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چکیده 
اي در پنج بخش ارایه داده ) مقاله1991علیه عراق، از بعد هوایی ("طوفان صحرا"المبث، در بررسی عملیات جنگی 

شماره گذشته به چاپ رسید، سعی نموده بود به طور تلویحی نقش نیروي هوایی آمریکا و در سه بخش قبل که در 
روزه بداند. به نظر وي 23را تا آنجا برجسته نشان دهد که پیروزي صد ساعته جنگ زمینی را مرهون حمالت هوایی 

ت کنترل و مراقبت مستمر، از گیري از تکنولوژي جدید استیلث و تجهیزایی ایاالت متحده توانسته با بهرهنیروي هوا
گیر کردن که پیامد آن زمیند ارتقاء یابد،حالت تاکتیکی قبل از این جنگ به ایفاي نقشی استراتژیک در میدان نبر

نیروهاي دشمن و انهدام گسترده تجهیزات و ادوات جنگی آنها پیش از رویارویی زمینی با او بود. در دو بخشی که 
قدرت فضایی به "او دو عامل مهم دیگر را در این عملیات بررسی نموده است. ترجمه آن پیش روي شماست،

فضا در این هاي بالقوه عتقد است از تمام توانایی. او م"عامل جبريجغرافیا به عنوان"و "ال کنندهعنوان یک فع
غرافیا به عنوان یک جهاي فضایی نقش اصلی را در جنگ ایفا نمودند. همچنینگ استفاده شد و به عبارتی سامانهجن

اي بین اي را به نیروي هوایی در هر جنگ دیکته کند، که در این مورد مقایسهتواند شرایط ویژهعامل جبري می
جنگ نفت و بوسنی انجام داده است. 

.طوفان صحرا، نیروهاي اقدام سریع، جبر جغرافیایی، برتري فضایی، کره شمالیواژگان:کلید
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کنندهبه عنوان یک فعالقدرت فضایی
گردد، اما باید خاطر نشان ساخت، با شروع برداري نظامی از فضا به دهۀ پنجاه بر میاگرچه بهره
هاي بالقوه در استفاده از فضا بطور کامل نشان داده شد. زمانی که بود که توانائیفارسجنگ خلیج

حنۀ یروهاي ائتالف براي حضور در صبه کویت تجاوز کرد اولین گزینه ن1990عراق در دوم اوت 
هاي فضائی آنها نقش اصلی را جنگ علیه عراق، نیروي هوایی، دریایی و زمینی نبود بلکه سامانه

در جنگ ایفا نمودند. هر چند نیروهاي مذکور نقشی حمایت کننده در عملیات جنگی بر عهده 
رتري فضایی نیروهاي متحد در کننده بود. در این جنگ بداشتند و وجودشان ضروري و تعیین

یابی و ناوبري، برقراري ارتباطات، اطالعات مربوط به اَشکال مختلف چون؛ تأمین امکان موقعیت
وضعیت زمین و مناطق عملیاتی، گزارش هوا، شواهد و خطرات، اخطار حمالت، عملیات مراقبت 

اساسی در تضمین برتري و شناسائی به منصۀ ظهور رسید. هر یک از موارد فوق نقشی محوري و 
اطالعاتی نیروهاي متحد در خالل جنگ داشت.

یابی و ناوبري با هدف(Navstar)جهانی نَو استار 1(GPS)نماي در درجۀ اول سیستم موقعیت
شمار و هاي بیدر زمان واقعی، موقعیتی را براي نیروهاي متحد بوجود آورد تا بتوانند از سالح

این نقش خصوصاً براي ناوبري در مناطق )16(وجه ممکن استفاده نمایند.پیشرفته خود به بهترین 
هاي متحدین با استفاده از اطالعات هاي پروازي جنگندهدسته)17(بیابانی عراق، بسیار برجسته بود.

کردند. به عنوان مثال نیروهاي ویژه عملیاتی هاي خود حمله میاي، با دقت تمام به هدفماهواره
ها در ارتفاع اي در شب و روز و بدون اتکا به پرواز بالگردستفاده از اطالعات ماهوارههوایی با ا

دادند.پائین حمالت نفوذي خود را در مناطق عملیاتیِ عراق و کویت انجام می
در زمان وقـوع (GPS)“ سیستم موقعیت نماي جهانی”هاي به دلیل عدم تکمیل مجموعۀ ماهواره

ها، هاي گیرنده اطالعات براي ایجاد ارتباط با ماهوارهسامانه1991جنگ خلیج فارس در سال
شد رسید. این مسئله باعث میدقیقه هم می40دادند. که گاهی این زمان بهزمانی را از دست می

سیستم ”که دقت عمل نیروهاي رزمی کاهش یابد و اعتراضِ آنها را بر انگیزد. با این وجود 
ترین ی اساسی در عملیات نظـامی جنـگ مذکور ایفا نمود. که برجستهنقش“ موقعیت نماي جهانی

1 - Global Positioning System



33...................................................................................................نیروي هوایی، جغرافیا و قدرت فضایی
هاي صاف و بدون ساعته نیروهاي زمینی متحدین در بیابان100قسمت آن تسهیل عملیات نظامی 

پناهگاه عراق بود که دور از چشم سربازان عراقی مستقر در خاك کویت انجام گشت.
ظرفیت تباطات دفاعی، وظیفۀ ارتباطات پرسیستم ارهايسه ماهواره از ماهواره،در این جنگ

مستمر، ارسال دیتا(اطالعات)، ارتباط صوتی کامالً حفاظت شده (در سطح جهان) نیروها را به 
کردند. ترمینال تاکتیکی متحدین را تأمین می128،ها در خالل جنگعهده داشتند. این ماهواره

