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چکیـده:
میالدي و در پنج بخش جداگانه با شرحی از عملیات 1999المبث، مقاله زیر را در سال 

دست به اشغال کویت یازیده بود، 1991ق، که در سال در بُعد هوایی، علیه عرا“ طوفان صحرا”جنگی 
ارائه داده و سعی نموده به طور تلویحی نقش نیروي هوایی آمریکا را تا آنجا برجسته نشان دهد 

روزه بداند، و آن هم تنها با اشاره به 23که پیروزي سریع متحدین را مرهون جنگ هوایی 
گیري از تکنولوژي ایاالت متحده توانسته با بهرهاي از عملیات. به نظر وي نیروي هوایی گوشه

جدید استیلث و تجهیزات کنترل و مراقبت مستمر، از حالت تاکتیکی قبل از این جنگ، به ایفاي نقشی 
گیر کردن نیروهاي خصم و انهدام استراتژیک در میدان نبرد ارتقاء یابد. که پیامد آن زمین

ها به از حمله زمینی و رویارویی با اوست. سرفصلگسترده تجهیزات و ادوات جنگی دشمن پیش
“ کمال قدرت هوایی در عملیات طوفان صحرا”، “نیروي هوایی، جغرافیا و قدرت فضایی”ترتیب؛ 

جغرافیا به عنوان ”و “ قدرت فضایی به عنوان یک فعال کننده”؟ “هاي نیروي هوایی چیستتازه”، 
الذکر ها با دید فعالیت نیروي هوایی در عملیات فوقباشند که همۀ بخشمی“ یک عامل بازدارنده

اند.نگاشته شده
هاي کلیــدي: نیروي هوایی آمریکا، طوفان صحرا، قدرت فضایی، جغرافیا عامل بازدارنده، واژه

استیلث و برتري هوایی.

آموخته دکتراي مدیریت استراتژیکدانش-1

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386پائیز و زمستان 
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نیروي هوایی، جغرافیا و قدرت فضـایی
به طور تقریباً “ استراتژیک”ایی در تفکر دفاعیِ غرب، طی دوران جنگ سرد، نیروي هو

اي (استراتژیک) ايِ دور پروازِ بیـن قارههاي هستهها و سالحانحصاري در قالب بمب افکن
شد. لذا، چنین نیرویی صرفاً به عنوان یک عامل مهم و براي استفاده در دوران جنگ تعریف می

کارگیري آن فقط براي شد. هر آنچه کمتر از قدرت هوایی استراتژیک که، بمحسوب نمی
پشتیبانی از نیروهاي پیاده نظام، زرهی و مکانیزه در عملیات زمینی، با بکارگیري ترکیبی از 

تعریف و تلقی “صحنۀ جنگ”یا “ تاکتیکی”هاي متعارف بود، به عنوان قدرت هوایی سالح
توجه (Airman)شد. چنانکه در میان متخصصین امور دفاعی، حتی کارکنان نیروي هواییمی

اندکی به قابلیت بالقوة نیروي هواییِ سنتی در ایجاد نتایج استراتژیک، بدون وجود نیروهاي 
معطوف شده بود.(Joint)هاي مشترك زمینی در جنگ

به طوري شروع بـه تغییر نمـود که برخی از متخصصین هوانوردي 1980شرایط در دهۀ
ایی سنتـی را مستقیماً به پیشرفت کیفی در تواند نیروي هودریافتند تحوالت فنی دهۀ قبل می

(Theater Joint-Force)ها پیش، براي نیل به اهداف نیروهاي مشـترك صحنۀ نبرد توانائی

در تأیید این نظریه، باید اذعان داشت، عملیات نبرد هواییِ مستمر بر روي )2(مند سازد.بهره
واقعی در مهلک بودن و تأثیر خلیج فارس حاکی از یک دگرگونی 1991عراق، در جنگ 

باشد. دستیابی سریع متحدین به برتري و تسلیحات هوایی از زمان جنگ ویتنام تا کنون می
اي که و مهمتر از آن، نتیجه“ طـوفان صحرا”کنترل هوایی عراق، در خالل شب آغازین عملیات 

اهداف مشخص شده بعداً، این کنترل هوایی در ایجاد زمینه پیشروي سریع زمینی به سوي 
شد.هاي عصر قدرت هوایی محسوب میائتالف به ارمغان آورد، حاکی از آخرین دستاورد

جنبه غالب در بررسی پیامد آنی جنگ، حتی در میان متخصصین هوانوردي، اعتبار دادن 
به ائتالف نقش نیروي هوایی چند کشور، با حجم مسئولیت معین جهت دستیبابی به چنین 

ه و تعجب انگیزي در نبرد زمینی شد. این که اکثر ناظران بالدرنگ قاعده مهم پیروزي ساد
نمایند، اجراء شده توسط همۀ اجزاء نیروي متحدین در ایجاد شکست ارتش عراق را تصدیق می

به قدر کافی درست است. علیهذا نظر ارجح و غالب توسط مارشال بازنشسته نیروي هوایی 
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جنگ خلیج (فارس) ستایشی ”طور خالصه این طور ابراز شده که: به“ 1تونی میسون”انگلستان 
هاي نیروي از دیدگاه تئوریسین)3(“.آمیز از قدرت هوایی قرن بیستم را به نمایش گذاشتاغراق

هوایی آمریکا، تنها موضوع قطعی نشده از آن زمان تا به حال، این بود که چگونه عملیات 
هوایی را نشان داد بلکه غلبه قدرت هوایی و الگوي جدیدي نه تنها بلوغ قدرت “ طوفان صحرا”

ها و نیاز یک انتقال اساسی در نحوة هدایت بسیاري از جنگ”از عملیات جنگی را که حاکی از 
)4(بود به نمایش گذارد.“ به یک روش جدید تفکر درباره عملیات نظامی

ها را به برد منتهی واند جنگتهدف مقاله این نیست که بگوید؛ نیروي هوایی به تنهایی می
اند. در هاي طوالنی داشتهگوتر در این باره بحثکند. چرا که برخی از استدالل کنندگانِ رك

تواند یک فرمانده نیروي مشترك را در آینده، مورد مقابل، طیف شرایط ممکنی که می
هوایی به تنهایی توان گفت حضور نیروي  آزمایش قرار دهد به قدري متفاوت است، که نمی

هاي اخیر در در نبرد هوایی، همواره سبب تفوق و پیروزي سایر نیروها خواهد شد. پیشرفت
تجهیزات جنگ هوایی، با قابلیت بیشتري قدرت نفوذ نسبی جنگ افزارهاي هوایی را در مقایسه 

ر با قابلیت هاي دیگر نیروها افزایش داده است. با این حال هنوز نیروي هوایی یک ابزابا سالح
نبرد که براي هر عملیات جنگی قابل تصوري که فرمانده صحنۀکاربرد عمومی نشده است،

ممکن است با آن مواجه شود پاسخی ارائه کند.
هاي تاکتیکی عمده، همانند قبل، درگیر شدن همۀ بنا بر این اگر چه موفقیت در جنگ

هاي هوایی در فضایی طلبد، اینک قابلیتیاجزاي نیروها را با روش تیمی و به صورتی مناسب م
دهد که عملیات در مقابل دشـمنِ سازمان نیافته جدید به فرماندهان نیروهاي مشترك اجازه می

ها به طور مناسب بکار را با سرعت بیشتر و به طور مؤثرتر از پیش هدایت کنند. اگر این قابلیت
یق تشویق به فرماندهان براي درگیري و گرفته شوند، امکان حصول اثرات استراتژیک از طر

