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۱ 

 پیشگفتار

اثر از  اندکی  که در اصل    اين  لبنان    وقوعپس  با فاجنگ دوم  اکنون  و  ا نوشته شد  ی  صله 

میان حزب اهلل    ۲۰۰۶تابستان    دوم لبنان درنبرد    ر رویب،  می شود  نتشرمدهه    بیش از يک 

اسرائیل   ارتش  دارد  لبنان و  آن  تمرکز  بررسی می    ضد زرهموشکی  نبرد  محوريت  با  را  و 

می شود که اين نبرد اولین صحنه آزمايش عملکرد    تبیین بحث از آن جا  اين  اهمیت    .کند

فراوانی درباره   ادعاهایهمچنان    به دلیل آن کهو    بودسال    ۲4ز  ا  پسنک  سه نسل جديد تا 

سعی شد با تقسیم بندی و چیدمان دقیق بخش    ،ماهیت نبرد و عملکرد تانک ها وجود دارد

الزم جهت آگاهی از آن چه که رخ داد به ارائه اطالعات و تحلیل    اثرهای موجود در اين  

 پرداخته شود. 

گ ارائه  با  مقدمه  منازع اهشمادر  از  اسرری  ورود  ات  برای  اولیه  فضای  لبنان،  و  ائیل 

زرادخانه   در  موجود  تسلیحات  انواع  و  موشکی  توان  بررسی  با  ادامه  در  و  شده  طراحی 

در   اهلل سعی  واقعی    مطلعحزب  توان  به  نسبت  مخاطب  زرهنمودن  می    سازماناين    ضد 

ه حزب  زر  ضد  برد، شیوه نمهادا در  .  است  حائز اهمیت  ،درک بهتر ماوقع  به منظورشود که  

اهلل با واحدهای زرهی اسرائیلی ارزيابی می شود و ضمن بررسی نتايج آن در قالب مرور 

زرهی   واحدهای  عملکرد  اسرائیل،  ارتش  بر  وارده  خسارات  و  و  تلفات   ارتش 

 . قرار می گیردبررسی  مورددر میدان نبرد از زوايای مختلف تانک های مرکاوا 

 ژاد سعید خاوری ن

۱۳۹۹ار هب





 

۳ 

 هدممق

اين  هد نگارش  از  لبنان   اثرف  دوم  جنگ  منظر    ۱بررسی  و  از  و ن  راهبردینظامی  یست 

است  نويسنده   آن  زرهبررسی    بهبر  ضد  و    نبرد  اهلل  مرکاوا حزب  های  تانک   ۲یعملکرد 

نبرد  اسرائیلی به  بپردازد   در خالل  به خاطر سپرد که عمق رسیدگی  را  نکته  اين  بايد  لذا   .

جايیمطرح  مسائل   تا  به    خواهد   شده  که  موضوع  بود  تهديدهای  دو  و  مرکاوا   تانک 

تسلیحات ضد   از جمله  آن  اهلل    زرهپیش روی  و  و همچنین  حزب  نبردهای    راهبردشیوه 

 . اشدمربوط ب  حزب اهلل در انجام حمالت موشکیچريک های 

ا ساير  يسه ب در مقابه دلیل ماهیت چريکی حزب اهلل لبنان  اگرچه    ۲۰۰۶منازعه ژوئیه  

  ،رائیل و اعراب از گستردگی و خصوصیات يک جنگ تمام عیار برخوردار نبودهای اسنبرد

و   بوده  دارا  را  نظامی  تحلیل  و  بررسی  ارزش  گفت  توان  می  نظامی  گذشتهاما  امور     ،از 

از   و پس  در طول جنگ  داده  توان جريانات رخ  آثار    آنمی   را    نبرد  راهبردیو همچنین 

  .ر دادی قراکاووا مورد  به طور مهیجی

مهم ترين سواالتی که در ارتباط با جنگ دوم لبنان مطرح می شود شامل پرسش هايی  

بود يا    دو سرباز اسرائیلیربودن  ، واکنشی به  که آيا جنگ نتیجه و در واقعاست  قبیل  اين  از  

قبول    قابل  شده و قرار بود در زمانی مناسب و با توجیهی  قبلی  اين که برای آن برنامه ريزی

اج درآبه  سپتامبر  را  برای  اسرائیل  و  بود  گويند جنگ حتمی  می  ای  قصد    ۲۰۰۶يد؟ عده 

برای    ۲۰۰4د که خود را از  احمله به مواضع حزب اهلل لبنان را داشت و شواهد نشان می د

و   جنگ  به  منتهی  های  ماه  در  اسرائیل  نظامی  تمرين  و  کرد  می  آماده  اقدام  اين  انجام 

اياالت متحده به نخست وزير اسرائیل    وقت هورجم یس ئر مینان بخش ات اطهمچنین اظهار

 
1. Second Lebanon War 
2. Merkava 
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مبنی بر حمايت کامل از آن ها برای حمله به حزب اهلل نشان دهنده وجود   ۲۰۰۶مه    ۲۳در  

جنگ   برای  قبلی  ريزی  برای    بودبرنامه  پیشدستانه  حرکتی  اهلل  حزب  اقدام  واقع  در  و 

 امل بود.  دگی ک به آما اسرائیل  ارتشجلوگیری از رسیدن 

درست  چنین  مه سربازها  ربودن  برای  اهلل  حزب  محاسبات  آيا  که  شد  پرسش   بارها 

بر   مبنی  از پايان جنگ  با استناد به مصاحبه دبیر کل آن پس  يا اين که  بود  از آب درآمده 

تمايل   اشتباه  وی  عدم  يک  به  آن،  عواقب  بر  قبلی  اشراف  در صورت  عملیات  اجرای  به 

که   چنانی توان اعالم کرد جنگ برنده ای داشت يا  آيا م  م تر اين کهيا مهتبديل شده بود؟  

پس از پايان نبرد به سرعت خود را برنده اعالم کردند بايد گفت هر يک قادر به    طرفین،

ها همچنین شکست  و  دستاوردها  و    خواه  يیکسب  نظامی  نظر     ؟شدند  راهبردی  خواهاز 

طرفین بسیار منطقی تر از    می هایردها و ناکادستاوبه نظر می رسد اين گزينه با توجه به  

 . باشدساير تحلیل های مطرح شده 

ارتش  میان  درگیری  در  باخت  و  برد  تعیین  برای  اسلوبی  و  معیار  و    یچه  متعارف 

آن    ۱چريکی   یگروه با  را  لبنان  دوم  و حوادث جنگ  واقعیات  بايد  و چگونه  دارد  وجود 

از   داد؟  اهلل  لیاص  هدفکه    شد اعالم    سويیتطبیق  ن حزب  از خاک  فظ  ه ح  زمین و دفاع 

بلکه وارد کردن تعداد هر چه بیشتر تلفات جانی بر قوای اسرائیلی و تحت فشار قرار دادن 

افکار عمومی   پیشگاه  در  از    آندولت  بیان    سویبود.  اسرائیل  وزير خارجه  که ديگر  کرد 

نابودی کامل حز لبنان  از اجرای عملیات در خاک   الی که . در حبود  ب اهللهدف اسرائیل 

بود که نابودی گروه آن هم در خاک کشور همسايه    ،چريکی  یاين امر برای همه روشن 

 . نبود ای امر ساده

اهدافی که به طرفین درگیری نسبت داده می شود تا حدی مبهم  که  در واقع بايد گفت  

 د. ان می دا نشاو اين امر در ارتباط با طرف اسرائیلی بیشتر خود ر   مود و غیر شفاف می ن

آن   میان  از  در  منابع  از  بسیاری  اعالم  به  بنا  که  اسرائیل،جايی  لبنان    ارتش  به  قصد حمله 

زمان   در  و چه  نبرد  از  پیش  چه  زمینه  اين  در  نیروها  اين  فرماندهی  و  شد  نمی  احساس 

  ارتش برنامه و از آن مهم تر هدف مشخصی نداشت، انتظار عملکرد انتقاد برانگیز    ،وقوع آن

 
1. guerilla 
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ا نب در  هين  و  اسرائیلِمچنین  رد  همانند  تصويری  گذاشتن  جا  به  گذشته    عدم  های   دهه 

نمی توانست آن چنان هم دور از واقعیت بوده باشد و همان طور   عربی در برابر ارتش های  

بازداردگی و  شد  نیز  چنین  اين  بوديم  شاهد  مخدوش    ۱که  توجهی  قابل  طور  به  اسرائیل 

 .گرديد

از برر ادامه معرفی خواهند شد  اعظم ممطالعه بخش  سی و  نويسنده پس  نابعی که در 

مطلب   اين  اعالم  به  العمل   استمايل  عکس  نتیجه  لبنان  دوم  جنگ  رسد  می  نظر  به  که 

اهلل    ارتششتابزده   حزب  های  چريک  نشده  محاسبه  اقدام  به  آن   بوداسرائیل  عواقب   که 

ا  طرف  کامل  آمادگی  عدم  دلیل  به  و  بود  نشده  بینی  همچنینسرائیپیش  و   ت  مقاوم   لی 

جنگی  به  ها  اسرائیلی  علیه  فشار  ابزارهای  تمام  از  استفاده  و  لبنانی  طرف  توجه  قابل 

به اهداف غیر واقعی از پیش تعیین   مانع از رسیدن طرف اسرائیلی  فرسايشی بدل شد که 

 شده خود گرديد. 

تو بار ديگر قادر به جلب  نظر از ماهیت خود يک  لبنان صرف  انی  جه جهجنگ دوم 

به شد  مسائل  نسبت  و   ،خاورمیانه  لبنان  و  اسرائیل  برای  که  آثاری  تمام  رغم  علی  اما 

داشتبرای  همچنین   پی  در  منطقه  کشورهای  مکتوب    ،ساير  آثار  از  ای  عمده  سهم 

نظران   صاحب  و  خود  را  نويسندگان  ندادبه  زمینه  اختصاص  اين  در  که  آثاری  بیشتر   . 

گرفت قرار  مخاطبان  دسترس  های  شامل  در  مصاحبهتلويز  برنامه  جمله  از   ،  ها  يونی 

مستندها  مناظره برنامه های  و  تحلیل های خبری  و   بود  ی،  کتاب  تعدادی  با  ادامه  در  که 

از   که  تکمیل شد  مطالعاتی مختلف  مراکز  اينترنتی  پايگاه های  در  ارائه شده  مقاله  چندين 

 .  بودعلق  تمايی  اسرائیلی و آمريک طرفقرار معلوم اکثر آن ها نیز به 

شاهد  نويسند همواره  اسرائیلی  منابع  در  که  است  مطلب  اين  اعالم  به  مايل  انتها  در  ه 

و  بوده  خود  و حکومت  ارتش  عملکرد  قبال  در  نويسندگان  انتقادی  زبان  بران  تیغ  وجود 

پاسخ اسرائیل به اين انتقادات نیز چیزی جز جايگزينی فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی  

نتايج  در قب مسئول   بتق انال   ، که در نوع خودنبود    ارتشپرمسأله  جنگ و عملکرد  رانگیز  اد 

 . قابل توجه است در قیاس با بسیاری ديگر،

 
1. detterence 
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 مطالعاتی  پیشینه

منتشر شد را می توان به دو باره آن  درتا چند سال بعد از جنگ دوم لبنان  آثار مکتوبی که  

نويسنده خود به  و هدف    تفکر، موضعاخور  دسته کتاب و مقاله تقسیم کرد که هر يک به فر

، انسانی، اقتصادی و راهبردیبررسی و تحلیل جوانب مختلف نبرد اعم از نظامی، سیاسی،  

. بیشتر مطالب موجود را می توان در میان مراکز مطالعاتی واقع در ندموارد ديگر پرداخته ا

کرد  بی عملدی به ارزياانتقااسرائیل و همچنین اياالت متحده يافت که با ديدگاهی همواره  

پرداخت نبرد  آثار  و  نتايج  درباره  نظر  اعالم  و  مواقع    ندطرفین  بسیاری  در   به  دست  و 

 . زدندجنگ در خاورمیانه   راهبردیگمانه زنی درباره آثار 

به نگارش درآمد  اين زمینه  در  يافته    ندکتاب هايی که  انتشار  با مقاله های  در مقايسه 

روند ارائه آثار مکتوب    به طور معمول،شت که  اطر دارا نیز به خ  نکته  کمتر بود و بايد اين

بوده و تنها با گذر زمان و پايان بسیاری از پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی    تدريجیامری  

به تعداد آثار   ن،مدو  های  و به ثمر نشستن تالش های نويسندگان آن ها در قالب مجموعه

تعدادی   ،. در ادامهمی شودن افزوده ط به آمسائل مربو نان وارائه شده در زمینه جنگ دوم لب 

 .از کتاب های به نگارش درآمده در اين زمینه معرفی می شود

جنگ اسرائیل با    : جنگ سی و سه روزه»  ،يکی از آثاری که در اين زمینه انتشار يافت
آن عواقب  و  لبنان  جنوب  در  اهلل  داشت    «حزب  گیلبرت    کهنام  می  آچکارتوسط  شل و 

. در اين اثر به بررسی  ( Achcar & Warschawski, 2007)  نتشر شدم  ۲۰۰7در  رشاوسکی  وا

داليل و عواقب جنگ اخیر در خاورمیانه و جايگاه حزب اهلل در لبنان و ارتباط آن با ساير  

شیعیان لبنان و ساير گروه های سیاسی پرداخته شد و عالوه بر آن نقش منطقه ای حماس، 

. همچنین در  گرفتاروپايی نیز مورد ارزيابی قرار    شورهایت متحده و کاياال ايران، سوريه،  

که    گرديدادامه نتايج و آثار جنگ در داخل کشورهای لبنان و اسرائیل بررسی شد و اعالم  

بود و از    ای   لبنان در حکم ويتنام اسرائیل بود و حوادث اخیر برای اسرائیلی ها مانند زلزله

 بود. هرار نشداضر تک تا زمان ح ۱۹7۳ر  زمان جنگ يوم کیپور د

که  است  در زمینه جنگ دوم لبنان    یديگر   کتاب «جنگ بر سر لبنانمجموعه مقاالت  »

خوانندگان و عالقه مندان به اين    منتشر شد و در دسترس  ۲۰۰7در    توسط نوبر هووسپیان

 . (Hovsepian, 2007) حوزه مطالعاتی قرار گرفت
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اسرائیل در طول جنگ دوم    ل ه شما چگون   :ه جنگروزمرزندگی  »همچنین اثری به نام  

  روزمره به مسائل زندگی    شد که در آنمنتشر    ۲۰۰7ر  دبت شوئنفلد    از  «لبنان مقاومت کرد

پرداخته    اجتماعات  جنگ  دوران  در  اسرائیل  شمالی  مرزی  مناطق  در    شدساکن 

(Schoenfeld, 2007 ).  

