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تکامل نیروي دریایی آمریکا
(از توفان صحرا تا آزاد سازي عراق)

1مهرداد محمودي

چکیده 
نیروي دریایی آمریکا ، درسهاي بسیار مهمی را از نبرد هاي توفان صحرا و 
آزاد سازي عراق فراگرفت. در دوره دوازده ساله بین این دو نبرد، با نگرش 

یی و واقعیت هـاي جهـانی پـس از جنـگ     به مفاهیم نوین استراتژي دریا
سرد، طراحان و فرماندهان نیروي دریایی آمریکا به ایجاد تحول در نقـش  

در این مقاله تالش گردیده اسـت  نیروي دریایی آن کشورهمت گماشتند.
تا درس هاي فراگرفته شده در دو جنگ خلیج فـارس و همچنـین نقـش    

د کنکاش قرار گیرد.نوین نیروي دریایی ایالت متحده آمریکا مور

نیروي دریایی آمریکا، نبرد توفـان صـحرا، نبـرد آزاد    واژه هاي کلیدي : 
سازي عراق 

پژوهشگر معاونت پژوهش دافوس آجا-1

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1385بهار
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مقدمه 
فرماندهان  و استراتژیست هاي دریایی ایاالت متحده آمریکا، پـس  
از جنگ سرد و فراگیري درس هاي دو جنگ خلـیج فـارس، بـه بـازبینی     

ر طول جنگ سرد، نیـروي دریـایی   داکترین دریایی آن کشور پرداختند. د
آن کشور نیرویی خود مختار بود و سـاختار آن بـر مبنـاي احتمـال یـک      
درگیري گسترده دریایی با ابر قدرتی همتراز در آبهـاي نیلگـون طراحـی    
گردیده بود. همچنین در استراتژي هسـته ایـی آمریکـا ، نیـروي دریـایی      

یـک رویـارویی هسـته    مسئولیت خطیر وارد آوردن ضربه دوم اتمی را در
، 1حضور نیروي دریایی آمریکا در عملیات آزادي عراقایی بر عهده داشت. 

2ادامه طبیعی سیاست ها و ایده هایی بود که پس از نبـرد توفـان صـحرا   

تکامل یافتند. عملیات دریایی در این نبرد بر مبناي اسـتفاده گسـترده از   
ر گردیـد کـه از طریـق    موشک هاي کروزو آتش ناوهاي هواپیمـابر اسـتوا  

ساختار ساحلی فرماندهی و کنترل هدایت می شدند. در سـالهاي آغـازین   
قرن بیست و یکم، استعداد نیروي دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس از 
ناوگان ششم مستقر در مدیترانه فزونی گرفت. پـس از جنـگ اول خلـیج    

فیـت ناکـافی   فارس تعداد اندك جنگ افزارهاي هدایت شونده دقیـق، ظر 
لجستیکی و امکانات ضعیف ضد مین به عنوان نواقص مدنظر قرار گرفتند 

و تالش فرماندهان دریایی معطوف به رفع آنها گردید. 

نقش نیروي دریایی در عملیات آزاد سازي عراق :-2
، جنگ با حمله به مراکز فرمانـدهی و کنتـرل   2003مارس 19در 

شک هاي کروز تاما هاوك آغاز گردید. از عراق، عمدتاً از طریق حمالت مو

1 - Iraqi Freedom Operation
2 - Desert Storm Battle
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پایه نیروي دریایی، هماهنـگ  -همان ابتدا عملیات هوایی جنگنده هاي ناو
با نیروي هوایی و نیروي زمینی، اثر بسـیار مهمـی را در ادامـه نبـرد ایفـا      
نمودند. تفنگداران دریایی از طریق دره رود دجله و نیروي زمینی از طریق 

روي به سوي بغداد ادامه دادند. دره رود فرات به پیش
ناوگان نیروي دریایی که پشتیبانی نبرد زمینی و هوایی را به عهده 

نـاو مسـتقر در خلـیج فـارس و شـرق مدیترانـه       200داشت، مشتمل بـر  
فروند در 2فروند درخلیج فارس و 4می گردید. شش فروند ناوهواپیمابر (

ر لجسـتیکی در منطقـه حضـور    فروند شناو65فروند ناو و 70مدیترانه) ،
ناو جنگی و لجستیکی، استرالیا، لهسـتان و اسـپانیا   40داشتند. بریتانیا با 

تیم غواصی مین روب نیز در منطقه مستقر بودند. 9ناو و همچنین 5با 
استعداد چنین ناوگانی تقریباٌ برابر با جنگ اول خلیج فـارس بـود.   

هاي کـروز و هواپیماهـاي   عملیات اصـلی نیـروي دریـایی، پرتـاب موشـک     
جنگنده و همچنین کمک در عملیات نیروي مخصوص، مین روبی، آمـاد،  

اسکورت و بهداري را شامل می گردید. 

