری از شناسایی تصمیمآاز اشتباهات و انتقادات متعاقب 

 مشخص نشده است.

کند و این واقعیت احتماالً دلیل آن است که امارات امارات هنوز پهپادهای نظامی را شمشیری دو لبه تلقی می

 نه راهبردی. ،کندای تاکتیکی قلمداد میوسیلههنوز پهپادهای نظامی را 
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 ترکیه

شده است. در آن زمان، ترکیه به دنبال مجوز خرید پهپاد شروع 2008عالقه ترکیه به پهپادهای نظامی از سال 

MQ-1 Predator یآن، نسخه غیرنظامی پهپادها یجااز آمریکا بود، اما این کشور به Reapers  را پیشنهاد

را از اسرائیل  Heron TPپهپادهای غیرنظامی  2010ترکیه پس از انصراف از پیشنهاد آمریکا، در سال  کرد.

 خریداری کرد و از آن زمان رویکرد بلندپروازانه تولید پهپادهای نظامی داخلی را دنبال کرده است.

ع ای از دو نوه تولید مجموعهتوسعه ناوگان پهپادهای نظامی تولید داخلی خود بوده و بسرعت درحالآنکارا به

نیز  Karayelها یعنی پهپاد ( پرداخته است و ظاهراً نوع سوم آنBayraktar TB2و  Anka-S andپهپاد )

جزو دارایی نیروهای مسلح، ژاندارمری و  2014که از سال  TB2سازی و آزمایش است. پهپاد در مرحله نمونه

عدد  50 یباًو تقر رودمیگان پهپادهای نیروی هوایی ترکیه به شمار ترین ناوپلیس ترکیه بوده است، فعالً مهم

تر و بهتری است پهپاد بزرگ Anka-Sحال در اختیار این نیروها قرار گرفته است. از سوی دیگر، ها تابهاز آن

 شناسایی مدنظر قرار گرفت که از سال هاییتتنها برای نظارت تاکتیکی و مأمور 2000که در اوایل دهه 

 ، البته به تعداد نسبتاً کمتر، عملیاتی شده است.2013
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 برداریبهره

متحدان ترکیه  کهیکند. هنگامقلمداد می« تغییردهنده بازی»ترکیه پهپادها را موجب غرور داخلی و سالح 

یه ر داخل ترکپهپاد را رد کرده یا ملزم به شرایطی کردند که استفاده پهپادها د یندرخواست آنکارا برای تأم

ساخت، این کشور شروع به تولید داخلی پهپاد کرد تا ضمن ارسال یک پیام سیاسی، از وابستگی را ناممکن می

های خودکار برساند. این پهپادها از زمان ورود به خدمت، زمان خود را به صدر حوزه سامانهخارجی بکاهد و هم

رسد که به نظر می یراًاند و اخی مضاعفی از خود نشان دادههادار، قابلیتدر مقایسه با هواپیماهای سرنشین

 ها قواعد و رفتار نیروی هوایی ترکیه را تغییر داده است.کاربرد آن

ارتش، بخش خصوصی پیشتاز ساخت پهپادهای نظامی بوده است. فرایند عادی بروکراسی  یجادر ترکیه به

شده و بخش صنعت د پهپادهای نظامی کنار گذاشتهمربوط به ساختار مناقصه، توسعه و تدارکات در مور

باال تعامل داشته است. اولین نوع از پهپادهای -رده گیرندگانیمصورت مستقیم با ریاست جمهوری و تصمبه

ای یا تجهیزات کنترل ( عبارت بود از یک پهپاد نظامی که از ارتباط ماهوارهBayraktar TB2عملیاتی شده )

کیلومتری ایستگاه  150به محدوده  یباًوردار نبوده و به همین جهت، عملیات آن تقردید برخ-خط-از-فراتر

تهاجمی علیه  یاتوارد خدمت شد و بالفاصله در عمل 2016زمینی محدود است. این پهپاد در سال 

در  ینجنبش حزب کارگران کردستان )پ ک ک( در داخل ترکیه و در مرزهای مناطق کردنش طلبانییجدا

ترین عامل توسعه پهپادهای نظامی عنوان مهممسایه مشارکت کرده است، هرچند که تهدید داعش بهسوریه ه

