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 سال ی به نام هارپ، ي  مطال ه مروری کالسی 

 3، مرتضی مطهری نيا2، فاطمه نقيبی1مژگان مهاجری ايروانی

مهندسی  - 3کارشناس پرستاری، بيمارستان هاجر )س(، تهران، ايران. -2استاديار، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ايران )نويسنده مسئول(.  -1

 پزشکی بيوالکتريک، بيمارستان هاجر )س(، تهران، ايران.

شود که طبق گزارش ها قدرت تخريب، کنترل از   در اين مقاله، سالحی نوين معرفی می مقدمه: 

راه دور بودن، دقت مکانی و زمانی آن، تعيين تدريجی و يا لحظه ای بودن حمله و از همه مـهـم تـر      

پنهان بودن حمله از جوامع بين المللی از همه سالح هايی که تاکنون توسط بشر ساختـه شـده     

باشد. مکانيسم هارپ به اين صورت است که با استفاده از صدها و يـا شـايـد             است، بيشتر می

کند و با تـحـت       هزاران آنتن عظيم، امواجی از سطح زمين به اليه يونوسفر جو زمين ارسال می

تواند ايجاد کند.   تاثير قرار دادن اين اليه جوی تاثيرات بالقوه زيادی بر هر نقطه از کره زمين می

توان بـه ايـجـاد          از جمله اطالعاتی که در مورد تاثيرات اين سالح تاکنون منتشر شده است می

سونامی، زلزله، آتش فشان، خشکسالی، موج سرما و يخبندان، کشف معادن و تاسـيـسـات زيـر       

زمينی، ايجاد اختالل در کامپيوتر هواپيما ها و جت ها و زير دريايی ها، ايجاد ديوار راديويی و ...     

اشاره کرد. البته الزم به ذکر است که اين اطالعات به دو منظور انتشار يافته  است که يکی برمال  

شدن تصادفی اين اطالعات به خاطر وسعت منابع جاسوسی و ارتباطات است و ديگـری بـرمـال      

شدن عمدی و بزرگنمايی شده اين اطالعات به منظور ايجاد ترس و تحت کنترل گرفتن کشورها 

 باشد. می

در اين مقاله که از نوع مروری است، پس از جستجو کلمات کليدی در بـانـک هـای      روش کار:  

اطالعاتی معتبر سعی شده است اطالعاتی که معموال  به صورت معتبر در مراجع ذکر شده اسـت    

 بيان شود. 

هدف از اين مطالعه شناسايی مکانيسم و تاثيرات هارپ و روش های مقابله ای موجـود    يافته ها: 

با آن بود که تا به امروز از سوی سازمان ها و موسسات داخلی و خـارجـی ارائـه شـده اسـت.            

 همچنين راهکارهای مقابله ای جديدی نيز پيشنهاد شده است.

در اين مقاله به طور کلی سعی بر اين بود که پروژه های تغييرات آب وهوا و راه      نتیجه گیری: 

کارهای مقابله با اين پروژه ها بيان شود. لذا در تحقيقات و مقاالت بعدی پيشنـهـاد مـی شـود          

طراحی و طبقه بندی بانک های اطالعاتی در اين زمينه صورت گيرد و سامانه هـای راداری و        

 کامپيوتری مناسب در جهت تشخيص اين حمالت در مناطق مختلف کشور قرار داده شود.    

 اطالعات مقاله چکیده

 نوع مقاله 

 مروری

 

 تاريخچه مقاله 

 13/494933دريافت : 

 13/49/921 پذيرش :

 

 کلید واژگان 

سالح هارپ، اليه يونوسفر، آنتن ها 

 و توربين ها، زلزله هائيتی

 

 نويسنده مسئول 

 
Email: 

 
 

 مقدمه

جو زمين از سطح زمين آ از شده و تا ارتفاع ده هزار کيلومتر               

يابد و پنج اليه اصلی تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر،           ادامه می 

های ازون که اليه      گيرد. مولکول   ترموسفر و اگزوسفر را در بر می      

دهند، در استراتوسفر قرار دارند و از ورود            ازون را تشکيل می    

کنند و موجب ادامه      پرتوهای فرابنفش خورشيدی جلوگيری می    

شوند. سردترين بخش جو زمين با          زندگی بر سطح زمين می     

گراد در باالی مزوسفر قرار دارد. اليه           درجه سانتی   -3/دمای  

هايی به نام يونوسفر، مگنتوسفر و کمربند تابشی وان آلن                

های    ای در جو با توجه به ويژگی                های جداگانه     بخش

الکترومغناطيسی هستند. اليه يونوسفر تشعشعات خطرناک          

فرابنفش و پرتوهای ايکس خورشيد را جذب کرده و مانند               

سقفی از ورود آن ها به زمين جلوگيری می کند تا زندگی بر                

کره زمين امکان پذير شود. همچنين به دليل محيط الکتريکی           

موجود در يونوسفر از اين اليه برای انعکاس امواج راديوئی به              

اطراف زمين استفاده می شود. اگر اين اليه به هر دليل دچار               

اختالل شود تاثيرات بسيار زيادی بر روی محيط زيست و                

 (. 2و1ساکنان آن وارد می کند)

تاکنون علم موجود بشر به تمامی خواص اين اليه ها پی نبرده             

است، فقط از هر اليه يک يا دو خاصيت آن را درک نموده است.   