هواپیمابرها:-3
دهه 6هواپیمابرها، به عنوان ستون فقرات نیروي دریایی آمریکا در 

درصـد سـورتی هـایی    21گذشته، عنصر عمـده ایـی در عملیـات بودنـد.     
) از طریق ناوهاي هواپیمابر انجام گردیدند. 8900ات هوایی (عملی

فرماندهان ارشد نیروي دریایی، پیش از این نبـرد بـر ایـن عقیـده     
بودند که خلیج فارس بدلیل عمـق انـدك ، دهانـه باریـک تنگـه هرمـز و       
محدود بودن آبهاي قابل نـاوبري بـراي ناوهـاي هواپیمـابر مناسـب نمـی       

کـه آمریکـا شـاهد    80و دهـه  70لتهاب اواخر دهه باشند. در سالهاي پرا
کاهش واردات نفت، سقوط شاه، بحران گروگانگیري و جنگ ایران و عراق 
بود، ناوهاي هواپیمابر، با در نظر گرفتن خطر موشکهاي ساحل بـه دریـا و   
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مین هاي ایران و همچنین خطرات ناشی از عمق کم خلیج فارس، از ورود 
و نیروي دریـایی، آنهـا را در دریـاي عـرب نگـه            به آن پرهیز می نمودند

براي چنـد  1، هواپیمابر ایندیپندنس1990می داشت. هنگامیکه در اکتبر 
روز وارد خلیج فارس شد، این مسئله بعنوان یـک نقطـه عطـف محسـوب     

گردید. 
در اواخر جنگ سرد نیروي دریایی آمریکا در رزمـایش هـاي خـود    

پیمابرها را در آبهـاي محـدود ماننـد فیوردهـاي     قصد داشت تا کارایی هوا
مورد آزمایش قرار دهد. بدین ترتیب  ثابت 2نروژ، جزایر ژاپن، اژه و آلوتین

گردید که هواپیمابرها در آبهاي کم عمق ساحلی قادر بـه انجـام عملیـات    
می باشند. عملیات هواپیمابر در آبهاي بین المللـی نزدیـک سـاحل، ایـن     

ان سیاسی می دهد تا بدون نیاز به مشاجرات دپیلماتیک امکان را به رهبر
براي استقرار نیروها در خشکی ، قدرت مـانور خـود را در تصـمیم گیـري     
افزایش دهند. در دو جنگ خلیج فارس، نیـروي دریـایی حضـور مسـتمر     
هواپیمابرها را حفظ نمود، بگونه ایکـه بـر خـالف دوران جنـگ سـرد، در      

لیات دریایی توسط آنهاکـامالً عـادي گردیـده    ، عم21سالهاي آغازین قرن 
اند. 

طراحان نبرد دریایی آمریکا، هم اکنون مناطق خلیج فارس با عمق 
و فضاي عملیاتی مناسب براي مانور را شناسایی نموده و آن مناطق را بـه  
عنوان فضاي عملیاتی هواپیمابرها مشخص کرده اند کـه در آنهـا هـر نـاو     

مستقر در آنها در هماهنگی با دیگر هواپیمابرها، هواپیمابر و جنگنده هاي
عملیات دریایی را انجام می دهند. با فراگیري درسهاي جنـگ اول خلـیج   

نـاو هواپیمـابر کیتـی هـاوك، کانستلیشـن و آبراهـام       3فارس، هنگامیکه 

1 - Independence
2 - Aleutian
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بـراي شـرکت در نبـرد دوم خلـیج فـارس عـازم منطقـه شـدند،         1لینکلن
ات دریایی توسـط چنـد نـاو هواپیمـابر در     طراحان عملیات از امکان عملی

آبهاي کم عمق و در مناطق سـاحلی جهـت یورشـهاي هـوایی، اطمینـان      
حاصل نموده بودند. 

:2حمالت موشکی تاما هاوك-4
عالوه بـر کـارایی و تابمنـدي هواپیمابرهـا در آبهـاي کـم عمـق و        

ت ساحلی، دومین درس از عملیات توفان صحرا، موفقیت اثبات شده حمال
موشکهاي کروز می باشد که در جنگ دوم خلیج فارس نیز نقش مهمی را 

حمله موشکی بر ضـد عـراق انجـام    800ایفا نمودند. در این نبرد بیش از 
گرفت. شناورها و زیردریایی هاي نیـروي دریـایی، موشـکهاي کـروز را بـا      
دقت نقطه اي در مسیر و ارتفاع برنامه ریزي شده به سوي هدف آتش می 

دند. نمو
هدفهاي نقطه ایـی پـر ارزش از جملـه    اهداف این موشکها معموالً

ــامل      ــوایی را ش ــد ه ــاي پدافن ــایت ه ــرل و س ــدهی و کنت ــز فرمان مراک
می گرددیدند. پس از عملیات توفان صحرا و اثبات کارایی ایـن موشـکها،   
آمریکا تالش مضاعفی را براي افزایش بقاءپـذیري و تابمنـدي آنهـا، آغـاز     

گونه اي که ثمره آن در جنگ دوم خلیج فارس به خوبی نمایـان  نمود به 
گردید. 

از پیشرفت هاي حاصله می توان به ارتقاء افزایش ضریب اطمینـان  
و افزایش سرعت برنامه ریزي سامانه هدایت این موشک اشاره نمود. نمونه 
قبلی که درعملیات توفان صحرا استفاده گردید بر سامانه هـدایت توسـط   

1 -Kitty Hawk, Constellation, Abraham Lincoln
2 - Tomahawk
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گر که می توانست عوارض جغرافیایی و نقشـه توپـوگرافی برنامـه    مقایسه
ریزي شده در حافظه موشک را مقایسه نماید، بنا شده بود. ایـن سیسـتم   
قدیمی بسیار کند بود و برنامه ریزي آن براي یک حمله، چند هفته طول 

بـراي  1GPSمی کشید. پس ازتوفان صـحرا، نیـروي دریـایی از سیسـتم     
، بـه دلیـل سـادگی    2003ز اسـتفاده نمـود. در سـال    هدایت موشک کرو

، تنها چند ساعت براي برنامه ریزي پرتـاب موشـک   GPSسیستم هدایت 
کافی بود. این زمان کوتاه برنامه ریزي، طراحـان را قـادر مـی سـاخت تـا      
اهداف جدید پرارزش را با دقت نقطه ایی بموقع مورد اصابت قـرار دهنـد.   