 شود.در ترکیه عنوان می

تر و بهتر بوده و ظاهراً نیز تکرار شده است که پهپادی بزرگ Anka-Sدر مورد  2017همین الگو در سال 

فضای  -رفته است. مهندسانی از صنعت هوا حتی قبل از ورود رسمی آن به خدمت نیز در حمالت به کار 

شوند تا طور منظم برای پشتیبانی به واحدهای عملیاتی اعزام مینیز به Kale-Baykarترکیه و شرکت 

های بعدی لحاظ شود. این الگوی سرعت در مدلاطمینان حاصل شود که تغییرات الزم ناشی از تجارب نبرد به

ها، اعی برای آزمایش جنگی پهپادهای جدید، قبل از طراحی نهایی آنهمکاری نزدیک بین ارتش و صنعت دف

 در اسرائیل نیز متداول است.

 شدهیاسرائیلی بوده و طوری طراح Hermes 900 یعنیبا مشابه خارجی آن  یسهمقاقابل Anka-Sپهپاد 

کنترل است. ای قابلهکیلومتر، با ارتباطات ماهوار 1000است که برای گسترش برد عملیاتی آن به فراتر از 

برند که شونده ترک بهره میاز موشک هدایت Bayraktar TB2و  Anka-Sاست که هر دو پهپاد  ذکریانشا

و به واردات از اسرائیل، چین یا آمریکا وابسته نیست. در حال حاضر برنامه پهپادهای  شدهیدر داخل طراح

ر صورت دهد که داما این امر نشان می ،و آمریکایی است ترکیه فاقد برخی تجهیزات پیشرفته همتای اسرائیلی

تواند پهپادهای نظامی و صنعت تولید آن را سرعت میمنابع، یک دولت مدرن به ینوجود اراده سیاسی و تأم

 توسعه دهد.

ی پهپاد نظام 100دولت آنکارا قصد دارد برای شناسایی و حمله علیه کردها در داخل و خارج از ترکیه، حداقل 

های تجهیزات ضد تروریستی در سراسر منطقه و در حریم هوایی آزاد، از نقش ینبسازد که نظارت مرزی و تأم

های سریع در مقیاس وسیع علیه پ ک ک رود. کشوری که مردمان آن به حمالت جتثانویه آن به شمار می

اند، بعید است که استفاده ردهها عادت کدر داخل ترکیه و همچنین اقدامات تروریستی پ ک ک و سایر گروه
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یا حتی تفسیری غیر از افتخار به موفقیت تولید  کندایجاد  یتوجهاز پهپادهای نظامی نگرانی سیاسی قابل

 ها در صنعت ترکیه داشته باشد.آن

متعاقب آن، مرز بین ارتش  یسازو سرکوب و پاک 2016ازلحاظ آرایش فرماندهی، از زمان کودتای نافرجام 

طورکلی پهپاد ه، بحالیناالن سیاسی، اطالعات و نهادهای اجرای قانون تا حدی از بین رفته است. باابا فع

Anka-S که ای، تحت فرماندهی نیروی هوایی ترکیه است درحالیبا قابلیت کنترل از طریق ارتباط ماهواره

اندازه کافی بزرگ د بهیک وسیله تاکتیکی تحت مالکیت ارتش است. هر دو پهپا Bayraktar TB2پهپاد 

که نیازمند برخورداری از تصویر هوایی استاندارد در طول طوریهکنند، بو تا ارتفاع الزم پرواز می هستند

عملیات هستند که از اختیارات نیروی هوایی است. نیروهای امنیت داخلی نیز دارای واحدهای پهپادی خاص 

 خود هستند.