استفاده از فناوری تغيير آب و هوا در دهه گذشته توسط روسيه، 

اياالت متحده آمريکا، کوبا )بهره برداری توسط روسيه(، چين و           

آژانس فضايی اروپا مورد استفاده قرار گرفته است. در اين پروژه           

مغناطيسی زمين،  با ايجاد تغيير در اليه يونوسفر و تاثير ميدان            
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اين فن آوری    .تغييراتی در وضعيت آب و هوا صورت می گيرد              

دارای قابليت های منطقه ای و جهانی می باشد. شواهد و بررسی              

ها نشان می دهداين فناوری توانايی تغيير بر رفتار و حالت انسان              

ها را نيز دارد. منشا  اين فناوری خارق العاده يک                           

به   1/83است که در دهه      «  نيکال تسال »مهاجرصربستانی به نام    

 (.   3-5اياالت متحده آمريکا مهاجرت کرده است)

است که در  اهر برای       1نام يکی از پروژه های تحقيقاتی هارپ      

و مطالعات معادن زير      2بررسی و تحقيق درباره اليه يونوسفر       

تاسيس ELF/ULF/VLFزمينی با استفاده از امواج راديوئی       

شده است. ولی در واقع پروژه ای با فناوری نوين به منظور                 

کامل کردن يک سالح جديد پايه گذاری گرديده است. جنگ            

های با فناوری نوين از امواج راديوئی، ليزر و امواج مغناطيس              

 (.7و6برای خسارت به نيروی مقابل استفاده می نمايد)

مطالب درموردپروژه هارپ زياد است. باليای طبيعی نظير              

لرزه را به هارپ       سيالب، خشکسالی، گردباد، تندباد و زمين        

های انتقال برق،  نسبت داده اند. تا پيش از اين، اختالل در شبکه

سقوط و ناپديد شدن هواپيماها، سندرم خستگی مزمن و حتی           

ماجرای تيراندازی دبيرستان کلمباين )مايکل مور، مستند ساز         

مشهور بر اساس همين رويداد، مستند مشهور بولينگ برای             

دادند و در چند      کلمباين را ساخت( را نيز به هارپ نسبت می          

های جنوب ايران، زلزله هائيتی و به تازگی              سال اخير زلزله   

سوزی روسيه و سيالب پاکستان را به اين ابزار نسبت                 آتش

چه درمورد زلزله هائيتی گفته شده         به عنوان مثال آن     .اند  داده

ای به وقوع     لرزه در منطقه    است، اين نکته است که اين زمين        

ای در پورتوريکو قرار دارد که           پيوست که نزديک به منطقه      

لرزه نيز به     ای از سيستم هارپ در آن مستقر است. زمين           شعبه

گرايد و  بارآلود به      هنگام  روب آفتاب که آسمان به سرخی می       

رسد، ايجاد شده تا وضعيت آسمان شرايط به وجود آمده  نظر می

چون معموال يکی از عالئم        .را بپوشاند  هارپ حاصل از سالح     

استفاده از سالح هارپ، پديد آمدن حفره ای در آسمان محل             

وقوع و قرمز شدن آسمان و سطح دريا می باشد. همچنين                

وهوايی هارپ نه تنها موجی          آمريکا به کمک سيستم آب       

های مخالفان    العاده از سرما را در اروپا پديد آورده تا تالش           خارق

وهوای کره زمين را مسدود سازد،         جهانی با پديده گرم شدن آب     

لرزه ويرانگر هائيتی را تدارک ديده تا ناوگان خود را با  بلکه زمين

هدف نهايی اشغال کوبا و ونزوئال در دريای کارائيب مستقر               

در مورد ايران اينچنين گفته شده است که سيستم هارپ            .سازد

تکميل شد و اين مصادف با سالی است          91377    8//1در سال   

ها در ايران اضافه شد که         لرزه  که از آن به بعد بر تعداد زمين         

البته اين موضوع اگرچه از نظر تعداد اتفاق افتاده است اما از               

 (./و8نظر علم زمين شناسی قابل تائيد نيست)

از سوی ديگر تالش ديگر کشورها از جمله روسيه در ساخت              

چنين سيستم هايی منجر به ايجاد سامانه ای به نام سامانه               

 83شده است. خشکسالی بلندمدت کاليفرنيا در دهه           3دارکوب

 833که به وسيله يک پشته پرفشار ايجاد شده بود، يک منطقه            

مايلی در کاليفرنيا را برای مدت های طوالنی تحت تاثير قرار              

داد و باعث جلوگيری از حرکت هوای مرطوب از اقيانوس به               

اين بزرگترين بالی طبيعی  ير عادی محسوب می شود            آنجا شد. 

واهد نشان می دهد که اين      . ش که تا کنون به ثبت رسيده است      

ممکن است به خاطر سامانه دارکوب باشد. اخيرا فلوريدا و               

آمريکای مرکزی يک خشکسالی عظيم و بدتر از سال های پيش 

را تجربه کرده اند که می تواند به وسيله سامانه ای که در کوبا                

اين پديده فقط به ايجاد     .  قرار دارد مورد هدف قرار گرفته باشند      

خشکسالی محدود نمی شود، بلکه موجب سيالب های عظيم            

ناشی از توليد باران های سيل آسا نيز می گردد. روس ها هم                

اکنون به طور آشکار نسل جديد کوچکتری از سامانه مهندسی           

را که توانايی کنترل الگوی آب و       4 آب و هوايی خود به نام ايليت

مايل را دارد در معر        233هوايی در يک منطقه به مساحت        

باتوجه به اين شواهد و مباحث به اين             .فروش قرار داده اند    

نتيجه می توان رسيد که کشورها سال ها پيش شروع به جنگی            

پنهان عليه يکديگر نموده اند. اين موضوع را در دنيای مجازی و            

ساخت انواع ويروس ها و بدافزارهای پيچيده توسط دولت ها با            

هدف جمع آوری اطالعات و خرابکاری در سيستم های                 

 (.13کشورهای هدف نيز می توان مشاهده کرد)