ن اطالعات ارتش آمریکا دریافـت کـه صـدام    به عنوان مثال هنگامیکه رک
حسین براي چند ساعت در کاخی در حومه بغداد به سر خواهد برد، کـاخ  

مورد هدف موشک هاي کروز قرار گرفت. 

:2دقیقمهمات -5
اگرچه نمی توان جنگ دوم خلیج فارس را به عنوان الگـویی بـراي   

نیاز به پیشرفت و جنگ هاي آینده در نظر گرفت، لیکن حوزه هایی را که
تحقیق و توسعه دارند، مشخص کرد. از جمله  می توان به مهمات هدایت 
شونده دقیق، فرماندهی و کنترل مشترك و یکپارچه، عملیات ضـدمین و  

ترابري دریایی اشاره نمود. 
است که نیروي دریـایی آمریکـا نیـاز    مهمات دقیق یکی از مواردي

یعنی 17000عملیات توفان صحرا تقریباً مبرم به آن را دریافته است. در 
% مهمات بکار گرفته شده، از نوع دقیق بودنـد. در جنـگ دوم   10کمتر از 

سوم مهمـات از نـوع دقیـق بودنـد و فرمانـدهان      دوخلیج فارس ،بیش از

1 - Global Positioning System
2 -Precision Munitions
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تالش بسیاري نمودند تا جنگنده هاي خود را مجهز به این گونـه مهمـات   
درصـد از بمبهـاي لیـزري بکـار     5نهـا  نمایند. در عملیات توفان صـحرا، ت 

گرفته شده در نبرد، توسط جنگنده هاي نیروي دریایی بکار گرفته شـدند  
و فرماندهان عملیات مشترك اهداف کم اهمیت تري را به نیروي دریـایی  
اختصاص دادند در حالیکه اهداف پرارزش اغلب به نیروي هوایی اختصاص 

داده می شد. 
دریافتند که می بایست مهمـات دقیـق و   پس از جنگ، فرماندهان 

همچنین تعداد جنگنده هایی راکه قادر به حمـل آنهـا هسـتند، افـزایش     
، توان نیروي دریایی براي انجام حمـالت بـا مهمـات    1994یابند. در سال 

قـادر  "1A-6اینترودر "تنها جنگنده  1991برابر شد. در سال 3دقیق،  
، 1994ورت خودمختار بود. در سال به حمل و پرتاب بمبهاي لیزري به ص

جایگزین اینترودر گردید. F-18جنگنده هورنت 
پس از توفان صحرا تقاضا نه تنها براي افزایش مهمات دقیـق بلکـه   
براي افزایش آن دسته از ایـن گونـه مهمـات کـه قابـل پرتـاب در هـواي        
نامناسب می باشند، افزایش یافت. انواع قدیمی آن بر مبناي تـابش هـدف  

توسط لیزر استوار گردیده بود. در بیشتر موارد خلبانان مجبـور بودنـد تـا    
تماس بصري را با زمین حفظ کنند. در توفان صـحرا  خلبانـان در ارتفـاع    
پایین و یا درشرایط مه آلود ، قادر به پرتاب این بمبها نبودنـد. در نتیجـه   

نتیجـه در  نیاز به جنگ افزارهاي دقیق همه شرایطی،  ظـاهر گردیـد. در   
فاصله زمانی بین دو جنگ، تالشـها بـراي تجهیـز جنگنـده هـاي نیـروي       
دریایی به جنگ افزارهاي دقیق همه شرایط جوي و در طول شبانه روز با 

3JSOWو 2JDAMبه جاي هدایت لیـزري، ، ماننـد   GPSاستفاده از 

1 - Intruder A-6
2 - Joint Direct Attack Munition
3 - Joint Standoff Weapon
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در بمبهاي دقیـق، باعـث تکامـل سـامانه     GPS،افزایش یافت. استفاده از 
ت موشکهاي کروز گردید. این پیشرفتها موجب شدند تا امکان تجهیز هدای

و GPSسیسـتم هـدایت   همچنینبمبهاي معمولی به بالکهاي کنترلی و
فراهم آید. JDAM)ناوبري و تبدیل آنها به بمبهاي دقیق (

نظر به اینکه این گونه بمبها، سامانه رانشی ندارند مـی بایسـت در   
. آنگاه بالکهاي کنترلی آن را بـه محـل دقیـق    چند مایلی هدف رها شوند

هدایت می نمایـد. درجنـگ دوم خلـیج فـارس     GPSتعیین شده توسط 
از این بمبها استفاده گردید. 6500بیش از 

در عملیاتی که امکان ریسک باالیی داشت، از نوعی دیگـر از بمـب   
اسـتفاده  JSOW)که به جاي بالک کنترلی، داراي بال کـوچکی اسـت (   

مـایلی هـدف   40پوندي توسط هواپیما در فاصله 1000دید. این بمب گر
هـدایت          GPSرها می شود و سپس بمـب هماننـد یـک گالیـدر توسـط      

می شود. به عقیده کارشناسان نظامی این بمبها کارایی مطلـوبی را نشـان   
داده اند و پیش بینی می گردد که در جنگهاي آینده نیز، نقش مهمـی را  

ایند. ایفا نم
تالش بـراي توانمنـد سـاختن آنهـا     عالوه بر افزایش مهمات دقیق،

JSOWاصابت به چند هـدف، نیـز مضـاعف گردیـد. بـراي مثـال       جهت

بمـب  145می تواند مهمات ضد زره را جهت هـدفگیري چنـدتانک و یـا    
کوچک را در نزدیکی هدف رها نمایـد. بنـابراین اکنـون دیگـر صـحبت از      