به   توان  می  جنگ  »همچنین  های  احز  ـ   اسرائیل  ۲۰۰۶درس  و  سن نوي  اثر   «هللب  ده 

اشاره    سالیوانويلیام  سالیوان و جورج به همراه  کوردزمن  تحلیلگر معروف آمريکايی آنتونی

انتشار يافت و در دسترس    ۱و بین المللی  راهبردیتوسط مرکز مطالعات    ۲۰۰7کرد که در  

 . (Cordesman, Sullivan & Sullivan, 2007)  گرفتعموم قرار 

جن» در  لبتراژدی  اهلل   ـ  ائیلاسر  ۲۰۰۶جنگ    :نانوب  از  «حزب    در کتی سلطان    اثری 

و  ۲۰۰۸ شد  انسانی    منتشر  عواقب  و  آثار  به  انتقادی  ديدگاهی  با  کتاب  اين  در  نويسنده 

 . ( Sultan, 2008) پرداختآن بر روی غیر نظامیان لبنانی   تأثیرجنگ و 

رد  ره ک شاا   «ندر لبناجنگ    اسرائیل، حزب اهلل و  :روز  ۳4»  می توان به کتاب  در ادامه،

به مجموعه کتاب های    منتشر شد و  ۲۰۰۸  درکه توسط عاموس هارل و آوی ايزاخاروف  

 ,Harel & Issacharoff)  گرديددر جنوب لبنان اضافه    ۲۰۰۶شده در زمینه نبرد ژوئیه    منتشر

ز آن از زمان آغادوم لبنان  . نويسندگان در اين کتاب به بررسی روند پیشرفت جنگ  ( 2008

به گروگا اسرائیلی در صبح  تن گرفبا  کابینه    ۲۰۰۶ژوئیه    ۱۲ن سربازان  تا تصمیم شتابزده 

بر   مبنی  ديپلماتیک    ی پاسخ  دادناسرائیل  های  تالش  ادامه  همچنین  و   . پرداختندتهاجمی 

از    در هايی  پرسش  به  اثر  داده شداين  اين  پاسخ  نظامی    قبیل  مواجهه  اين  از  اسرائیل  که 

ين که کشورهای اروپايی قادر به آموختن چه  ا  ؛کردربه ای کسب  چه تج شکست خورده  

شکست   از  مهمی  اهلل    ارتشنکات  حزب  برابر  در  که    بودند اسرائیل  اين  همچنین  و 

کردند. مورد ديگر اين که    ءکشورهای منطقه مانند ايران و سوريه در اين میان چه نقشی ايفا

ينده منطقه و همچنین  آگ در  ات جن تأثیر   زمینهدر اين کتاب به گمانه زنی و پیش بینی در  

 غرب پرداخته شد. 

 
1. Center for Strategic & International Studies 
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ای  هقاله  به م  ی توان اما م  ،نشد  ر شمنتاگرچه در ارتباط با اين جنگ کتاب های زيادی  

منتشر   غربی  و  اسرائیلی  مطالعاتی  مراکز  توسط  که  کرد  پیدا  دسترسی   در    يابیشتری 

 پايگاه های اينترنتی اين مراکز ارائه شد که در ادامه نیز تعدادی از آن ها معرفی می شود. 

یقات  سسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در دانشگاه بار ايالن تل آويو در بخش تحق ؤم

به ارائه چندين مقاله   ،بخشی تحت عنوان جنگ دوم لبنان  اختصاصود با  رنتی خپايگاه اينت 

 & Kulick, 2007; Bart, 2006; Ophir, 2006; Kulick, 2006; Shalom)  در اين زمینه پرداخت

Hendel, 2007 )  در ارتباط با    خودپژوهشگران    از مجموعه مقاالت. همچنین اين مرکز کتابی

لبنجنگ دو منتشر  م  ای    ۱۳امل  که ش  دکران  ابعاد داخلی و منطقه    بودمقاله در دو بخش 

(Brom & Elran, 2007 .) 
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در بخش کانون سیاست پايگاه اينترنتی    ،۱واشنگتن برای سیاست خاور نزديک   مؤسسه 

 Exum, 2006; Makovsky)  منتشر کردمقاله طوالنی در ارتباط با جنگ دوم لبنان    چندخود  

& White, 2006)    در زمینه جنگ دوم لبنان تعدادی مقاله    نیزمی اورشلیم  بط عمومرکز رواو

 ;Steinberg, 2006; Amidror, & Diker, 2006)  در دسترس قرار داد در پايگاه اينترنتی خود  

Rubin, 2006; Shapira, 2006; Freilich, 2006; Gleis, 2006) . 

الملل بین  امور  ای  ام  تحقیق  برای  رابینمرکز  از    ۲مجله خاورمیانه  المللی در  بین   ۳ور 

در چند شماره به ارائه مقاالت متخصصان    (4جهانی در امور بین المللی   )در گذشته، تحقیق 

جنگ دوم    ،مختلف  نشست هایو صاحب نظران اسرائیلی پرداخت که در کنفرانس ها و  

دادند قرار  بررسی  مورد  را   ,Paz, 2007; Amidror, 2007; Kramer, 2007; Lubrani)  لبنان 

2007; Arens, 2007; Spyer, 2008) . 

مطالعات   ايالن  5سادات   ـبگین    راهبردیمرکز  بار  نیز  ۶دانشگاه  آويو   بخش    در  تل 

مختلف   جوانب  که  کرد  ارائه  مقاله  چند  خود  اينترنتی  پايگاه  انداز  بررسی    نبردچشم   را 

  تمقاال  به  يدابهمچنین    .(Inbar, 2006; Kober, 2006; Frisch, 2007; Rubin, 2007)می کرد  

 . (Devenny, 2006; Inbar, 2007) متعلق به فوروم خاورمیانه اشاره کرد فصلنامه خاورمیانه 

ت  می توان به ابعاد حقوق بشری جنگ نگاهی انداخت و با مطالعه مقاال   از سوی ديگر

  شد   لعطم  آن  درابعاد انسانی جنگ و موارد نقض حقوق بشر  ، از  7]سازمان[ عفو بین الملل 

(“Israel/Lebanon: Out,” 2006; “Israel/Lebanon: Under,” 2006; “Israel/Lebanon: Israel,” 

2006; “Israel/Lebanon: Deliberate,” 2006) . 

و بین المللی مقاله ای در ارتباط با جنگ دوم لبنان منتشر کرد    راهبردیمطالعات    مرکز

آن   نويسنده  در  که  ابتدا  مبه    ۲۰۰۶در  سپطور  و  در  قدماتی  نهايی    ۲۰۰۸س  طور  به به 

 
1. The Washington Institute for Near East Policy 

2. Middle East Review of International Affairs (MERIA) 

3. Rubin Center for Research in International Affairs 

4. Global Research in International Affairs Center (GLORIA) 

5. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies 

6. Bar-Ilan University 

7. Amnesty International 
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جنگ   اوضاع  مرکز  ( Cordesman, 2008)  پرداخت بررسی  اين  ديگری  همچنین  .  ای  مقاله 

 . (Waxman, 2007قرار می داد )بررسی  را مورداسرائیل   ارتشمنتشر کرد که عملکرد 

و از    یوتفامتيه  از زاوجنگ  اين  به  در نبرد دوم لبنان،    ۱درباره جنگ روانی   مقاله ای  در

و با جمع آوری و ترجمه بسیاری از اعالمیه های تبلیغاتی و    يسته شدبعاد روانی نگرمنظر ا

  اطالعات بیشتری   ،۲۰۰۶اسرائیل در زمینه جنگ روانی در خالل نبرد  ارتش  هشدار دهنده  

 (. Freedman, 2006درباره ابعاد مختلف نبرد روانی طرفین علیه يکديگر ارائه گرديد )

شرايط نبرد دوم لبنان از منظر سیاسی  ،  اياالت متحده آمريکاجنگ    هدانشکداز    یاثر  رد

نظامی   شدو  ديگر،    و  (Nakhleh, 2007)  بررسی  موردی  مطالعات    مؤسسهانتشارات  در 

به عدم    در اثر خود،رزمی مرکز يگان های مرکب نیروی زمینی ارتش اياالت متحده آمريکا  

اثری  همچنین    . (Matthews, 2008)  تخاپرد  و داليل آن  ن جنگاسرائیل در اي  ارتشآمادگی  

به ارائه بحث و تحلیل پرداخت  اين زمینه  در    اياالت متحدهارتش    متعلق به  پارامتر مجله  در  

(Kreps, 2007 .) 

مطالعات    اثردر   مرکز  و  سیاسی  مطالعات  دانشکده  از  سادات    ـ  بگین  راهبردیديگر 

با نگاهی آسیب شناختی به    ،يافت  انتشار  ۲راهبردی ت  العاطم   مجله دانشگاه بار ايالن که در  

نگريسته   اخیر  م  شدمسأله جنگ  داليل  و ؤو  بحث  مورد  اسرائیلی  نظامیان  عملکرد  بر  ثر 

 . (Kober, 2008) گرفتبررسی قرار 

دا ؤم همچنین   نیز وجود  ديگری  مطالعاتی  زمینه جنگ  شتند  سسات  در    آثار   ۲۰۰۶که 

 ۳بین المللی بحرانگروه    تمقاال تعدادی از  ان به  مثال می تو   عنوان و به    کردندی ارائه  مختلف

(2006 ,”“Israel/Hizbollah/Lebanon،)  خارجی   مجله   مؤسسهو    (Barnea, 2009)  4سیاست 

 اشاره کرد. (Singer, 2006) 5بروکینگز 

رفته   هم  دريافت  روی  توان  می  منابع  اين  مطالعه  واقعکه  با  در  لبنان  دوم    ،جنگ 

ا منححادثه  نی  فرد  به  و  بصر  هاي   سلسلهدنباله  ود  در   بودتاريخی    یدرگیری  ريشه  که 

 
1. psychological warfare: PSYWAR 

2. Journal of Strategic Studies 

3. International Crisis Group 

4. Foreign Polisy 

5. Brookings Institute 
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  سال   ،از همه مهم ترو    ۱۹۸۲،  ۱۹7۹  به ويژه  ،سال های گذشتهنظامی    منازعاتو  حوادث  

لبنان حزب اهلل  و    . لذا برای درک بهتر بستر تاريخی درگیری ها میان اسرائیلشتدا  ۲۰۰۰

شد   حادثه  اين  وقوع  به  منجر  گذشته  بايد  که  کردانی  زمو  به  و    رجوع  آغاز  داليل  که 

 . شدوقوع چنین حوادثی  زمینه سازاستمرار درگیری ها شکل گرفت و 
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۱5 

 سرائیل و لبنان زعات اتاریخچه منا

 آن هرگز به خود مجال تأمل نداده   مجازاتلبنان را می توان کشوری نامید که اسرائیل برای  

عربی  است کشور  پنج  که  افتاد  اتفاق  زمانی  در  کشور  دو  میان  گسترده  درگیری  اولین   .

ی در  يهود  ید ملتبرای جلوگیری از تول   ۱۹4۸]شامل مصر، سوريه، عراق، لبنان و اردن[ در  

با  س بار  سه  ژوئیه  و  ژوئن  مه،  های  ماه  در  بودند  کرده  ترک  را  آن  اعراب  که   رزمینی 

ماند ناکام  خود  به هدف  رسیدن  در  البته  که  شدند  درگیر  ها  اين    نداسرائیلی  نتیجه  در  و 

پناهنده  همسايه  عرب  کشورهای  به  و  آواره  فلسطینی  هزاران  آن  بعدی  عواقب  و  جنگ 

بخش و  ف  شدند  خاک  درآمدلسطین  اعظم  تصرف  .  ( Israeli Invasions and,” 2006“)  به 

اسرائیلی نامید  ،نیروهای  استقالل  جنگ  را  نبرد  و    نداين  تحکیم  مبانی  پیروزی  اين  با  و 

را فراهم کردندنظام  تثبیت   به اشغال سرزمین های  خود  منجر  بعدی  ادامه درگیری های   .

 بیشتر و گسترش ارضی اسرائیل شد. 

و زمانی اتفاق افتاد که کماندوهای اسرائیلی به تالفی    ۱۹۶۸ر  دسامب  بعدی در  یریدرگ

حمله فلسطینی های آموزش ديده در لبنان به هواپیمای مسافربری اسرائیلی در آتن، اقدام  

 Sharp, J. M., et)  فروند هواپیمای مسافربری در فرودگاه شهر بیروت کردند  ۱۳به نابودی  

al., 2006) . 

با اسرائیل تشکیل    به منظوره های چريکی متعددی  وا، گرینی هن فلسط در میا مبارزه 

می شد که حمالت آن ها به اسرائیل بی درنگ منجر به پاسخ متقابل و حمله به کشورهای 

اردن   در  فلسطینی  نیروهای  قدرت  گرديد.  می  لبنان  و  اردن  مانند  ها  آن  میزبان   عرب 

در   بود که  يافته  افزايش  د  باعث وقوع   ۱۹7۰تا حدی  اين  جنگ  از  آن ها  اخراج  اخلی و 

مرزهای شمالی    شدکشور   در  لبنان  کشور کوچک  به  فلسطین  مقاومت  جنبش  بنابراين  و 
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منتقل   قالب  (Israeli Invasions and,” 2006“)  د گردياسرائیل  در  جديد  نیروهای  اين   .

م  مه  رثیتأن دو  لبنابر    ۲به رهبری ياسر عرفات   ۱گروهی به نام سازمان آزادی بخش فلسطین 

به   (. Israeli Invasions and,” 2006“)  گذاشتند ها  آن  مرزی  فزاينده  حمالت  که  اين  ابتدا 

اسرائیل منجر به پاسخ های قاطعانه و خشونت آمیز اسرائیلی ها شد که اين اعمال تالفی 

. دوم (Israeli Invasions and,” 2006“)  شداز بین رفتن سکنه جنوب لبنان می    باعثجويانه  

نف  اين که  که  فلسطینیان  جمعیت  عمده  شدن    اغلبوذ  معکوس  موجب  بودند  مسلمانان 

با    ۱۹5۰موازنه جمعیتی میان مسلمانان و مسیحیان لبنان شد. اين دو گروه مذهبی در دهه  

. با آغاز تنش میان  شدفراوانی داشتند و صلح ناپايداری میان آن ها برقرار    برخوردهایهم  

لبنا سازمانمسلمانان  و  يک    آزادی  نی  از  فلسطین  لبنانی    سوبخش  مسیحیان  سوی  و  از 

 ”,Israeli Invasions and“)  فراهم شد  یمقدمات جنگ داخلی خونین ديگر  ۱۹75در  ديگر،  

2006 )  . 

در اثر اين نبرد ارتش لبنان به دلیل رقابت میان مسلمانان و مسیحیان برای دفاع از ملت  

ش باعث  بنابراين  و  منحل  هخود  کشور  دو  آن    بهلبنان  مسايه  د  داخلی  کنند.    ورودامور 

به مناطق شرقی لبنان اعزام    ۳هزار سرباز حافظ صلح   4۰سوريه بالفاصله پس از آغاز نبرد  

بودند آمده  صلح  از  حفاظت  برای  رسمی  طور  به  هرچند  که  جانب    ،کرد  زودی  به  اما 

شور به نبرد  اين ک  ا مسیحیانب  و  ند مسلمانان لبنان و سازمان آزادی بخش فلسطین را گرفت

پرداختند که در مقابل، اسرائیل نیز نسبت به تقويت نظامی و ارسال تسلیحات به گروه های  

اقدام نمود لبنان  پايان جنگ داخلی  (Israeli Invasions and,” 2006“)   غیر مسلمان  از  . پس 

ائیل  ته شد و اسرحمالت سازمان آزادی بخش فلسطین به شمال اسرائیل از سر گرف  ،لبنان

سازمان  ن کنترل  تحت  اينک  که  کند  حمله  لبنان  جنوبی  مناطق  به  گرفت  تصمیم  بارها  یز 

 . (Israeli Invasions and,” 2006“) آزادی بخش فلسطین بود

لیطانی   ۲5تعداد    ۱۹7۸مارس    ۱4در   نام  به  عملیاتی  در  اسرائیلی  سرباز  به    4هزار 

برد يورش  لبنان  آزاد  ندجنوب  سازمان  فلسطیتا  بخش  رای  برانندا  ن  بیرون  کشور  اين    ز 

 
1. Palestine Liberation Organization (PLO) 
2. Yasser Arafat 
3. peace keeper 
4. Litani Operation 
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(“Israeli Invasions and,” 2006)  حائل اشغالی  منطقه  ايجاد  به  عرض    ی و    ۱۰  حدودبه 

. اين حمله در پاسخ به حمالت اين سازمان از  (Sharp, J. M., et al., 2006)  بپردازندکیلومتر  

زيرا پس    ،(Israeli Invasions and,” 2006“)  شدجنوب لبنان به مناطق شمالی اسرائیل انجام  

اردن در   آن  ۱۹7۰از جنگ داخلی  اثر  در  اين    ،که  از خاک  آزادی بخش فلسطین  سازمان 

بود  شده  رانده  بیرون  به  ياسر    ،کشور  فلسطینی  نیروهای  کنترل  تحت  لبنان  جنوبی  مناطق 

ن ها چنان  به دولتی در دولت لبنان تبديل شده بودند. کنترل آدر عمل،  عرفات درآمد که  

بود که از   گرفته ۱يانه شده بود که بخش های جنوبی لبنان نام مستعار سرزمین فتح لطه جوس

 Israeli Invasions“)  می گرفت جنبش اصلی سازمان آزادی بخش فلسطین ريشه    ۲نام الفتح 

and,” 2006 ) . 