لذا در اين مقاله سعی شده است به بيان شناسايی انواع حمالت            

هارپ و راهکارهايی پرداخته شود که به موقع عمل کردن به              

آنها اهميت زيادی دارد بنابراين بايد اشراف اطالعاتی و همکاری     

بين المللی با جوامع و سازمان های مربوطه را افزايش داد تا در              

صورت اعمال اين نوع حمالت عليه کشور بتوان ابتدا نوع حمله            

و تاثير احتمالی اوليه و طول مدت اثر، تاثيرات جانبی را                   

تشخيص داده و پاسخ دفاعی مناسب از جمله استفاده از                 

سپرهای راديويی و بازدارندگی با استفاده از قوانين بين المللی            

 در صورت تشخيص و اثبات حمله، داده شود.
 

 روش کار

در اين مقاله که به صورت مروری طراحی شده است، پس از               

جستجو کلمات کليدی در بانک های اطالعاتی معتبر سعی شده   

است اطالعاتی که معموال به صورت معتبر در مراجع ذکر شده            

است بيان شود. لذا ابتدا به توضيحاتی در مورد پديده هارپ               

 پرداخته می شود. 

 يافته ها
های مختلفی تشکيل شده که هر يک،              جو زمين از اليه     

ای برعهده دارند. يونوسفير اليه فوقانی استراتوسفر بوده،           و يفه

1- HAARP 

2- Ionosphere 

3- Woodpecker 

4- Elate  
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که از اجزای يونيزه بسيار پرباری تشکيل گرديده است اين اليه            

کيلومتری سطح زمين آ از و تا ارتفاع          48از ارتفاع متوسط     

کيلومتری باال می رود. وجود اين اليه که تراکم انرژی در             633

آن بسيار باالست، برای سياره زمين بسيارحياتی بوده، چرا که            

اين اليه ضمن جذب بادها و توفان های خورشيدی و کيهانی،             

شده  ايکس ری و ماورای بنفش باعث جذب تشعشات خطرناک

و مانند سقفی از ورود آنها به زمين جلوگيری می نمايد تا                  

زندگی بر روی کره زمين امکان پذير گردد. در واقع يونوسفر              

قدر رقيق و فاصله       جايی است که با افزايش ارتفاع، گازها آن          

توانند از    ها می   شود که الکترون    قدری زياد می    ها از يکديگر به     اتم

ترين يون مثبت شوند.      قيد اتم خود رها شوند تا جذب نزديک        

های   های آزاد )بار الکتريکی منفی( و اتم           وجود اين الکترون   

 .گر آ از يونوسفر است يونيزه )بار الکتريکی مثبت( نشان

شوند که در     ها اينگونه از اتم مادر خود جدا می          اما اين الکترون  

های بسيار باال، پرتوهای پرانرژی خورشيد، بخصوص             ارتفاع

کنند تا    پرتوهای فرابنفش و ايکس به ندرت با اتمی برخورد می          

تر   ها را از آن جدا کنند؛ اما هرچه به سطح زمين نزديک        الکترون

شود و بالتبع، پرتوهای  ها بيشتر می شويم،  لظت جو و تعداد اتم

ها جدا کنند.     های بيشتری را از اتم      توانند الکترون   خورشيد می 

ها بيشتر باشد، فرآيند عکس يونيزاسيون،         اما هرچه تعداد اتم    

شود و الکترون آزاد به دام يون          يعنی بازترکيبی هم بيشتر می     

 .افتد مثبتی که در همان نزديکی است، می

شود که    قدری زياد می    ها به   تر، تعداد اتم    های پايين   اما در ارتفاع  

که شدت پرتوهای     طوری  شوند؛ به   اين پرتوها عمال جذب می     

کند و با شدت       از اليه ازن به شدت افت می           فرابنفش پس 

 .رسد ناچيزی به سطح زمين می

ای است که منجر به کشف آن          کره به دليل پديده     اهميت يون 

، هاينريش هرتز آلمانی با انجام          188391263شد. در دهه      

بينی جيمز کلرک ماکسول در         هايی نشان داد پيش      آزمايش

وجود امواج الکترومغناطيسی درست است و اين امواج، اثرات            

هزار کيلومتر بر   333الکتريکی و مغناطيسی را با سرعت نور )         