به اقیانوس هنـد انتقال داده شد تا ارتباطات را بهبود ببخشد و ها از اقیانوس آرامیکی از این ترمینال
از عملیات نظامی آنها پشتیبانی کند. به دلیل ازدیاد بار دیتا (اطالعات) چندین سیستم فضائی 

هاي فضایی نظامی را افزایش دهند. سرانجام بکارگیري تجاري نیز خریداري شد تا توانایی سیستم
ارتباطات نیروهاي درصد85د مجرائی گردید که از طریق آن منجر به ایجاهاي ارتباطیاین سیستم

شد.متحد انجام می
هاي هواشناسیِ نظامی برنامۀ دفاعی، آخرین با اشاره به اهمیت نظارت و مراقبت از باال، ماهواره

ها ین ماهوارها،دادند. به عالوهوضعیت تقریباً دقیقِ آب و هوا را به فرماندهان و طراحان ارائه می
بهتـرین اطالعات را در مورد رطوبت زمیـن بیـابانی، بـراي تعیین بهترین مسـیر نفـوذ و وارد کـردن 

1هاي جنگ عراق و کویت به ژنرال شوارتزکفبه نیروهاي عراقی در صحنه“ ضربۀ هوك چپ”

انات متحدین، همانند بندي شـده ملی، همراه با سایر امککردند. تجهیزات شـناسایی طبـقهارائه می
ترین عوامل اطالعات نظامی نبرد و تخمین خسـارات ناشـی از بمباران پس از حملـه هوایـی،کلیدي

هاي در کسب چنـدوجهی تصاویر صحنۀ نبرد و جنگ الکترونیکی بودند. در این فعالیت ماهواره
 ت آمریکا و تجاري اسپاتلَندس(SPOT)بندي ئه تصاویر بدون طبقهفرانسه براي اولین بار با ارا

براي طرحریزي مأموریت جنگی موظف شدند که بصورت دید وسیع و با وضوح کافی به منظور 
)18(تصحیحات طرح، تصاویر بیشتري از منطقه براي نظارت تأمین کنند.

هاي بالستیک توانست وضعیت ناموفق شکار موشکتنها سامانه مراقبت فضائی که ثابت شد می
نیـروهاي متحد بکار گرفته شد و قادر 2اقی را تغییر دهد. به عنوان برنامۀ پشتیبانی دفاعیاسکاد عر

سوز آن، رهگیري کند. اگرچه ثانیه پس از شلیک این موشک آنرا از طریق پس30بود تا طی 

1 - General Schwarzkopf
2 - Defence Support Program
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هاي بالستیک میان برد طراحی نشده بود، اما بدون برنامۀ پشتیبانی دفاعی براي رهگیري موشک
هاي هاي موشک و همکاري با گروهکمک شایان توجهی در رابطه با شناسائی سایتتردید

هاي یاد شده از خود نشان داد. این برنامه همچنین به براي هدف قراردادن سایتF-15Eپروازي 
هاي پرتاب شده کمک بزرگی کرد. گروه دفاع موشکی پاتریوت نیز براي هدف قراردادن موشک

ها بسیار ممنون باشند که هنگام آماده شدن دفاعی نیروهاي متحد باید از عراقیاپراتورهاي برنامۀ 
طی سه مرحله آزمایش موشک اسکاد، به آنها این فرصت را دادند تا از این “ سپر صحرا”عملیات 

العمل سریع، کمال استفاده را ها در حالت عکسآورده در جهت مقابله با این موشکاطالعات باد
دقیقه 7اگر چه زمان کوتاه شلیک موشک اسکاد تا زمان برخورد به هدف که حدوداً )19(بنمایند.

نمود.باشد، استفاده عملی از این اطالعات را محدود میمی
فرمانده ستاد مشترك ایاالت 1بالفاصله پس از فرو نشستن غبار جنگ ، ژنرال مریل مک پیک

کسانی که در گفتن چنین )20(نامید.“اولین جنگ فضایی”متحده عملیات طوفان صحرا را 
هاي دهند ممکن است این توصیف را با استناد به پشتیبانی قاطع سیستمهایی وسواس نشان میجمله

توان انکار کرد که جنگ مراقبتی فضایی متحدین در این جنگ تردید کنند. به هر حال نمی
فارس اولین مصداق را که تمام تجهیزات فضایی متحدین در پشتیبانی مستقیم عملیات جنگی خلیج

در همه سطوح به نمایش گذاشت. چنانکه این برجستگی سبب شد که یک فرمانده دفاعی بریتانیا 
طوفان صحرا به ما آموخت که از این پس فضا ماهیت تمامی جنگها را ”طی سخنانی بگوید: 

)21(“.تغییر داد 

جغرافیا به عنوان یک عامل جبري
کردن تمامی وانائی نیروي هوایی براي برآوردههاي جغرافیایی، تمهم اینکه به دلیل محدودیت

هاي قابل تصور فرماندهی نیروهاي مشترك همچنان در قید و بند قرار دارد. براي نیروهاي خواسته
ارند، مالحظات جغرافیایی کمتر در عوامل اي، که نیاز به دستیابی استراتژیک ندهوایی منطقه

ریزي تأثیرگذارند تا براي نیروي هوایی ایاالت متحده آمریکا که درگیر مسایل جهانی است. طرح
گاه با طیف وسیعی از نیازهاي هواشناسی و سایر اي هیچدر بسیاري موارد نیروي هوایی منطقه

1 - General Merrill McPeak
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دگی برخورد ید در رابطه با آنها تجهیز و آمامالحظات عملیاتی که نیروي هوایی ایاالت متحده با