پناهنده شدن حدود   و  آواره  به  منجر  اسرائیلی  مهاجم  نیروهای  نفر  ۲۸5حمله  ،  هزار 

  ۱۱  -  ۲۰هزار خانه و مرگ حدود    ۶بیش از  به  آسیب شديد  ارد شدن  ول يا  تخريب کام

تلفات اسرائیلی ها   سرباز بود و خسارت جانی وارد شده بر    ۲۰هزار شهروند لبنانی شد. 

نامعلوم   نیز  فلسطین  بخش  آزادی  سازمان  بخش  استمبارزان  آزادی  سازمان  نیروهای   .

اما همچنان به حمالت خود به    ،کردند  نشینی  اسرائیل عقبفلسطین اگرچه در مقابل ارتش  

 (. Israeli Invasions and,” 2006“) اين کشور ادامه دادند

عملیات لیطانی از نظر تاکتیکی ناموفق بود و از آن جايی که بخش های نظامی سازمان 

مان  ناکام  خود  به هدف  رسیدن  در  اسرائیل  کردند  ترک  را  منطقه  فلسطین  بخش  د. آزادی 

  ندبازگشت  ۱۹7۸در    به طور مجدد  ،از خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنانها پس  زيرا آن  

لبنان  ارتش جنوب  را که در دست  اين مناطق  بود    4تحت فرماندهی سعد حداد   ۳و کنترل 

گرفتند دست  به  مسیحیِ(Israeli Invasions and,” 2006“)  دوباره  نظامی  افسر  يک    . حداد 

شده   خودنیو  بود  مسلمان  سا  روهای  کردرا  بودزماندهی  با    ه  ها  درگیری  اين  از  پس  و 

 . (Israeli Invasions and,” 2006“) به عنوان نماينده اسرائیلی ها فعالیت می کرد ،فلسطینی ها

 
1. Fatahland 

2. al-Fatah 

3. South Lebanese Army (SLA) 

4. Saad Haddad 
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گذاری شده    بمبخودرويی  عوامل اسرائیلی با انفجار    ۱۹7۹يک سال بعد در ژانويه  

گروه سپتامبر سیاه و يکی   امنیت  و حسن، رئیسمعروف به اب  ۱در بیروت، علی حسن سالمه 

المپیک   در  اسرائیلی  ورزشکاران  به  طراحان حمله  رساندند  ۱۹7۲از  قتل  به  را  مونیخ    در 

(Sharp, J. M., et al., 2006 ) . 

در   و  داشت  ادامه  همچنان  ها  به حمالت    ۱۹۸۱درگیری  پاسخ  در  اسرائیل  نیروهای 

بمباران    راها در جنوب لبنان  اف آن  مجدد اهدور  به طراکتی سازمان آزادی بخش فلسطین  

پیرو اين    کردند برقرار شد  حمالتکه  با اياالت متحده آمريکا آتش بس  اثر مذاکره    و در 

(“Israeli Invasions and,” 2006) . 

شاهد گسترده ترين درگیری میان نیروهای اسرائیلی و چريک های مستقر در    ۱۹۸۲اما  

کتاب  ح برای جلیله ]نام استان شمالی اسرائیل در  یات صلبا نام عمل  لبنان تا آن زمان بود که
تاريخ  ۲مقدس  در  نامیده    ۶[  نیز  لبنان  اول  جنگ  که  را  نبرد  اين  اسرائیل  شد.  آغاز   ژوئن 

علت   به  شود  اقدام    انجاممی  خوددو  کرد  علیه  .  ( Israeli Invasions and,” 2006“)  آغاز 

برای قتل شلومو  ل و سپ شمال اسرائیبمب گذاری در يک اتوبوس در    ،نخست س تالش 

انگلستان که    ۳آرگوو  در  اين    باعثسفیر اسرائیل  در  نیروهای اسرائیلی  آغاز درگیری شد. 

نیروهای سازمان آزادی بخش    ،و در نتیجه  ندنبرد تا حوالی بیروت پايتخت لبنان پیش رفت

لبنان را ترک کرد ياسر  رهبری  و تحت    ( Israeli Invasions and,” 2006“)  ندفلسطین خاک 

عرفات از راه دريا به تونس نقل مکان کردند و عالوه بر آن، نظامیان سوری نیز از بیروت  

و نیروهای اسرائیلی در مناطق مرزی جنوبی لبنان   (Sharp, J. M., et al., 2006) ندبیرون رفت

  ۲۰۰۰باراک در    در زمان نخست وزيری ايهود  سرانجامباقی ماندند تا اين که اسرائیلی ها  

شدند بر خارج  مناطق  اين  از  اهلل  حزب  های  چريک  با  خود  نبرد  به  بخشیدن  پايان   ای 

(“Israeli Invasions and,” 2006) . 

مايل[ از طرفداران مسیحی  ]برخی منابع جِ 4لی ِمَپس از قتل بشیر جُ  ۱۹۸۲در سپتامبر  

ط اسرائیل  توسگر  بار ديوت  یرب   ،شده بود  برگزيدهاسرائیل که به رياست جمهوری لبنان نیز  

 
1. Ali Hassan Salame 
2. The Bible 
3. Shlomo Argov 
4. Bashir Gemayel 
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صبرا  های  اردوگاه  در  فلسطینی  پناهنده  صدها  و  شد  شتیال  ۱اشغال  سربازان   ۲و  توسط 

 (. Sharp, J. M., et al., 2006)  مسیحی متحد اسرائیل کشته شدند

امضای قرارداد صلح میان اسرائیل و لبنان که از حمايت اياالت متحده نیز    ۱۹۸۳در مه  

د و در مارس  یه شد و هرگز به مرحله تصويب نرس ه مواجمخالفت سوري برخوردار بود با  

 ,.Sharp, J. M) دکر تحت فشار سوريه اين توافقنامه صلح را باطل اعالم ۳امین جمیل  ۱۹۸4

et al., 2006) . 

ژوئن   اعالم    ۱۹۸5در  منطقه  کراسرائیل  يک  به  که  در    ۱5د  مرزی  اشغالی  کیلومتری 

ويان لبنانی متحد  جنظامی خود و جنگ  یروهایکه توسط ن  درک می  جنوب لبنان عقب نشینی  

. درگیری های اسرائیل و حزب اهلل لبنان پس  (Sharp, J. M., et al., 2006)  دمی ش کنترل    آن

تأسیس تازه  چريکی  سازمان  اين  و  بود  يافته  افزايش  لبنان  داخلی  های  جنگ  پايان    ،از 

 ، کرده بود. در نتیجهايجاد  مناطق حائل  مشکالت عديده ای را برای نیروهای اسرائیلی در  

هوايی با بالگردهای خود به کاروان حامل    ای  در قالب حمله  ۱۹۹۲اسرائیلی ها در فوريه  

به قتل    خانواده اش را   وو او    ندشیخ عباس موسوی رهبر وقت حزب اهلل لبنان حمله کرد

 . ( Sharp, J. M., et al., 2006) ند رساند

اقدام به انجام عملیاتی به نام    ۱۹۹۳وئیه  ژ  ۲5  -  ۳۱بعد در    نیروهای اسرائیلی يک سال 

اهلل    4پاسخگويی  حزب  نامیده    کردندعلیه  نیز  روزه  هفت  جنگ  ها  لبنانی  توسط   که 

به يکی از شهرک های    ۱۹۹۳. حزب اهلل در ژوئن  ( Israeli Invasions and,” 2006“)  می شود

بود کرده  راکتی  حمله  کشور  اين  شمال  در  ه  اسرائیلی  به  سپس  جو  برای   خلقبهه  مراه 

که باعث کشته شدن پنح سرباز ارتش اسرائیل در    انجام داده بودحمالتی    5آزادی فلسطین 

مناطق اشغالی جنوب لبنان شد. اسرائیل تصمیم گرفت به اين حرکت حزب اهلل پاسخ دهد  

.  (Israeli Invasions and,” 2006“)  کندو اوضاع مناطق جنوبی لبنان را برای آن ها نامساعد  

  در خالل انجام اين عملیات از راه هوا، دريا و همچنین با حمايت توپخانه   اسرائیل  تشار

 
1. Sabra 

2. Shatila 

3. Amine Gemayel 

4. Operation Accountability 

5. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) 
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(Sharp, J. M., et al., 2006 )    موجب و  پرداخت  ساختمان  و  منزل  هزاران  تخريب  به 

بیروت    ۳۰۰حدود    مهاجرت به  ناحیه  اين  در  لبنانی های ساکن  و  فلسطینیان  از  نفر   هزار 

دور جن  به  مناطق  شاز  ها  ( Israeli Invasions and,” 2006“)  د گی  اسرائیلی  همچنین   .

زيرساخت های لبنان شامل نیروگاه ها، پل ها، جاده ها و موارد ديگر را مورد حمله قرار  

اهلل   با حزب  بعدی میان اسرائیل  نبردهای  در  تبديل شد که  به رويه ای  اقدام  اين  و  دادند 

دشدتکرار   نیز  اهلل  حزب  ا.  به  پاسخ  حمر  حمالت الين  میزان  بر  اسرائیلی،  نیروهای  ت 

کم   دست  افزود.  خود  اين    ۱۱۸راکتی  انجام  اثر  در  اسرائیلی  سرباز  دو  و  لبنانی  شهروند 

 . (Israeli Invasions and,” 2006“) عملیات به قتل رسیدند

خشم های  خوشه  لبنان،  جنوبی  مناطق  در  اسرائیل  بعدی  که    ۱عملیات  دارد     در نام 

با حمالت شديد نیروی هوايی و توپخانه اسرائیل علیه    رخ داد  ۱۹۹۶وريل  آ  ۱۱  -  ۲7 و 

جانب   از  راکت  شلیک  پايان  موجب  تا  شد  همراه  لبنان  جنوب  در  اهلل  حزب   اهداف 

اسرائیل شود شمالی  مناطق  به  لبنان  اهلل  نیروهای ( Israeli Invasions and,” 2006“)  حزب   .

تهاجم   در  از    دادانجام  هوايی  حمله    ۱۱۰۰  خود  زهرو  ۱۶اسرائیلی    بمب   ۲تیر   ۲5۱۳۲و 

همچنین   (.Israeli Invasions and,” 2006“)  انهدام اهداف حزب اهلل استفاده کردند  به منظور

نفر از شهروندان لبنانی که به    ۱۸۸تعداد    ۳در اثر آسیب ديدن مقر سازمان ملل در منطقه قانا 

 ”,Israeli Invasions and“)  ها کشته شدند ائیلی  بمباران اسرآن محل پناه آورده بودند در اثر  

ديگر( 2006 روايت  در  همچنین  شد  ی.  در   که  اعالم  اهلل  حزب  مواضع  به  حمله  دلیل  به 

درون و اطراف يکی از اردوگاه های پناهندگان سازمان ملل متحد در نزديکی روستای قانا  

هرچه    جهانی،  جامعه  تحت فشار  شدموجب  حادثه  اين    شدند کهشهروند لبنانی کشته    ۹۱

 .  (Sharp, J. M., et al., 2006) آوريل آتش بس برقرار شود ۲۶زودتر میان طرفین در 

به   به ويژه شهرک  راکت حزب اهلل مناطق شمالی اسرائیل  ۶4۰در اين مدت نزديک   ،

ارتش  کريات شمونه را مورد حمله قرار داد. در اين عملیات عالوه بر نیروهای اسرائیلی،  

. کرده متحد و نماينده اسرائیل بود نیز در نبرد زمینی علیه حزب اهلل شرکت  بنان کجنوب ل

 
1. Operation Grapes of Wrath 

 . واحد شمارش بمب 2
3. Qana 
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 Israeli Invasions“)  شهروند اسرائیلی نیز زخمی شدند  ۶۲شهروند لبنانی و    ۳5۰دست کم  

and,” 2006 ) . 

  ۱۹۹۹ی توان به عقب نشینی نیروهای ارتش جنوب لبنان در ژوئن  رخدادها مدر ادامه  

جز منطقه  حالی    در  ۱ين از  در  اقدام  اين  کرد.  اشاره  اسرائیل  اشغالی  مرزی  منطقه  شمال 

به مدت   اسرائیل  نیروها متحد  پذيرفت که  داشتند  ۱4صورت می    سال در آن جا حضور 

(Sharp, J. M., et al., 2006 )  . 

ساله    ۱۸اتفاق افتاد و اسرائیل به اشغال    ۲۰۰۰اندکی بعد در ماه مه    ،اما حادثه بزرگ

خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه را    ،ژوئن  ۱۸پايان داد و شورای امنیت در  لبنان  جنوب  

قطعنامه   مفاد  اساس  ]مصوب    4۲5بر  شورا  کرد۱۹7۸آن  تأيید   ]  (Sharp, J. M., et al., 

. البته دولت های سوريه و لبنان به دلیل عدم خروج اسرائیل از منطقه مورد اختالف  ( 2006

 ,.Sharp, J. M., et al)  ه بوده خروج به طور کامل انجام نشدکشدند  مدعی    ۲شبعا مزارع  در  

مسأله  (2006 اين  انگیزه   ،و  جهت    به  در  اسرائیل  با  مبارزه  استمرار  برای  لبنان  اهلل  حزب 

 . (Nakhleh, 2007) تبديل شدآزادسازی منطقه مذکور 

مو تثبیت  به  اسرائیل  بر  پیروزی  اعالم  با  لبنان  اهلل  درحزب  خود  لبنان  جنوب    قعیت 

پرداخت و با کمک نیروهای خارجی به ايجاد شبکه گسترده ای از سنگرها و استحکامات  

 . (Matthews, 2008) نظامی پرداخت

ادامه سپتامبر    ،در  حريری   ۲۰۰4در  رفیق  ترور  از  پیش  لبنانن  ۳مدتی  وزير    ،خست 

  ۱4در    حريری رور  با ت ه  ک  اينتا    (6Sharp, J. M., et al., 200)  رخ داددر لبنان    هايی  درگیری

شد  ۲۰۰5فوريه   ملتهب  به شدت  لبنان  داخلی  متهم   (Nakhleh, 2007)  اوضاع  دلیل  به  و 

اين عمل،  سوريه  شدن و  به  رسید  اوج  به  سوری  کشور    نیروهای  اعتراضات ضد  ز  ااين 

 . ( Nakhleh, 2007) خارج شدندلبنان 

مجدد   شدن  ور  شعله  به  منجر  که  ای  حادثه  میاناما  طر  درگیری  اقدام  دو  شد  ف 

بود که با انجام حمله راکتی به منطقه ای در    ۲۰۰۶ژوئیه    ۱۲نیروهای حزب اهلل در تاريخ  

 
1. Jezzine 

2. Shab’a farms 

3. Rafiq Hariri 
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و پس از حمله به دو    ند از مرز عبور کرد  ،شمال اسرائیل و گمراه کردن نیروهای اسرائیلی

 Sharp, J. M., et)  را ربودند و دو نفر ديگر  را کشتند  سه سرباز    ،خودروی گشتی اسرائیلی

al., 2006)  ادامه در  ياآن،    که  افزايش  ها  اسرائیلی  نیروهای ( Nakhleh, 2007)  فت تلفات   .