ء هر هدف نیست بلکه صحبت از تعداد اهـداف بـه ازاء   تعداد سورتی به ازا
هر سورتی مطرح می باشد. این مهمات نوین توان نیروي دریایی را بـراي  
انهدام اهداف به گونه بی سابقه ایی افزایش داده است. لیکن تـوان اصـلی   

براي انجام عملیات در منطقه خلیج فارس حاصل جنـگ افزارهـاي نـوین     
سیاسی به امکانات ساحلی کشورهاي جنـوبی خلـیج   نبود بلکه دسترسی  

فارس است که باعث شد تا امکان انجام عملیات موثر فراهم آید. 
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دسترسی ساحلی:-6
میالدي، نیروي دریایی آمریکا، بغیر از بحرین به هـیچ  70در دهه 

یک از بنادر و امکانات ساحلی خلیج فـارس دسترسـی نداشـت. حتـی در     
ایی آمریکا در جنگ ایران و عراق، تانکرهاي کـویتی را  زمانیکه نیروي دری

اسکورت می نمود، امکان استفاده از بنادر آن کشور را نداشت. اما پـس از  
عملیات توفان صحرا اوضاع دگرگون گشت. 

توانایی پشتیبانی یک ناوگان عظیم در منطقه ایی دور نظیر خلـیج  
روزي آمریکـا بـر   فارس یک پدیده نوین محسوب می گردد که حاصل پیـ 

می باشد. علی رغم تمایل نیروي دریـایی آمریکـا بـراي    91عراق در سال 
ایجاد پایگاه دائمی در کشورهاي عربی خلیج فارس، تنها بحـرین و عمـان   
پیش از عملیات توفان صحرا به آمریکا مجوز استفاده از امکانات ساحلی را 

از تمـام زیرسـاختهاي   ، نیروي دریایی آمریکا 2003دادند. لیکن در سال 
کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس اسـتفاده نمـود. بـراي مثـال     
هزاران تن مهمات و تـدارکات دربنـادر کویـت تخلیـه گردیـد. طراحـی و       
اجراي عملیات هوایی که نیروي دریـایی نقـش مهمـی در آن داشـت ،در     

د پایگاه هوایی شاهزاده سـلطان در حومـه ریـاض انجـام گردیـد. در سـتا      
ساحلی ناوگان پنجم نیروي دریایی آمریکا مستقر در بحرین، فرمانـدهان،  

"العدیـد "ناوگان دریایی را سازماندهی و اداره نمودنـد. در پایگـاه هـوایی    

واقع در قطر،فرماندهان مرکز فرماندهی، تالش هاي فرماندهی و کنترل را 
نیـز در  نیروي ائتالف،  عهـده دار بودنـد. امـارات    250000جهت هدایت 

، بازدید و تعمیر هواپیما برها را در بنـدر جبـل علـی پـذیرا     90طول دهه 
گردید. در این دهه، همچنین امارات پشتیبانی سوختگیري جنگنده هـاي  
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نیروي هوایی و دریایی را جهت حفاظت از منطقه پرواز ممنوع در جنـوب  
عراق به عهده گرفت. 

P-3مسیره عمان، عملیـات  هاي نیروي دریایی آمریکا نیز از بندر
انجام  می دادند. بنابر ایـن، توفـان صـحرا بـه عنـوان      90را همچون دهه 

کاتالیزوري که امکان دسترسی نیروي دریایی آمریکا به منطقـه را فـراهم   
می آورد، در نظـر گرفتـه مـی شـود. بحـران هـاي پـس از سـقوط شـاه،          

و اشغال کویت گروگانگیري، جنگ ایران و عراق، حمله به تانکرهاي نفتی
باعث گردیدند تا طراحان نیروي دریایی آمریکا به این نتیجـه برسـند کـه    
آمریکا نیاز به حضور بالقوه نظامی در منطقه دارد. لـیکن دو عامـل عمـده    
برضد این ضرورت خودنمایی می نمودند. افکـار عمـومی آمریکـا مخـالف     

می باشـد و  هرگونه استقرار و حضور نظامی گسترده در منا طق خطرناك
دیگر اینکه حتی در صورت رفع موانع سیاسی، حضور گسترده نظـامی در  
منطقه، از نظر کشورهاي خلیج فارس امري نامطلوب محسوب می گردد. 

تا طراحـان نظـامی آمریکـا بـه فکـر ایجـاد       نداین عوامل باعث شد
مفهوم نیروي واکنش سریع بر پایه نیرویی با تحرك باال که می توانـد بـه   

رعت پرسنل نظامی را از نقاط دوردست به منطقه منتقل نماید، بیافتند. س
آمریکا در منطقه منجر شد کـه از  1این مفهوم به ایجاد فرماندهی مرکزي

طریق آن، آمریکا جنگ دوم خلیج فارس را هدایت نمود. 