، گاگليلمو 91278  //18کنند. در سال  ثانيه در خال( منتقل می

مارکونی، فيزيکدان ايتاليايی موفق شد با تحليل رياضی دقيق و          

های خودش، روش ارتباطات      های هرتز با نوآوری  ترکيب آزمايش

 .بدون سيم خود را در عر  کانال انگليس به نمايش بگذارد

دو سال بعد، او اين آزمايش را در دو سوی اقيانوس اطلس تکرار              

وال انگليس را در       سيم ارسالی از کورن      کرد و توانست پيام بی     

جان اياالت متحده دريافت کند. اين ابداع که اولين نسل از               سن

را   /1/3راديوهای امروزی بود، هرچند جايزه نوبل فيزيک سال          

 .کردبرايش به ارمغان آورد؛ اما مساله عجيبی را برای همه مطرح 

داد موج الکترومغناطيس بر خط         معادالت ماکسول نشان می    

شود و بنابراين، اگر بخواهيم بين دو نقطه            مستقيم منتشر می  

سيم داشته باشيم، فرستنده و گيرنده بايد يکديگر را            ارتباط بی 

ببينند يا به اصطالح، باالتر از افق يکديگر واقع باشند. پهنای              

قدر زياد است که برای ديدن ساحل ديگر،            اقيانوس اطلس آن  

بايد به ارتفاع چند کيلومتری صعود کرد، اما آنتن مارکونی چند           

 .ده متر بيشتر ارتفاع نداشت

، اوليور هيويسايد و آرتور کنلی، مستقل از يکديگر     1/32در سال

ای رسانا در جو فوقانی زمين وجود دارد           پيشنهاد دادند که اليه   

کند و به     که امواج الکترومغناطيس را به سوی زمين بازتاب می         

هايی بسيار    توان الکترومغناطيسی را به فاصله       همين دليل، می  

بار، واژه يونوسفر    چنين بود که برای نخستين    دور ارسال کرد. اين

کره( اختراع شد و تحقيقات مفصلی که پس از آن انجام                )يون

شد، مشخص کرد که امواج راديويی پربسامدی که فرکانس آن           

توانند   شوند و می    مگاهرتز است، از اين اليه بازتاب می      2ها باالی   

 تا فواصل بسيار دور منتقل شوند.

يکی از مهم ترين ابزارهای جنگ های آينده، کنترل آب و هوا              

می باشد که از طريق آن و با استفاده از اليه يونوسفر می توان                

طوفان های شديد، سيل های عظيم، گردبادهای کشنده، صاعقه         

مرگبار، رانش های سطحی و زيرسطحی، زمين لرزه، انفجارات           

بزر  در حد انفجار هسته ای ولی بدون تخريبات زيست                 

محيطی )يعنی بدون توليد اشعه های راديواکتيو( و ارسال امواج          

بازگشتی از يونوسفر بر روی انسانها به منظور گرفتن قدرت               

 .تصميم گيری و تصميم سازی و اراده از آنان را ايجاد کرد                 

متخصصين و دانشمندان آمريکا بويژه دانشمندان نظامی در            

حال مطالعه جدی بر روی سامانه جوی )آب و هوا(، به منظور              

پژوهش و    .بهره برداری از آن در جنگ های آينده می باشند            

تحقيق آن ها، بررسی پيرامون افزايش قدرت و سرعت باال در              

خشک کردن آب های سطحی زمين که به منظور کشاورزی و             

شرب از آن استفاده می شود، ايجاد سيل در مناطق هدف، ايجاد 

سکون، ايجاد صاعقه های شديد و ايجاد زمين لرزه، ايجاد انفجار     

بسيار قوی در حد انفجارات اتمی و... می باشد. همه اين اقدامات 

با تابيدن امواج الکترومغناطيس بر اليه يونوسفر می باشد که در           

آمريـکا به عنـوان پروژه هارپ مشـهور است. از اين توانمندی            

می توان برای بی ثباتی کشورهای هدف، بويژه کشورهايی که            

اقتصاد آنها بر مبنای کشاورزی بنا شده استفاده نمود. منشا  اين 

  نيکال تسال فناوری خارق العاده از يک مهاجر صربستانی به نام 

گفته   .به اياالت متحده رفته بود می باشد          1/83که در دهه     

ميشود تسال، تاثير شار الکترومغناطيسی و نيروی جاذبه زمين را     

پس از انجام چهار مرحله آزمايش متوجه شد که             آزمايش کرد.    

يونيزاسيون اتمسفر زمين هنگامی که با امواج با فرکانس پايين در              

هرتز شار شوند سبب می شود يون های اليه يونوسفر             83تا13دامنه

ای را وارد   به شدت منبسط شده و بر جو زمين فشار قابل مالحظه             

می کند. در ادامه به اين نتيجه رسيد که با يونيزاسيون مثبت،              

انسان ها و حيوانات خسته و بی حال و سست می شوند و با                  

يونيزاسيون منفی، اين اثر بر عکس بوده و باعث فعال و با انرژی             
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شدن آن ها می شود. اثر قابل توجه ديگر اين فناوری وقتی                

هارمونی های فرکانس های راديوئی در تماس با مولکول های            

هوا قرار می گيرند، اين مولکول ها فعال شده و الکترون های با              

شار منفی را به بيرون پرتاب می کنند که زمينه ترکيب آسان              

هيدروژن و اکسيژن می شود و مولکول آب توليد می شود و               

امکان اينکه اين امواج راديويی يون هايی با بار مثبت را نيز                 

حمل و موجب عبور آن ها از يونوسفر به مگنتوسفر شود نيز               

پديد ميايد که البته امروزه ميدانيم اين اتفاق ميتواند موجب             

 وارد آمدن خساراتی به اليه ازون شود. 

 