را در راستای اثرگذاری بر   هدف  4۰اسرائیلی در پاسخ به اين اقدام در حالی که نزديک به  

 يک ماهه به نبردی    ندروند آزاد سازی اسرای خود بمباران کردند به جنوب لبنان بازگشت

(“Israeli Invasions and,” 2006)  عنوان پرداختند   تحت  مسیر  تغییر   Israel“)  عملیات 

Emergency Campaign,” 2008; Ben-David, 2006).    جويانه تالفی  اقدام  که  منازعه  اين 

بود،سنگین قطعنامه    ی  مصوب    ۱7۰۱با  ملل  سازمان  امنیت    ۲۰۰۸آگوست    ۱۱شورای 

(Nakhleh, 2007)  تاريخ  آگوست    ۱4  ش آن درو پذير   ۲۰۰۸ژوئیه    ۱4به پايان رسید. در 

به مبادله زندانیان    ،خودربوده شده  نیروهای اسرائیلی پس از دريافت جنازه های دو سرباز  

 . ( IDF Completes Identification,” 2008“) حزب اهلل پرداختند کشته شدگانلبنانی و 
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۲۳ 

 حزب الل  یسلیحاتتتوان 

 تسلیحات موشکی

دوران   در طول  اسرائیلی  نیروهای  با  اهلل  مبارزه حزب  اشغال  سال های  اگرچه شیوه های 

بود به صور گوناگون  آن  از  از خروج يک جانبه  لبنان و همچنین پس   اما    ،مناطق جنوبی 

اهلل در    ای حزبو اين مسأله که قدرت اصلی چريک ه  ۲۰۰۶با توجه به مناقشات اخیر در  

راکتی خالصه می شد در  موشکی و  عملیات های بمب گذاری، کمین و همچنین حمالت  

نبرد موشکی    بر روی قدرت  به طور صرفاين بخش   تمرکز  ضد زره  و شیوه   حزب اهلل 

کوپرواس   ؛می شود يوسی  گفته  به  بنا  شد  می  موجب  که  هايی  ارشد    ۱ر قابلیت  افسران  از 

اسرا  بازنشسته  پیاده  ئیلی،  اطالعاتی  تیپ  يک  بلکه  رزمنده  گروه  يک  نه  اهلل   حزب 

تمام بخش های پشتیبانی باشد از پیشرفته ترين موشک های    زيرا  ، به همراه  دارای برخی 

ا بوده  دنیا  زره  اماکن    نیروهای  (.Harvey, 2006)  ست ضد  يافتن  مورد  در  بارها  اسرائیلی 

راق سمع، نظارتی و دوربین های  ته است مربوط به مراکز فرماندهی و کنترل، تجهیزات پیشرف

اند اطالعاتی  .  ديدبانی سخن گفته  از تجهیزات  مندی  بهره  به  توجه  با  نیروهای حزب اهلل 

اسرائیلی   نیروهای  تحرکات  علیه  جاسوسی  های  فعالیت  به  توجه  پرداخت  قابل  می 

(Blanford, McGrory & Farrell, 2006) . 

لرمن  اسر   ۲اران  ارتش  بازنشسته  وسرهنگ  يهوديان    ائیل  کمیته  خاورمیانه  اداره  مدير 

کرد:  ،آمريکايی اظهار  زمینه  اين  سوريه    در  و  ايران  متعارف  نیروهای  مانند  اهلل   حزب 

به خوبی مجهز به تسلیحات گوناگون بوده و بر خالف تصوری که از ماهیت چريکی آن ها  

 (. Harvey, 2006)  هستندوجود دارد بايد اذعان نمود که مبارزانی سازمان يافته 
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می توان شاهد دسته بندی های گوناگونی در زمینه تسلیحات مختلف اين سازمان بود  

. البته تنها مشکلی که در اين زمینه وجود شامل می شودکه انواع مختلف جنگ افزارها را  

بستخمینی  ويژگی    ،دارد با  رابطه  در  گمان  و  وجود حدس  همچنین  اطالعاتی  و  از  یاری 

دسترسی به اطالعات دقیق در زمینه میزان دارايی های نظامی    زيرا  ،وده می شاست که ارائ

آشکار   آن اطالعات  به  توجه  با  بايد  تنها  ناچار  به  و  نبوده  ای  ساده  اخبار    ۱کار  از  ناشی 

پراکنده چه از جانب خود حزب اهلل و چه از طرف منابع غربی و يا همچنین عملیات های  

بنابراين در آن ها پرداخت.  در دسترسستی از سالح های یه فهرانجام شده اين نیروها به ته

جداول و فهرست های مربوط به تسلیحات منتسب    مواجهه با در هنگام  سراسر اين کتاب،  

لبنان   اهلل  حزب  همواره    بايد به  را  نکته  داشت اين  ياد  کیفی    به  و  کمی  سطح  افزايش  و 

 را دور از انتظار ندانست. آنتسلیحات 

جه به اطالعاتی که از منابع مختلف در ارتباط با تسلیحات مربوط به  با تو  در مجموع،

که   تسلیحاتی  عمده  توان  می  شده  آوری  جمع  حاضر  و بحث  لبنان  دوم  جنگ  زمان   در 

در زرادخانه  که    فتتوسط حزب اهلل استفاده شده و يا احتمال آن می رسال های پس از آن  

موشک هايی که حزب اهلل    ،رد: دسته اول الصه ک آن وجود داشته باشد را به صورت زير خ

ها   آن  منظوراز  ک  به  استفاده می  اهداف خاص  دومرانهدام  دسته  و  از    ،د  که  هايی   راکت 

 شلیک به سمت مناطق اسرائیلی نشین بهره گرفته می شد.   به منظورآن ها 

افزار  ،راکت بوده  ی جنگ  کننده  هدايت  سامانه  گونه  هر  فاقد  که  است  ای   و   پرتابه 

آن  بر کننده    ،خالف  هدايت  سامانه  نوعی  از  که  آيد  می  حساب  به  راکت  نوعی  موشک 

کنندهاستبرخوردار   يا عدم وجود سامانه هدايت  به وجود  توجه  با  توان  واقع می  در   .،  

 . تشخیص دادراکت را از موشک 

توصیف،   اين  های  با  زره، سازمان  موشک  ضد  های  موشک  دسته  سه  به  اهلل  حزب 

، خود دسته بندی می شود که دسته اول   ۳و سطح به هواامل ضد کشتی(  )ش  ۲ح ط سطح به س

موشک های سطح به سطح زمین پايه و سطح به سطح    نظیر  یشامل گروه های فرعی تر

 
1. Open intelligence 
2. Surface to Surface Missiles (SSM) 
3. Surface to Air missiles (SAM) 
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موشک های سطح به هوای اين گروه   ،و از طرف ديگر  می شوددريا پايه ]دفاع ساحلی[  

 . شامل می شودنیز تعدادی مدل های مختلف را 

  می شود   ۳و کنکورس   M  ۲-، متیسE ۱-ضد زره حزب اهلل شامل کورنت  های  شکمو

(Eshel, 2008)  .71و تاو    ۶، میالن5، مالیوتکا 4بايد موشک های فاگوت   همچنین-BGM    را

  و گاه با نام   خودروسی  اصلی  البته گاه از اين موشک ها با نام    (.McGregor, 2006)  نام برد

 برده می شود. اياالت متحده ناميا   تونا توسط  تعیین شده برای آن ها 

بهره گرفت آن  از  اسرائیلی  نیروهای  با  رويارويی  در  اهلل  هايی که حزب   ،  آر پی جی 

“ Hezbollah)  بود که در تمام دنیا رايج است  7-نمونه استاندارد آر پی جی،  7آر پی جی نادر

as a,” 2006 )نافذ جمله  از  ديگر  گونه  چند  بر  عالوه  صاعقه ۸.   PG  (“Arming-9  و  ۹، 

Hezbollah,” 2006)    می توان به سریV  ۱۰    اين سالح و همچنین نمونه قدرتمند آن يعنی 

 . (Eshel, 2008)  اشاره کرد V ۱۱ ۲۹-آر پی جی

که   شده  ارائه  اهلل  حزب  موشکی  و  راکتی  زرادخانه  از  مختلفی  های  بندی   تقسیم 

دهای نامگذاری شرقی  تانداربه علت در دسترس نبودن اطالعات کامل و همچنین وجود اس

و غربی موجب می شود اشکاالت و اختالفاتی در نام، برد و ساير مشخصات موجود در 

باره  اطالعات دهنده    منابع مختلفِ اين  ارائه اطالعاتی  مشاهده شوددر  به  منابع گوناگون   .

اين   متعارض در اين زمینه پرداخته اند که ممکن است به علت حساس بودن بسیاری از  گاه

ارائه جدولد و  بندی  تقسیم  کار  ها،  اهلل کمی مشکل    یاده  زرادخانه حزب  مورد  در  کامل 

 
1. 9К129 Kornet-E (AT-14 Spriggan ن: نام بین المللی آ ) 

2. 9К115-2 Metis-M (AT-13 Saxhorn :نام بین المللی آن) 

3. 9К113 Konkurs (AT-5 Spandrel مللی آن: نام بین ال ) 

4. 9К111 Fagot / 9К111-2 Fagot-2 (AT-4a Spigot / AT-4b Spigot :نام بین المللی آن ها) 

5. 9К11 Malyutka / 9К11M Malyutka-M (AT-3a Sagger / AT-3b Sagger :نام بین المللی) 

6. Milan 

7. Nader: 7-نمونه ساخته شده بر اساس آر پی جی  

8. Nafez: 7-ه بر اساس آر پی جینمونه ساخته شد  

9. Saegheh: 7-نمونه ساخته شده بر اساس آر پی جی  

10. RPG-7V 

11. RPG-29 Vampire: RPG-29 V 
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ادامه در  ها  بندی  تقسیم  اين  با  بیشتر  آشنايی  برای  زره    ،شود.  تسلیحات ضد  از  فهرستی 

 ارائه می شود. حزب اهلل لبنان  

 
 تسلیحات ضد زره حزب الل 

 نام  تر( برد )م عمق نفوذ )میلی متر(  سامانه هدایت کننده

 AT-14کورنت  5۶۰۰ ۱۱۰۰ - ۱۲۰۰ لیزری 

 AT-5کنکورس  75 - 4۰۰۰ ۸۰۰ سیمی

 M AT-13-متیس   ۸۰ - ۱5۰۰ 4۶۰ - ۸5۰ سیمی

 AT-3سگر    ۳۰۰۰ ۲۰۰ سیمی

 AT-4فاگوت  7۰ - ۲۰۰۰ 4۰۰ سیمی

 میالن 4۰۰ - ۲۰۰۰ ۳5۲ سیمی

 تاو ۶۰۰ - ۳7۰۰ ۸۰۰ سیمی

 7-آر پی جی  5۰۰ ۳۳۰ دستی 

 29-آر پی جی  4۶۰ 75۰ دستی 

 

 & Makovsky) نزديکخاور سیاستمؤسسه واشنگتن برای  بنا به اعالم حزب اهلل لبنان زرهتسلیحات ضد 

White, 2006 ) 

 موشک های ضد زره

موشک های ضد زره حزب اهلل در حوزه نبرد زمینی دارای بیشترين میزان اثرگذاری بود و 

ن علیه  مکرر  استفاده  از  نظر  ادوات    یروهایصرف  از  بسیاری  گرفتن  هدف  به  قادر  پیاده 

  ،اسرائیل گرديد که البته در ارتباط با نتیجه اين رويارويی ها ادعاهای مختلفی  ارتشزرهی  

 مطرح شده است. ،از موفقیت کامل گرفته تا عدم کسب دستاوردی قابل توجه

از جديدترين  اهلل    البته آن چه در اين میان مهم است برخورداری غیر قابل تصور حزب 

اين    زرهکه هم اکنون توان واحدهای ضد    بودو پیشرفته ترين موشک های ضد زره در دنیا  

در حال خدمت در بسیاری از ارتش های متعارف جهان برابر   زرهِضد گروه را با واحدهای 

می کند. بهره مندی از موشک هايی که قادر به نفوذ در محافظت شده ترين ادوات زرهی و  
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 سازمان،عالوه بر آگاهی جهان نسبت به قابلیت های ضد زره اين    ،دنآن ها می باش نهدام  ا

به ارتقا  بر    یمنجر  ای زرهی اسرائیل واحدهچشمگیر سطح کیفی قدرت اثرگذاری آن ها 

 . شد

[ روسی  زره  ضد  های  موشک  از  اهلل[    شاملبسیاری  حزب  نیروهای  به  متعلق  موارد 

ديگری در ناتو و ارتش اياالت متحده آمريکا نیز    امیاس  با  ، صرف نظر از نام روسی خود

شناخته می شوند که در منابع انگلیسی زبان اغلب از اين نام های بین المللی برای معرفی  

با شماره    و مدل های مختلف آن ها  آن ها استفاده می شود. در اثر حاضر اين موشک ها

 ديگر آن ها اشاره خواهد شد.  ام هایمعرفی شده و در ادامه به ندر روسیه خود  ۱صنعتی

 E-کورنت

ساخت شرکت    4کورنت   9К129نمونه صادراتی مجموعه    ۳وE  ۲-کورنت  9К133مجموعه  

که جزو نسل   ( xporting,” 2003Eenies D“Russia) بوده ۶مستقر در شهر توال KBP  5روسی 

آيد می  حساب  به  زره  ضد  های  موشک  اين (Kornet E Anti-armour,” 2008“)  سوم   .

  ( E 9P133,” 2007-“Kornet)  برخوردار بوده  7مجموعه از سامانه هدايت لیزری نیمه خودکار 

کند می  استفاده  جامد  از سوخت  که  آن  موشک  رسد  می  نظر  به   ”,9M133 Kornet“)  و 

متیس باشد که البته بر خالف آن در قسمت   9M115موشک مدل    ارتقاء يافتهنمونه    ( 2008

 . (Kornet-E 9P133,” 2007“) ه داردانتهای خود چهار بال

  ( Kornet-E 9P133,” 2007“) در غرب به نمايش درآمد ۱۹۹4کورنت برای اولین بار در  

تر   قديمی  های  نمونه  جايگزين  شد  قرار  و    9К113و  شود  9К111کنکورس    فاگوت 

(“9M133 Kornet,” 2008.)    نام آن در ارتش اياالت متحده آمريکاAT-14  بوده  (“Kornet-E 

 
1. Industrial Number 
2. 9К133 Kornet-E 

ارتبا3 در  کورنت .  موشک  با  صورت    E-ط  به  اشتباه  به  را  آن  مجموعه  منابع،  برخی  و  ندارد  وجود  زیادی  اطالعات 
9К129  9وК135  .معرفی کرده اند 

4. Корнет:  به معنای نوعی شیپور 
5. KBP Instrument Design Bureau 
6. Tula 
7. Semi Automatic Command to Line of Sight (SACLOS) 
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3,” 20079P13)  9“)  شناخته می شود  ۱و نیروهای ناتو نیز با نام اسپريگانM133 Kornet,” 

شمار    .( 2008 به  لبنان  اهلل  حزب  زرادخانه  در  موجود  پیشرفته  های  نمونه  از  موشک   اين 

 . ( Barabanov, 2006) می آيد که از آن در جنگ دوم لبنان علیه اسرائیلی ها استفاده شد

مو دارای  مدل    9M133شک  کورنت  دو  در  که   9M133F-1  نیزو    9M133-1بوده 

 KORNET-E“)  کیلوگرم  ۲۹به وزن    9M133-1.  (ПТРК (Корнет),” 2008“)  تولید می شود

,” 2008tank-Anti)  برای نفوذ در زره واکنشی انفجاری بهره    ۳دو زمانه   ۲از يک سر جنگی

برد زمان ( ПТРК (Корнет),” 2008“)  می  دو  انفج. قطر سر جنگی    ۱5۲آن    زرهضد  اری  ه 

میلی متری در سطح زرهی    ۱۰۰۰  -  ۱۲۰۰میلی متر بوده و ادعا شده قادر به نفوذ تا عمق  

  9M113F-1. اما مدل ديگر به نام  (Kornet-E 9P133,” 2007“)  واکنشی انفجاری می باشد

ترموباريک  پیاده در فض  5و4دارای کالهک  نیروهای  آن علیه  از  اغلب  آتشزا است که  ای  و 

برخی  باز و  ضعیف  پوشش  دارای  خودروهای  تأسیسات،  از  ،  زرهی  ديگر  خودروهای 

  هر دو مدل از خصوصیات پروازی مشابهی برخوردار هستند  ،استفاده می شود. در مجموع

(E 9P133,” 2007-“Kornet .) 