های سریع و بالگرد یا هواپیماهای از پهپادهای نظامی، درست همانند جت هم نیروی هوایی و هم ارتش ترکیه

کنند. در حال حاضر پهپاد نظامیان و پشتیبانی از نیروهای خودی استفاده میبالگرد، در حمالت علیه شبه

Bayraktar TB2  ی تاکتیک یاتهای تهاجمی در عملعنوان یکی از پلتفرمو به استدر ارتش ترکیه فراوان

 یجاتوجه استفاده از پهپاد بهشود. کاهش خطر درگیری و کاهش ریسک تلفات جانی، تفاوت قابلمحسوب می

 Bayraktarشود و این بدان معناست که پهپاد های سریع در آسمان مورد منازعه سوریه محسوب میجت

TB2 ویژه و بهAnka-S نظیر یمرزبرون ملیاتای ابزار منتخب نیروی هوایی ترکیه در عطور فزایندهبه ،

، خواهد بود که در این عملیات ظاهراً پهپادها بسیار مؤثر 2018عملیات شاخه زیتون در عفرین در اوایل ژانویه 

پرتاب در مناطق کردنشین و مناطق تحت -دفاع هوایی دوش هایتعداد سامانهبودند. عالوه بر این، با افزایش 

جمی کاهش یافته و جای خود را به پهپادهای نظامی داده است که تها یکنترل داعش، نقش سنتی بالگردها

 صرفه نیز هستند.بهو مقرون دارندپذیری کمتری آسیب

یعنی اگر شهروند ترکیه یا شهروند خارجی  ،ازلحاظ قوانین جنگ، نوع عملیات بیانگر مرزهای جغرافیایی است

ا هیچ مرزی وجود ندارد. همچنین، پهپادها در هعنوان تروریست شناخته شوند، در هدف قرار دادن آنبه

 رها مورداستفاده قرابه آن یرمستقیمطور منظم برای شناسایی اهداف و شلیک غعملیات جنگ متعارف به

هرچند  –است  یافتهای، تلفات غیرنظامیان کاهشهای توپخانهگیرد. با ادغام پهپادهای شناسایی به سامانهمی

 یه نیست.که این دغدغه اصلی ترک

اگرچه بسیاری از حمالت در عفرین با پشتیبانی پهپادها از پیشروی نیروی زمینی خودی، درست همانند 

در  2018اوت  15های سریع سنتی، انجام گرفته است اما حمالت توأمان زمینی و هوایی در پشتیبانی جت

ازدن، رهبر معروف یگان مقاومت  سنجار عراق داستان متفاوتی است. در سنجار، ترکیه برای ترور اسماعیل

سنجار و پ ک ک، از پهپادها بهره گرفته است. این عملیات عبارت بود از یک حمله دقیق اولیه به خودروی 

های حمله اول را جمع کرده بود. با توجه ها و زخمیاسماعیل ازدن و حمله بعدی به خودروی دومی که کشته

ر ویژه با در نظر گرفتن موضع اخیر ترکیه دحادثه را جشن گرفتند و بههای ترکیه این به اینکه بیشتر رسانه

خواند، حمایت ظاهری عمومی از قبال انجام عملیات بیشتر برای پاسخ به آنچه آنکارا آن را جنگ نامتقارن می

بیشتر  اتیجام عملهای نظامی احتماالً مقامات آنکارا را به انقانونی با استفاده از پهپاد-ملی و فرا-این کشتار فرا

 در همین راستا ترغیب خواهد ساخت.
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ی ها با ورود پهپادهاعملیات قبلی ترکیه این کشور را در زمره کشورهایی جای داد که عملیات نیروی هوایی آن

هشود، بقبلی محسوب می یاتنظامی تغییری نکرده است، اما حمله سنجار تغییری عمده در هنجارهای عمل

ای در خاک عراق انجام نمیادهای نظامی نبود، ترکیه با هواپیمای جنگی سرنشین دار حملهکه اگر پهپطوری

 داد.
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 های کلیدی و پیامدهایافته

 غرب آسیاپهپادهای جنگی در  گسترش و تکثیر

، چه از غرب آسیاهای اخیر چندین کشور در باوجود سیاست گزینشی آمریکا برای صادرات پهپاد، در سال

در داخل ها آن طریق خرید از چین )اردن، عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی( و چه با ساخت

 اند.)رژیم صهیونیستی، ایران و ترکیه( صاحب پهپاد شده

های رکند و تمامی کشوآل برای مقابله با تهدیدات تروریسم قلمداد میعنوان ابزاری ایدهچین پهپادها را به

ه کنند، متوجبیند. کشورهایی که پهپادهای جنگی را از چین خریداری میرا مشتریان بالقوه می غرب آسیا

سازی اطالعات، ها و برتری پهپادهای ساخت آمریکا هستند، هم از نظر کارایی و هم از نظر یکپارچهمزیت

کنند، ناوری پهپادی با چین معامله میکماکان برای به دست آوردن فها آن حالباایننظارت و شناسایی. 