 مکانیسم هارپ 

سامانه هارپ طوری طراحی شده است که بر روی يونوسفر تاثير 

مستقيم داشته باشد. از نمونه های اين تاثيرات قرمز و گداخته            

شدن و يا ذره بينی نمودن اين اليه را می توان نام برد. اين                   

برج   183سامانه در حال حاضر طبق اطالعات منتشر شده از            

متر تشکيل شده و بر روی         53923آنتن آلومينيومی به ارتفاع      

متر مربع در آالسکا نصب گرديده         23333زمينی به مساحت     

است. آنتن های هارپ با ارسال و يا به عبارتی پرتاب امواج                 

راديوئی پرقدرت به يونوسفر می توانند ناحيه وسيعی از يونوسفر       

را گرم کرده و در نتيجه اين ناحيه به تپش افتاده و در اثر آن                  

توليد و به زمين     ELF/ULF/VLFامواج پايين و فوق پايين     

  .فرستاده شوند

 3633توربين به قدرت هريک        6آنتن های هارپ که توسط        

تن مازوت درروز تغذيه می شوند اين          5/اسب بخار با مصرف      

آنتن ها با پرتاب راديو فرکانس هايی با قدرت يک ميليارد تا ده             

کيلومتری سطح زمين      275ميليارد وات در ارتفاع تقريبا        

در حالت  .  می توانند ناحيه وسيعی از يونوسفر را گرم کنند          

درجه سانتيگراد است     1433عادی اين اليه دارای دمايی معادل 

که در اثر اين تحريک انرژی فراوانی در آن به وجود آمده و در                

يابد و اين ناحيه به حالت          درصد افزايش می  23نتيجه دما تا     

آيد   انبساطی )قرمز و گداخته شدن و يا ذره بينی نمودن( در می      

تپش افتاده و در اثر آن امواج پايين و فـوق پايين     در نتيـجه به 

(ELF/ULF/VLF          توليد و به زمين فرستاده شوند. الزم به )

توضيح است که از ميان تاسيسات مشابه آن در دنيا می توان به             

کيلومتری شمال نيژنی نووگورود(      153تاسيساتی در روسيه )در   

و نروژ اشاره نمود الزم به ذکراست ، هارپ تنها سيستمی است             

که عمال قادر است جهت و زاويه پرتوها را کامال در کنترل                 

داشته باشد و هر ناحيه از يونوسفر را که بخواهند هدف گيری              

کنند. آنتن های هارپ در آالسکا اصوال امواج آنتن ها پس از               

اصابت به آيونوسفير و بازگشت به زمين قادر اند نه تنها به عمق             

دريا بلکه به اعماق زمين نيز وارد شوند و عملکرد آن مانند راديو 

است که امروزه زمين شناسان برای اکتشافات              1ترموگرافی

 مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند.

همانطور که گفته شد تاسيسات هارپ شامل مجموعه ای از            

آنتن ها می باشد که توسط سامانه کنترل رايانه ای تنظيم              

بصورت آرايه فازی می باشند که قابليت       می شوند اين آنتن ها،      

متمرکز نمودن سيگنال های راديوئی، بدون نياز به چرخش             

آنتن ها را دارد در سامانه های راداری جديد، از ديش های                 

نمی شود. آنتن رادار      چرخشی که ما می شناسيم استفاده          

جديد که در اين مجموعه واقع شده، بيشتر شبيه به پرده سينما 

می باشد که توسط آنتن های چتری مانند کوچک پوشش داده           

 می شود.

امواج کوتاه برای پخش مناسب است اما توسط نويز و پارازيت             

تهديد می شوند. سيگنال های موج کوتاه بيشتر قدرتشان را در           

طی مسافت از دست می دهند و حتی ممکن است به خاطر                

وضعيت جوی يا فعاليتهای خورشيدی راه آن ها مسدود شود. از   

نيازی به  EHF(طرف ديگر امواج با فرکانس های بسيار باال )           

مقابله با آب و هوای نامساعد ندارند و پارازيت و نويز، تاثيری بر             

آن ها نمی گذارد. از آن جايی که اين امواج در فواصل طوالنی               

قدرتشان تحليل نمی رود از آن ها برای ارتباطات نقطه به نقطه            

 .استفاده می شود

ارتش آمريکا پروژه هارپ را بعنوان يک طرح محرمانه آمريکا             

مورد توجه قرار داد. زيرا فهميد که می تواند به عنوان يک رادار،    

ماورای افق به کار گرفته شود که قابليت رديابی موشک های              

را در چند ثانيه اول پرتاب داشته         ICMB پرتاب شده روسی  

 باشد. 

روسيه هم تحقيقات را با موضوع جنگ آب و هوا به نام سامانه              

دارکوب توسعه داده بود. اين سامانه از امواج با فرکانس بسيار             

هرتز استفاده می کرد. اين امواج         13در حدود    (ELF( پايين

توسط فرستنده هايی مانند فرستنده های تسال، در خاباروفسک         

در سيبری، گومل در جزيره ساخالين، نيکاليف در اکراين و ريگا 

در ليتوانی ارسال می شد. سايت موجود در ريگا بعد ها به کوبا              

 مايلی جنوب هاوانا    63منتقل شد که در نزديکی سايتی حدود        

)Havana)  در مراحل آ ازين در ايستگاه تحقيقاتی پروژه         بود .

پرسنل روسی مشغول کار بودند. در حال حاضر  2533در حدود 

ايستگاه تحقيقاتی به وسيله کوبايی ها و به کمک چينی ها اداره     

می شود. اين فناوری می تواند برای تغيير جهت جريانات شديد           

هوايی در ارتفاعات باالی جو و به وجود آوردن تغييرات آب و               

 .هوايی به مدت طوالنی استفاده شود

اطالعات ديگری که توسط مراجع در مورد اين سامانه منتشر             

شده است به اين صورت است که هارپ از دو بخش فرستنده و              

ای برای مخابره امواج        گيرنده تشکيل شده است. فرستنده       

تا   8 2راديويی با توان بسيار باال که در محدوده امواج پربسامد            

کند. آی.آر.آی از     مگاهرتز )فرکانس باال يا اچ.اف( کار می          13

تواند با انتشار امواجی بخش         آنتن هايی تشکيل شده که می       

1- Thermography  Radio  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

pw
jm

.a
ja

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             4 / 10

http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-350-en.html


 4/فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 9 شماره نهم9 سال سوم 9 زمستان 45