هاي پراکنده از هم با تلفات کم در نابودي یا خنثی کردن نیروهاي سطحی دشمن در محدوده
که ممکن است در غیر این - هاي بزرگ وجود دارد. بدین سان تهدید نیروهاي خودي،جنگ

1 - Vice-Marshal Tony Mason
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طر تحملِ تلفـات و خ- صورت مجبور به درگیري مستقیم با نیروي تقویت شده دشمن باشند
دهد. اینگونه عملیات نبرد هوایی استراتژیک، پیروزي سریع و آسانی را که به باال را، کاهش می

اند به منصۀ ظهور نخواهد آید افراد دوراندیش نیروي هوایی اوایل قرن بیستم وعده دادهنظر می
تر به تر و آسانسریعآورد. اما به عقیده یک ناظر مطلع، بهرحال چنین عملیاتی، پیروزي را 

)5(آورد تا جنگی که بدون وجود آن بر پا شود.ارمغان می

آید دلیلی بر اثبات ادعاهاي فوق بوده و بازبینی اوج قدرت هوایی بخشی که متعاقباً می
، و آنچـه را که سـالح هوایی امروزي را از سـالح “طوفان صـحرا”ائتالف در عملیات 

آمیز طـریق آزمون توانایی آن در کمک به ایجاد نتیجه موفقیتهمطرازش در دهۀ قبـل، از 
هاي اخیر در قدرت فضایی را کند مد نظر قرار داده و پیشرفتهاي مشترك متمایز میعملیات

به عنوان افزاینده اساسی توان قدرت هوایی، تقویت و تثبیت موقعیت نظـامی آمریکا در نقـاط 
نیروي هوایی در آن درگیر شده، در قالب یک که (Address Geography)خاص جهان

قید مداوم  بر قابلیت کاربرد و ارزش رزمی نیروي هوایی مورد ارزیابی قرار خواهد داد. 
کمال قدرت هوایی در عملیات طوفان صحرا

Air Power’s Accomplishment in “Desert Storm”
آغاز شد. 1991ژانویه 17دقیقه بامداد روز 2:38جنگ براي عراق در ساعت محلی 

از بالگردهاي آپاچی ارتش (Hellfire)فایر هاي هلها با شلیک موشکشروع تیراندازي
عراقی بود که (Acquisition Radar)یابایاالت متحده بر علیه دو سایت رادار هدف

این مأموریت اعالم هشدارهاي اولیه به سیستم دفاع موشکی و هوایی عراق را بر عهده داشتند.
در اولین ساعات، درست 15-ضربه باعث باز شدن کریدر هوایی براي حمله هواپیماهاي اف

هاي هاي ائتالفیون در حال اصابت به بغداد بود، بر علیه سکوهاي ثابت سایتزمانی که بمب
(دو فروند از ده فروند) 117-اف1موشکی سطح به سطح اسکاد شد. دو فروند جنگنده استیلث

160در یک حمله آغازین مرکز عملیات رهگیري را که حدود “ س”ه قبل از ساعت نُه دقیق

ان، ناپيدا و خفا يا نامرئي ميF-117ويژگي هواپيماي (Stealth)استيلث - ١ باشد.، به معين حركت دزدكي، 
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آنرا 1مایلی جنوب غربی بغداد واقع شده بود، نابود نمودند. که دو ایستگاه هشدار دهنده اولیه
گزارش کردند. سپس رهسپار بخش غربی عراق براي یک حمله ثانویه به مرکز عملیات 

دود بیست دقیقه بعد از این حمالت، دفاع هوایی عراق عمالً شدند. درح(SOC)2اي منطقه
کور شده و مراکز کلیدي کنترل فلج شدند. به طوریکه به موفقیت حمالت بعدي توسط سایر 

هواپیماهاي غیرِ استیلث اطمینان زیادي حاصل شد. 
ترین مقابله نظامی نیروهاي ائتالف، عبارت بود از: خنثیشروع حمله ضروريدر شب 

. این امر نیاز به بازداشتن سیستم 3SAMآور هاي زمین به هواي مرگکردن گسترده موشک
را در طول عملیات هوایی نمایان ساخت. (SEAD)4دفاع هوایی دشمن از انجام مأموریت 

معروف به AGM-88جِی با موشک سریع و پر سرعت ضد رادار 4-هواپیماهاي اف
5HARM(پارازیته کردن رادار) هاي واقعی رااکثریت شلیک همزمان با پشتیبانی جمینگ

انجام داد. حمالت بیشتري نیز توسط EA-6B، و C-130EEF 1116توسط هواپیماهاي 
هاي پرتاب شونده (چف) در هوا و فریبندهBQM-74هواپیماهاي بدون سرنشین جت مثل 

همان میزان که براي تحریک و گیج کردن رادارهاي ردیاب و کسب اطالعات عراق، به
1982سوریه روي فضاي دره بقاء در سال 6-هاي زمین به هواي ساماسرائیل بر علیه موشک

غافلگیري و غافلگیري و انجام داد، بکار برده شد. مفهوم اساسی عملیات عبارت بود از کاربرد ترکیبی از؛ 
به هاي دیگر از لحظات اولیه جنگ،توسط هواپیماهاي کوچک بدون خلبان و فریبندهفریبفریب

عراق براي افشاي SAMمنظور وادار کردن بیشترین تعداد ممکن از آتشبارهاي موشکی 
متحدین HARMهاي شکارچی شان بواسطه فعال کردن رادار آنها تا توسط موشکموقعیت

مورد اصابت قرار گیرند.

2- Early Warning station
2 - Sector Operation Center
3 - Surface to Air Missile
4 - Suppression Enemy Air Defence
5 - High-speed Anti Radar Missile
6 - C= Cargo, E = Electronic Capability, F= Fighter & A= Attacker
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هاي زمین هاي اولیه نبرد روي بازدارندگی دفاع مشترك بر خنثی نمودن موشککوشش
اي هدایت شونده راداريِ ارتفاع متوسط و زیاد متمرکز شد تا یک منطقه حفاظت شده را به هو

کنند، ایجاد براي هواپیماهاي متعلق به نیروهاي ائتالف که باالي ارتفاع ده هزار پایی پرواز می
اي بیش از دویست موشک ضد رادار در در حین این حمالت به طور همزمان در منطقه)6(کند.

ک شده بود. طی چهار ساعت اولِ جنگ، نزدیک به یکصد مورد انتشار امواج فضا شلی
مورد تنزل 15هاي متحدین ثبت شده بود که بعداً به رادارهاي دفاع هوایی عراق بوسیله حساسه

جمعاً بیشتر از پانصد موشک ضد )7(پیدا کرد، و پس از آن فقط بصورت پراکنده دیده شد.
ل جنگ شلیک شد. وکارکنان دفاع هوایی عراق به سرعت ساعت او24طی HARMرادار 

. فعال کردن رادارها به معنی قرار گرفتن در معرض یک حمله مرگبار استفعال کردن رادارها به معنی قرار گرفتن در معرض یک حمله مرگبار استمتوجه شدند که
در مجموع طی اولین شب، بیش از یکصد جنگنده نیروهاي ائتالف حمالت غافلگیرانه و 

قلب سیستم دفاع هوایی عراق ظرف قلب سیستم دفاع هوایی عراق ظرف ا، اي را انجام دادند. بنا به اظهار حکومت آمریکبازدارنده
سازي مؤثر خنثی. هدف تعیین شده نیروهاي ائتالف عبارت بود از چهار ساعت نابود شدچهار ساعت نابود شد

