
ارتقاء ناوگان هوایی آمریکا
احمدرضا علیرضایی

چکیده
یـن نیـرو قصـد آمریکـا، اارتش ارشد نیروي هواییطبق اظهارات مقام هاي
میلیارد دالري ظرفیت فعلی ناوگان بمب افکـن 2/3دارد با صرف بودجه اي

ارتقاء بخشد. 2009هاي خود را تا سال 
ي هـاجدیـد هواپیمایک ظرفیتدرباره ایجادهاي صحبتبه تازگیهرچند

ده  است، ولی آنچه مسلم است ناوگـان فعلـی متشـکل از ضربتی بلند برد بو
استراتژیک قـاره B-52Hو B-1B Lancer ،B-2A Spiritهواپیماهاي 

ایـن ناوگـان را از نظـر توان ضربتی 2040تا سال است که موتوره ) 8پیما (
. تشکیل می دهدقدرت انهدام هدف، 

بی شک نیروي هوایی خواهـان توسـعه قـدرت ،مقاماتنظر اینارطبق اظه
و بل توان دشـمن، پشـتیبانی، واکـنش سـریعدر مقاتخریب، قابلیت پایایی

از همه، پیشرفت در دریافت بموقع هدف و فـراهم نمـودن آگـاهی از مهمتر
. ع آوري اطالعات پراکنده خواهد شدکه منجر به جممی باشدموقعیت بهتر

ستاد نیروي هوایی آمریکا، به کنگـره گفـت کـه نیـروي جانشین
میلیون دالر براي 612بودجه اي معادل با 2005هوایی براي سال مالی 
5/86کرده است که این مبلغ شامل ها درخواست شروع این بهینه سازي

میلیـون B-1B ،388فرونـد هواپیمـاي68جهت بازسـازي میلیون دالر
میلیـون دالر 5/137و B-2Aنـد هواپیمـاي فرو21دالر براي سـرویس 

مبلغ اختصاص یافتـه بـه . ، می شود B-52Hفروند هواپیماي 94صرف 
(دستگاه ارسال یتالینکصرف پشتیبانی از نصب کامل دB-1Bهواپیماي 
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16منظور برقراري ارتباط با استفاده از لینک ه اطالعات) بر روي هواپیما ب
نتـرل خـارج از دیـد، و همچنـین افـزایش فرماندهی و کسامانهو ارتباط 

بودجـه تخصـیص هاي آگاهی از موقعیت این هواپیما خواهد شد. توانایی
حمل سـالح ترکیبـی، سامانهیک نصببر روي داده شده نیز جهت اقدام

، یکپارچـه کـردن نـاظر کـوك ALQ-161 /ANدفـاعی سـامانهارتقاء 
-AGMدور و مهمات پرتـاب شـوند از راه) WCMDتصحیح مهمات (

-Bهاي پروازي که هـم اکنـون بـراي هواپیمـاي می شود. قسمت158

52H در دست اجراستانجام می شوند، نیز .
دقیق ابزارشامل ارتقاء نمایشگر B-2Aي هاهواپیمابهینه سازي

که طبق گفته مقامات نیروي هـوایی فـراهم می شود، 16مرکزي/ لینک 
د تاکتیکی براي باال بردن قابلیـت کننده شبکه آگاهی موقعیتی میدان نبر

. بودجـه در هـدف گیـري مجـدد مـی گـرددو انعطاف پذیري باز زیستی 
فرکـانس راداري آن ه این هواپیما همچنین شامل بهبوداختصاص یافته ب

می شود و محافظت از دید راداري پایین بدنه آن نیز بهبود می یابد. 
که ماده پوششی آوریل اعالم کرد19شرکت نورتروپ گرومن در 

هاي راداري بنام ماده متنـاوب فرکـانس بـاال خاصی براي جذب فرکانس
)AHFM ــاي ــک هواپیم ــر روي ی ــار ب ــین ب ــراي اول ــار B-2A) را ب بک

برده است. 
ــدیر  ــرومن و م ــروپ گ ــرکت نروت ــین ش ــن، جانش دوك دیوفرس

(Jean's Defense Weekly)مجله در مصاحبه با B-2Aبرنامه هاي 

JDWکـه در حـال فوت نواري3000حدود که با پوشش جدید، گفت
و مـی شـودحـذف ها بر روي هواپیما بکار می رودرزحاضر براي بستن د

در مقابل دید ضعیف راداري (که با توجه به وجـود نوارهـا، ایجـاد هواپیما 
. ماندشده بود) محفوظ می 
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، این ماده پوششی باعث کاهش زمـان تعمیـر و ويبر طبق گفته 
ز چنـدین روز بـه ) اوندشـمی ي هواپیما (در نقاطی که نوار بنديهدارنگ