فرماندهی و کنترل:-7
و از توفان صحرا درسهاي بسـیاري در رابطـه فرمانـدهی و کنتـرل     

رابطه نیروي دریایی با دیگر نیروهـا در یـک عملیـات مشـترك فراگرفتـه      
شدند. نبرد توفان صحرا اولین عملیات نظامی در مقیاس گسترده پـس از  

1 - Central Command (CENTCOM)
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1986در سـال  1نیکولز-فروپاشی اتحاد شوروي و تصویب الیحه گلدواتر
در می باشد.این امر باعـث گردیـد تـا  فرمانـدهان ارتـش هرچـه بیشـتر        

یکپارچگی نیروي دریایی با سایر بخشهاي نیروهاي مسلح آمریکا بکوشند. 
در دوران جنگ سرد، آموزش و داکترین نظـامی نیـروي دریـایی تـا حـد      
زیادي بر محور گروه هاي رزمی هواپیمابر که در آبهاي آزاد و نیلگون، دور 

نجـام  از کرانه هاي ساحلی، می توانستند یک نبرد دریـایی را مسـتقالنه ا  
دهند، استوار گردیده بود. 

شش ماه پیش از آغاز عملیـات توفـان صـحرا، فرمانـدهان نیـروي      
براین، دریایی دریافتند که چنین تاکتیکی دیگر کارایی الزم را نـدارد. بنـا  

بازبینی در داکترین نیروي دریایی آغـاز گردیـد. در دوران پـیش از آغـاز     
نبرد، خلبانان نیروي دریایی عدم رضایت خود را نسبت به گردن نهادن به 
مقررات نیروي هوایی، ضرورت هاي عملیاتی جهـت یکپـارچگی بـا سـایر     
نیروها، اقدامات مشترك سوختگیري، عملیات نجات و جسـتجو و مراحـل  

الزم براي هشدار اولیه، نشان دادند. 
نیکولز که آغاز گر تغییرات گسترده در مراکز دفاعی -قانون گلدواتر

دریـا بـا دیگـر    -در بیش از یک نسل بود، ضرورت یکپارچگی عملیات هـوا 
نیروهاي مسلح را تقویت نمود. به جاي عملیات مستقل که نیروي دریایی 

صحرا، عملیات هوایی آن تحت کنترل در گذشته انجام می داد، در توفان
فرماندهی مشترك عنصر هوایی به فرماندهی یک افسـر نیـروي هـوایی و    
ستادي مرکب از افسران هوایی و دریایی، انجام گرفت. در ابتدا فرماندهان 
دریایی نسبت به از دست دادن کنتـرل نیروهـاي خـود ابـراز ناخشـنودي      

وایی در پاسخ به فضاي عملیـاتی  نمودند. به عقیده منتقدین، طرح هاي ه

1 -Goldwater-Nichols Act
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هوایی که در خلیج فارس بسیار متغیر بود، انعطاف ناپذیر بودند –دریایی 
و در نتیجه ناوهاي نیروي دریایی در خطر قرار می گرفتند. 

اگرچه در جنگ دوم خلیج فارس ،ارتباطات فرماندهی بین نیـروي  
کن در توفـان صـحرا   دریایی و فرماندهان جبهه نبرد بسیار نزدیک بود، لی

این چنین نبود که این حقیقت را منعکس می کرد که واقعیات جدیـد در  
یک عملیات مشترك درك نشده بودند. در هـر دو نبـرد، فرمانـده جبهـه     

ستاره نیروي زمینـی بـود. اگرچـه    4، یک ژنرال 1عملیات مرکز فرماندهی
اران انتخاب مـی  معموالً این فرماندهان از افسران نیروي زمینی و یا تفنگد

گردیدند، لیکن مانعی در انتخاب فرمانـدهان از نیـروي دریـایی و هـوایی     
وجود ندارد. 

عناصر مرکز فرماندهی، فرماندهان از چهار نیرو را در بر مـی گیـرد   
که نقش آنها مدیریت امکانات هر نیرو و فرماندهی هر بخش تعیین شـده  

دریـایی، مسـئولیت فرمانـدهی    از نبرد می باشد. براي مثال فرمانده عنصر 
شناورها و نبرد در دریا را عهده دار است. به همین صورت فرمانده عنصـر  
هوایی مدیریت جنگنده هاي نیروي هـوایی شـرکت کننـده در  عملیـات     

هوایی را بر عهده دارد. 
در توفان صحرا هنگامیکه فرمانده عنصـر هـوایی کنتـرل جنگنـده     

از عملیـات هـوایی بـه عهـده گرفـت،      هاي نیـروي دریـایی را در بخشـی    
اصطکاك به وجود آمد. عالوه بر آن رابطه فرماندهی مرکـز بـا فرمانـدهان    
عناصر،  انعطاف ناپذیر همراه با عدم اعتماد بـود. چنـین مشـکالت پدیـد     
آمده در فرماندهی و کنترل توفان صـحرا کـه ریشـه در اسـتقالل نیـروي      

ی با سایر نیروها داشت، در نبرد دریایی در اجراي عملیات و عدم یکپارچگ
دوم خلیج فارس رفع گردیدند. 

1 - Theater Commander of the Central Command
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:1ارتباطات-8
عالوه بر اینکه توفان صحرا باعـث پیشـرفت در یکپـارچگی نیـروي     
دریایی در عملیات مشترك گردید، این عملیات به ایجاد تحول در ساختار 
فرماندهی و کنترل و توسعه خطوط مسـتحکم ارتبـاطی بـین شـناورهاي     

حی و ایجاد ستاد دائمی عملیـات دریـایی نیـز کمـک نمـود. یکـی از       سط
، عدم توانایی هواپیمابرهـا در دریافـت حجـم    1991معایب عمده در نبرد 

زیادي از اطالعات از مراکز فرماندهی مشترك بود. نیروي دریایی به دلیل 
تاکید سنتی آن در اجراي عملیات بـه صـورت مسـتقل، سـرمایه گـذاري      

ر ایجاد کانال عریض ارتباطی انجام نداده بود. چند ماه پس از چندانی را د
کـه قـادر بـه    2SHFپایان توفان صحرا، نیروي دریایی به برقراري کانـال  

انتقال حجم وسیعی از اطالعات بود، همت گماشت کـه باعـث گردیـد تـا     
پیوستگی با سایر نیروها و ظرفیت ارتباطی بـه نحـو چشـمگیري افـزایش     

ه امروزه، هواپیمابرها قادرند طرح هاي عملیات هوایی روزانه یابد. در نتیج
را در عرض چند دقیقه دریافت نمایند. 