، که البته طی هشت ساعت اول ساعت اول شروع عملیات رزمی24فرماندهی و کنترل عراق در 
هوایی (عراق) هاي مجزاي دفاعدستیابی به این هدف حاصل گردید. بعد از اولین شب، بخش

در عملیات مستقل بکار گرفته شدند. به طوري که دیگر شبکه دفاع هوایی عراق به عنوان یک 
سیستم یکپارچه عمل نکرد. در نتیجۀ آموزش، تاکتیک و تجهیزات برتر، نرخ تلفات ائتالفیون 

ملیات ع1800در مقابل دفاع زمینی عراق تا انتهاي عملیات طوفان صحرا تنها یک هواپیما در
چهار برابر کمتر از نرخ تلفات آمریکا در برابر دفاع دشمن طی عملیات چهار برابر کمتر از نرخ تلفات آمریکا در برابر دفاع دشمن طی عملیات رزمی هوایی بود، یعنی 

گذرد.که یک نسل از آن میدر مقابل هانوي در خالل جنگ ویتنامدر مقابل هانوي در خالل جنگ ویتنامIIIIالین بِکر الین بِکر 
بینی کنترل مشترك هوایی در لحظات اولیه عملیات، براي تمامی مقاصد و اهداف پیش

Rolling)ل گشت. در تمایز کلی این عملیات با عملیات متوقف کننده شده، روي عراق حاص

Thunder) واقعاً هر مجموعه هدفی واقعاً هر مجموعه هدفی ، این بود که 1968تا 1965در برابر ویتنام شمالی از سال
با تأکید بر همزمانی حمله به در طرح حمله اصلی به عراق در اولین شب مورد اصابت واقع شد.در طرح حمله اصلی به عراق در اولین شب مورد اصابت واقع شد.

عملیات غافلگیرانه 812کثر نمودن تأثیر شوك وارده، رویهم رفته اهداف کلیدي به منظور حدا
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ساعت انجام شد. چنین شروعی در ابتداي عملیات طوفان صحرا در 24رزمی پروازي در اولین 
مقابل دفاع منفرد هوایی، آنرا به عنوان بزرگترین عملیات از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا 

ن هدایت شده است.کنون مطرح نموده که در تمامی جها
تأثیر عملیات کنترل هوایی مشترك طی چند روز اول جنگ خلیج (فارس) ماهیتاً 

گونه عملیات زمینی ضرورت پیدا نکند تا درگیر استراتژیک بود، چرا که آنها قصد داشتند هیچ
آن شوند، مگر آنکه حمالت هوایی نیروهاي ائتالف، نیروي زمینی دشمن را تا سطح مطلوبی از 

ها بخودي خود مؤثر بودند، اما به عنوان  ظر توان رزمی نابود کرده باشد. گرچه این موفقیتن
عملیاتی که نقش محوريِ بازي را بوسیله نیروي هوایی مشخص نمایند و سرنوشت نهایی جنگ 

شدند. در مقابل، آنها تنها یک شرط ضروري را تأمین کردند که نیروي را تعیین کنند تلقی نمی
را با حداکثر برجستگی، یعنی توانایی اش نمود قدرت هوایی حقیقیمشترك را قادر میهوایی

، )به واسطه حمالت دفع کننده دقیق(با مصونیت طور کامل وه خنثی کردن ارتش دشمن ب
کند.مطرح

سه عامل بهم پیوستند تا نیروي هوایی مشترك را قادر سازند که نیروي عراق را بحدي 
بسیار بتوانند با علم و یقین از آنکه با حریف،آغاز تهاجم زمینیبه محضا ضعیف نمایند ت

عملی شوند، به پیشروي بپردازند. اولین عامل عبارت بود از: آزاديِاي درگیر میمضمحل شده
هاي ضد هوایی تهاجمی عملیات رزمی مشترك بخشوبا سرکوب دفاع هوایی دشمن که 

ها یا ط جنگندهـبدون مزاحمت توسرادر ارتفاع متوسطفعالیت دلخواه امکان،هوایی
سازد. دومین عامل، تواناییِفراهمعراق يهدایت شونده راداریهاي ضد هوایموشک

مراقبت مشترك و سیستم راداري حمله به ي پرندهیک سکوحضورکه با بودغافلگیرسازي 
به فرماندهی نیروهاي ن مسئلهایپدید آمد. 1ساعت یازدهم، درE-8یا همان هواپیماي هدف 

غاز تا خاتمه به آید، صحنۀ جنگ و زمانِ آن را از آحداقل تلفات و کمترین زمان ممکن بدست میگیري از نبرد باهاي بزرگ که نتیجهدر جنگ-١
ساعت مجازي تقسیم کرده، که هر ساعت بیانگر یک واقعه یا رویداد رزمی مهم است. 24یک شبانه روز یا 

تقریباً در پایان هفته سوم یا در ساعت یازدهم E-8هواپیماهاي شود. کهساعت محسوب می4روز جنگ را به شش هفته تقسیم کنیم، هر هفته 43اگر 
وارد عربستان شده و عملیات خود را آغاز کردند. این هواپیماها اگر چه فقـط براي تسهیل پیشروي نیروهاي زمینی یا به عبارتی شروع جنگ زمینی جنگ 

.ارزنده در هموار نمودن پیشروي نیروهاي زمینی ایفا نمودندهفته در عملیات شرکت داشتند، اما نقشی دو فروند بوده و تنها دو
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میدان نبرد با وضوح کافی، و با درمشترك ائتالف اجازه می داد اهداف ثابت و متحرك را 
بزرگ، مشاهده کنند،  تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کرده و حمالت مرگباري الزممقیاس بقدر 

سوم عبارت بود از: علیه اهداف نیروي زمینی در شب یا روز به اجراء درآورند. عامل را بر
امکانات هواپیماهاي مجهز به بانبرد هوایی، ۀدر حین فاز آماده سازي صحنو شناسائی کشف 
براي یافتن (LGBS)1هاي هدایت شونده لیزريهاي مادون قرمز و قابلیت پرتاب بمبحساسه

هاي استتار شده دشمن، در مقیاس وسیع.یک تانکاو نابود کردن یک
جنگ حمله (پیشرو) درلبۀعنوان ه برا هوایی نیروي کیب با یکدیگر، این عوامل در تر

اتبا تأثیرزمانشده ظاهر نشده بود. همذکرمقیاس هرگز درطوریکه قبالًه ب،دادمشترك قرار
هاي هاي ائتالف و بمب افکنجنگندهتوسطمواضع نیروهاي عراق ۀجنبی بمباران بدون وقف

هوایی داشتند نیروي مسئولیت سنگینی در فعال کردن مفسرین،اهی قول شفه ، آنها بنا ب52- بی
یک پیروزي بزرگ و رسد، اساساًتا به محض اینکه زمان براي فشار زمینی نیروهاي ائتالف فرا

)8(د.شوآسان حاصل 

ژانویه یک حمله زمینی را با هدف تصرف شهر ساحلی الخفجی از جنوب 29عراق در 
را ظرف یک روز با شهریتان سعودي آغاز کرد. سربازان عراقشرقی کویت به داخل عربس

بدام انداختن دو گروه گشتی ناوگان ایاالت متحده اشغال کردند اما نیروهاي ائتالف به سرعت 
هاي هاي ائتالف یک موج ثانوي از ستونپس از آن خیلی زود، حساسه)9(آنان را بیرون راندند.