خشی از عنوان ببه نیز B-2Aهواپیماهاي بدنه. چندین ساعت می گردد
خواهند شد. رنگ آمیزياین ماده کار تعمیر و نگهداري دپو با 

درخواست بودجه براي این هواپیما همچنین شـامل پشـتیبانی از 
) بـراي AEHFپیشرفته فرکـانس بـاالي رادیـویی (تجهیزات فوق العاده

آمریکا و ارتقاء ارتباطات مورد نیاز با فرماندهی استراتژیکبرقراري ارتباط 
می باشد کـه ارتباطـات صـوتی را بهبـود بخشـیده و UHFماهواره اي / 

افزایش می دهند. در سطح باال راهاي پروازتوانایی ماموریت
بودجه سال مالی با واگذاري کهB-52Hبهینه سازي هواپیماي 

ــعه 2005 ــامل توس ــوند ش ــی ش ــتیبانی م ــامانهپش ــارس ــاي خودک ه
Mid-Life، برنامه هاي فناوري توسعه اقدامات ضد الکترونیک و توسعه

را به هم وصل مـی کنـد، AEHFو 16شبکه ارتباطات رزمی که لینک 
هـدف اد روشـن کننـدهنیروي هـوایی همچنـین در سـاخت پـ.اشدمی ب

AN/AAQ-28قــادر کــه بــر روي هواپیمــا نصــب مــی گــردد و آن را
را ازهدف را تعقیب نموده و هدف هاي ثابـت می سازد تا به طور خودکار

و خسارات وارده بـه رهگیري کرده هاي هدایت شونده لیزري طریق بمب
هـاي هـدف یـاب هدف ها را ارزیابی نماید، همکـاري مـی کنـد. ایـن پاد

GPSول بمـب ریـز امکـان مـی دهـد تـا بتواننـد وه مسوهمچنین به گر

حملـه بمنظـور تشـکیل یـک مجموعـهاي رامهمات مـاهوارهوهابمب
هماهنگ نمایند. ،مستقیم مشترك

بـر ERگرچه در حال حاضر توانایی بکارگیري پادهاي روشنایی 
موجود است، ولـی نیـروي هـوایی در نظـر دارد B-52Hروي هواپیماي 

تـدارك را ) AT(یاب روشنایی پیچیده تر و پیشرفته تـري پادهاي هدف
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در مصاحبه در این زمینه ACC(1ببیند. فرماندهی رزمی نیروي هوایی (
پـاد 12اظهار داشت که نیـروي هـوایی در نظـر دارد با هفته نامه جینز 

)AT(بـا اتکـا بـه تصـویب بودجـه، در زیـر یـک راهدف یاب پیشـرفته
رزمی نصب نماید.ضروريهايماموریتبراي اجرايB-52Aهواپیماي 

پـاد، ایـن فرمانـدهی اعـالم کـرد کـه ناوگـان 12عالوه بـر ایـن 
B-52Aمورد نیـاز فرمانـدهی رزمـی هـوایی کـه بـراي دیگربه پادهاي

مجهز می شوند. مورد نیاز استهواپیماهاي رزمی 
پـروازي آزمـایش )، ACCطبق گفته فرماندهی هـوایی رزمـی (

بـا ) در ماه می انجـام شـده و پیـرو آنATپادهاي هدف یاب پیشرفته (
توانـایی B-52Aهاي نرم افزاري ایـن پادهـا، هواپیماهـاي سامانهنصب 

استفاده از این پادها را در ماه اگوست بدست آوردند.
فرونـد از هواپیماهـاي 16این سرویس دهی همچنین قصد دارد 

B-52Hرسـان از راه دور تبـدیل کنـد، ایـن ي پارزیـت هـاهواپیمارا به
از ماه اکتبر شـروع جانشین ستاد نیروي هوایی آمریکا تبدیل طبق گفته 

می شود. نیروي هوایی قصد دارد این پادهاي پارزیت رسان الکترونیکی را 
بمنظـور تـانکر سـوخت در گذشـتهکـه بیرونـی پادهايهاي بر روي بال

میلیـون دالر تـا 500مبلـغ کارن استفاده می شد، نصب نماید، و براي ای
درخواست نموده است. 2009اواخر سال 

ول نیروي هوایی، جیمز روج در تـاریخ سـوم مـارس بـه یک مسو
B-52Hکه در این سرویس دهی ایده تعویض موتور گفتJDWمجله 

پوسـته گـذاري 2003که بر مبناي گزارش هیات علوم دفـاعی در سـال 
خواهد آمد. شده اند، نیز به اجرا در 

1- Air Force Combat Command
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تحلیل
نیروي هوایی آمریکا بنظر می رسد هايمقامبا توجه به اظهارات 