در سالهاي بین دو نبرد، انتقال مرکز فرماندهی و کنترل شناورهاي 
بـه سـاحل،   "3السـال "دریایی مستقر در خلیج فارس، از ناو سرفرماندهی 

پیش از توفان صـحرا، سـتاد   باعث پیشرفت هرچه بیشتر ارتباطات گردید. 
فرماندهی در ناو السال مستقر بود. این ستاد در دهه هشتاد میالدي قادر 
بود تا ارتباطات دریایی را با تعداد اندك ناوهاي مسـتقر در خلـیج فـارس    

شـناور در منطقـه   200انجام دهد. لیکن در عملیات توفان صحرا بیش از 
رفیـت ارتبـاطی از طریـق یـک     حضور داشتند. بنابراین ضرورت افزایش ظ

ستاد مستقر در ساحل بیش از پـیش نمایـان شـد. حضـور دایمـی سـتاد       

1 - Communications
2 - Super High Frequency
3 - La Salle



150

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

فرماندهی در خشـکی، نتیجـه طبیعـی چنـین ضـرورتی بـود. در نتیجـه        
ارتباطات بین شناورهاي مستقر در منطقه و همچنین مراکز فرماندهی در 

واشنگتن و ستادهاي فرماندهی مرکزي به خوبی برقرار گردید. 
مهمترین تغییر در فرماندهی و کنترل حاصله از توفان صحرا، ایجاد 

بود. انتقال ستاد فرماندهی به ساحل ، 1995دوباره ناوگان پنجم در سال 
باعث گردید تا امکان اعزام و استقرار تعداد بیشتري از نیروهـا در منطقـه   

یـک  فراهم آید. این مسئله باعث گردید تا مدت ماموریت پرسـنل نیـز از  
سال به سه سال افزایش یابد. افزایش تعداد پرسنل الزمه پشتیبانی از زیر 

ساخت ارتباطی و تامین امکانات اطالعاتی بود. 
25، تعداد شناورهاي نیروي دریـایی معمـوالٌ از   90در اوایل دهه 

فروند تجاوز می نمود و نیاز به حضور بلند مدت در منطقه احسـاس مـی   
زیادي از شناورهاي نیروي دریایی در منطقـه اي دور  گردید. حضور تعداد 

از ایاالت متحده آمریکـا، مسـائلی مـرتبط بـا سلسـله مراتـب فرمانـدهی،        
ارتباطات و تدارکات را به وجود آورد. فرمانـدهی چنـین نیـروي عظیمـی     
چگونه می بایست انجام می گردید؟ توسط ناوگـان ششـم (مدیترانـه) یـا     

م)؟ بـه منظـور رفـع ابهامـات در فرمانـدهی و      ناوگان هفتم (اقیـانوس آرا 
کنترل، ایجاد مرز و حدود در نحوه فرماندهی ، مسئولیت ناوگـان نیـروي   
دریایی در سراسر جهان و حفظ پرستیژ افسران مستقر در خلـیج فـارس،   
ناوگان پنجم در بحرین مجدداً تاسیس گردید. ایـن امـر ثابـت نمـود کـه      

منطقه آماده گردیده است . آمریکا براي حضوري دراز مدت در 

لجستیک و ترابري:-9
مـیالدي،  80و 70همچنان که پیشتر گفتـه شـد، در دهـه هـاي     

آمریکا به این نتیجه رسید که     می بایسـت قـدرت خـود را در منطقـه     
خلیج فارس ظاهر ساخته و در وقایع خشکی اثـر گـذارد. بـا وجـود چنـد      
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ایل برخـی دیگـر بـراي پـذیرا     کشور عرب طرفدار شوروي سابق و عدم تم
شدن نیروهاي آمریکایی، مقامات دفاعی آمریکـا مـی بایسـت بـه توسـعه      
استراتژي که کامالً متفاوت با اسـتراتژي آنهـا در اروپـا و آسـیا بـود، مـی       
پرداختند. نیروهاي گسترده آمریکا در آلمان، ژاپن و کره ، بعنـوان عامـل   

، دولت 70اشتند. در پایان دهه بازدارنده در مقابل تهدید شوروي حضور د
کارتر عناصر کلیدي یک استراتژي را، کـه در توفـان صـحرا و جنـگ دوم     
خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفتند، تدوین نمود. این عناصـر مشـتمل   
بر لجستیک و ترابري دریـایی جنـگ افزارهـاي سـنگین زمینـی، آمـاد و       

ترابري هوایی به منطقه تجهیزات براي استفاده نیروهاي زمینی که توسط 
بحران اعزام می شدند، می گردید. 