طور موقتی برانگيخته کند و شرايط          کره را به    کوچکی از يون  

اما دومين بخش     .مناسب را جهت اهداف مطالعاتی ايجاد کند       

ای کامل از      هارپ قسمت آشکارسازها يا گيرنده ها مجموعه         

های   کره و شفق    ابزارهای علمی که هم برای مشاهده زمينه يون       

وجود آمده در حين تحقيقات        قطبی و هم برای بررسی آثار به       

رود. اين ابزارها شامل      کار می   شده به   فعال و محدوده برانگيخته   

يک رصدخانه نيز هست که عالوه بر مشاهده نتايج برانگيختگی،          

رود. اطالعات  کار می های قطبی نيز به برای بررسی جزئيات شفق

 .آمده از اين مشاهدات قابل دسترسی است بدست

هايی که توسط سيستم        در وضعيت تحقيقاتی فعال، سيگنال       

شود و در      ها منتقل می     شود، به آرايه آنتن      فرستنده توليد می   

شود. بسته به بسامد موج ارسالی، بخشی از           جهت باال منتشر می   

شوند.   کيلومتری جذب می     353تا    133امواج در ارتفاع بين       

ای به    محدوده جذب اين امواج حجم نسبتا کوچکی دارد، استوانه         

 .ای با قطر چند ده کيلومتر و ضخامت چند صد متر مقطع دايره

 

 تا یرات مث ت و منفی پديده هارپ

پروژه هايی همچون هارپ تاثيرات مثبت و منفی زيادی دارند            

ولی متاسفانه جنبه های منفی به دليل استفاده های نظامی              

بيشتر کاربرد دارد. از جمله کاربرد های مثبت آن ميتوان به               

شناسايی معادن و منابع زيرزمينی و همچنين ايجاد باران و              

ابرهای مصنوعی در مناطقی که از خشکسالی رنج ميبرند اشاره           

کرد . از موارد ديگر ميتوان به ايجاد اختالل در طوفان ها و                  

گردبادها به منظور کاهش سطح خسارات اشاره کرد. همچنين          

دفاعی ايجاد ديوارهای راديويی برای          -از کاربردهای نظامی   

جلوگيری از حمالت پهپادها و موشک ها و عدم امکان                   

 جاسوسی توسط ماهواره ها می باشد.

براساس مطالعات مايک چوزودموسکی آب و هوای کره زمين با          

استفاده و بکارگيری سامانه های پيچيده الکترومغناطيسی قابل        

تغيير می باشد. آمريکا و روسيه توانايی تغيير آب و هوا را برای              

مقاصد نظامی دارند. اصول فنی اصالح محيط بيشتر از نيم قرن           

است که توسط ارتش اياالت متحده اعمال می شود. جان ون              

نيومن رياضيدان آمريکايی در پنتاگون، تحقيق خود را بر روی            

تغييرات آب و هوا در اواخر قرن گذشته در اوج جنگ سرد                 

وی از تکنيک باردار کردن ابرها پروژه ای به نام            شروع کرد.   

را ر م زد. هدف اين طرح، طوالنی تر نمودن زمان               1پاپ آی 

بادهای موسمی و مسدود ساختن راه های ارتباطی اصلی بود.            

اکنون ارتش آمريکا به قابليت های پيشرفته ای دست يافته              

است که به کمک آن می توان، الگوی آب و هوايی مورد نظر را               

انتخاب نمود. اين فناوری که در حال بررسی بيشتر می باشد.             

نيروی هوايی آمريکا،        2325طبق اهداف سند چشم انداز        

تغييرات آب و هوايی محدوده وسيعی مناطق مورد نظر را در              

اختيار خواهد داشت تا با استفاده از آن، کشور هدف را در فشار             

قرار دهد. در ادامه اين گزارش ذکر گرديده که سالح يادشده              

قادر به ايجاد سيل شديد، خشکسالی و زمين لرزه ايجاد صاعقه           

مرگبار و ... می باشد. تغييرات آب و هوايی به عنوان مهم ترين              

ابزار با کاربردهای تهاجمی و دفاعی مورد استفاده قرار خواهد            

گرفت. توانايی توليد مه و باران و طوفان در سطح زمين، بخش             

يک کنوانسيون    1/78اصلی کاربرد نظامی می باشد. در سال          

بين المللی توسط سازمان ملل تصويب شد که استفاده نظامی از 

تغيير آب و هوا را منع کرد. تکنيک تغييراتی که شامل تغيير               

عمدی در فرآيندهای طبيعی ساختار ديناميکی زمين و جو             

 .زمين می گردد

توسط سازمان    2//1مجددا در سال      1/78موضوع کنوانسيون   

ملل در مورد تغييرات آب و هوا در اجالس سران در ريو امضا               

شد و موضوع استفاده از تغييرات آب و هوا با هدف نظامی و                

علمی مطرح شد که منظور آن پروژه هارپ بود. روزولت بوتل             

رياست موسسه بين المللی مراقبت بهداشت عمومی گفت: راه           

اندازی هارپ به عنوان يک گرم کننده  ول پيکر می تواند                

سبب اختالل وسيع در يونوسفر شود و نه تنها باعث سورا                

شدن بلکه سبب ايجاد پارگی وسيع در اليه محاف  کره زمين             

 .خواهد شد

يکی از توانايی های هارپ، موشک هايی است که می تواند                

مقدار زيادی انرژی آزاد کنند و قابل مقايسه با بمب های اتمی             

است. ترکيب موشک های فوق با ليزر بسيار خطر ناک می                

باشد. اين پروژه در نظر عموم مردم حمايت از فضا در مقابل                

سالح های جديد و به مفهوم ساده تر وسيله ای برای ترميم                

اليه ازون می باشد. هارپ می تواند به وسيله بمباران گسترده             

جو با امواج فرکانس باال به تغييرات آب و هوا کمک کند. امواج              

فرکانس پايين بازگشتی در شدت زياد بر روی مغز انسان و ساير 

جانداران و حرکت های  ير ارادی آنان تاثير می گذارد. به طور             

کلی هارپ توانايی تغيير دادن ميدان الکترومغناطيسی زمين را          

دارد. اين توانايی در زرادخانه های سالح های الکترونيکی               

کاربرد دارد که محققان نظامی آمريکا از آن به عنوان جنگ               

  .های آرام ياد می کنند

 

 برخی از کاربردهای هارپ 

از هارپ می توان برای بی ثبات کردن کشورهای دشمن و               -1

مللی که اقتصاد آنها بر اساس کشاورزی است، استفاده نمود.             