 آورند.تر نتایج فوری به دست میزنند و با قیمت پایینهای آمریکا را دور میمحدودیت

آوری موشکی نیست، این امکان را عالوه، خرید پهپادهای جنگی از چین، کشوری که عضو رژیم کنترل فنبه

المللی به این فناوری ن ممنوع شدن توسط هنجارهای بینآورد تا بدوبه وجود می غرب آسیابرای کشورهای 

دهند، اما بر دست پیدا کنند. هرچند اپراتورهای چینی پروازهای عملیاتی اولیه شامل نبردها را انجام می

دهند و این امکان را فراهم کنندگان آموزش میکنند و در عوض به استفادههای خاصی پافشاری نمیروش

خواهند از پهپادهای جنگی خود استفاده کنند. استنباط و برداشت چنین است که طور که می سازند تا هرمی

 افتاد.شد این اتفاق نمیاگر پهپادهای جنگی توسط کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس صادر می

خواهد داد. ادامه  غرب آسیاکننده پهپادهای جنگی به عنوان تأمینرو، پکن به ایفای نقش خود مهم بهازاین

های صادرات پهپادهای جنگی توسط دولت کنونی هنوز معلوم نیست که نرمش به خرج دادن در محدودیت

 ربغوجود بعید است که تکثیر پهپادهای جنگی در آمریکا چگونه پویایی منطقه را تغییر خواهد داد. بااین

کنندگان و چه از طریق تأمین متوقف شود. در حقیقت حتی ممکن است چه از طریق تولید داخلی آسیا

 خارجی مانند پکن، تسریع شود.

رسد اعتبار و وضعیت کشور، محرک اصلی به دست آوردن پهپادهای جنگی در کشورهای هدف این به نظر می

کنند )ایران، رژیم صهیونیستی و ترکیه( بر اهمیت هایی که خودشان پهپاد تولید میتحقیق هستند. آن

 نند.بیعملیاتی تأکید دارند و پهپادها را راهی برای تقویت بیشتر اعتبار ملی میخودکفایی صنعتی و 

 

 غرب آسیااستفاده از پهپادهای جنگی در 

در ها آن رسد بر نحوه استفادهاینکه پهپادهای جنگی را از چین بخرند یا در داخل تولید کنند، به نظر نمی

رکیه باید گفت تولید داخلی پهپاد باهدف اجتناب از تأثیری داشته باشد. فقط در مورد ت غرب آسیا

 شود.کنندگان خارجی انجام میشده بر نحوه استفاده آن توسط تأمینهای وضعمحدودیت

کارگیری و درک قدرت هوایی بعد از ورود اولیه آن به نیروهای از سوی دیگر تأثیر پهپادهای جنگی در به

 شود:یر تعیین میهای زرسد توسط مؤلفهمسلح به نظر می

 کند یا خیرهای جدیدی عرضه میآیا توانایی 
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 رشود یا خیعنوان ابزاری مفید برای مقابله با اهداف در مناطق با خطر باال نگاه میآیا به پهپادها به 

 ه طور بالقوه تشدیدکنندعنوان ابزاری مفید برای اجتناب از پیامدهای سیاسی یا بهآیا به پهپادها به

 شودفراسرزمینی نگاه میعملیات 

حداقل در حال حاضر با توجه به فقدان تهدید قوی، اردن و عربستان سعودی بدون به خدمت گرفتن پهپادهای 

داده خود متکی  های جنگنده سریع امتحان پسها همچنان به جتهای نظامی کافی دارند. آنجنگی، توانایی

خط مقدم محسوب شوند، بیشتر راهی برای به دست آوردن  جای اینکه دارایی اصلی درهستند و پهپادها به

ویژه در مورد عربستان سعودی ایجاد کند، در آن صورت اعتبار است. البته اگر این قبیل برداشت تغییری، به

 پهپاد جنگی به کمک چین جامع عمل بپوشاند. 300این کشور باید به آرزوی بلندپروازانه خود برای تولید 

اما  اند،شورهای دیگر به دالیل مختلف، پهپادهای جنگی را وارد مدار نیروهای مسلح خود کردهالبته تمامی ک

 این امر فقط در چند کشور منجر به تغییر در نحوه استفاده از نیروی هوایی شده است.