بیشترين   و  لیزری  کننده  کننده  هدايت  سامانه  از  برخورداری  دلیل  به  کورنت  موشک 

 نیروهای اين سازمان قدرتمندترين موشک حزب اهلل بوده و    ،وح زرهیدر سط  میزان نفوذ

اسرائیلی   نیروهای  به  توجه  قابل  تلفات  و  خسارات  کردن  وارد  به  قادر  آن  از  استفاده  با 

کورنتندشد های  موشک  انفجار    E-. کالهک  با  معادل  منفجره   ۱۰قدرتی  ماده     کیلوگرم 

در زمانی که خدمه    به ويژه  ، قعیت های مختلفدر مو   و می توان آن ها را   رددا  ۶تی ان تی 

بر   عالوه  و  کرد  شلیک  نیز  هستند  تهديد  با  سريع  مقابله  به  شلیک    اين،مجبور   امکان 

 
1. Sprigan 
2. warhead:  قسمتی از موشک که محتوی موارد منفجره بوده و به هدف اصابت می کند 
3. tandem [charge]:  

 یی ]دو پشته[ که خرج اول با اصابت به هدف منفجر شده و خرج دوم به داخل نفوذ و آن را منهدم می کند.رج دوتاخ

4. thermobaric 
ب 5 از  برای  آن  از  بیشتر  از سر جنگی که  ای  استفاده می شود که  . گونه  داخل سنگرها  نیروهای دشمن در  بردن   ین 

ری از مواد منفجره پرداخته که پس از انفجار آن، اکسیژن موجود در  پس از برخورد به هدف با انفجار اولیه به پخش اب 
 هوا مکیده شده و فضایی گسترده تر از بین می رود. 

6. trinitrotoluene: TNT  تری نیتروتولوئن 
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به  موشک  اصابت  احتمال  افزايش  موجب  خودکار  صورت  به  موشک  دو  هم  سر  پشت 

 . (KORNET-E AntiTank,” 2008“) هدف و ايمنی در برابر امواج پارازيت دشمن می شود

کورنت سرعت  زمینه  در  زيادی  اطالعات  نشده  E-اگرچه  گفته    است،  منتشر   اما 

و حداقل    (E 9P133,” 2007-“Kornet)  متر در ثانیه برخوردار بوده  ۲4۰می شود از سرعت  

و در شب به   55۰۰و حداکثر آن در روز به    (Kornet E Laser,” 2006“)  متر  ۱۰۰برد آن به  

میلی متر    4۶۰  ۱فاصله باله   بااين موشک    .( “) ПТРК(2008Корнет ”,)  متر می رسد  45۰۰

(,” 2008ПТРК (Корнет)“)   پیشران توسط يک  ابتدا  از شلیک  و    ۲پس  درآمده  به حرکت 

شود می  روشن  آن  موتور  کورنت(Kornet-E 9P133,” 2007“)  سپس  موشک  وزن   .-E   

و در زمان قرار گرفتن    یلوگرمک  ۲۹در زمانی که در داخل محفظه محافظ خود قرار دارد به  

که در کل    (E 9P133,” 2007-“Kornet)  می رسدکیلوگرم    ۲۶به    ،بر روی سه پايه قابل تنظیم

کورنت مجموعه  به    E-وزن  رساند  ۶5را  می   گفته   (.Kornet E Laser,” 2006“)  کیلوگرم 

سه توسط  موشک  اين  شود  منابع  (Kornet E Laser,” 2006“)نفر    می  نفر    دو،  ]برخی 

(“Kornet E Anti-armour,” 2008) آماده و  مستقر  دقیقه  سه  در عرض  و  می شود  [ حمل 

شده آن    ( Kornet E Laser,” 2006“)  شلیک  پرتابگر  مجدد  بارگزاری  زمان   ثانیه    ۳۰و 

 .  ( KORNET-E AntiTank,” 2008“) می باشد

شون  می  هماهنگ  پرتابگر  با  خود  ديد  دستگاه  توسط  کورنت  سری  های    دموشک 

(“Kornet-E 9P133,” 2007)  دستگاه ديد را بر روی    فقطست  ا   و برای شلیک آن ها کافی

گرفت نشانه  منظور  زيرا  ،هدف  ها  به  موشک  اين  و   ، شلیک  خمپاره  انواع  خالف   بر 

منحنی   سیر  خط  که  توپ  های  مستقیم   دارند،گلوله  شلیک  روش  شو  ۳از  می  د  استفاده 

(14),” 2006-“Kornet (AT .) 

در دو نوع کلی ساخته می شوند  ،  ره روسی به استثنای برخی مواردی ضد زموشک ها

که نمونه اصلی آن ها توسط پرتابگر استاندارد قابل حمل شلیک می شود و مدل دوم نیز  

 
1. wing span:  فاصله میان دو باله 
2. booster 

3. direct-fire:  آتش مستقیم 
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 انواع خودروهای زرهی مختلف می باشد.  رشده اين موشک ها ب  نصب شامل نمونه های  

 ”,Tula KBP Kornet“)  لیک می شوندش  9P163-1اين موشک ها از پرتابگر استاندارد مدل  

و بر روی سه پايه  (  KORNET-E Anti-tank,” 2008“)  کیلوگرم بوده  ۲۶که وزن آن    (2008

شده کننده    (Kornet-E 9P133,” 2007“)  نصب  هدايت  و  روز  در  ديد  سامانه  همراه  به  و 

1-1P45M  (Propelled,” 1997-Russian Self“  ،)  حرارتی ديد    91PN7-1دستگاه 

(,” 2008tank-Anti E-KORNET“  )  برخی منابع[1PN86V1  ۶  (Barabanov, 2006 )  به وزن ]

شلیک(  KORNET-E Anti-tank,” 2008“)  کیلوگرم   ۱۱ مکانیزم  شو  تکمیل  ،و    د نمی 

(“Kornet-E 9P133,” 2007 .) 

اشاره   9P163-2و    9P163M-1می توان به مدل های    E-از ساير پرتابگرهای کورنت

امکان    (ПТРК (Корнет),” 2008“)  کرد کورنت  های  موشک  توسعه  برنامه  ادامه  در  که 

 ”,Kornet-E 9P133“) مختلف بر روی انواع خودرو فراهم شده است اشکال نصب آن ها به 

2007 ) . 

به صورت خودکششی در مدل های مختلف خودروهای زرهی    9P163M-1پرتابگر  

نین می توان آن را به صورت دو همچ  (.Russian Self-Propelled,” 1997“)  نصب می شود

(  Kornet E Laser,” 2006“)  دن پرتابگر دو لوله ای که به طور خودکار و مستقل عمل می کن 

 Kornet E“)  نصب کرد  BMP-3خودروی های رزمی پیاده نظام مدل    در دو طرف برجک

Anti-armour,” 2008 ).    تعداد  و    کندمی  اين مدل از چهار موشک آماده برای شلیک استفاده

  خودکار قرار می گیرند  یکه در يک سامانه بارگذار  استموشک    ۱۲مهمات ذخیره آن نیز  

(“Kornet E Laser,” 2006 .) 

 ۱ر برای برجک مدل کلیو  E-نمونه ديگری از اين مدل پرتابگر موشک ضد زره کورنت

شد که  و چهار پرتابگر کورنت می با  2A72میلی متری  ۳۰طراحی شده که شامل يک توپ  

و همچنین و خودروی رزمی    BTR-80در يک طرف و بر روی برجک نفربرهای زرهی  

و    (Kornet E Anti-armour,” 2008“)  می شودارتش روسیه نصب    BMP-1پیاده نظام مدل  

 
1. Kliver (Кливер)  بادبان سه گوش جلوی کشتی در روسی به معنای  
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 ”,Kornet E Laser“)  است دارای چهار موشک آماده برای شلیک و هشت موشک ذخیره  

2006 .) 

تگاه ديد حرارتی آن که قادر به فعالیت در شب  ک و دسبین موش   ،در تمام اين مدل ها

 ”,Kornet E Laser“)  هماهنگی های الزم انجام شده است  ،ديد کم است  شرايطِ در  و روز و  

های  (.  2006 سامانه  روی  بر  نصب  قابلیت  از  کورنت  سری  های  موشک  شود  می  گفته 

 .( Kornet E Anti-armour,” 2008“) برخوردار هستند نیز دريايی 

نیز به صورت چهار لوله ای بر روی خودروهای سبک    9P163-2کیلوگرمی    4۸۰مدل  

کوارت  نام  به  و  شده  شود  ۱ت نصب  می  اعالم    طبق  .(“2008ПТРК (Корнет) ”,)  شناخته 

درجه به پايین و يا    -۱۰درجه به طرفین،    ۱۸۰می توان آن را    KBPپايگاه اينترنتی شرکت  

باال    ۱5 به  آماده  (.  Kvartet System,” 2008“)  چرخاند درجه  موشک  چهار  از  سامانه  اين 

در هر   ها  لوله  از  که هر يک  کند  استفاده می  پنج موشک ذخیره  و همچنین  برای شلیک 

به سمت هدف خود خواه  به شلیک يک موشک  قادر  بودندقیقه   ”,Kvartet System“)  د 

ی خودروهای  بر رو  به صورت خودکار بوده و می توان آن را  سامانهعملکرد اين    (.2008

 ( KBP Instrument Design,” 2008“)  و هاموی  VBL  (“Online Extra,” 2004)سبک چون  

روز   در  ديد  دستگاه  از  نیز  سامانه  اين  در  کرد.  حرارتی    1P45M-1نصب  ديد  دستگاه  و 

1-1PN79 استفاده می شود (“Online Extra,” 2004) . 

عراق دست کم    ۲۰۰۳نخستین نبرد    وزهایدر ر  ،۲بنا به ادعای پايگاه گلوبل سکیوريتی

آبرامز   تانک  دستگاه  نظام    M1A2دو  پیاده  رزمی  خودروی  دستگاه  چندين  و   آمريکايی 

M2  ارتش آمريکا تمايل زيادی برای    نابراينتوسط اين موشک منهدم شده است و    ۳یبردل

  (. Kornet (AT-14),” 2006“)  يافتن حداقل يک موشک سالم کورنت در عراق داشته است

اعالم شده هنوز مدرکی مبنی بر هدف گرفتن تانک های آبرامز    ، هرچند در مقابل اين ادعا

 (. 9M133 Kornet,” 2008“) با اين موشک ها ارائه نشده است

 
1. Kvartet (Квартет)  در روسی به معنای چهارتایی 

2. www.globalsecurity.org 

3. M2 Bradley 
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علیه   و  لبنان  دوم  نبرد  زمان  در  کورنت  های  موشک  آشکار  جنگی  نمايش  اولین  اما 

در   ۱ديلی تلگراف . روزنامه  (9M133 Kornet“200 ”,8)  تانک های اسرائیلی صورت پذيرفت

حاوی    ۲۰۰۶آگوست    ۱5 های  جعبه  کشف  شرح  به  آن  در  که  کرد  منتشر  ای   مقاله 

در جنوب لبنان پرداخته شده    ۲اسرائیل در روستای قنطره   ارتشموشک های کورنت توسط  

عبارت   نام گیرنده  اين صندوق ها در مقابل  بر روی  نوشته    «وزارت دفاع سوريه»بود که 

 . ( Israel humbled,” 2006“) دشده بو

به ادعای اسرائیلی ها اين موشک ها توسط روسیه به سوريه فروخته شده و از آن جا  

گرفت می  قرار  اهلل  حزب  اختیار  تسلیحات  (9M133 Kornet,” 2008“)  در  ارسال  مسأله   .

ايتی  روسی فروخته شده به سوريه برای حزب اهلل در سال های اخیر موجب افزايش نارض

از رفتار روس ها شد و در اين  م از جمله    خصوصقامات اسرائیلی و آمريکايی  اقداماتی 

، ۳واشنگتن تايمز گزارش روزنامه    طبقشد.    به روسیه انجام اعزام هیئت های مذاکره کننده  

را به دلیل فروش انواع راکت به ايران به ارزش ساالنه   KBPشرکت    ،دولت اياالت متحده

به عراق قاچاق    ضد زرهشک های  ر و مومیلیون دال   ۳۰۰ آن جا  از  که  به سوريه   کورنت 

 . (U.S. sanctions,” 2003“) به مدت يک سال تحريم کرد ۲۰۰۳آگوست  ۲5از   ،می شد

 M-متیس

وزارت    توابعمستقر در شهر توال و از    KBPساخت شرکت    4موشک های ضد زره متیس 

روسیه مدل   ( About KBP,” 2008“)  دفاع  دو  مجموعه    5متیس  9К115  مجزای   شامل  و 

2-9К115  متیس-M  ۶    9-2  ،آن  ارتقاء يافتهو مدلК115    1متیس-M  7   می باشد  (“Metis 

M Anti-tank,” 2006.)   

 
1. Daily Telegraph 

2. Ghandouriyeh 

3. Washington Times 

4. Metis (Метис):  به معنای دو رگه 

5. 9К115 Metis 

6. 9К115-2 Metis-M 

7. 9К115-2 Metis-M1 
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و    (9K115 Metis,” 2008“)  ۱  ۲-که در ناتو با نام سکسهورن  M-متیس  9К115-2مدل  

نام   با  متحده  اياالت  ارتش  اع  ،شناخته می شود  AT-13در  به  پابنا  اينترنتی جینز  الم  يگاه 

جنگ    ،دفنس لبناندر  سوی   دوم  شد   به  شلیک  اسرائیلی  های   ”,Metis 9K115“)  تانک 

به خدمت گرفته    ۱۹۹۲متیس بوده و از    9К115مدل    ارتقاء يافتهاين موشک نمونه    (.2007

دقت،    ،و در مقايسه با آر پی جی های متعارف(  Metis M Anti-tank,” 2006“)  ه است شد

از    ،ت تخريب بیشتری داشته است و به علت داشتن ابعاد کوچک و وزن سبکو قدر   برد

است شده  برخوردار  نفر  توسط  حمل  زمان   (.9K115-2 Metis-M,” 2008“)  قابلیت  مدت 

باز کردن  برای  بستنثانیه    M  ۲۰-متیس  9К115-2  ۲الزم  نواخت  است  ثانیه    ۳۳آن    ۳و  و 

 ”,AT-7 Metis Saxhorn“)  استشلیک    ۳  -  5قه  در هر دقی  ، شلیک آن بسته به فاصله هدف

 ”,9K115-2 Metis-M,” 2008; “METIS-M Anti-tank“)  ۳  -  4  در برخی منابع،  که  ( 1999

اعالم شده است  4  -  5و همچنین    ( 2008 نیز  دقیقه  در  .  ( 9K115 Metis,” 2008“)  موشک 

9К115-2  متیس-M    شونده هدايت  زره  ضد  موشک  از    و  M-متیس  9M131متشکل 

حرارتی   9P151گر  رتابپ ديد  دستگاه     MULAT-115  (9K115-2 Metis-M,” 2008“)  و 

 (. 9K115 Metis,” 2008“) می باشد

ارتقا موشک    M-1متیس    9К115-2يافته    ءمدل  از  پرتابگر    9M131Mنیز  و  متیس 

9P151M  و همان دستگاه ديد نصب شده بر روی متیس-M  (“METIS-M1 Antitank,” 

  9M115میلی متری    ۹4از موشک    ،متیس  9К115دل ابتدايی تر  و مرد  بهره می گی  (2008

 (. Metis 9K115,” 2007“) استفاده می کند 9P151متیس و پرتابگر 

که در بخش (  9K115 Metis,” 2008“)  میلی متر می رسد  ۹۱۰به    9M131طول موشک  

 ”,9K115 Metis“)  داردمیلی متر   4۰۰فاصله    با  (Metis 9K115,” 2007“)  انتهای خود سه باله

نیز  ( 2008 موشک  قطر   .۱۳۰  (“Metis 9K115,” 2007; “9K115-2 Metis-M,” 2008; 

,” 2008tank-Anti M-“METIS )    ۱۳[ میلی متر بوده و وزن آن به تنهايی  ۸  ۱۲7]برخی منابع  

]برخی    (9K115 Metis,” 2008“)  ۸/۱۳و در هنگامی که در داخل پرتابگر قرار می گیرد به  

 
1. Saxhorn-2 

2. emplacement time 

3. displacement time 
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[ کیلوگرم می رسد و از آن جايی که پرتابگر  (AT-7 Metis Saxhorn,” 1999“)  5/۱۳منابع  

دارد  ۱۰نیز   وزن  در مجموع،کیلوگرم   کیلوگرم    ۸/۲۳به    M-متیس  9К115-2وزن کلی    ، 

به  ( 9K115 Metis,” 2008“)  د رسمی   نیز  روسی  موشک  اين  سرعت  متوسط   .۲۸7   

(7 Metis Saxhorn,” 1999-“AT)    منابع ثانیه (“9K115 Metis,” 2008)  ۲۰۰]برخی  در  [ متر 

آن  به هدف  برد خود رسیده و احتمال اصابت  به حداکثر  ثانیه   می رسد و در طی هشت 

. اين موشک هدايت با سامانه هدايت  (AT-7 Metis Saxhorn,” 1999“)  درصد می باشد   ۹۰

 AT-7 Metis“)  نیمه خودکار و سیمی، هدف خود را توسط امواج مادون قرمز دنبال کرده

Saxhorn,” 1999  )  نام به  هدايت شلیک  از سامانه  از    9S816و  پیش  که  کند  استفاده می 

 Metis“)  شلیک در جلوی پرتابگر نصب شده و منبع قدرت آن يک باطری حرارتی است

9K115,” 2007 .) 