کشف کردند. ،شده به الخفجی عازم بودندورهاي حملهمنظور تقویت نیروه عراق را که ب
عرب را مشتركدن آن بخش از فرماندهی کرسرگرم ، اوالًقصد عراق از این عملیاتاًظاهر

وادار کردن ائتالف به ثانیاًو ،که در طول ساحل شمالی عربستان سعودي موضع گرفته بودند
با بخاك مالیدن پوزه آمریکا حداقل کردورود در یک جنگ زمینی که بدین طریق سعی می

آمریکا باشد بدست آورد.حامی امتیازي را که داراي اثر سیاسی بدي بر جبهه 

1 - Laser Guided Bomb
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حال حرکت در ابتدا به عالئم نیروهاي در(TACC)1مرکز کنترل هوایی تاکتیکی 
جهت گشت زنی،حال نسورهاي موجود در هواپیماهاي درواکنشی نشان نداد زیرا سعراق،

مناطقی به سمت غرب متمرکز شده هاي اسکاد (متحرك) برجوي سکوهاي موشکجست
انتظار یک ،بودند. درعین حال فرماندهان ارشد ائتالف علیرغم حمله ابتدایی عراق به الخفجی

لیکن .حرکت اصلی علیه عربستان سعودي را توسط نیروهاي عراقی مستقر در کویت نداشتند
گیري حال شکلژانویه در30شببزرگ عراق درینی نسبتاًکه معلوم شد پیشروي زمهمین

را به سمت J-STARS2هواپیماي ، (TACC)است، افسر ارشد مرکز کنترل هوایی تاکتیکی 
هاي ائتالف براي درگیري با اهداف زمینی شرق برگردانده و شروع به فراخوانی جنگنده

با ارزیابی 3شگر چارلز هورنرسرل،نیروي هوایی مشتركفرمانده د. نموکویت متحرك در
ي هابا نیروي هاي عراقی قبل از درگیرفرصت را براي درگیري با ستونفوراًنیروهاي عراق،

هاي نزمینی ائتالف غنیمت شمرد. او بیش از یکصد و چهل فروند هواپیما را بر ضد ستو
لشگرهاي سوم زرهی و پنجم مکانیزه بسیج نمود.؛پیشرونده عراق شامل

در .ت هوایی تأمینی مداوم در سراسر شب و تا نزدیک پایان روز بعد ادامه یافتحمال
، نیروهاي عراق هرگز شانسی براي به صحنۀ نبردهاي متحدینبازگشت به موقع جنگندهۀنتیج

تجمع قوا و حمله مجدد بدست نیاوردند.
ن پیشرونده تقریبا ستو،هوایی ائتالف مشخص شد که نیروي با فرونشستن گرد و غبار

ه است.ندگان آنها را نیز مجبور به یک عقب نشینی ناقص نموداکرده و بازممضمحلراعراق 
عراده توپ و آتشبار متحرك، در اثر حمالت دقیق 89دستگاه نفربر، 147تانک، 357در کل 

شدند. البته آین آمار بدون احتساب دیگر تجهیزات واحدهاي گارد ریاست جمهوري نابود
بعدهادر جنگ ایران و عراق جنگیده بود در شمال است. یک افسر اسیر عراقی که قبالًرمستق

1 - Tactical Air Control Center
2 - Joint- Surveillance & Target Attack Radar Systems (E-8 Aircraft)
3 - Charles Horner
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ائتالف در الخفجی هوائینیروي ادعا کرد که تیپ او ظرف پانزده دقیقه بیشترین صدمات را از 
سال جنگ در مقابل ایران تجربه نکرده بود.8که در متحمل شد بطوري

مجهز آمریکا،نیروي هوایی 111-افی، هواپیماهاي کوتاهی پس از تجربه الخفجمدت
مله به نیروهاي زرهی حبراي GBU-12نوع از پوندي500هاي هدایت شونده لیزريبمببه

ریزي شده بود و نه نه از قبل طرحیتاکتیکچنینشدند. روانهکویتدشمن در صحنه عملیات 
و 1990ین ایده نخستین بار در دسامبر بود. بلکه ا111- افحتی بخشی از ایده عملیات ابتدایی 

تبلور یافت. در آن “ شترشب”رزمایش بنام یکدر “طوفان صحرا”پیش از آغاز عملیات 
هوایی آمریکا که به تجهیزات ناوبري مادون قرمز و نیرويهاي جنگنده،آموزشیموریتأم

هاي زرهی لشگر نیروعلیهبر .مجهز شده بودند(Targeting Pods)هاي هدفگیري محفظه
بود که مشخص شود آیا آنبه پرواز در آمدند. هدف این رزمایش خودشانهفتم ارتش 

مین دشمن را أخطوط تعلیهحمله1نع شبانهواهواپیماهاي مجهز به ناوبري مادون قرمز قادرند م
جنبی این دلیلبکار گیرند. یک دشمناي را بر ضد تجمع زرهی از بین ببرند و مهمات خوشه

مادون قرمز در فاصله زمانی نمایشکشف واضح خودروهاي زرهی روي صفحات رزمایش
تلفات (از دست دادن) انرژي حرارتی خودروها، کندتر نرخزیرا.غروب آفتاب و نیمه شب بود

طور هتوانند بن هواپیماها میاید که شمشخص ضمناً . استهاي صحراي پیرامونی از ماسه
به 2) را از ارتفاع متوسطPoint Targetsاي (علیه اهداف نقطهانهشبموفقیت آمیزي حمالت 

انجام برسانند.
تا امکان نداشتشد که هرگز مشخص“سپر صحرا”تشکیل نیروهاي دها حینبعالبته

کار گرفت. ه نشود این تاکتیک را بروشنجنگ که مشکالت ناشی از ارزیابی مطمئنِزمانی
انهدام الزمند برابر جدول زمانبندي و به سرعت ستتواننمیهم یروهاي متحدنسرویس اطالعاتی 

اند، منظور تجهیز شدهLANTIRNبري ارتفاع پست در شب، یعنی یاب و ناوبه سیستم هدف111-هاي افاز آنجا که بمب افکن-1
از رفع موانع شبانه با تأکید بر استفاده از این سیستم است.

LANTIRN= Low Altitude Navigation and Targeting at Night
ز در ارتفاع پست در شب نسبتاً زیادتر یابد، و خطرات پروااي در ارتفاع باال کاهش میاز آنجا که دقت عمل بمباران اهداف نقطه-2

است، امکان بمباران از ارتفاع متوسط یک موفقیت محسوب شده است.
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توسط ژنرال نورمن شدهطراحی مله هواییِاجراي حمنظور ه نیروهاي زمینی دشمن را ب
ید نمایند.أیفرمانده نیروهاي ائتالف تتسکفشوار

44که بطوري.موفقیت آمیز بودبسیاردر شب پنجم فوریه نبرد،ۀهنگامعملیاتیِارزیابی
- شده به افواگذار% حمالت 73.شدریزي هاي بعد برنامهسورتی پرواز دیگر براي شب

بر آن عالوهدشمن اختصاص یافت. زمینیبه نیروهاي (فرَگ)،هاي پروازياف در امریه111
هاي عراقی انجام دادند.تانکعلیهبر پرواز سورتی 664خدمه پروازي هوایی،روز نبرد23طی

با تفنگ بادي بود خلبانان ،هاي حلبی نازكبه قوطیتیراندازيجا که این تاکتیک یادآور آناز
دند.دالقب هاتانکدنگ دنگ کردن به معنیTank Plinkingرا آن111-اف

ئی گردید که قبال15ً-افو111-موریت جدید براي افأیک مپیدایش امر موجب این
گیرهدفدو وجودخاطره بآن اشاره نشده بود. هرگز در کتب تاکتیک حمالت هوایی به