 کاربرای تکمیل کارکردهای هواپیماهای با سرنشین به طور اصولی پهپاد راعراق و رژیم صهیونیستی به

نحوه استفاده نیروی هوایی عراق و رژیم صهیونیستی از  ها. پهپادهای جنگیاند، نه برای جایگزینی آنگرفته

: برای ایجاد ممانعت، برای حمایت از نیروهای خودی روی زمین، است هواپیماهای جنگی را تغییر نداده

ی. در مورد عراق، پهپادهای جنگی مدت و پوشش اطالعاتی، نظارت و شناسایمنظور ایجاد مراقبت طوالنیبه

آیند، اما این امر برای حساب میعنوان ابزاری مفید برای عملیات در مناطق با خطر زیاد از ناحیه داعش بهبه

 تغییر هنجارها و رفتارهای نیروی هوایی این کشور کافی نبود.

یران، ترکیه و امارات به دالیل متفاوت پس از دستیابی به پهپادهای جنگی، تغییراتی در نحوه استفاده البته ا

های جدیدی به وجود آوردند که در شرایط اند. برای ایران، پهپادها قابلیتاز نیروی هوایی خود ایجاد کرده

اری عنوان ابزکافی، پهپادهای جنگی را بههای نظامی کنند. امارات باوجود تواناییمحیطی با خطر باال عمل می

کند که در مناطق با خطر باال هستند بدون مواجهه با خطرات و عواقب آل برای مقابله با اهدافی تلقی میایده

ر رسد ترکیه اخیراً دسیاسی که استفاده از نیروی هوایی و حمالت هوایی باسرنشین به همراه دارد. به نظر می

ها از پهپادهای جنگی استفاده ای نیروی هوایی خود تغییر ایجاد کرده، باوجوداینکه سالهنجارها و رفتاره

 کند.می

روند، ضمن برای هر سه کشور پهپادهای جنگی ابزاری کارآمد و با خطر کم برای نمایش قدرت به شمار می

 دهد و ارزش عملیاتیکارگیری هواپیماهای با سرنشین را کاهش میاینکه خطر تلفات و خسارت ناشی از به

. ایران، امارات و ترکیه حمالت است تر تفسیر شدههزینهعنوان نیروی کمرسد تاکنون بهبه نظر میها آن

اند، بعید است های ترور انجام دادههای مخفی و یا برای مأموریتعنوان بخشی از مأموریتفراسرزمینی را به

بود. قبول میشد ازنظر میزان خطر سیاسی قابلرنشین انجام میهایی اگر با هواپیماهای باسچنین مأموریت

های سیاسی و عملیاتی برای چگونگی نمایش قدرت برای این بازیگران خرید و تهیه پهپادهای جنگی برداشت

 .است با استفاده از نیروی هوایی را تغییر داده

های نظامی خود را افزایش دهند، با اهدافی در خواهند تواناییکه میو فراتر از آن غرب آسیادیگر کشورها در 

مناطق عملیاتی با خطر باال مقابله کنند، یا از پیامدهای سیاسی عملیات فراسرزمینی دوری کنند، ممکن است 

 اند، دنبال کنند.روندی را که ایران، امارات و ترکیه در پیش گرفته
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ی گروه دوم در این تحقیق بیشتر صادق است، این امر حتی در مورد دیگر کشورهای مذکور شامل کشورها

آل برای مبارزه با تروریسم و تهدیدهای پهپادها با قابلیت حمل ابزار شناسایی و حمالت دقیق ابزاری ایده

ها نآ تنها تشکیالت سیاسی، بلکه مردم نیز با دید مثبت بهآید و به این واسطه نهحساب میتروریستی به

 نگرند.می