این استراتژي نقش محوري را در پیروزي بر صدام در توفان صـحرا  
ایفاء نمود. در عرض هشت روز پس از تصمیم رییس جمهور وقـت جهـت   
اعزام نیرو به خلیج فارس، اولین محموله هاي تجهیـزات سـنگین زمینـی    

تی هاي تدارکاتی تفنگداران آمریکایی،  اصلی وارد عربستان گردیدند. کش
12ترین نقشها را در لجسـتیک ایفـا نمودنـد. ایـن ناوگـان تـدارکاتی، از       

فروندکشــتی تغییــر یافتــه تجــاري بــا خدمــه غیرنظــامی کــه در اختیــار 
اسکادرانهایی با فرماندهی افسران نیروي دریایی قرار گرفته بودند، تشکیل 

می گردید. 
دارکات جهــت پشـتیبانی توفــان صــحرا از طریــق  % تــ95بـیش از  

تدارکات دریایی انجام گرفت. گسترش و پیشرفت عناصر گونـاگون جهـت   
ایجاد سرپل دریایی یکی از اهداف عمده در سالهاي بین دو جنگ گردید. 

بیلیــون دالري را بــراي افــزایش 4/5، کنگــره بودجــه 90در دهــه 
تـرین عامـل در سـرمایه    ظرفیت تدارکات دریـایی تصـویب نمـود. عمـده    

roll-on/roll-offفرونـد           19گذاري تدارکات دریـایی، سـاخت   

5بزرگ با سرعت متوسط بود که باعث گردید ظرفیت تدارکاتی به میزان 
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میلیون فوت مربع افزایش یابد. چند فروند از این شناورها اولین محمولـه  
ز منـاطقی کـه ایـن    هاي نظامی را در جنـگ دوم تخلیـه نمودنـد. یکـی ا    

شناورهاي تدارکاتی در آن قرار دارند، جزیره بریتانیایی دیگو گارسـیا مـی   
باشد که در هر دو جنگ نقش عمده ایی را ایفا نمود. 

اهمیت دیگوگارسیا در نبرد آزادسازي عـراق،  تنهـا بـه امکانـات و     
تسهیالت تدارکاتی آن بر  نمی گردد، بلکه به وجود پایگـاه هـوایی تحـت    
فرماندهی نیروي دریایی آمریکا که نیروي هوایی نیز در آن سـهیم اسـت،   

از ایـن جزیـره بـه    B-52و B-2معطوف است. بمب افکن هاي دور برد 
مایـل  3000سوي عراق به پرواز در می آمدند. اگرچه فاصله آن از عـراق  

است، لیکن نزدیکترین پایگاهی است که از طریق آن هواپیماها بدون مانع 
توانند از مسیر هوایی به پرواز در آیند، زیرا در دیگر پایگاه ها نیاز بـه  می 

کسب مجوز جهت استفاده از مسیرهاي هوایی توسط سـایر کشـورها مـی    
باشد. باند فرودگاه موجود در دیگـو گارسـیا بلنـدترین در جهـان اسـت و      

ه طراري  شاتل اسـتفاد د تا ناسا نیز از آن براي فرود اضهمین امر باعث ش
نماید. 

عملیات ضدمین:-10
بدون تدارکات دریایی، پشتیبانی نیروهاي زمینی امکان پذیر نبود. 
در صورت انجام  عملیات موفقیت آمیز مین گذاري توسط عراق، تدارکات 
دریایی ممکن بود با شکست مواجه گردد. یکی از درسهاي توفـان صـحرا   

می باشد. وجود صـدها  احساس نیاز به یک برنامه جامع عملیات ضد مین
باعث گردیـد تـا فرمانـدهان    1991مین دریایی در ساحل کویت در سال 

ائتالف، فکر یک حمله آبخاکی گسترده را کنار گذارند. عالوه بر آن نیروي 
دریایی مجبور شد از فاصله دورتري از عـراق، عملیـات را انجـام دهـد. در     

ملـزم بـه توسـعه عملیـات     کنگره آمریکا، نیروي دریایی را 90اوایل دهه 
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ضدمین نمود. ثمرات این تالشها در جنگ دوم خلیج فارس نمایان گردید. 
زیرا عراقیها تقربگاه هاي ام القصر را مین گذاري نمـوده بودنـد. نیروهـاي    
ائتالف از بریتانیا و استرالیا تحت فرماندهی و کنترل ناوگان پنجم آمریکـا  

مرکزي انجام وظیفه می نمودند، در که به عنوان عناصر دریایی فرماندهی
فرونـد یـدك   2ساعت مینها را در آبراه مذکور خنثی نمـوده و  72عرض 

مـین را کـه احتمـاالٌ عـازم     200فروند قایق گشتی عراق حامل 6کش و 
مین گذاري بخش هاي  شمالی خلیج فارس بودند، بـه غنیمـت گرفتنـد.    

ایـن شـد تـا نیـروي     وجود تهدیدات مین هاي شناسایی نشده منجـر بـه   
دریایی آمریکا یـک برنامـه جـامع ضـد مـین شـامل ناوهـاي ضـد مـین،          

و پرسنل خنثی ساز را در منطقه بـه وجـود   H-53بالگردهاي مین شکار 
آورد. 

اگرچه اکثریت شناورها و بالگرد هاي ضد مـین شـرکت کننـده در    
نات که عملیات، از خاك اصلی آمریکا اعزام شده بودند، لیکن از برخی امکا

آمریکا به طور دایم در منطقه مستقر کرده بود، نیز استفاده شد. 
، دو فرونـد نـاو آمریکـایی بـه نـام هـاي تریپـولی و        91در جنگ 

پرینستون به مین برخورد کردند و بیلیونها دالر خسارت بـه بـار آمـد. در    
نیز تانکر بریجتون و فریگیت آمریکایی سـاموئل رابرتـز   88و 87سالهاي 

ز به مین برخورد کرده بودند. این وقایع باعث گردیدند تا طراحان نیروي نی
دریایی به ایجاد یک برنامه جامع جهت اقدامات ضد مین همـت گمارنـد.   