گردد. به عنوان مثال نیروي هوایی قدرتمند رژیم صهیونیستی داراي مزیت داشته باشد روبرو نمی
کند. چیزي که در درت هوایی را دیکته میعملیات در شرایطی است که معموالً بکارگیري مؤثر ق

گونه نیست.عضو ناتو همیشه اینمورد نیروي هوایی آمریکا و برخی از کشورهاي 
این موضوع را از طریق یک کار گرافیکی “ میسون”جانشین فرماندهی نیرو، مارشال هوایی بریتانیا 

که “ طوفان صحرا”با حرکت طیفی نیروي هوایی از یک وضعیت کامالً روشن در عملیات 
باز و بدون محدودیت ، هوا يها قابل مالحظه و در دسترس بودند، (توپوگرافی صحراهدف

هاي آماده عملیات موجود، و حمایت سیاسی بدون سئوال هم در داخل عموماً مطلوب، پایگاه
، (با اهداف متحرك و معموالً 1995آمریکا و هم در خارج فراهم بود)، و سناریوي بوسنی 

هاي سیاسی ایتارزش ، توپوگرافی منطقه جنگلی و کوهستانی، هوا اغلب نامساعد و حمکم
) به نمایش گذاشت. وي به عنوان مصادیق دیگرِ بکارگیري نیـروي هوایی در العاده شکنندهفوق

1982، و عملیات درة بقاع 1973“ یوم کیپور”، جنگ 1967یک سوي طیف، جنگ شش روزه 
که در بعد اثربخشی و برتري هوایی خیلی به مدل طوفان صحرا نزدیک بود و در طرف دیگر مورد 

ومالی و سایر عملیات اخیر حفظ صلح که بسیار نزدیک و مشابه مورد بوسنی بودند معرفی س
ینی محدود و کمرنگ کرد، نمودند. عملیاتی که ارزش نیروي هوایی را در برخورد با عملیات زم

هاي بوسنی منجر و کمک نمود نهایت، به سرکوب صربیی مشترك دریند قدرت هوااگرچه برآ
)22(را به زمین گذاشته و به آتش بس گردن نهند.هایشان تا سالح

فارس تقریباً در تأثیرگذاري عملیات نیروي هوایی خلیج1991ع اوضاع جغرافیایی جنگ در واق
چه فواصل زیاد تا اهداف و هواي بد اعد بود. از نقطه نظر عملیاتی گرفرد مسهبطوري منحصر ب

دید آورد، اما فضاي باز صحرا (بدون عارضه بودن)، اي را پبینی نشدههاي پیشمتناوب، پیچیدگی
دنبال هآلی را فراهم ساخت. با توجه به این شرایط، برخی بصحنۀ بکارگیري قدرت نظامیِ ایده
ما در صحرا عملیات ”اشد:اند شعار نیروي هوایی باید چنین بعملیات طوفان صحرا پیشنهاد کرده

البته به منظور بکارگیري فناوري آینده، مهم است از .“ هاها و جنگلنه در کوه،دهیمانجام می
گذاري، مزاحم تلقی نادرستی این ادعا اطمینان حاصل شود. امروزه، هنوز عوارض زمین در تأثیر

شوند. اگر چه مشخص شد استفاده صحیح و با عزم راسخ از نیروي هوایی متحدین در جنگ می
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نسبت به آنچه که بر علیه عراق صورت موکداً، که1999و کوزوو در سال 95و 1994بوسنی 
به صورت چشمگیري مؤثر افتاد و موارد بیشتري مشابه بوسنی و ،گرفت، مبارزه بزرگتري بود

ریکا اندکی وزیر سابق وزارت دفاعِ آم1کوزوو در آینده وجود خواهد داشت. چنانکه ویلیام پِري
هاي دیگر کسی نباید فکر کند که توانایی”داد، فارس، به درستی هشدار پس از خاتمه جنگ خلیج

اي کنندهتانک در صحرا برآید، عامل تعیین4000تواند به سادگی از پس ارتشی با نیرویی که می
)23(“.هاي مناطق جنگلی و شهري چریکی نباشددر جنگ

نظامی به واقعیت مهم دیگر آن بود که شوروي اقدامی در جهت تأمین سخت افزار و مواد مصرفی 
عراق نکرد. آمریکا در حدود یک نسل قبل به مدت ده سال با ویتنام شمالی جنگید زیرا هانوي از 
منبع حمایت تسلیحاتی دو قدرت کمونیست برخوردار بود. برعکس، افول جنگ سرد، و خواست 

که جمهور شوروي براي ارتقاء روابط با واشنگتن، سبب این اطمینان شدل گورباچف رئیسمیخائی
المللی و اي را از عراق نخواهد کرد. لذا باید از تحریم تجاري بینمسکو چنان پشتیبانی مشابه

رضایت مسکو براي توقف ارسال سالح به بغداد ممنون بود که اندکی قبل از تحلیل رفتن قدرت 
وروي نظامی و تسلیحات عراق زیر سنگینی بمباران متحدین اتفاق افتاد. چنانچه اتحاد جماهیر ش

شد و فاقد کارائی میکرد، راهکار ژنرال شوارتسکفپشتیبانی تسلیحاتی از عراق را انتخاب می
رسید. چنین مدت کوتاهی به سرانجام نمیفارس دربحران خلیج

مورد بسیار متفاوت کُره شمالی، حاوي  این هشدار منطقی براي طرفداران قدرت هوایی است که 
به همان سادگی برخورد نیروي هوایی ائتالف در عملیات طوفان آیندهممکن است رویارویی