متیس بوده  M-سوخت  را    (9K115 Metis,” 2008“)  جامد  موشک  عملیاتی  برد  و 

و اين   (AT-7 Metis Saxhorn,” 1999“)  متر می رساند   ۱5۰۰داکثر به  و ح   ترم  ۸۰حداقل به  

حالی های  ا   در  مدل  موشک  برد  که    متر  4۰  –  ۱۰۰۰  ،متیس  9К115ست 

(“Metis 9K115,” 2007)    مدل باشد  ۸۰  -  ۲۰۰۰  بین   M-1متیس    9К115-2و  می    متر 

(“METIS-M1 Antitank,” 2008)دو مقعر  خرج  دارای  که  آن  کالهک     انفجاریِ   زمانه  . 

داشته  ۶/4  (Metis 9K115,” 2007“)  است  زرهضد   وزن  واکنشی    ۹کیلوگرم  زره  در  و 

اسرائیلی زرهی  خودروهای  بدنه  عمق    (Marcus, 2006)  انفجاری    ۹۰۰  -  ۱۰۰۰تا 

(“AT-7 Metis Saxhorn,” 1999)    ۸5۰]منابع ديگر  (“METIS-M Anti-tank,” 2008)    نیزو 

۹۰۰  (” 2008“9K115 Metis,)  9[ میلی متر نفوذ می کند. اين میزان برای مدلК115    متیس

مدل    (Metis Saxhorn,” 1999-“AT 7)  4۶۰تا   حدود   M-1متیس    9К115-2و   در 

 .  (METIS-M1 Antitank,” 2008“) میلی متر اعالم شده است ۹۰۰  - ۹5۰

متیس مستق  M-موشک  پايه  سه  بر  شده  نصب  پرتابگر  از  استاندارد  صورت   ر  به 

شود بر   می  شلیک  زمین  در صورت    ،(Metis Saxhorn,” 1999-“AT 7)  روی  توان  می  اما 

با هدف، اين موشک را از روی شانه و به صورت دوش پرتاب شلیک   مواجهه ناگهالنی 

و همچنین سامانه های هوايی    UAZ-469کرد. همچنین می توان از آن بر روی خودروی  
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استفاده کرد  برای شلیک    9P151پرتابگر    .(9K115-2 Metis-M,” 2008“)  نیز  توان  می  را 

يک موشک    ،درجه به سمت باال تنظیم کرد. اين مجموعه  ۲۰درجه به پايین يا تا    -5بهتر تا  

AT“-) آماده برای شلیک و چهار موشک ذخیره ديگر در داخل محفظه های مخصوص دارد

7 Metis Saxhorn,” 1999)  شود  که می  حمل  خدمه  دو   ”,9K115-2 Metis-M“)  توسط 

 9K115-2“ه )س  ،که از اين موشک استفاده می کنند  ضد زره. تعداد نفرات تیم های  ( 2008

Metis-M,” 2008  )برخی منابع دو[  (“AT-7 Metis Saxhorn,” 1999 )  بوده که نفر اول [ نفر 

و هر کدام از دو   می پردازد[ به حمل پرتابگر و يک موشک ]در داخل آن[  ۱]شلیک کننده 

)نیز دو موشک ديگ  یبعدمه  خد که هر    (9K115-2 Metis-M,” 2008“ر  را حمل می کنند 

داخل يک محفظه دوتايی قابل حمل بر پشت قرار می گیرد که وزن آن ها با موشک به   يک

 . (Metis 9K115,” 2007“) کیلوگرم می رسد ۶/۲۶

ا نام  ه که بنام داشت  ۲  ۱۱5-دستگاه ديد قابل نصب بر روی پرتابگر اين موشک موالت 

1PN86V    تولید و  تحقیق  مجموعه  ساخت  و  شود  می  شناخته  اپتیک    مؤسسهنیز  دولتی 

پردازد  ۳کاربردی  می  روسیه  مسلح  نیروهای  برای  اپتیک  های  سامانه  تولید  به  که    بوده 

(“9K115 Metis,” 2008)  بر روی تجهیزات کمکی  به  نیاز  بدون  به راحتی و  اين دستگاه   .

بر اينده و عپرتابگر موشک نصب ش  به عنوان يک دستگاه مجزا و    ،الوه  از آن  توان   می 

 . (9K115 Metis,” 2008“) به منظور ديدبانی و مراقبت استفاده نمود

ديد اين دستگاه  برابر شوک   ،برای  در  تا در صورت    4يک محفظه مقاوم  طراحی شده 

تر می رسد و م  ۳۲۰۰اين سامانه به    5عدم استفاده در داخل آن قرار بگیرد. قدرت اکتشافی 

متری قادر به شناسايی هدف خواهد بود. طول، عرض و ارتفاع آن به ترتیب    ۱۶۰۰تا عمق  

 9K115“) استکیلوگرم  5/5میلی متر بوده و حداکثر وزن آن نیز   ۹۰و  ۲۰۳،  ۳۸7معادل با  

Metis,” 2008) . 

 
1. gunner 

2. MULAT-115 

3. Research and Production Association-State Institute of Applied Optics (NPO-GIPO) 

4. shockproof 

5. detection range 
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 فاگوت

got “Fa)  ۰۱۹۶به دهه    KBPمتعلق به شرکت روسی    ۱ت ساخت سری موشک های فاگو

,” 2007tank-Anti9K111 )    منابع که  ( Fagot,” 2008“9К111)  ۱۹۶۲]برخی  رسد  می   ] 

[ شد.  AT-Sagger  ]همان پس از ورود به خدمت جايگزين نمونه های قديمی تر مالیوتکا  

تر کوچک  جنگی  سر  مانند  هايی  ويژگی  از  مالیوتکا  با  مقايسه  در  و    ،فاگوت  تر  مخرب 

اصابت   احتمال  بوداولین  همچنین  برخوردار  به هدف  .  ( AT-4 SPIGOT,” 1999“)  شلیک 

نیازهای   به  پاسخگويی  توان  دلیل عدم  به  نیز  فاگوت  اينک خود  زمان هم  با گذر  هرچند 

مدرن نبرد  متیس    ،میادين  های  موشک  مانند  جديدتر  های  نمونه  است  جايگزينبا    شده 

(“9К111 Fagot,” 2008.)  های ديگر دارای سه خدمه    نمونه  اين موشک نیز مانند بسیاری از

ديگر   نفر  دو  و  پرداخته  پايه  و سه  پرتابگر  موشک،  به حمل  کننده  شلیک  کاربر  که   بوده 

پردازند می  خود  پشت  بر  فاگوت  های  موشک  محتوی  محفظه  دو  حمل  به  يک     هر 

(“AT-4 SPIGOT,” 1999  )  که بر خالف محفظه مدل های سابق که در گذشته معرفی شد

 . موشک های خود نیز می باشد رتابگردر حکم پ

ارتبا در  اين موشک روسی    طاولین خبری که  تأيید وجود  هدايت شونده    ضد زرهبا 

منتشر شد که اعالم    ۱۹75نسل دوم مخابره گرديد توسط يک گاهنامه نظامی يوگسالو در  

ورشو پیمان  عضو  نیروهای  استفاده  مورد  موشک  اين  بود  گرفت    ۲کرده  AT“- 4)قرار 

SPIGOT,” 1999)  موضع سربازان پیاده کشورهای پیمان ورشو    ،که گفته می شد با اين کار

تقويت می شد به طرز چشمگیری  زرهی  برابر حمالت   ”,Fagot 9K111 Anti-tank“)  در 

2007 ) . 

مدل  موشک   سه  به  ،  (  2007tank-Anti“Fagot 9K111 ”,)  ۳ت فاگو  К1119فاگوت 

2-К1119  و    4  ۲-فاگوتM-К1119   4 ”,)  5ريا فاکتو  فاگوت Spigot-Fagot/AT9К111 “

 
1. Фагот:  به معنای نوعی فلوت به نام قره نی بم 

2. Warsaw Pact: مانی دفاعی میان شوروی و کشورهای هم پیمان آن در اروپای شرقی و رقیب پیمان ناتو پی  

3. 9К111 Fagot 

4. 9К111-2 Fagot 

5. 9К111-M Fagot Factorlia: معنای مرکزی تجاری  فاکتوریا در روسی به  
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های  (  2008 نام  به  موشک  مدل  سه  مجموعه  اين  برای  همچنین  شود.  می  بندی  دسته 

9M111    ،9فاگوتM111-2    9فاگوت وM111-M  که  فاگوت فاکتوريا ساخته شده است  

فاگوت در حال خدمت  های  موشک  مدل    ،در حال حاضر   9M111Mو    9M111-2دو 

در روسیه    KPBکه شرکت    ( Fagot 9K111 Anti-tank,” 2007“)  شود  میامل  فاکتورلیا را ش

 ”,9M111M Faktoria“)  کنندتولید می  آن ها را  در بلغارستان    ۱وو کارخانه مهندسی وازو

دفنس  (.1999 جینز  اينترنتی  پايگاه  اعالم  به  از    ،بنا  اهلل  حزب     تفاگو   9К111نیروهای 

[ علیه واحدهای زرهی  ( ружие,” 2007Оое танков“Противо)  ۲-فاگوت  К1119-2  نیز  ]و

 . (Metis 9K115,” 2007“) اسرائیلی استفاده کردند

که تنها قادر به   9P135پرتابگرهای موشک های فاگوت نیز عالوه بر نمونه استاندارد  

ارتق  مدل  يک  شامل  است  فاگوت  خانواده  های  موشک  نام    اءشلیک  به  ديگر  يافته 

9P135M   خود که  باشد  با  می  های  سه  مدل  قالب  در  و   9P135M1  ،9P135M2ر 

9P135M3  يافته است  ء ارتقا   (“AT-4 SPIGOT,” 1999 )يافته بدون   ء. اين پرتابگرهای ارتقا

باشند داشته  نیاز  به تجهیزات هماهنگ کننده خاصی   ”,Fagot 9K111 Anti-tank“)  آن که 

های    ( 2007 موشک  از  ديگری  گونه  به شلیک  زره قادر  نام  شونده  هديت    ضد  به  روسی 

هستند نیز  مدل  (AT-4 SPIGOT,” 1999“)  کنکورس  آخرين  يافته.  پرتابگرها    ارتقاء   اين 

 . (9К111 Fagot,” 2008“) تولید می شود ۱۹۹۰دهه  از   9P135M3به نام 

دهه    9К111مدل   در   ،  ( Fagot 9K111 Anti-tank,” 2007“)  طراحی  ۱۹۶۰فاگوت 

]برخی منابع   ( Fagot,” 2008“9К111)  ۱۹7۳و در    ( Fagot,”“9К111 2008)  تولید  ۱۹7۰در  

۱۹7۲(“AT-4 SPIGOT,” 1999)  به نمايش    ۱۹۸۰[ به خدمت گرفته شد و برای اولین بار در

و    A  ۲-. اين مدل در نیروهای ناتو با نام اسپیگت( 2007tank-Anti“Fagot 9K111 ”,)  درآمد

 (. 9К111 Fagot,” 2008“) شناخته می شود AT-4Aدر اياالت متحده با نام 

متری    ۱۲۰موشک   طول    9M111میلی  به  بال    ۸۶۳فاگوت  بین  فاصله  با     ۳۶۹و 

و قادر به هدف گرفتن اهداف متحرکی است که    می کندمیلی متر از سوخت جامد استفاده  

 
1. Vazov Engineering Plant 

2. Spigot 
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نواخت    (.9К111 Fagot,” 2008“)  کیلومتر در ساعت حرکت می کنند   ۶۰با سرعت کمتر از  

[ شلیک در دقیقه اعالم شده و  (SPIGOT,” 1999-“AT 4)  ۲  -  ۳ع  بی منا]برخ  هآتش آن س

تعبیه می شود[ در هنگام شلیک، آن را با سرعت    ۱يک مولد گازی  انتهای موشک  ]که در 

با    ،متر در ثانیه به جلو می راند و پس از پیمودن مسافت الزم و با دور شدن از پرتابگر  ۸۰

موشک   موتور  مخصوص،  فیوز  شفعال شدن  را   (9К111 Fagot,” 2008“)  دهروشن  آن   و 

سرعت   منابع    (SPIGOT,” 1999-“AT 4)  ۱۸۳با   [  ( Fagot,” 2008“9К111)  ۱۸۶]برخی 

  ،فاگوت  9M111حداقل برد    .ثانیه به حداکثر برد خود می رساند  ۱۱ظرف    ،متر در ثانیه

 (. AT-4 SPIGOT,” 1999“) هزار متر گزارش شده است ۲و حداکثر آن  7۰

اينزو سیم  ن  توسط  شونده  هدايت  ]برخی    ( Fagot,” 2008“9К111)  5/۱۱  ،موشک 

و در زمانی که در محفظه محافظ    اعالم شده[ کیلوگرم  (SPIGOT,” 1999-“AT 4)  7منابع  

خود   ۲کیلوگرم می رسد و به همراه مجموعه پرتابگر يا همان پست شلیک   ۱۳قرار دارد به  

نام   مد،  کیلوگرم  ۲۲وزن    به  9P135به  به    9К111ل  وزن  را   کیلوگرم    ۳5فاگوت 

 (. 9К111 Fagot,” 2008“) می رساند

موشک فاگوت بر روی سه پايه    9P135محفظه محافظ و در عین حال پرتابگر مدل  

ترتیب   به  آن  قطر  و  طول  و  شده  تنهايی    ۱۳4و    ۱۲۰۰نصب  به  خود  و  بوده  متر   میلی 