نیـروي دریـایی بـه طـور دایـم دو شـناور       95و 94در نتیجه در سال ها 
دو فروند دیگر را در بحرین مستقر نمود. 90ضدمین و در اواخر دهه 

نتیجه :-11
نیروي دریایی آمریکا ، درسهاي بسیار مهمی را از علمیـات توفـان   
صحرا فرا گرفت. عملیات دریایی در نبرد آزاد سازي عراق عمدتاٌ بـر پایـه   
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پایه در -بهره گیري گسترده از آتش موشک هاي کروز و جنگنده هاي ناو
ید.قالب ساختار مستحکم و یکپارچه فرماندهی و کنترل، استوار گرد

قابلیت حضورو نگهـداري  ناوگـانی عظـیم در فواصـل دوراز خـاك      
اصلی آمریکا نتیجه دسترسی به امکانات ساحلی در منطقه و ایجاد مجدد 

ناوگان پنجم مستقر در بحرین بود.
در شکل گیري نقش نوین نیروي دریایی آمریکا، کنگره آن کشـور  

صـحرا،در کمیتـه هـاي    نیز سهم بسزایی را ایفاء نمود. پس از نبرد توفان
تحقیق و تحفص کنگره، نواقصی چند از جمله تعداد ناکافی مهمات دقیق، 
قابلیت ضعیف مین روبی و عملیات ضد مین و همچنـین ظرفیـت انـدك    

ترابري دریایی، آشکار گردیدند.
در دوران پس از نبرد آزاد سازي عراق ، نیروي دریـایی آن کشـور   

واقع تغییرات گسترده ایـی مـورد نیـاز    چگونه می بایست شکل گیرد؟ در 
نمی باشد زیـرا فرمانـدهان نیـروي دریـایی بسـیاري از نـواقص و عیـوب        

مشاهده شده در نبرد توفان صحرا را رفع نموده اند. 
ارزیابی هاي  مقدماتی از عملکرد ارتـش  آمریکـا در عملیـات آزاد    

بـاالي  سازي عراق، حاکی از موفقیت شگرف آن اسـت. ایـن نبـرد، تـوان     
نظامی آن کشور در یکپارچگی عملیات هاي  زمینی و هوایی و لجسـتیک  

دریایی را اثبات نمود.
در صورت عملکرد مطلوب و موفقیت هر نیـروي نظـامی در نبـرد،     
نیاز به اعمال تغییرات کمتر احساس می گردد. بنابراین انتظار می رود تـا  

نبرد آزاد سازي عراق هرگونه تحول در نقش نیروي دریایی آمریکا پس از
تنها معطوف به تغییرات اندك براي اصالح اشتباهات جزئی گردد.  

احتماالٌ نیروي دریایی آمریکا تالش  خود را متوجـه بررسـی بهـره    
گیري از هواپیماهاي بدون سرنشین براي مراقبت و ارزیابی خسارات رزمی 
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هز به تجهیزات مجP-3و F-14و همچنین ادامه استفاده از هواپیماهاي
مخصوص اپتیکی ، خواهد نمود.

نیروي دریایی آمریکا همچنین ممکن است بـه مطالعـه و ارزیـابی    
بپـردازد. اگرچـه ایـن    JSOWو JDAMجنگ افزارهاي دقیـق ماننـد   

در همـه شـرایط جـوي را در    GPSجنگ افزارهاي نوین، قابلیت هدایت 
برابر اطالعات کسب شـده،  اختیار هوانوردان نیروي دریایی قرار داد، لیکن 

این جنگ افزارها در مواردي در معرض جمینگ دستگاه هـاي خریـداري   
شده توسط عراق از شوروي سابق، قرار گرفتند. 

از سویی دیگر امکان تجهیز این جنگ افزارها بـه قابلیـت گـزینش    
) وجود دارد. توسعه قابلیت ترابري دریـایی  GPSنوع هدایت (لیزري و یا 

ش خواهد یافت. در نبرد آزادسازي عراق، نیروي دریایی آمریکا بـا  نیز افزای
موفقیت کامل تعدادي کاتاماران  سریع السیر را با توانـایی طـی مسـیري    

گـره دریـایی (   40ساعت با سرعت متوسط 48مایلی در کمتر از 2000
یعنی دو برابر شناورهاي تدارکاتی متعارف) مورد آزمایش قرار داد. انواعی 

ر از این نوع شناورها نیز توسط نیروهاي مخصوص مورد استفاده قـرار  دیگ
گرفتند.

در پایان، می بایست به این نکته اشاره نمود کـه نبـرد آزاد سـازي    
عراق عمدتاٌ بر محور عملیات زمینی و هوایی استوار بود و نیـروي دریـایی   

ا یـک  آن کشور با یک تهدید دریایی مواجه نگردید. در صورت رویارویی بـ 
نیروي دریایی قدرتمندتر در جنگ آینده، می بایست مولفه هاي دیگـري  

را نیز مورد مطالعه قرار داد.  



156

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

References :

1] Nick Brown, "U.S. Navy leads the opening assault
on Baghdad," Janes Defence Weekly Online, 26

March 2003
2] Guy Toremans and Kathryn Shaw, "Iraq Crisis--
Orders of Battle," Janes Defence Weekly Online 2

April 2003
3] Marvin Pokrant, Desert Shield at Sea, Greenwood

Press. Westport CT, 1999
4] Commander William H. Johnson, U.S. Navy,
"UAVs Need Doctrine and Tactics," U.S. Naval

Institute Proceedings, April 2003