در داد،، که دقت را افزایش میاف111- افهواپیماهايروي Snapshot1تیراندازي 
لیزري بر روي آتشبارها و جنگ افزارهاي ةبمب هدایت شوند140فوریه بیش از7و6هاي بش

46فوریه،14و 13هاي د. هفته بعد در شبه شفرو ریختعراقزرهی گارد ریاست جمهوري 
خودروي جنگی 132نموده و پرتابGBU-12تیر بمب 184اف، 111- فروند هواپیماي اف

طول در111- افهاي شکاري% از بین بردند. 72را با نرخ انهدام کلی (AFVs2)زرهی
نابودرا شده تخمین زده دستگاه6100از تعداد ،زرهی عراقجنگی خودرو 920جنگ،
متحدین درةکنندفوریه، تمامی هواپیماهاي شرکت 14تا ،نظر به اثربخشی تاکتیک)10(کردند.
این آمار .کردندخودرو زرهی را منهدم 1300کلتعداداًمجموعTank Plinkingعملیات

ئید شده است.أترسماً
ها آنبسیار عمیق بود. عراق کالسیک زمینیجدید بر نیروهاي این تاکتیک تهاجمیِثیرأت

و تجمع قوا ،روزها طی گرنسو اختفا در ایجادتوانند با تصور کرده بودند که میآن زمانات

1-Snapshotکند. معنی تکنیکی است که خلبان به محض دیدن هدف براي زمان کوتاهی به آن تیراندازي نموده و محل را ترك می
اي یا عکس فوري است.کلمه تصویر لحظه

2 - Armored Fighting Vehicles
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اظهار وارخالصهاف 111-تحمل نمایند اما چنانکه دو خلبان اف، حمالت رافقط در شب
نشان ماًأتوPlinkingTankوJ-STARSآنچه را که دو تاکتیک درگیري دقیق ؛داشتند
و اگر هم و پنهان شوند، خواهند مرد.اگر سربازان در زمین سنگر حفر کنند ”:کهبودن ایدادند 

اثر این عمل در رفتار دشمن، افزایش )11(.“میرندزودتر میبیایند حتماًبیروناز سنگرهایشان 
توانند در هرکه معلوم شد خودروها میکوشش بیهوده در سربازان بود. همینوحس نا امیدي 

یک تیرانداز به دیدآنها را ترك کردند. از خدمه،هاي مرگ عمل کنند دامنعنواه بلحظه 
ها ممکن است یک حرکت تاکتیکی بنظر و در این سطح، دنگ دنگ کردن تانکهدف

عد عد از باز بمسلماًدشمن،و دفع نیروهاي انهدامیک مفهوم عملیاتی براي عنوانه بکهحالیبرسد. در 
عراقیزرهی جنگی خودروهاي که قابلیت انهدام . باشدیمژیکژیکحرکتی استراتحرکتی استرات،،تیجهتیجهننو و ویژگیویژگی

چند روز پیاپی باقی ماند. در طیید و این میزان باال، انرسدستگاه500به بیش از را روزانه 
شدند. نمیواقع جدي توسط حمله هوایی مورد تهدید معموالًاهدافیچنین هاي پیشین،جنگ

)12(.“از طریق تهدیددشمنکردنفلج ”عبارت بود از یاتثیر نوظهور دیگر این نوع عملأت

هدایت،امروزه از نظر اکثریت مردمبینیم می، چنانچه موضوع را با دید محاسن مرور کنیم
منظور بیرون راندن ه ب،محدودیهدفبامتحدین توسط 1991سال درخلیج فارس جنگ

انگاشته سیاسیز یک موفقیت عمده اي کمتر اطور قابل مالحظهه بکویت،نیروهاي عراقی از 
هوایی، نیرويعملیات خیلی محدود در کاربرد یکعنوانه ب“صحراطوفان ”شود. عملیات می

برتري کسب سریعراي ـائتالف بتوانایی رزم هواییِ،اما بی نتیجه. در مقابل، همه چیز بود
پیش رویش نیز با جنگازهاي نظامی خوبی به او اعطا شده بود و هوایی بر دشمنی که کمک

ائتالف بتوانند یک نبرد زمینیي که نیروهاي حداطالع بود و سپس صدمه زدن به ارتش او تا 
،بینی شده کسب کنندپیشۀهفتدوساعت بجاي 100بدون خونریزي و تلفات واقعی را فقط در 

و قابلیت يالحظهرا در تاریخ عملیات هوایی سنتی نشان داد. ترکیب مراقبت یک کار بزرگ
و پس از .زمینی عراق در الخفجی منجر شدنیروهايثري علیه ؤنتیجه محمله دقیق که به چنین

هاي مدرن گردید. هوایی و زمینی در جنگآتشیک ارتباط جدید میان قدرت الگويآن 
گیري از روش قدیمی و بهرهبجايداد اجازهبود که ینتیجه همکاری،علت کلیدي این تبدیل
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به (Functional)عملی اقدامطریق آن ترکیب نیرو بتواند از،دشمنخسته کردن سنتی
هاي بود موشکقادردفاع هوایی ضدتسلیحاتشکست و دفع او بپردازد. همانگونه که اخیراً

شاندر اپراتورهایوحشتضد هوایی دشمن را نه با انهدام تک تک آنها، بلکه با ایجاد رعب و 
دقیقی که توسط سیستم راداري حمالتاز بازگشتن به مقر رادارها، خنثی کند. برهمین اساس 

دشمن را بالقوهتوجه سپاه ،گشتامکانپذیر(J-STARS)حمله به هدف و مراقبت مشترك 
براي مخفی شدن داشته مکانیتوانند یک پناهگاه شبانه و یا به این نکته جلب کرد که دیگر نمی

موجب یک حمله ،حرکتهمان زمان نیز پی بردند که هرگونه کوشش براي باشند. در
در الخفجی از طریق دهحادث شآسا و مرگبار بر آنها خواهد شد. رویهم رفته، وقایع برق

درون محدوده آتش زمینیحمالت هوایی دقیق بجاي استفاده از نیروهاي کردنجانشین 
آورد.پدیدات جان نیروهاي خودي هوایی در نجنیرويدشمن، نقش جدیدي براي 

؟چیستهوایینیروياي هتازه 
What is New about Air Power?

تحت عنوان استیلثسیستمیپیشرفت در تکنولوژي هوانوردي نظامی، معرفی مهمترین
هاي مادون قرمز کشف بسیار کم توسط رادارها و حساسهویت ؤکه داراي قابلیت راست

این هواپیماي استیلث ثابت کرد گفته شد؛ 117- افهواپیمايدر مورد . چنانکهباشدمیدشمن 
و در نتیجه امکان گشتاولیه سیستم دفاع هوایی عراق انهدامکه موجب فریب و گمراهی در 

ایجاد “طوفان صحرا”نیروهاي ائتالف در عملیات را برايهواییايلحظهگذاري کنترل پایه
درهوایی آمریکاست که نیرويB-2ن جدید کهمانند بمب افهواپیمابارز این ۀ. مشخصکرد

را در عملیات ناتو با نخستین عرض اندام1999و به سال یافت،قابلیت عملیاتی 1997سال 
مقابل یوگسالوي انجام داد. استیلث ویژگی در(Allied Force)“نیروي مشترك”عنوان 

دارا نیزرا 22-فاضربتی سه منظورهو(Air Superiority)اصلی هواپیماي برتري هوایی
یکم به خط تولید برسد.اول قرن بیست وۀرود در دو دهانتظار میکه، باشدمی