ریخت و جائی که فارس به سرعت فرو صحرا نباشد؛ جائی که تناسب قدرت در جنگ خلیج
خاطر وابستگی متقابل نیاز شدیدي به حمایت دوجانبۀ یکدیگر هنیروهاي هوایی و زمینی آمریکا ب

است آنجا را کلید موفقیت هر جنگی است که ممکنداشتند. اگرچه نیروي هوایی بی چون و چ
نیروي جنگنده مسلحِ آماده براي عملیات فوري از دو 500000بیش از رخ دهد، اما با وجود

اي غیرنظامی، دیگر چنین جنگی مانند عملیات طوفان صحرا با کمتر از طرف، در طول محدوده

1 - William Perry
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یرا جنگ از همان ابتدا کامالً مستلزم یک مورد تلفات به نیروهاي آمریکا رخ نخواهد داد ز200

نبرد زمینی است.
واقعیت اینکه، در پی بروز جنگ در شبه جزیره، قدرت هوایی متحدین به سرعت بر فراز آسمان 
کره شمالی استیال خواهد یافت و رویدادها و تلفات جنگی خودي را؛ با خنثی کردن حمله زرهی، 

صحنۀ نبرد، کاهش داده، و کنترل موقعیت را افزایش ها و توپخانه دشمن در نابودي موشک
دنگ دنگ ”توان به روش سیستمیک دهد تا دشمن در زیرِ زمین (سنگر) باقی بماند. سپس میمی

درگیر شد، اگر چه بسیاري از تسهیالت زیرزمینی کره شمالی بطور مؤثر از حملۀ “ هاکردن تانک
ي زمینی متحدین بروند و آنها را بیرون بکشند. اما هوایی ایمن خواهد ماند و نیاز است که نیرو

شمالی را به قطعاً نیروي هوایی متحدین قادر نخواهد بود که توپخانه و ادوات زرهی مکانیزه کره
تنهایی متوقف کند.

هاي جغرافیایی براي نیروهاي هوایی با الزامات همچنان یکی دیگر از محدودیت“ بعدمسافت”
هاي منطقه ت طوفان صحرا آمریکا و هم پیمانانش از ساختار زیربنایی پایگاهجهانی است. در عملیا

چهار دهۀ اخیر آمریکا هاي نظامی که هیچ چیز کم نداشتند لذت بردند، که این امر مرهون کمک
سعودي بود. واحدهاي مهندسی ارتش آمریکا از اوان خاتمه جنگ جهانی دوم به عربستان

برداري آن کشور ها، و امکان بهرهکـه داراي ظرفیت بیش از نیاز سعوديهاي بـزرگی را درپایـگاه
هاي کامالً مجهز و داراي تسهیالت (همانند ها، از پایگاهبود احداث کردند. کیفیت پایگاه

مستقر شده بودند) تا 117- ترین نقطه کشور، آنجا که هواپیماهاي افمشیط در غربیخمیس
مانند الخرج که فضایی کمی بیش از یک باند، (Bare Base)هاي بدون تسهیالت پایگاه

ها، حداقل نیازِ عملیات را براي وي و رمپ پروازي دارند، متفاوت بود. اما همین پایگاهتاکسی
کردند. از شد اما توأم با پیروزي بود تأمین میهدایت یک رقابت هوایی  که به سختی انجام می

هایی با شعاع عملیاتیِ منطقی از مرز بود هواپیماهایش را در پایگاهآنجا که ائتالف متحدین قادر ن
آمد. عراق گسترش دهد، جنگ هوایی اندکی متفاوت و با نتایج نسبتاً نامطمئن به نظر می

به راستی که باید از عامل جبر جغرافیـایی سپاسگزار بود، فرماندهان نیـروي هوایی آمریکا اولیـن 
تراف کردند؛ به تنهایی و با استفاده از هواپیماهاي بمب افکنی که در قاره اند که اعکسانی بوده

خود را به اجراء (Halt Phase)“ مرحلۀ توقف”توانستند راهبرد آمریکا مستقر بودند نه می
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بگذارند، و نه به تمامی ادعاهاي اخیر که در مورد عوامل بالقوه قدرت هوایی آمریکا براي دفع و 
جلوگیري از حمله زرهی دشمن شده بود جامۀ عمل بپوشانند. نیروي هوایی مسلماً از نظر 

براي لذاد دارد و اي و با قابلیت حمل مهمات مورد نیاز کمبوهواپیماهاي جنگی با برد بین قاره
هاي خط مقدم وابسته است.به گسترش پایگاهسدنمودن تهاجم دشمن  ضرورتاً

78تو در جنگ ناالبته اینـک نیـروي هوایی آمریکا همانگونه که در عملیات مؤثر نیروهاي متحد
هاي هواپیمادادنروزه علیه یوگسالوي که عمدتاً در شب صورت گرفت نشان دادکه توانایی پرواز

از پایگاه 2- در لویزیانا یا هواپیماهاي جدید ب(Barksdale)“ بارکزدیل”از پایـگاه 52- ب
. پرتابِ دقیق مهمات در هر نقطه از جهان را داراستپرتابِ دقیق مهمات در هر نقطه از جهان را داراستدر میسوري و (White man)“ وایت من”

به هاي فوق را در اختیار دارد اماایحال اگر چه نیروي هوایی آمریکا تعداد اندکی از پرندهعلی
می ورزد. م گسترده اصرارتهاج

توانند اند، که میها استیلث به مهمات هوشمند مجهز شده2- فروند یا همین حدود از ب12حدود 
بالفاصله در اختیار فرماندهی نیروهاي مشترك قرار گیرند. هنگامی که هواپیماها کامالً آماده 