تجربـه اي را کـه ظر کمی با مشـکل چنـدانی روبـرو نباشـد،این نیرو از ن
یوگسالوي سابق، جنگ دریعنیگذشتهاین نیرو در سه جنگ هايمقام

ــگ 1991 ــارس) و جن ــیج ف ــگ اول خل ــا و 2003(جن ــگ آمریک (جن
کـه یده باشـندتحدینش علیه عراق) بدست آورده اند به این نتیجه رسـم

ــاط ضــعف هواپیما ــتراتژیکنق ــاي اس ــامانهو ضــربتی در ه ــاطی، س ارتب
جنگ الکترونیک است. فرماندهی و کنترل و بخصوص 

نظـامی پـس از يیکی از عمده ترین وظـایف هـر نیـروبی شک
ــه  ــی دورههرگون ــایش و حت ــگ، رزم ــري، جن ــابی آموزدرگی ــی ارزی ش

که استاستفادههاي مربوط به آنها در طول مدت سامانهجنگ افزارها و 
و ارتقـاي هـابر طرف نمودن ضـعفپس از خاتمه درگیري باید نسبت به 

لطبع نیروي هوایی آمریکا هم از این امر که باآنها اقدام شودکمی و کیفی 
. مستثنی نخواهد بود

ناوگان هوایی ایی آمریکا در نوسازي نیروي هوهاياما تاکید مقام
سامانهارتقاء ، هواپیماهاي استراتژیکتقویت موتور سه محور براین کشور

فرماندهی و کنترل ماهواره اي (ارتباطات ) و استفاده از پادهاي پیشـرفته 
آنهـا است که نشان می دهـدو پاد پارازیت رسان جدید ATالکترونیکی 

سه راهبرد زیر بیشتر تمرکز ر درگیریهاي آینده بر دارند داحتماالً در نظر
نمایند:
چنانچه بخواهند در خاورمیانه و بخصوص در منطقه خلیج فارس - 1

اهــدافی را مــورد حملــه قــرار دهنــد از پایگــاه هــاي دوردســت
ی پایگـاه هـاي مثل جزایر دیه گو گارسیا در اقیانوس هند یا حتـ

را بـه پـرواز ي خـوداپیماهـاخاك اروپـا، هودرمتحدین اروپایی
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هـاي شـرکت کننـده در حملـه دور از منطقـه ند تا پایگاهدرآور
درگیري بوده و درجه آسیب پـذیري آنهـا بـه حـد صـفر تقلیـل 

. یابد
بیانگر این موضوع است که الکترونیکی جدید استفاده از پادهاي - 2

ها بـیش از پـیش بـر آینده آمریکاییبرخوردهايوکشمکش ها
(تســلیحات RFنـگ الکترونیــک و بخصـوص ســالحهاي روي ج

ــده از  ــتفاده کنن ــانساس ــالسفرک ــویی و پ ــاي رادی ــايه ه
مورد کشورهاي همچون . که در اینبودد خواهالکترومغناطیسی) 

هـا بخصـوص هاي ابرقـدرتایران که از دیرباز مورد کینه ورزي
تـر اینگونـه پادهـا ووظیفه دارند هرچـه سـریع،آمریکا بوده اند

را شناسایی و راه هـاي مقابلـه بـا EMPو RFسالحهاي مدرن 
آنها را چه از نظر پدافند عامل و چـه از نظـر پدافنـد غیـر عامـل 

لحاظ نموده و بـا خودهاي نیروهايشناخته و آنها را در آموزش
آمـادگی RFهـاي هاي مکرر جنگ الکترونیک و سالحرزمایش

حات کسب نمایند. الزم را براي مقابله با اینگونه تسلی
ــروي هــوایی آمریکــا در اســتفاده از - 3 ــاطی ســامانهتاکیــد نی ارتب

فرمانــدهی و کنتــرل پیشــرفته مــاهواره اي بــا توجــه بــه اینکــه 
ها استفاده می کننـد، از یـک سـو سامانهاینگونه ها ازآمریکایی

ـــذیري اینگونـــه  ـــیب پ ـــانگر آس ـــامانهبی ـــا اســـت و س ه
اسـتفاده از لحظـه هـا را در از سوي دیگر لـزوم بـه روز بـودن و

ها آشکار می نماید. اما از آنجا کـه هـر سامانهاینگونه بکار گیري 
ها پیشـرفته تـر مـی شـوند، ظـاهراً آسـیب سامانهاندازه اینگونه 

پذیري آنها نیز افزایش مـی یابـد، بنـابر ایـن مـا مـی تـوانیم بـا 
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یري ها و نقاط ضعف آنها، از این آسـیب پـذسامانهشناسایی این 
خود استفاده نماییم. نفعهاي احتمالی به در درگیري