و بدون دیده بی مزاحمتنفوذعملیات تهاجم زمینی، احتمال ةاستیلث در محدوداوريفنّ
ر واقع سطح د)13(داد.افزایشبه سمت هدف توسط هواپیماي نزدیک شونده تقربشدن را در 



سال چهارم-10شماره -فصلنامه علوم و فنون نظامیافیا و استراتژي                                         ژئوپولتیک، جغر 49

هاي پدافند هوایی در حلقهآنرامقطع راداري خیلی کم یک هواپیماي استیلث امکان بقاي 
ها در مقابل طوریکه در عمل این موشکه دهد. بحد زیادي افزایش میتاSAMهاي موشک

دهد هواپیما در ارتفاع میامکان کهاست نحوي ه استیلث بقابلیتآن غیر قابل استفاده شدند. 
اجازه واقعاً. این پدیدهدشمن پرسه بزندفضاياندکی در توسط به پرواز درآمده و تحت فشارم

در زمینیِهايهدفدرگیري با دردر قابلیت هواپیماي مهاجم چشمگیريدهد که افزایش می
حال حرکت، هم با مصونیت و هم با غافلگیري بوجود آید.

یاهمیت، ی همیهوانیرويباالتری کسب اثربخشورمنظه باعزام هواپیما بیشتر،نیاز به عدم 
فروند 38نیاز به “طوفان صحرا”، در عملیات مشابهدارد. یک طرح غیر استیلثمساوي

3فروند هواپیما موفق به انهدام 8که فقط شتاد،متحدیننده و پشتیبانی رزمی گهواپیماي جن
–فروند هواپیماي استیلث اف 20ا زمان تنههماندرست در که در حالیند. یدگردمیهدف 

ه جدي با پدافند زمین به هواي عراق بورودرروهدف را در یک مصاف 37همزمان 117
،،ففااهدهدااافزایش پوشش افزایش پوشش % % 12001200معادل معادل آنآنتفاوتتفاوتصورت موفق مورد حمله قرار دادند. که

)14(.هواپیماي کمتر بودهواپیماي کمتر بود% % 4747باضافه باضافه 

هاي دفاع زمینی و فرودگاهعلیهدر تهاجم ،دیدیک درگیري شهاولیساعات بحرانیِدر
ند داراي نقش محوري در شکل نتوایمحدودي از هواپیماهاي استیلث متعداددشمن، حتی 

هوایی و برترياز طریق حصول کنترلباشند که این امر بعدي درگیري جاینتو طرحدادن به 
فراهم نمودن همچنینها و دهجنگن،SAMهواي ه هاي زمین بموشکانواع سریع، خنثی سازي 

مسلح به مهمات هدایت شونده دقیق جهت ادامه قسمت استیلثیر غزمینه براي هواپیماهاي 
یی، هاچنین هواپیماضمناًتحقق می یابد.زمینی دشمناهدافدر مقابل کارعمده و سخت

، دنکنم میعمق خاك دشمن از شروع نبرد فراهدررا یتوانایی ایجاد عملیات کنترل هوای
طوفان صحرا امکانپذیر نبود. این توانایی عملیاتقبل از هاي شدیددر جنگطوریکه عموماًهب

سریع ختممنظور کمک به ه دقیق بۀنبرد و قابلیت حملۀصحنجدیداستیلث همراه با اطالعات 
ت توقف و یا دخالبهتواند منجرریزي شده را که میطرحعملیاتدرگیري، احتمال یک 
دهد. سبب بروز نتایج نا مطلوب شوند، کاهش مینهایتاًاجباري عوامل سیاسی و 
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خطوط امتداددر را غیر قابل روئیت یک هواپیماي کامالًنقشکه استیلثاستبدیهی
1دکننمیارائه(Star Trek)“تارهـسفر سسفینه ”همانند » وسیله پوشاننده روموالن«متصوره 

و اي که رادارهاکاهش مسافت محدوده؛ست ازادهد عبارتمیارائهث تیلـاسپدیدهکهآنچه
کشفرا از زوایاي دید مختلف نامرئی توانند یک سطح قرمز دشمن میمادون هاي حساسه

اثر شبکه پیچیده گرداند. آنراردیابیو اگر احیاناً بطور موقتی یا تصادفی کشف شد.کنند
یک باآمیزموفقیتبراي درگیري انمدافعاز را فرصتگونه است که هر آنحفاظتی در

رویت شوندگی ضعیف یا .شکلی جدي محدود کنده بآنمهاجم و از کار انداختن استیلث
تهدید باهاي توانند در محدودهمقابل رادار بدین معنی است که سطوح استیلث میدر،ینیپا

بیشتريو در ارتفاعات باال که امکان هدرتري در مقابل دفاع زمینی عمل کصورت ایمنه بزیاد
وجود دارد (اخطار اولیـه) هدف ۀهاي کسب اطالعات اولیتوسط سیستمهدفکشفبراي

. دادتوان هواپیماي استیلث را با آسودگی کامل خیال مورد استفاده قرار . البته نمیکنندپرواز 
تا از خطر کنندمعینی پرواز هايرین هواپیماهاي استیلث، الزم است در وضعیتتحتی پیشرفته 

توان را میمصداق آنکشف توسط رادارهاي تهدید کننده و شناخته شده ممانعت بعمل آید.
آمریکا ةایاالت متحدهوایینیروي 117-افيآنگیز یک فروند هواپیماونی تعجبگدر سرن

هر حال کرد. بهمالحظه3-بوسیله یک موشک سام“نیروي مشترك”در شب چهارم عملیات 
هوایی تهاجمی بوجود نیروي ورود تکنولوژي استیلث یک منظر جدید در بنیاد ؛شودگفته می

بقاي فراوان و قابلیت، ریتومأاثر بخشی مبراي توانایی ایجاد رویکردي به آنآورده است که 
نه فقط تعدادداده است. لذابشدت حفاظت شده، زمینی و هواییِاهدافبرابردر ننشددیده

بوجود تواند نتایج قطعی استراتژیکی را در ابتداي یک جنگ کمتري از چنین هواپیمایی می
،تواند با فراهم نمودن یک پوشش ایمن براي هواپیماهاي غیراستیلثبلکه همچنین میآورد،

افزایش دهند.،نمایندمیدر فضاي دشمن عمل هاآنحمایتدر وقتیرا، شان ارزشمندی

شد و در آن سفینه فضایی بزرگی از تلویزیون پخش می(Star Trek)قبل از انقالب یک سریال خارجی مشهور به نام کهکشان -1
رسد منظور کرد. بنظر میوجود داشت که در مقابل بسیاري از تهدیدات از یک پوشش مغناطیسی قوي براي محافظت از خود استفاده می

ده اشاره به آن باشد.نویسن
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،ابزارهاي مقابله با پدیده استیلثآیا ممکن است چشم اندازکه پرسیدتوانمیدر حقیقت 
در تمام زیرا را ندهند؟انجام عملیات اجازهداده وعبورمزیتهواپیما فقط از به این نسل جدید 

سالح وجود و طراحیدر تولید(Iron Law)ن نییک قانون آه(یا نبردهاي گذشته) اعصار، 
شان و مدرن با اقدامات متقابل و تجهیزات ضد خود، قابلیتجدید یستمسرانجام هر سکهداشته

مند هاي نظامی کافی بهرهحمایتتوان فرض کرد دشمنانی که از میطبیعتاً اند.را از دست داده
باالتر خواهند آمد که چنین هواپیمایی را از طریق رادارهاي با قابلیتصدد بردرمصرانهشوند 