 . ( AT-4 SPIGOT,” 1999“) کیلوگرم وزن دارد 5

به    (SPIGOT,” 1999-“AT 4)  ضد انفجاری تانک اين موشک از خرج گود  جنگی  رس

[  (  Spigot,” 2008-Fagot/AT“9К111 4)  7/۱]برخی منابع  (   2008Fagot“9К111 ”,)  5/۲وزن  

(   2007tank-Anti“Fagot 9K111 ”,)  4۰۰کیلوگرم برخوردار بوده که قادر به نفوذ در عمق  

[ میلی متری در زره ( SPIGOT,” 1999-“AT 4)  5۰۰  -  ۶۰۰ر  و برخی ديگ   4۸۰]برخی منابع  

است مرکاواک  فوالدی  های  تانک  ضخیم  زره  در  نفوذ  برای  میزان  اين  البته  مناسب    4-ه 

مستقر    ۳نیست. قسمت جلوی موشک نیز کمی نوک تیز شده تا بتوان باله های کنترل پرواز 

 
1. gas generator 
2. fire post:  پرتابگر، ریل شلیک، دستگاه دید، سامانه هدایت کننده، مکانیزم شلیک و سه پایه  متشکل از لوله  

3. flight-control canards 
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. توان پرواز  (Fagot 9K111 Anti-tank,” 2007“)  در جلوی موشک را کشیده تر طراحی کرد

 (. 9К111 Fagot,” 2008“) هزار متر از سطح دريا گزارش شده است ۳فاگوت نیز تا ارتفاع  

فاگوت با موشک ]ساخت مشترک چند کشور[ اروپايی میالن شباهت   9M111موشک 

دارد زيادی  اشتراکات  آن  با  خود  عملکرد  شیوه  زمینه  در  و  داشته   اما   ،هايی 

میان دو  تفاوت  های    آن  سامانه  گرفتن  قرار  و  ديد  دستگاه  بودن  تر  کوچک   شامل 

و اين    بودهدر داخل جعبه ای در پايین لوله پرتابگر    ۱محاسبه کننده و همچنین زاويه ياب 

ست که دستگاه ديد میالن بزرگ تر بوده و سامانه های محاسبه گر و زاويه ياب  ا   در حالی

. اين موشک شباهت زيادی به  ( Fagot 9K111 Anti-tank,” 2007“)  در داخل آن قرار دارند 

روسی   زرهی  خودروی  روی  بر  شده  نصب  کنکورس  های  در    ددار  BRDMموشک  و 

میان اين موشک با موشک های  که    شدهو گفته    اشتباه گرفته می شود  بابسیاری از مواقع  

 (. AT-4 SPIGOT,” 1999“) آمريکايی تاو نیز اشتراکاتی وجود دارد ضد زره

فاوم پرتابگر  شک  از  ابتدا  در  قرار    9P135گوت  زمین  روی  بر  که  شد  می   شلیک 

گرفت ادامه(،  Fagot 9K111 Anti-tank,” 2007“)  می  در  های    ، اما  موشک  جای  به  آن  از 

دو  روی  بر  شده  نصب  صورت  به  و  رزمی   ( Fagot,” 2008“9К111) مالیوتکا   خودروی 

نظا و    1-BMP  (Fagot,” 2008“9К111 )  (“ Spigot-Fagot/AT9К111 4”, 2008)  ۲م پیاده 

 ونیز استفاده شد    1-BMD(  “ Spigot-Fagot/AT9К111 20084 ”,)  ۳خودروی رزمی هوابرد 

خودروها  نام    بنابراين به  اين  ترتیب  کرد   BMD-1Pو    BMP-1Pبه   AT-4“)  تغییر 

SPIGOT,” 1999 .)4    از را  فاگوت  که  داشت  وجود  امکان  اين  خودروهای  روی  همچنین 

2-BMP،  2-BMD    3و-BMD  (Fagot,” 2008“9К111  )    مانند    نیزو ديگر  خودروهای 

D-BTR  ،469-UAZ  (20064 SPIGOT,” -“AT)  ،3-BRDM    180و-SISU XA    شلیک

 (. 9К111 Fagot/AT-4 Spigot,” 2008“) کرد

 
1. goniometer 

2. Infantry Combat Vehicle (ICV) 

3. Airborne Combat Vehicle (ACV) 

 ه خودکار می باشد. آفتاماتیچسکی( به معنای نیم)پالی полуавтоматическийمعرف واژه روسی   P. حرف 4
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کنترل   مسیر   9S451سامانه  سه  از  موشک  اين  پرتابگر  روی  بر  شده  اپتیک    ۱نصب 

کند   می  اولاستفاده  گرفتن  دارای  ی  که  منظور هدف  به  مرئی  ديگر   و  استنور  مسیر  دو 

و با محاسبه میزان   می کنندمادون قرمز بوده و شعله پشت موشک در هنگام پرواز را دنبال  

ديد  ،آن   ۲انحراف  پردازند  ،از خط  می  آن  اصالح  .  (  2007tank-Anti“Fagot 9K111 ”,)  به 

اشعه  قرمز  ۳پهنای  مادون  مسیر  دو  زير  متفاو  اين  برد  برای  يکی  و  بوده  و    ۱۰۰۰ت  متر 

ديگری برای فواصل بیشتر از آن استفاده می شود و تغییر از يک مسیر به مسیر مادون قرمز  

پهنای اشعه بیش از    گردداين امر موجب می    که   ديگر به صورت خودکار انجام می شود

افزايش   کنترل  برای  احتمال عملی   نیابدمیزان الزم  توسط دشمن  ن قرمز  ل مادوت اختال او 

 (. Fagot 9K111 Anti-tank,” 2007“) کاهش يابد

 در اين موشک بر خالف نمونه های قديمی تر نیازی به دنبال کردن هدف و موشک  

کافی تنها  و  نبوده  زمان  هم  نشانه  ا   به طور  به سمت هدف  را  ديد  دستگاه  کاربر  که  ست 

میزان انحراف    (.AT-4 SPIGOT,” 2006“)  دکن بگیرد تا موشک به طور خودکار آن را دنبال  

قرمز مادون  ردياب  سامانه  يک  توسط  کاربر  ديد  خط  و  موشک  مسیر  واحد    ۱۱میان  يا 

اين    و  محاسبه می شود  9S474  (Fagot,” 2008“9К111 )مدل    4ب رديا کننده  ارسال  منبع 

توسط    اطالعات يک منبع مادون قرمز است که در باله موشک تعبیه شده و پس از اصالح

در نهايت از طريق سیم به موشک ارسال شده و موجب از بین رفتن    ،سامانه هدايت کننده

 . (AT-4 SPIGOT,” 2006“) انحراف می گردد

فاگوت   ديگر  از    ۲-فاگوت  9К111-2مدل  که  دارد  گرفته شد  ۱۹75نام   به خدمت 

(Fagot,” 2008“9К111 )  و در ناتو با نام اسپیگت-B  5  (2008Fagot,” “9К111 )    و در ارتش

میلی متری آن   ۱۲۰شناخته می شود. همان طور که گفته شد موشک    AT-4Bآمريکا با نام  

9M111-2    که دارد  نام  انفجاری    5/۱۲فاگوت  جنگی  سر  وزن  و  داشته  وزن   کیلوگرم 

می شود توان نفوذ    و موجب (9M111-2 Fagot,” 1999“)  استکیلوگرم    5/۲آن نیز    زرهضد  

 
1. path 
2. deviation 
3. beam width 
4. missile tracker unit 
5. Spigot-B 
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به   فاگوت  9M111در موشک مدل    میلی متر  4۰۰ی فوالدی از  طح زرهاين موشک در س

4۶۰  (,” 2007tank-Anti“Fagot 9K111 )    منابع  [  (SPIGOT,” 2006-“AT 4)  55۰]برخی 

میلی متر طول دارد که با نصب مولد گازی در انتهای    ۸75  دل،میلی متر افزايش يابد. اين م

فاگوت دارای    9M111-2مدل    (. 9M111-2 Fagot,” 1999“)  میلی متر می رسد   ۱۰۳۹آن به  

.  ( 9M111-2 Fagot,” 1999“)  میلی متر است   ۳۶۹چهار باله انتهايی بوده و فاصله بین آن ها  

و با متوسط سرعت  می رسدمتر   ۲5۰۰و   75حداقل و حداکثر برد اين موشک به ترتیب به 

خود اصابت    به هدفدرصد    ۹۹متر در ثانیه با احتمال اصابت    ۲4۰و حداکثر سرعت    ۱۸۶

 Fagot“)  بهبود يافته  ی. اين موشک به دلیل داشتن موتور (Fagot,” 1999-“9M111 2)  می کند

9K111 Anti-tank,” 2007،)    ثانیه به حداکثر برد خود می رسد  ۱۳/ ۲  -  ۱4در مدت زمان  

(“AT-4 SPIGOT,” 2006.)    کننده هدايت  سامانه  از  توان  می  موشک  اين  شلیک  برای 

9S451M  (Fagot,” 20081 “9К11)    ديد دستگاه  به    9Sh119M1و  قادر  که  کرد  استفاده 

 بزرگنمايی چهار برابر و فعالیت در روز و شب می باشد. 

و در ارتش   C  ۱ (Fagot,” 2008“9К111 )-آخرين مدل فاگوت نیز در ناتو با نام اسپیگت

متحده   نام    AT-4Cاياالت  به  آن  موشک  شود.  می  ففاگ  9M111-Mنامیده    ،توريااک وت 

میلی متر است که    ۱۲۰و   ۸75کیلوگرم وزن داشته و طول و قطر آن به ترتیب برابر با  ۹/۱۲

به   انتهای آن طول موشک   9M111M“)  میلی متر می رسد  ۱۰۳۹با نصب مولد گازی در 

Faktoria,” 1999 )  وزن به  جنگی  سر  يک  از  موشک  اين  و   5/۲.  برد  می  بهره  کیلوگرم 

ترتیب    برد آنحداقل و حداکثر   .  ( 9M111M Faktoria,” 1999“)  متر است  ۲5۰۰و    75به 

فاصله   با  باله  چهار  دارای  نیز  مدل  سرعت    ۳۶۹اين  متوسط  با  و  است  متر  و   ۱۸۶میلی 

میلی    4۶۰درصد تا عمق    ۹۶متر در ثانیه و احتمال اصابت به هدف    ۲4۰حداکثر سرعت  

کند  نفوذ می  زرهی  در سطوح  قابلیت    (.9M111M Faktoria,” 1999“)  متر  به  منابع  برخی 

اين موشک دارای سر جنگی دو زمانه در سطوح واکنشی انفجاری    ۶۰۰نفوذ   میلی متری 

 . ( 9К111 Fagot,” 2008“) اشاره کرده اند

 
1. Spigot-C 
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همچنین برای پرتابگرهای جديد خانواده فاگوت چند دستگاه ديد حرارتی به نام های  

1PN65  1و همچنین    ۱ت تراکPN86    1-1وPN86  ت ساخته شده که بدون تجهیزات  موال

به پرتابگر اضافه می شوند نیز    TPVPکه    1PN65. مدل  ( 9К111 Fagot,” 2008“)  کمکی 

AT“-) متر بوده ۲5۰۰کیلوگرم و قادر به پوشش مسافتی تا شعاع    ۱۳نامیده می شود با وزن 

20064 SPIGOT,” )    مدل پرتابگر  روی  بر  نصب  قابلیت  ضمن  9P135M3  (11 “9К1و 

Fagot,” 2008)  باشد می  در شب  فعالیت  به  .  ( 9К111 Fagot/AT-4 Spigot,” 2008“)  قادر 

هزار متری   ۲و برد شناسايی   ۳۶۰۰کیلوگرم از برد اکتشافی  ۹نیز با وزن کلی   1PN86مدل 

 . ( Fagot,” 2008“9К111) برخوردار است

 کنکورس

kurs and Konkurs“Kon-)  روسی  ۲س موشک های هدايت شونده کنکور قرار بود با تولید  

M,” 2007)    در راستای ساخت موشک    ،می گرددبر  ۱۹۶۲برنامه طراحی و توسعه آن به  که

زره جديد  ضد  شود  ینسل  اقدام  خودکار  نیمه  هدايت  سامانه   ”,9M113 Konkurs“)  با 

بوده و در قالب دو    KBPهمانند مدل های گذشته ساخت شرکت  . اين موشک نیز  ( 2008

شود  M-کنکورس  9К113-Mو  ورس  نک ک  9К113مدل   می   Konkurs and“)  ساخته 

Konkurs-M,” 2007.)  شد آغاز  فاگوت  ساخت  برنامه  با  زمان  هم  آن   9M113“)  تولید 

Konkurs,” 2008)    هدايت شونده    ضد زرههر دو مدل اين موشک  و هم اکنون نیز ساخت

نیمه خودکار با سامانه هدايت  به موازات    ( AT-5 SPANDREL,” 1999“)  سیمی نسل دوم 

  کورنت ادامه دارد  9P133هدايت شونده لیزری نسل سوم    ضد زره برنامه ساخت موشک  

(“Konkurs and Konkurs-M,” 2007  .)  تر قديمی  مدل  از  جینز  اينترنتی  پايگاه  ادعای  به 

9К113    اسرائیل استفاده شد   ارتشعلیه بخش های زرهی    ۲۰۰۶کنکورس در جنگ ژوئیه  

(“Metis 9K115,” 2007) . 

 ، با موشک فاگوت اشتباه گرفته می شود  اغلبدارای سه خدمه بوده و    کهاين موشک  

تقريبی  به استثنای وزن، برد و زمان پرواز خود که دو    به طور  تمام ويژگی های خود  در 

 
1. TRAKT 

2. Конкурс:  به معنای رقابت 
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 به صورت نصب شده   فقطبرابر فاگوت است با آن اشتراک دارد. قرار بود از اين موشک  

 د و جايگزين نمونه های قديمی تر از جمله مالیوتکا شود که  اده شوبر روی خودرو استف

عملکرد اين موشک  .  (AT-5 SPANDREL,” 1999“)  محقق نشدبه دلیل فروپاشی شوروی  

هدايت  سامانه  از  برخوردار  مالیوتکای  دستی  های  نمونه  همچنین  يا  تاو  های  موشک   با 

 (. 9M113 Konkurs,” 2“008) نیمه خودکار مقايسه می شود

از    9К113مدل   منابع   (M,” 2007-“Konkurs and Konkurs)  ۱۹74کنکورس  ]برخی 

۱۹7۳  (5 SPANDREL,” 1999-“AT )  به خدمت گرفته شد. البته برخی منابع اعالم می کنند ]

رژه   در  بار  اولین  برای  موشک  سرخ   ۱۹77اين  میدان  شوروی    ۱در  جماهیر  اتحاد   در 

و در  A  ۲-. اين مدل در ناتو اسپاندرل (1999NDREL,5 SPA-“AT ”)  به نمايش گذاشته شد

متحده   حداقل    AT-5Aاياالت  توسط  اينک  هم  و  شده  شود  ۲5نامیده  می  تولید    کشور 

(“AT-5 SPANDREL,” 1999 )  اين موشک    از  شده  ساخته به تولید نمونه    ۲۰۰۰. ايران نیز از

 . ( Foss, 2000)  پرداخت  ۱-تحت عنوان توسن

میلی متر    ۱۱5۰ی متر است که با نصب مولد گازی به  میل   ۸75طول موشک کنکورس  

انتهايی بوده که فاصله بین آن ها     میلی متر است  4۶۸می رسد. همچنین دارای چهار باله 

(“9M113 Konkurs,” 2008 ) . 