نگنده معمولی را در یک عملیات شوند، قادر هستند بخوبی معادل کار حدود یکصد فروند ج
توانند یک درگیري مداوم را به تنهایی نمی2-متعارف ضربتی انجام دهند. اگر چه یک دوجین ب

یابد که تعـداد زیادي از در نیمکره دیگر زمین برعهده بگیرند. این مشکل زمانی بهبود می
محفظۀ مهمات و(JDAM)12تسلیحات تهاجمی هدایت مشترك1- موجودي هواپیماهاي ب

حمل کنند، (GPS)را با هدایت موقعیت نماي جهانی (WCMD)3تصحیح شده نسبت به باد 
دهد. تا آن موریت و در هواي نامساعد میحمله به اهداف مختلف را در یک ماکه به آن امکان

ه زرهی تواند بر علیه یک تهاجم گستردزمان، بحث بر اینکه آیا نیروي هوایی آمریکا به تنهایی می
کند، کاهش تر میدر نیمه دیگر کره زمین اقدام کند، کار دشواري است. آنچه کار را سخت

هاي دیگر، پس از جنگ سرد است که ضرورت هاي دائم آمریکا در قارهشدید تعداد پایگاه
هاي هوایی اي را براي بکارگیري مؤثر نیروي هوایی مستقر در پایگاهدستیابی به اهداف منطقه

کنند.لیزر و غیره استفاده میتسلیحاتی که به منظور اصابت دقیق به هدف از چند منبع هدایت مانند ماهواره،-1
2 - Joint Direct- Attack Munitions
3 - Wind- Corrected Munitions Dispenser
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دهد. هنوز تصور آسان بودن امکان دسترسی به اهداف رش یافته در سراسر جهان افزایش میگست
تواند خطرناك باشد. براي مثال، ده سال دیگر ممکن است دو کره دوباره متحد شوند، لذا این می

شود که آیا حکومت جدید براي باقی ماندن هواپیماهاي جنگی آمریکا در شبه سئوال مطرح می
ره، کم و بیش از آن کشور حرف شنوي خواهد داشت. عالوه بر آن ژاپن هم ممکن جزیره ک

است نخواهد که هواپیماهاي بیشتري از آمریکا را در کشور خود جاي دهد. این امر نیاز آمریکا به 
تالشی سخت را براي اطمینان از دسترسی به هر کجا و هر زمان که الزم باشد، از هم اکنون نشان 

دهد. می
هایی که در اروپا و حوزة پاسیفیک مدت دیگري پایگاه،مریکا به احتمال زیاد، براي اطمینانآ

اند را حفظ خواهد داراي ارزش حیاتی هستند و پس از جنگ سرد هنوز دچار کاهش اعتبار نشده
هاي جایگزین در نزدیکی صحنۀ عملیات، کرد. به دلیل کافی نبودن یا غیرمطمئن بودن پایگاه

ه عملیات بیشتر و بیشتري علیه مناطق معینی ممکن است از قاره آمریکا انجام شود. فرماندهی هموار
نیروي دریایی آمریکا با وجود ناوهاي هواپیمابر به عنوان یک جایگزین موقت، داراي مزیت 

هاي مرتبط با مأموریتش، در نزدیکی سواحلی که براي ناوهاي شرکت در حوادث و درگیري
باشد. اگرچه هواپیماهاي بمباران و ناوهاي هواپیمابر امکانات الزم و ناسب باشد، میهواپیمابر م

متناسب درگیري، براي تداوم عملیات در صحنۀ نبـرد را به تنهایی نداشته و فقط هواپیماهاي مستقر 
اي هاي زمینی قادر به انجام آن هستند. این مشارکت براي اطمینان از دسترسی منطقهدر پایگاه

هاي جهانی ظهور یابد براي کاربرد توسط نیروهاي آمریکا و متحدانش هنگامی که درگیري
موفقیت آمیز نیروي هوایی در قرن بیست و یکم ضروري و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

“  طوفان صحرا”به منظور ارتقاء سطح روحیه با کسب پیروزي و تامین نیازهاي جنگی عملیات 
بر رااي داد که نیروي هواییوایی موقتا در هم ادغام شدند و این امر ایدههاي نیروي هاسکادران

گرفت اقدام که از واحدهاي مختلف شکل می“ 1اقدام سریع”نسبت به ایجاد یک نیروي داشت آن 
هدف از ایجاد این نیرو )24(نماید، تا بر مبناي ضرورت و برابر دستور سریعا به منطقه گسترش یابند.

آن بود که یک ابزار قدرت جدید را به قصد بازدارندگی، و در صورت نیاز جلوگیري از تهاجم 

1- Air Expeditionary Force (AEF)
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تواند آغازگر یک جنگ عمده (نامحدود) باشد بنیاد نهد. به نظر نیروي زمینی دشمن، که می
ی مجددا احیاءرسد ایده این بود که اینک تمام مسائل فراموش شده عملیات ضربتی ترکیبمی

شود؛ تقریباً همان مفاهیم مشابه که در فرماندهی هوایی تاکتیکی نوزدهم نیروي هوایی آمریکا در 
شد به وجود آمد و نامیده می“ 1هاجنگ هاي سوزاندن بوته” براي مقابله با آنچه که 1950دهۀ 

نهادینه شد.
هاي دائم میانبر بین جنگیدن از پایگاه) ذاتا در پی آنند که یک راه حلAEF“ ( نیرواقدام سریع”