مادون قرمز، نورمرئی و ؛همانند،دیگر اصول فیزیکهاي مبتنی براز حساسهو یا با استفاده 
خود رادارهاي عملیاتی موجود را تسلیم فعالً اکوستیک نمایان سازند. اما تکنولوژي استیلث، 

هاي عالوه اقدامات ضد آن هم بهبود داده شده و به سادگی جهت موقعیته کرده است. ب
شوندگی ضعیف در مقابل رادار دشمن و سایر یتؤ. رستشده اقابل استفاده،جنگی بالقوه

،اصلی حریفتجیهزاتو توانایی آن در گشودن مسیري جهت حمالت دقیق به ها،حساسه
هاي ائتالفی خواهد بود.برجسته جنگوجدیدهمشخص

بهبههوایی در طول دو دهه گذشته هوایی در طول دو دهه گذشته نیروي نیروي نشان داد نشان داد ““طوفان صحراطوفان صحرا””که عملیات که عملیات طور طور آنآن
قابلیت درگیري استراتژیک خواهد شد.استراتژیک خواهد شد.د کرده است که سرانجام از نظر اثراتش واقعاًد کرده است که سرانجام از نظر اثراتش واقعاًرشرشحديحدي

قبل از ظهور استیلث وجود ینهصورت بهه نبرد بۀو فراهم کردن اطالعات صحن،دقیق با هدف
و استراتژیک یهاي هوایی اولیه داراي اثربخشی محدودي در سطوح عملیاتنداشت. جنگ

خیلیاز تعداد زیادي هواپیما با نرخ تلفات بسیار باال در یک سیکل زمانی زیرا به سادگی .بودند
در مقابل امروزه، .شدالعاده ناچیز و بی اهمیت استفاده میطوالنی جهت نیل به نتایجی فوق

تواند حضورش را به سرعت قابل لمس کند و اثراتی را از اولین ساعات شروع هوایی مینیروي
.باشدکه داراي تأثیر نافذي در مسیر و نتیجه بعدي یک جنگ ائتالفی درگیري تحمیل نماید 

طور که در گذشته الزم بود نیازي به تجمع نیرو نیست. این چنین ها دیگر آناینعالوه بر
یت شوندگی کم در برابر رادارهاي دشمن، توانایی انهدام یا خنثی ؤهایی مثل قابلیت رپیشرفت

و نیاز به ترتیب (Single Munitions)با یک نوع مهماتنمودن اهداف ثابت و متحرك 
در جنگ ویتنام مورد نیاز که نوعاًهواپیماهاي ضربتی و پشتیبانی رادردسرهاي پردادن دسته
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طور مداوم در هسازند. امکانات عظیمی که نیروي هوایی و دریایی آمریکا ببودند مرتفع می
اطمینان از این امر بود که، هواپیماهاي کافی آنان خاطربه خدمت گرفتند تنها ه ویتنام شمالی ب

هاي مورد نیاز جهت کسب نتیجه رسیده و بمبخود به اهداف مشخص شده نمودندرا قادر می
بدست آمده از میدان نبرد، قابلیت بقاي هواپیما را بدست آمده از میدان نبرد، قابلیت بقاي هواپیما را اطالعاتاطالعاتامروز امروز دلخواه را روي هدف بریزند. 

تعداد زیادبه نیازرا بدون سورتیتعددها اثرات ت سالحطور ارتقاء دقهمین.افزایش داده استافزایش داده است
قابل غیرکند که قبالًخلقتواند اثراتی را هوایی مینیرويلذا،ساختهپذیرطور واقعی) امکانه(ب

چه ،وال باقیمانده آن است که برخالف دوران اولیه بمباران استراتژیکئتنها س.دسترس بودند
دلگرم کننده صورتی ههوایی بنیروياین قابلیت جدید خواهد رسید؟ت ثببه ن تأثیرات ایزمانی 

یید شد.أتسالوي مجدداًـدر یوگ“نیروي مشترك”اخیرعملیات در
طبق تصورات ،هوایی در نیل به هدفنیرويها، هنوز ممکن است در پرتو این پیشرفت

اي زمینی را حداقل در برخی ههم رفته هرگونه نیاز به درگیريابتدایی آن موفق باشد. و روي
درترین هدفواال”؛کند کهپیشنهاد میجانشین هوایی1موارد مرتفع سازد. اما مارشال میسون

توسط نیروهاي زمینی با هوایی باید ایجاد شرایطی باشد که بتواند بعداًنیرويه کردنمدرنیز
نتایج اثربر .“برداري شودهبسیار اندك، تلفات بسیار کم و هزینه بسیار ناچیز بهرياستعداد

دفاع هوایی واحدهاي نظامی مجموعۀ تهدید در اثری کهو ایجاد ضعف“غافلگیري”حاصل از 
توانست توانایی ائتالف هوایی نیروي،عراق در عملیات جنگ هوایی ائتالف تحمیل شد

ي کاهش دهد یا آنرا تا حدردههوایی خنثی کقدرتاهدافش با استفاده از ۀحریف را در ادام
این اینکمت کند. ومقاخوديمتقابل توسط نیروهاي زمینی که حریف نتواند در مقابل تهاجمِ

به یک حمله اقدامبه الزامزمینی را از هرگونه نیرويفرماندهانخیال آمده تازه به صحنهنیروي 
و اولیه 

1 - Mason
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اي بتواند قابل تحمل ههاي چنین حملکرده است تا هزینهراحتمستلزم تماس مستقیم با دشمن، 
.1شود

تجزیه و تحلیل مترجم: 
معروف به جنگ خلیج فارس یا 1991در مقاله فوق از طرح سلسله عواملی که منجر به جنگ 

پوشی شده و مسئلۀ حمله متحدین به عراق فقط از بعد نظامی و آن هم جنگ نفت شد، چشم
مورد بررسی قرار گرفته “ فان صحراطو”منحصراً از منظر عملکرد نیروي هوایی در عملیات 

است.
به 2المللیساله فرسایشی، فشارهاي سیاسی و بین8مطمئناً از طرف عراقی، پس زمینه یک جنگ 

اضافه رفتار دیکتاتور مأبانه و نظامی گونه صدان حسین، بی ثباتی تصمیمات نظام بعثی و عوامل 
اي ت نظامیان عراقی تأثیر قابل مالحظههاي مختلف در شکستوانستند با وزنبسیار دیگري می

داشته باشند.
در کنار قدرت نظامی برتر جهان، صرف هزینه باور 3از سویی دیگر ائتالف چند کشور قدرتمند

، تجهیزات “شتر شب”نکردنی، آموزش منظم و مستمر، تمرینات شبه واقعی (مثل رزمایش 
دیگر همه و همه نقشی مهم و اساسی در هاي مهم جهان و چندین عامل مدرن، کنترل بر رسانه

ها در صحنۀ نبرد به منصۀ ظهور پیروزي سریع متحدین داشتند. که به هر حال نمود همه این
رسید. لذا وقتی قرار است پیروزي یا شکست در یک جنگ مورد بررسی قرار گیرد الزم است 

قش نیروي هوایی و عوامل همۀ جوانب مورد توجه باشد. اما در مقاله فوق نویسنده تنها به ن
کمک کننده به آن پرداخته است و نتیجه گرفته که تکنولوژي دو دهۀ اخیر در بعد هوایی 
توانسته این نیرو را چنان متحول کند که ضمن سرعت در تعیین تکلیف جنگ، تلفات و 