و هم از    9P135M-1اين مدل را مانند نمونه های قبلی هم می توان از پرتابگر زمینی  

-Konkurs and Konkurs“)  ی خودروی زرهی شلیک کردبر رو  نصب شده  9P148پرتابگر  

M,” 2007)  شلیک    ۲  -  ۳  کیلوگرم با نواخت  5/۲۲و وزن    ۱۳۰۰. پرتابگر زمینی آن به طول

پرتابگرهای موشک    ارتقاء يافته يکی از مدل های    (SPANDREL,” 1999-“AT 5)  در دقیقه

بوده ا  (M,” 2007-“Konkurs and Konkurs)  فاگوت  در  خروجی نتهای  و  محفظه  خود 

برای   روی   خارج شدنبزرگتری  بر  آن  ديگر  پرتابگر  دارد.  شلیک موشک  از  ناشی  شعله 

گشتی خودروی  نظیر  لوله    BRDM-2  ۳خودروهايی  پنج  از  متشکل  که  شود  می  نصب 

نیز   آن  ذخیره  و  بوده  از  استموشک    ۱۰پرتابگر  بسیاری  در  پرتابگر  اين  از  همچنین   .

 
1. Red Square 
2. Spandrel-A 
3. scout vehicle 
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از   ديگر  شود  UAZ-469و    BMP-2  ،BTR-Dجمله  خودروهای  می   AT-5“)  استفاده 

SPANDREL,” 1999 .) 

کیلوگرم    ۲5/ ۲  ،کنکورس در هنگام قرار گرفتن در پرتابگر  9M113موشک آن به نام  

متر    75به    ضد زره  آن موجب می شود حداقل برد اين موشک  و سوخت جامد  ردوزن دا

(5 SPANDREL,” 1999-“AT)    برخی منابع[متر    7۰(3 Konkurs,” 2008“9M11)  و حداکثر ]

 (. AT-5 SPANDREL,” 1999“) هزار متر برسد 4به 

9M113  موشک همچنین  و  فاگوت  های   همانند  محفظه  داخل  در  میالن  اروپايی 

از جنس پالستیک فشرده قرار می گیرد که در عین    (9M113 Konkurs,” 2008“)  محافظی 

و   بوده  آن  پرتابگر  لوله  حکم  در  طحال  مبه  گیرد  قیمستور  می  قرار  پايه  سه  روی    بر 

(“Konkurs and Konkurs-M,” 2007 )  همانند فاگوت در انتهای موشک های کنکورس يک .

متر    ۸۰که آن را با سرعت    (Konkurs and Konkurs-M,” 2007“)  پیشران گازی وجود دارد

و پس از آن   رانده  تا فاصله اندکی از پرتابگر به جلو  (9M113 Konkurs,” 2008“)  در ثانیه

و آن را با متوسط سرعت    (M,” 2007-“Konkurs and Konkurs)  موتور موشک روشن شده

طی    ۲۰۰ ثانیه  در  رساند   ۲۰متر  می  خود  برد  حداکثر  به   ”,AT-5 SPANDREL“)  ثانیه 

 بار به دور خود    5  -  7در خط سیر خود به سمت هدف در هر دقیقه  . اين موشک  ( 1999

 (. 9M113 Konkurs,” 2008“) د به چرخش درمی آي

آن   ديد  تا    داردنام    9Sh119M1دستگاه  بزرگنمايی  قابلیت  از  برخورداری  ضمن  و 

کاهش ديد    زمانمی توان از آن در شب و يا در    (AT-5 SPANDREL,” 1999“)  چهار برابر

کرد استفاده  کننده  شلیک  سامانه    .(Konkurs and Konkurs-M,” 2007“)  کاربر    ۱۳اين 

 ”,Konkurs and Konkurs-M“)  است متری    ۲5۰۰در به پوشش مسافتی به شعاع  رمی قاکیلوگ

جنگی    .( 2007 سر  مقعر  موشک    9N131ل  مد   (AT-5 SPANDREL,” 1999“)خرج  اين 

وزن    ۱۳5 به  متری  ضمن  (  M,” 2007-“Konkurs and Konkurs)  کیلوگرم  ۲/ 7میلی 

 ”,AT-5 SPANDREL“)  ددرص  ۹۰برخورداری از قابلیت احتمال اصابت به هدف با ضريب  

درجه ]يعنی از روبرو[ قادر به نفوذ تا    ۹۰در صورت شلیک به سمت هدف با زاويه    (1999
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متری    75۰  -  ۸۰۰عمق   منابع    ( M,” 2007-“Konkurs and Konkurs)میلی    ۶5۰]برخی 

که اين میزان در صورت    است[ در سطح زرهی  ( AT-5 SPANDREL,” 1999“)میلی متری  

 Konkurs and“)  میلی متر کاهش می يابد  4۰۰به    ،درجه نسبت به هدف  ۶۰ه  ا زاويشلیک ب

M,” 2007-Konkurs) . 

آن   خودکار  نیمه  کننده  هدايت  دار  9S451M1سامانه  )نام   ”,AT-5 SPANDREL“د 

المپ مادون قرمز تعبیه شده در انتهای موشک را    مکانی  پس از شلیک، موقعیتکه    ( 1999

را در  و  کرده  ه دنبال  را  ستای  الزم  دستورات  مسیر  انحراف  رفع  و  موشک  بهتر   دايت 

 9M113“)  از طريق رشته سیم نازکی که به انتهای موشک وصل شده به آن منتقل می کند 

Konkurs,” 2008) . 

هنگام   در  که  است  برخوردار  دهنده  هشدار  سامانه  يک  از  موشک  اين  همچنین 

ح های  سامانه  توسط  شده  ايجاد  پارازيت  شتورا  فاظتی  تشخیص  روسی  نمونه  نظیر  فعال 

کاربر شلیک کننده می تواند از روش هدايت دستی  بنابرای شروع به هشدار دادن می کند و 

 . (9M113 Konkurs,” 2008“) موشک استفاده کند تا اثر منفی پارازيت کاهش يابد

 موشک کنکورس به حساب آمده  ارتقاء يافتهنیز نمونه    M-کنکورس  M-9К113مدل  

(M,” 2007-s and KonkursKonkur“) اسپاندرل   ،و در ناتو-B  ۱  5  ،و در آمريکاB-AT    نامیده

بهبود يافته دو زمانه  M-9M113می شود. موشک    Konkurs and“)  آن از يک سر جنگی 

M,” 2007-Konkurs )    ضد زرهانفجاری  (5 SPANDREL,” 1999-“AT )    با دماغه درازتر بهره

]برخی منابع  میلی متر    75۰  -  ۸۰۰اصلی آن تا عمق  جنگی    می برد که پیش از آن که سر

متر    ۹۲5 کند سوراخ (SPANDREL,” 1999-“AT 5)میلی  نفوذ  انفجاری  واکنشی  زره  در   ]

. در پرتابگر اين موشک  ( Konkurs and Konkurs-M,” 2007“)   اولیه را در آن ايجاد می کند

کیلوگرم    ۱۱که وزن آن  ی شود  موالت استفاده م  1PN86-1از دستگاه ديد حرارتی مدل  

. همچنین گفته می شود اين موشک را می توان (Konkurs and Konkurs-M,” 2007“)  است 

با عمق    1PN65خانواده فاگوت به همراه دستگاه ديد حرارتی    9P135M3از پرتابگر مدل  

 . (AT-5 SPANDREL,” 1999“)  متر نیز شلیک کرد ۲5۰۰ديد 

 
1. Spandrel-B 
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کیلوگرم رسیده و پس از    ۲۶/ 5ن در پرتابگر به  ر گرفتوزن اين موشک در هنگام قرا 

درصد به    ۹۰ثانیه و با احتمال اصابت    ۱۹  طی  ،متر در ثانیه  ۲۰۸شلیک با متوسط سرعت  

و حداکثر متر    75  . حداقل برد آن(AT-5 SPANDREL,” 1999“)  سدمی  حداکثر برد خود  

روزآن   متر  4  در  شب،    (AT-5 SPANDREL,” 1999“)  هزار  در    استتر  م  ۲5۰۰و 

(“Konkurs M Wire,” 2006.)    هزار متر گزارش شده    ۳ارتفاع پروازی اين موشک ها نیز تا

 (. Konkurs M Wire,” 2006“) است

 مالیوتکا

محصوالت    ۱ا مالیوتک روسی  از  سازی  شرکت  ماشین  طراحی  کار    KBMدفتر  که  است 

  ۱۹۶۱اولین بار در    و برای  (AT-3 'Sagger',” 2006“)  می گرددباز  ۱۹5۰طراحی آن به دهه  

با مدل های    .( AT-3 SAGGER,” 2000“)  مشاهده شد خود    قبل ازاين موشک در مقايسه 

به عنوان جايگزينی برای موشک قديمی تر    و  (AT-3 SAGGER,” 2000“)  است کوچک تر  

   .(Sagger',” 2006-“AT' 3) شدمطرح  ۲و هدايت شونده اين شرکت به نام شمل 

ا باشد  ۱۲5ک  ين موشمدل های مختلف  زير می  مدل کلی  متری شامل چهار  :  میلی 

اول   موشک    (Sagger',” 2006-“AT' 3)  ۳ا مالیوتک  9К11مدل  همراه    مالیوتکا   9M14به 

(“Kolomna KBM,” 2008)  که در ناتو سگر-A  4    3و در آمريکاA-AT (“Kolomna KBM,” 

به همراه   M  5  (ger',” 20063 'Sag-“AT)-مالیوتکا  M9К11نامیده می شود. مدل دوم    ( 2008

نام   به  خود  نام  که    M  (“Kolomna KBM,” 2008)-مالیوتکا  M-9M14موشک  با  ناتو  در 

نام    B  ۶-سگر با  آمريکا  در  شناخته می شود. مدل    3B-AT  (“Kolomna KBM,” 2008 )و 

موشک    P  7  (9K11 Maljutka,” 2005 -Šaro, 2008; “SOV )-مالیوتکا  P9К11سوم   با 

9M14P   الیوتک ام-P  (“Kolomna KBM,” 2008)    مدل چند  همچنین  يافتهو   ديگر    ارتقاء 

 
1. Малютка: در روسی به معنای بچه کوچک    

2. Shmel: AT-1 Snapper 
3. 9К11 Malyutka 
4. Sagger-A 
5. 9К11-M Malyutka-M 
6. Sagger-B 
7. 9К11P Malyutka-P 
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  ،که در ناتو9M14MP2  (“9K11 Malyutka,” 2008  )و    9M14P1  ،9M14MP1به نام های  

 9К11-2ده می شود. مدل ی نام 3C-AT (“Kolomna KBM,” 2008)و در آمريکا   C  ۱-سگر

 ”,Kolomna KBM“)  ۲-مالیوتکا  149M-2وشک  با م (Sagger',” 2006-“AT' 3)  ۲  ۲-مالیوتکا

های  (  2008 مدل  يافتهو  های    آن  ارتقاء  نام  ، 9M14P-2  ،9M14-2F  ،9M14P-2Fبه 

9M14-2M  ،9M14P-2M  (“9K11 Malutka/AT-3 Sagger,” 2008)    9وM14-2T 

(“9K11 Malyutka,” 2008)    تولید شده   توسطو    D  ۳-سگر  ،ناتو  توسطکه همگی    اندنیز 

 امیده می شوند.ن  AT-3Dآمريکا 

بر اساس مدارک متعددی از که از جنگ دوم لبنان باقی مانده می توان به موارد مکرر  

لبنان از مدل های  نیروهای  استفاده     M-مالیوتکا  M-9К11مالیوتکا و    9К11حزب اهلل 

ی علیه واحدهای زرهی اسرائیلی اشاره کرد. البته اين اولین تجربه روياروي(  “צבאי2006 ”,)

؛  آشنا شدندوشک های ضد زره مالیوتکا نبوده و اسرائیلی ها در جنگ يوم کیپور با آن  با م

سربازان سوری و مصری با استفاده از اين  دسته های  زمانی که بنا به ادعای مقامات روسی،  

حدود   انهدام  به  قادر  ها  شدند   ۸۰۰موشک  اسرائیلی  .  (ПТУР Первого,” 2006“)  تانک 

دستگاه تانک اشاره می کرد. البته بايد اين نکته را    ۱۰۶۳ی به رقم  سرائیلهرچند آمارهای ا

شامل آن دسته از تانک ها نیز می شد که تنها پس از    به احتمال،در نظر داشت که اين آمار  

   .(ПТУР Первого,” 2006“) از کار می افتادنديک روز 

 9K11“)  ل نسل او  (Kolomna KBM,” 2008“) اين موشک هدايت شونده روسی سیمیِ

Malyutka,” 2008)  با نرخ شلیک دو موشک در دقیقه (3 SAGGER,” 2000-“AT)    در نوع

در جهان به حساب می آيد که تا زمان حاضر    ضد زرهخود از قديمی ترين موشک های  

 Kolomna“)  است  ممکن شدهمکرر آن    یمورد استفاده قرار گرفته که اين امر به دلیل ارتقا 

KBM,” 2008 ).  احی اين موشک ضمن بهره گیری از پیشرفته ترين نکات مهندسی و در طر

است شده  رعايت  نیز  استفاده  در  سهولت  و  سادگی  پايايی،  کارايی،  چون  اصولی    فنی، 

(“Kolomna KBM,” 2008)  با تعويض سر جنگی و يا توان  . نمونه های قديمی آن را می 

 
1. Sagger-C 
2. 9К11-2 Malyutka-2 
3. Sagger-D 
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موتور و  جنگی  سر  از  خاصی  های  بخش  تغییر  جديد    ،موشک  همچنین  های  مدل  به 

 . (AT-3 SAGGER,” 2000“) داد ءارتقا ۲-مالیوتکا

اين موشک بر خالف نمونه های معرفی شده تا کنون به صورت بسته ای و در پشت 

در   ، فقط خدمه حمل شده و به جای قرار گرفتن در داخل محفظه های استوانه ای شکل

  ( Sagger',” 2006-“AT' 3)  در می گیقرار    ۱ل کوچک چمدانی شک  به نسبتدرون بسته های  

شیشه  پشم  از  استفاده  است   ۲که  شده  آن  وزن  کاهش  به  منجر  چمدانی  های  محفظه     در 

(“AT-3 SAGGER,” 2000)  جعبه دستگاه    ،پرتابگرفرد    و. تعداد خدمه آن نیز سه نفر بوده

.  ی کنندرا حمل م هر کدام يک جعبه محتوی يک موشک مالیوتکا    ،و دو نفر ديگررا  کنترل  

متوالی   به صورت  را  تا چهار موشک  تنظیمات مخصوص  با  تواند  کننده می  کاربر شلیک 

 . (SAGGER,” 2000-“AT 3) شلیک کند 

خودروی  موشک   روی  بر  شده  نصب  پرتابگر  توسط  شلیک  برای  اصل  در  مالیوتکا 

BRDM-2  بو از    ،(AT-3 SAGGER,” 2000“) د  طراحی شده  گوناگونی  قالب های  در  اما 

نفر   بگرهای پرتا توسط  حمل  قابل  ای  روی    ۳بسته  بر  شده  نصب  صورت  به  تا  گرفته 

 BMDو    BRDM  ،BMPاز جمله خانواده    (Sagger',” 2006-“AT' 3)  خودروهای مختلف

مورد  گردان  بال  هواپیماهای  و  بالگردها  انواع  جمله  از  هوايی  های  سامانه  همچنین  و 

گرفت قرار  ا(AT-3 SAGGER,” 2000“)  استفاده  البت.  تجهیزات  ه  روی  بر  آن  از   ستفاده 

و    Mi  ،8-Mi  ،24-Mi (3 SAGGER,” 2000-“AT)-2بخش های هوايی از جمله بالگردهای  

AT“- 3)  اين منظور ساخته شده باشد  بهبه معنای آن نیست که از ابتدا    Mi-24يا همچنین  

'Sagger',” 2006 .) 

قرار دارد که نام    9P111  آن در داخل محفظه چمدانی شکل مدل   9P111پرتابگر مدل  

آن می گیر از  را  ای ساير  (  9K11 Malyutka,” 2008“د )خود  لوله  پرتابگر  با  و در مقايسه 

که موشک بر روی آن قرار می گیرد و    بودهيک سازه فلزی بسیار کوچک    فقطنمونه ها  

 مخصوص نیروهای پیاده است.

 
1. suitcase 
2. fiberglass 
3. man-packed 