تاثير بر امر کشاورزی به ايجاد وابستگی می انجامد و کشورها             

مجبور خواهند شد کمک  ذايی را از امريکا و ديگر کشورهای            

  ربی دريافت کنند. 

انتقال نيروی برق از محل تاسيسات هارپ به نقطه ی ديگر              -2

 از زمين و همچنين انتقال برق از زمين به ماهواره ها.

ايجاد اختالل و کنترل فرکانس های نوری مغز در سطوحی             -3

1- POPEYE  
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و     ش به وسعت شهرها و کنترل انسان ها از راه دور و ايجاد              

 در مغز انسان ها.  وهم توليد 

ايجاد اختالل در جريان برق و قطع برق شهری و اختالل در           -4

کار کامپيوتر هواپيماهای مسافربری، جت های جنگنده، کشتی        

 ها، زير دريايی ها.

ايجاد انفجار های عظيم زير زمينی با قدرت بمب های اتمی             -5

 .1و بدون توليد اشعه های راديو اکتيو

 ايجاد ديوارهای راديويی ضد هواپيما و ضد موشک. -6

امکان ايجاد پرده پوششی امواج فضايی برای پدافند در                -7

و  (UAV( مقابل ورود هواپيماهای باسرنشين و بدون سرنشين      

 .موشک های دوربرد

امکان ايجاد اختالل در قطع ارتباطات راديوئی و مخابراتی و            -8

پرنده ها و  (INS( همچنين ايجاد اختالل در سامانه های ناوبری

 .موشک ها

ايجاد انفجار های عظيم در حد انفجارهای هسته ای ليکن              -/

بدون تخريب زيست محيطی که توسط اشعه های راديو اکتيو            

 .بوقوع می پيوندد

تامين انرژی الکتريکی ماهواره ها و ايستگاه های فضايی از            -13

زمين و يا از محل توليد در زمين به هر نقطه ديگر در روی                   

 .زمين

 .ايجاد زلزله و رانش زمين و فعال نمودن گسل های موجود -11

شناسائی مخازن نفت و گاز و همچنين معادن در عمق               -12

با فرکانس   ELF زمين و بستر درياها با ارسال امواج ای ال اف         

هرتس که چندين برابر قوی تر از تکنولوژی موجود             23تا    1

 .ترموگرافی می باشد

امواج برگشتی از اليه يونوسفر پس از ورود به درياها و                 -13

اقيانوس ها صدمات زيادی برای آبزيان بويژه دلفين ها و نهنگ            

 .ها )کوری موقت و کری دائمی( به همراه دارد

شناسائی سنگرها و مواضع زيرزمينی بويژه مواضعی که در           -14

 .متر در عمق احداث شده اند 1333اعماق بيش از 

ايجاد بارندگی های سيل آسا، طوفان های ويران کننده و             -15

 صاعقه های مرگبار

مشاور جيمی کارتر رئيس جمهوری سابق آمريکا و مشاور               

ثبات کردن    کنونی اوباما معتقد است که هارپ سالحی برای بی         

کشورهايی است که با واشنگتن اتحاد و همسويی ندارند. به              

هايی که اين     های جديد و روش     گفته او با استفاده از تکنولوژی     

دهند؛ اين    ها در اختيار کشورهای بزر  قرار می            تکنولوژی

توانند حتی بدون آنکه نيروهای امنيتی خود را در             کشورها می 

هايی سريع و  افلگيرکننده به راه           جريان قرار دهند جنگ     

هايی در    کند: اکنون تکنولوژی     بيندازند. برژينسکی اضافه می    

توانيم تغييراتی در آب وهوا       اختيار ماست که به کمک آنها می       

ايجاد کرده و شرايطی مانند خشکسالی و طوفان به وجود آوريم           

های دشمنان احتمالی ما را تضعيف        تواند توانايی   که اين امر می   

 کرده و آنها را به پذيرش شرايط ما مجبور کند. 

اگر به سايت مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران  

مراجعه کنيد و اطالعات زلزله های باالی چهار ريشتر ايران را             

در بيست سال گذشته بررسی کنيد، با موضوع نگران کننده ای            

رشد   1روبه رو خواهيد شد. با توجه به جدول شکل شماره               

رشد سريع زلزله     2سريع زلزله ها در کشور ايران و جدول شکل     

ها در کشور آالسکا را مشاهده خواهيد کرد. اين جداول نشان             

( مقدار زلزله ها در کشور ايران        1377)7//1می دهد از سال      

رشد تصاعدی داشته است. زلزله های ده سال اخير نسبت به ده          

سال قبل نزديک به دو برابر رشد کرده است در حالی که در                 

کشورهای ديگر جهان، وضعيت زلزله ها تقريبا مثل قبل بوده             

 است.