خارج از قاره آمریکا، که با امکانات محدود به سرعت در حال رشد هستند، و اتکاء به نیروهاي 
40تا 35تواند از مستقر در آمریکا ، به نیروي هوایی آمریکا ارائه کنند. یک نیروي اقدام سریع می

شوند، تشکیل شود. این در سطح جهان برداشته میهواپیما، که از سه تا چهار پایگاه پروازي
-فروند جنگنده رهگیر اف12بی و 1- ، یا بی2- ، بی52-افکن بیهواپیماها شامل شش فروند بمب

و 40-سی از بالك16-ئی، اف15-افکن افسی، دوازده فروند جنگنده بمب16-سی یا اف15
، که 50- جِی بالك16- از نوع اف)،SEADشش فروند جنگنده علیه فعالیت ضد هوایی دشمن(

فروند 14باشند. ترابري هوایی نیز با هاي هارم (پر سرعت ضد رادار) مجهز میبه موشک
بخش مهمی از مجموعۀ این طرح هستند. قابلیت کلی توان 17-یا سی141-هواپیماهاي سی

و هواپیمابر بیشتر خواهد کند تقریباً از توان رزمی یک گروه نااي ارائه میرزمی که چنین مجموعه
هاي یک ناو تر از جنگندههاي پروازي بسیار سریعبود. مسئله مهمتر آن است که این گروه

این (AEF)“ نیروهاي اقدام سریع”شوند. هدف از ایجاد هواپیمابر در صحنۀ جنگ حاضر می
نگ شده و ساعت آماده درگیري در ج48تا 24است که پس از دریافت دستور، بتوانند ظرف 

پیشروي و یا خود را ادامه دهند و پس از آنروز عملیات رزمی7حداقل به مدت 
نشینی کنند. عقب

هاي مناسبی هاي سریع نیروي هوایی آمریکا در عملیات نیروهاي متحد، گسترشاگر چه گردان
اي اقدام نیروه”اند، لیکن طرح هاي عملیاتی و کاربردي خوبی کسب کردهانجام داده و تجربه

هاي محدود یا کوچک به اثبات هنوز در مرحله آماده سازي است و فعالً فقط در جنگ“ سریع

1 - ‘Brush-fire wars’
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رسیده است. لذا تا برآورد کامل اثربخشی هزینه، و پاسخ ارضاکننده به ابهامات متعدد در مورد 

ي عملی بودن آن  فرصت الزم است. شرط و مقدمه دیگر شامل آماده سازي کارکنان هوایی برا
ساعت 24گسترش سریع برابر دستور، و دریافت مجوز پرواز و بمباران اهداف تعیین شده فقط در 

ها مانند رساندن تجهیزات باشد. بحث نامشخص بعدي مشکالت استقرار در پایگاهاز زمان ابالغ می
محض هاي لجستیکی، تأمین امنیت نیروها بهبراي آماده کردن پایگاه، استقرار واحدها، هماهنگی

1(ISR)ورود، اطمینان از سیستم فرماندهی و کنترل، و تأمین اطالعات، مراقبت و شناسائی 

درنگ تجهیزات و کارکنان واحد، اي یعنی استقرار بیباشد. حتی براي عملی شدن چنین برنامهمی
به محض رسیدن به صحنۀ نبرد و تجهیز و آماده سازي هواپیما براي بکارگیري فوري در جنگ، 

ساعته مورد نیاز است. در این حالت الزم است قوانین استراحت طبیعی کرويِ 48یک زمان 
العجلی را عملی ساخت.پروازي نادیده گرفته شود تا بتوان چنین ضرب

اگر مفهوم نیروهاي اقدام سریع، بکارگیري فوري آنها توسط یک فرماندهی مشترك باشد، باید 
حمله زمینی دشمن، و کنترل لجمن به هنگام افزایش هرگونه فشار هایش را در جلوگیري از توانائی

توسط دشمن به منظور تداوم بیشتر عملیات، به نمایش بگذارد. لذا به ترتیب نیاز به بهره برداري از 
اطالعات کامال جدید و قدرت آتش هوایی (بمباران) دارد. سپس الزم است فرماندهان صحنۀ نبرد 

م درگیري مستقیم با دشمن، در وضعیتی که اخیرا جاي نیروهاي زمینی رویکرد رزم مشترك و عد
متخاصم در نبردي نزدیک، توسط نیروهاي زمینی خودي تغییر نموده است، را پذیرفته و ترجیحا 
شرایطی را به وجود آورند که در نتیجه حرکت واحدهاي دشمن را کند نمایند تا همانند آنچه که 

رخ داد، آنها کامالً با نیروي هوایی “ طوفان صحرا”ملیات در خالل نبرد الخفجی طی ع
یرشوند. گدر

1 - Intelligence, Surveillance, Reconnaissance
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(با مزیت تصحیح نسبت به باد) “ 1اسکیت”اگر چه دستیابی قریب الوقوع به پرتاب کننده مهمات
سی، 16-ئی، اف15- هدف زرهی را در هر حمله براي انواع هواپیماهاي اف12امکان انهدام 

نیروي هوایی آمریکا هنوز تمام امکانات مورد نیاز  )25(ساخته است،بی فراهم1-اچ و بی52- بی
براي انجام مأموریت فوق الذکر را بااعتمادبه نفس باال به مرحلۀ اجرا نرسانده است. چنانچه این 
قابلیت درست هدایت شود، امکان فرسایش تدریجی نیروهاي زمینی دشمن را، همانند آنچه که 

داي مراحل اولیه جنگ الخفجی علیه نیروي زمینی عراق انجام دادند، فراهم نیروهاي ائتالف در ابت
یابند. هواپیماهاي کند. عالوه بر این در حالی که نیروهاي اقدام سریع در صحنۀ نبرد استقرار میمی