1 - Colin S. Gray Geopolitics, Geography and Strategy (1999) Frank Cass Publisher. “Benjamin
Lambeth Air power, Space power and Geography” 73-65. صفحات 4مقاله شماره 

هاي مختلف در رابطه با این بحران صادر شد.نهقطعنامه از سوي سازمان ملل، در زمی12ظرف کمتر از سه ماه -2
سی کشور مستقیماً در جنگ خلیج فارس شرکت داشته یا نیرو اعزام کردند که مهمترین آنها؛ آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان -3

که اتحاد شوروي، ژاپن، استرالیا، سعودي، ایتالیا، کویت و کانادا بودند. هیجده کشور نیز از نظر مالی و دارویی و غیره مشارکت داشتند 
توان نام برد. ترکیه و کره جنوبی را می
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خسارات خودي را به نحو چشمگیري کاهش دهد و در عین حال از هواپیما و تجهیزات 
نسبت به یک جنگ مشابه استفاده شود. مترجم ضمن این که این واقعیات را رد کمتري

کند اما به این امر اعتقاد دارد که انگیزه الزم براي جنگیدن در بین فرماندهان و سربازان نمی
کرد یکی عراقی وجود نداشت. و لذا روحیه پایین آنان که توان استقامت را از ایشان سلب می

امل شکست نیروهاي عراقی در جنگ بود.از مهمترین عو
ایحال ویژگی بارز این نبرد از جنبه عملیاتی نقش هواپیماهاي جدید استیلث و علی

بود که توانست در کنار سایر (JSTAR)سیستم راداري حمله به هدف و مراقبت مشترك 
ل و فرماندهی و هواپیماها و امکانات اطالعاتی و کنترلی و بکار گیري  رایانه در سیستم کنتر

تمرینات جنگی نیروي هوایی را چنان متحول کند که نویسنده مدعی شود نقش نیروي هوایی 
از تاکتیکی به استراتژیک مبدل شده است. واقعیت امر این است که یک سیستم ارتباطی قوي و 

بکه به هم گسترده که امروزه کلیه اجزاي صحنۀ نبرد از سرباز تا فرماندهان عالیرتبه را در یک ش
MTI1و JSTARمجهز به سامانه 8-پیوسته تحت پوشش قرار داده، و هواپیمایی چون ئی

که قادر است هر گونه تحرکی را روي زمین کشف و تجزیه تحلیل، هماهنگی و ابالغ دستور 
اي از هواپیماها که هر یک مأموریتی تخصصی را در یک کار کند، همراه با طیف گسترده

هاي تکنولوژیکی به منظور اطمینان از دقت و کیفیت رسانند. و آخرین پدیدهم میتیمی به انجا
اند. و ها بکار رفته است، در چنین پیروزي سریعی بی تأثیر نبودهانهدام اهداف متفاوت در آن

نفر بر اساس آمار رسمی 47358در جنگ ویتنام از 2همین دلیل است که تلفات آمریکا
)، 83نفر (18) گرانادا 1982-84نفر (264اي نظامی بعدي در لبنان به هخودشان، در مداخله

رسد و نهایتاً در جنگ خلیج فارس که منجر به آزاد سازي کویت و ) می89-90نفر (23پاناما 
یابد. الزم به ذکر نفر کاهش می90شود تاهاي طرف دیگر میتسلیم حاکم عراق به خواسته

1 - Moving Target Indicator
منبع: کتاب بحران خلیج فارس (جنگ نفت). کار مشترك دفتر سیاسی و معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاستی -2

117ص 1370ارتش جمهوري اسالمی ایران، چاپ اول 
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روز طول کشید اما از نظر اهمیت 43ان نسبتاً کوتاه بود و فقط است جنگ فوق اگر از لحاظ زم
کمتر از جنگ ویتنام نبود.

باید اذعان کرد که اصل غافلگیري در این نبرد توسط نیروهاي ائتالف، در حد باالیی 
رعایت شده است. اگر چه حکومت عراق از احتمال بسیار باالي وقوع جنگ مطلع بود و 

هاي نبرد مستقر بودند، اما غافلگیري عملیاتی با مادگی و در جبههنیروهایش در حداکثر آ
استفاده از پروازهاي مخفی از دید رادارها و سپس هدف قرار دادن رادارهاي روشن اعم از 

هاي زمین به هوا و زمین به زمین، و جو رعب و وحشتی که این اخطار اولیه، ردیاب و موشک
اي ایجاد کرد توانست به طرز چشمگیري کارساز حرفهعملیات در کنار جنگ روانی بسیار

باشد. به نحوي که خلبانان آمریکا فضا را در شب و روز به قدري امن بدانند که بتوانند مورد 
هاي حلبی با تفنگ بادي مقایسه نموده و هاي غول پیکر را با زدن قوطیاصابت قرار دادن تانک

اي هستند! این عیار. گویی مشغول بازي رایانهآنرا یک تفریح فرض کنند تا جنگی تمام 
وضعیت بیشتر مرهون طراحی خوب، تجهیزات مناسب، سیستم اطالعاتی یکپارچه از 

هاي سنتی و جِی استار، تا روش1هاي جاسوسی تا هواپیماهاي رادار پرنده آواکسماهواره
موشک ضد 200هاي مدرن و دقیق (به طوري که در اولین شب حملهکسب اطالعات، سالح

500ساعت اول به 24ها در شود و تعداد آنرادار تقریباً همزمان به سوي اهداف شلیک می
ساعت نابود کند) بوده، و از اینها 4تواند قلب دفاع هوایی عراق را ظرف رسد و میفروند می

نتیجه تر باز بودن دست نیروهاي ائتالف در هزینه کردن هر آنچه الزمۀ رسیدن جنگ بهمهم

1-(Airborne Warning and Control System)سیستم کنترل ”به معنی 3-رادار پرنده هوایی مستقر در هواپیماي بوئینگ ئی
ناتیکال مایل کشف کند. این هواپیما در جنگ ایران و 250کیلومتر یا 400تواند اهداف هوایی را تا که می“ و اخطار اولیه در حال پرواز

en.wikipedia.org/wiki/AWACSر فضاي عربستان کمک اطالعاتی شایان توجهی به عراق کرد.  منبع سایت عراق با پرواز د
- 23k -
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بینی به طوري که یک جنگ زمینی را که دو هفته پیش1مطلوب، در اسرع وقت بوده است.
دهد.شده بود تنها در یکصد ساعت با پیروزي خاتمه می

کند. البته در زمان نویسنده در سرفصل دوم مقاله به کمال قدرت هوایی اشاره می
بینیم که حدود یک دهۀ باشد اما میوقوع حادثه نیروي هوایی آمریکا در اوج قدرت خود می

بعد که نبردي دیگر در همین منطقه و با حمایت محدود جهانی بین آمریکا با عراق و افغانستان 
پیوندد، انقالبی به بهانه مقابله با تروریست و اعطاي دموکراسی به مردم این کشورها به وقوع می

افزارها تخریب برخی از این جنگدیگر در تسلیحات و تجیهزات رخ داده که حجم آتش و
را به “ کندهدف وسیله را توجیه می”هاي ده تنی (مادر بمب) همان جمله معروف مثل بمب

برد. در ادامه که در ذهن تداعی کرده و شیوه عملیات جنگ را از نظر اخالقی زیر سئوال می
همراه با ارائه 1991گ فصلنامه بعدي خواهد آمد به اهمیت قدرت فضایی و نقش جغرافیا در جن

ادامه ترجمه آقاي المبث خواهیم پرداخت.  
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