 4در ادامه آخرين زمين لرزه های ايران و نواحی مجاور با بزرگی 

و بيست و يک زمين لرزه صد سال           3ريشتر و باالتر در شکل       

 قرار داده شده است. 4اخير ايران در شکل 

 

 

 

1- Radioactive  

 : زمین لرزه های بیست سال اخیر ايران 1شکل شماره 

 : زمین لرزه های بیست سال اخیر آالسکا  2شکل شماره 
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 بحث و نتیجه گیری

بدون ترديد بهره برداری از توانمندی ارسال امواج                      

الکترومغناطيس به اليه يونوسفر و يونيزه و دی يونيزه نمودن             

آن، امکانی است که تحقيقات وسيع بر روی آن توسط                   

دانشمندان و محققين کشورهای مختلف به سرعت در حال             

لذا تحقيق و پژوهش در مورد اين سامانه ها می تواند               .انجام است 

توانمندی کشور را در جهت پدافند در مقابل کشورهای دارنده            

 اين فن آوری تقويت نمايد.

ممنوعيت استفاده از تغييرات آب و هوا با هدف نظامی در                 

امضا  شد و بعدا منشور سازمان ملل متحد            1/78کنوانسيون  

و در شهر     2//1در امور تغييرات آب و هوايی در سال                 

ريودوژانيرو برزيل به امضا  رسيد که در آن تصريح شده است:             

کشورها بر طبق منشور سازمان ملل متحد و قوانين بين الملل             

مسئوليت دارند که در حوزه اختيارات خودشان به محيط زيست     

ديگر دولت ها و يا نواحی خارج از محدوده تحت کنترل خود               

در سال  1مجمع عمومی سازمان ملل متحد . آسيب وارد ننمايند

قراردادی را به تصويب رساند که طبق آن، استفاده                7//1

نظامی يا خصومت آميز از فناوری های اصالح آب و هوا که                 

دارای اثرات طوالنی مدت و شديد بر محيط زيست است ممنوع           

می باشد. با اين وجود کشورهايی همچون آمريکا و روسيه                

همچنان به فعاليت های پنهانی نظامی در اين مورد ادامه داده و      

اين ساير کشورها هستند که بايد بخش پدافند خود را در اين              

زمينه تقويت کنند. لذا راهکارهايی از جمله پژوهش بخش های          

دانشگاهی و صنعتی برای اشرافيت اطالعاتی قبل از وقوع پديده          

هارپ مثال از طريق استقراردستگاه های فرکانس ياب هارپ در           

بخشهای مختلف کشور پيشنهاد می شود. همچنين اشرافيت           

اطالعات منابع انسانی کشورمان در کشورهای دارنده اين               

فناوری ها و استفاده از تکنولوژی روز دنيا در ساخت بافت های             

شهری جديد به جای بافت های کهنه و آموزش صحيح و به روز     

جمعيت کشور درجهت افزايش آگاهی در زمان وقوع پديده             

هايی که نتيجه استفاده از هارپ هستند همانند زلزله و طوفان            

 را می توان پيشنهاد داد.   

هماهنگی و همکاری منظم و به موقع بين کشورها و سازمان              

های مرتبط بين المللی در جهت بازدارندگی کشورهای متخاصم 

برای استفاده از اين سالح ها يکی ديگر از راهکارهای مهم                

 محسوب می شود.

 ريشتر و باالتر. 4: آخرين زمین لرزه های ايران و نوا ی مجاور با ب رگی 3شکل شماره 

1- UNFCCC 
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کننده پروژه های تغييرات       عالوه بر سازمانهای نظامی تاسيس     

ها و مراکز آموزش عالی کشورها         آب و هوا، بسياری از دانشگاه      

نيز در ساخت تجهيزات و انجام پروژه های مشابه مشارکت دارند 

توان به دانشگاه استنفورد، يو.سی.ال.ای        که از ميان آن ها می      

آنجلس(، کالج دارتموث، دانشگاه        )دانشگاه کاليفرنيا در لس     

کالج، ام.ای.تی )انستيتو      کورنل، دانشگاه جانز هاپکينز، پارک      

چنين  هم .تکنيک نيويورک اشاره کرد فناوری ماساچوست( و پلی

هرساله دستاوردهای اين پروژه به قلم دانشمندان از کشورهای          

در اين مقاله     .شود  مختلف در نشريات مهم جهان منتشر می        

مروری به طور کلی سعی بر اين بود که پروژه های تغييرات آب             

وهوا و راه کارهای مقابله با اين پروژه ها بيان شود. لذا در                   

تحقيقات و مقاالت بعدی پيشنهاد می شود طراحی و طبقه              

بندی بانک های اطالعاتی در اين زمينه صورت گيرد و سامانه             

های راداری و کامپيوتری مناسب در جهت تشخيص اين                

 حمالت در مناطق مختلف کشور قرار داده شود.

 

 :  بیست و ي  زمین لرزه صد سال اخیر ايران4شکل شماره 
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Weapon called H   P, a classic review 

M. immigrant Iravanian1, F Naghibi2, M Motaharinia3 

 

 bstract 

Introduction: In this paper, we introduce a new weapon that reportedly destructive power, remote 

control, accuracy where and when it determines the moment of the attack and, most importantly gradual 

or hide the attack on the international community all weapons that have been made by men is greater. 

Create. Including information that has been published on the effects of these weapons can be used to 

create tsunamis, earthquakes, volcanoes, droughts, cold waves and frost, mines and underground 

facilities, disrupting the computer and jet aircraft and submarines, creating radio walls and so on. 

World, which they have attributed to Harp. It also has satellite images of vast land with enormous 

antennas and wind turbines are published in several. countries. It also suggested new ways of coping. 

Keywords: arms Harp, ionosphere, antennas and wind turbines, Haiti earthquake 
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