بمباران آمریکا ممکن است با بارگذاري درست مهمات، مستقیماً از قاره آمریکا در مرحلۀ خاتمه 
رکت کنند. درگیري ش

هاي هوایی پشت اي یا شیمیایی، به پایگاههمچنانکه اطمینان از خنثی شدن هرگونه تهدید هسته
باشد، این مسئله در تمام مراحل نیاز به ها و بنادر دریایی الزم میجبهه و تخلیه نیرو در فرودگاه

ی و دستیابی به این کسب برتري هوایی محلی پیش گفته دارد. همین طور دارا بودن اطالعات کاف
، همراه با قدرت آتش مهلک در حجم کافی، J-STARSامتیاز از منابعی مانند هواپیماي 

(AEF)تواند تفاوت مورد نظر را خلق کند. در نهایت الزم است تمرینات نیروهاي اقدام سریع می

هاي بالقوه نائیبصورت مستمر در زمان صلح صورت گیرد، تا پشتیبانی بایسته نهادینه شده، در توا
فرماندهان صحنۀ عملیات اعتماد بنفس بوجود آمده و آنان بازدارندگی و ارزش نبرد خود را به 
نمایش بگذارند. در دراز مدت با ورود مهمات کوچکتر و هوشمندتر به زرادخانه نیروي هوایی 

1-Skeet باشد که بخش مادون مجهز به یک حساسه دو حالته می“ اسکیت”فنّاوري هوشمند و جدیدي است. هر کالهک یا سر جنگی
د شده در حالت مادون گردد. حساسه یااست. اسکیت در کنار کالهک نصب می(Active)و سنسور لیزر فعال (Passive)قرمز آن منفعل 

گیرد، در حالی که حساسه لیزري بهکنند مورد استفاده قرار میاز خود انرژي ساطع میIRقرمز براي اهدافی که در طول موج تعریف شده 
د رود. هنگامی که هدفی کشف و در تیررس قرار گرفت، کالهک اسکیت، حجمی از موایابی دقیق و انهدام تهدید بکار میمنظور هدف

کند.منفجره نفوذي را بر روي آن شلیک می
نماید. هسته مرکزي معموالً این مواد منفجره نفوذي با هسته مرکزي  و شعاعی از ترکش، امکان انهدام کامل اهداف سخت و نرم را فراهم می

گردد. این تنظیم و چگونگی اطالق میباشند،به دسته اي از تسلیحات هوشمند که داراي قابلیت تنظیم قیف انفجاري بر مبناي نوع هدف می
شود. اي از سنسورها ( به غیر از حساسه هاي مذکور) براي سالح مورد نظر تعریف میتعیین حجم مواد انفجاري و شلیک آن توسط زنجیره

WWW.Systems.textron.com/sfw.htmمنبع:  
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تعداد هاي کمتري بدست خواهد آمد و در نتیجهآمریکا، تأثیرات مطلوب با انجام سورتی

هواپیماهاي جنگی و تجهیزات ترابري کاهش خواهد یافت. 
نقد و بررسی: 

اگرچه در مورد این جنگ خاص آمریکا توانست اجماع و مشروعیت قابل قبولی را به دست آورد 
طوري برداري کامل از امکانات بالقوه فضا، بهو مجوز سازمان ملل را نیز دریافت کند، لیکن بهره

نماید، جاي بسی نگرانی براي سایر هم آن را نقش اصلی در جنگ ذکر میقاله سکه نویسنده م
بینند، به وجود و آمریکا را در دشمنی با خود میکشورهایی که توانمندي استفاده از فضا را نداشته

ها و اشغال عراق و افغانستان این هاي بعد از جمله سرکوبی صربآورد. چنانچه در جنگمی
تر شد. به مراتب جديبرداري بهره

است، اما آمریکا هاي متعدد، استفاده انحصاري، حاکمیت و مالکیت فضا منع شده برابر معاهده
مایش استفاده از توان مالی و فناورانه خود به نوعی اعمال حاکمیت بر فضا را به نبا سوءعمالً

خواهند بود از راه اعالم حاکمیت، به وسیله استفاده، اشغال نها مجاز دولت2بر اساس ماده«گذارد. 
را تحت مالکیت و به هیچ طریقی دیگري فضاي ماوراي جو، از جمله ماه و سایر اجرام سماوي 

دارد کاوش و استفاده ماده یک معاهده فضا نیز مقرر میقرار دهند یا بر آن اعمال حاکمیت نمایند.
و دیگر اجرام سماوي باید به صالح و سود کلیه کشورها قطع نظر از از فضاي ماوراء جو شامل ماه 

)62ص 1380خسروي، »(درجه توسعه اقتصادي و فنی آنها صورت پذیرد.
، موافقتنامه ماه "باشدحوزه بشریت می"و استفاده از فضا کند که اکتشاف معاهده فضا مقرر می«

نواده .»("میراث مشترك بشریتند"مانی کند منابع طبیعی و ماه و دیگر اجرام آساعالم می
)152ص 1378توپچی،

یابی و ناوبري، ها چون؛ تامین امکان موقعیتبرداري از امکانات ماهوارهاز طرفی اگرچه بهره
برقراري ارتباطات، اطالعات مربوط به وضعیت زمین و مناطق عملیاتی، گزارش هوا، اخطار 

شود و ان یک مزیت براي آمریکا محسوب میوحمالت، عملیات مراقبت و شناسایی به عن
تگی به این استفاده نماید، اما وابسشمار و پیشرفته خود به بهترین وجه هاي بیتواند از سالحمی

آید، چنان که به سازي خود یک نقطه ضعف به شمار میهاي سرنوشتفناوري براي چنین جنگ
هاي گیرنده زمان وقوع جنگ، سیستمدر "GPS"علت تکمیل نبودن مجموعه ماهواره هاي 
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و این دادنددقیقه را از دست می40مانی حدود ها، زماهوارهاطالعات گاه براي ایجاد ارتباط با 
بینیم که به محض احساس نیاز و شد. البته میعث کاهش دقت عمل نیروهاي رزمی میمساله با

ا نسبت به شود تفضایی تجاري اقدام میدین سامانه افزایش بار دیتا، بالفاصله نسبت به خرید چن
ها اقدام گردد، که این امر حاکی از قدرت اقتصادي و پشتوانه مالی افزایش توانایی سامانه

قوي است. 
اي از آن رهگیري هاي اخیر، که نمونههاي فضایی در جنگدلیل سامانهحال پشتیبانی بیهربه

زدن توازن همود، خود به عنوان تهدیدي در برهاي اسکاد پس از شلیک باي موشکثانیهسی
قدرت متعارف نظامی محسوب شده و الزم است کشورهایی که با چنین تهدیدي روبرو هستند 

ها به شدت موجب غافلگیري و صورت تغییر ماهیت جنگاي بیاندیشند. درغیراینبراي آن چاره
افزایش تلفات و خسارات آنها خواهد شد. 

هاي به کارگیري ماهواره«ذکر است که جنگ فضایی چنین تعریف شده است: همچنین الزم به 
رل مناطق ماوراء جو و هاي دفاعی موشکی به منظور کنتاي، و سامانههاي ضد ماهوارهنظامی، سالح

. )217ص1373(الیوت و رجینالد، » هاي فضا پایه و یا زمین پایه را جنگ فضایی گوینددفاع بر ضدسالح
حال با نقشی ایآمیز است. علیپیک، تا حدي اغراقتوسط ژنرال مک"جنگ فضایی"اطالقلذا 

رسد گشودن مبحثی تحت عنوان آتی ایفا خواهد نمود، به نظر میهايکه فضا درجنگ
"Geospace" .یعنی تاثیر فضا بر تعیین سیاست براي زمین امري ضروري باشد

عملیات پروازي اشاره شده و با بررسی چند جنگ در بخش آخر مقاله به جبر جغرافیا در انجام
تر از انجام این عملیات در شود که تعقیب و انهدام اهداف در صحرا بسیار سادهنتیجه گرفته می

باشد و لذا ست، که این مساله کامالً درست میجنگلی و با شرایط آب و هوایی متغیر امناطق 
تواند تلفات و خسارات بیشتري پوشش گیاهی میراي عوارض طبیعی و کشاندن جنگ به مناطق دا

را بر نیروي هوایی تحمیل کند، چنانچه این اتفاق در بوسنی و افغانستان رخ داد، و کار را بر 
آمریکا مشکل کرد. 

اي هاي فرامنطقهیکی دیگر از مشکالتی که گریبانگیر نیروهاي آمریکایی براي شرکت در جنگ
که این امر عالوه بر تحمیل هزینه بسیار باال، از بعد عملیاتی نیز بوده و هست، بعد مسافت است 

ستی اکثر نیروي الزم را به کند، زیرا به حکم اجبار بایفشارهایی را بر ارتش آن کشور تحمیل می
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هاي قطبی و کاهش پایگاهي گسترش دهد. با تغییر ساختار دوترین نقطه تا صحنه درگیرنزدیک

رو ن مساله حتی حادتر هم خواهد شد و لذا آمریکا دو راه بیشتر پیشآمریکا در سطح جهان ای
1-، ب2- ندارد؛ یا باید تجهیزات نیروي هوایی استراتژیک خود (هواپیماهاي ناپیدا از رادار ب

موشکهاي کروز دوربرد، مهمات هوشمند و ...) را به نحو چشمگیري افزایش دهد، که هزینه 
هاي شود و یا این که در تدارك جایگزین ساختن پایگاهتحمیل میکمرشکن بر اقتصاد آن کشور 

جدیدي در مناطق دیگري از جهان باشد، که احتماالً عراق و افغانستان دو گزینه مناسب در این 
توانند محل استقرار مناسبی براي نیروهاي اقدام سریع آمریکا استا خواهند بود. این دو کشور میر

هاي به زعم آمریکا دودي شرق آسیا، و نیز کنترل دولتروسیه، چین و تا حدر مقابله با تهدیدات 
سرکش محسوب شوند. 

این نکه را نیز باید مدنظر قرار داد که در خالل چند جنگ اخیر سیاست نظامی آمریکا تاکید نموده 
حداقل اي انجام شود که در آن تلفات خودي و غیرنظامیان دشمن بهتا حد امکان اقدامات به گونه

ها بوده و در این راستا از تممکن کاهش یابد. این امر در راستاي کاهش انزجار مردمی مل
و "سامانه اطالعات جغرافیایی"تسلیحات هوشمند و تجهیزات اطالعاتی/ارتباطی پیشرفته چون 

هاي دیگر بهره گرفته شده است. اما هنوز تا وضع مطلوب همچنان فاصله وجودبسیاري حساسه
سبب وارد آمدن تلفات سنگین به غیرنظامیان شده ها بارها و بارها رد و اشتباهات خلبان یا سیستمدا

است. 
Geopolitics, Geography andاز کـتاب 82-65نوشـته بنجامین المبث، صفحات 4تـرجمـه فـوق؛ مقـاله شـماره 

Strategy میالدي.2000انتشار یافته در سال
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