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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئخپله ليکنه له رالي

  

ه                             ديپلوم انجينر کريم عطائی:ليکوال   ١٤-٠٥-٢٠١١  ني
  ٢٠١١ می ٠٥شپيگل آنالين، 

  کار برد تخنيک های پوشيده در جنگ،
  اردوی غير مرئی امريکا

  فرانک پاتالونگ: نويسنده
  

نوع از يک  کار گرفته شد؟ پارچه ها  Stealth-Helikopterآيا در گرفتاری بن الدن از يک : متخصصين تکان خوردند
شايد اين از جديدترين اسلحۀ غير مرئی در سالحخانۀ .  می دهندتادهتخريب شده که هنوز شناخته نشده است، ش

  . بودامريکا خواهد

 
 

 .، خيره به چشم می رسند"Rotorروتور "در تصوير صرف چند پارچه  از هيلی کوپتر تخريب شده و به زحمت يک 
 متخصص هوانوردی روز پنجشنبه به Bill Sweetman. سلکی را تکان برقی بدهدبا آن هم کافی می باشد تا جهان م

 "  Stealth-Helikopterاستـتار شده  " اين اولين بار است که ما يک هيلی کوپتر: " گفت) ِا بی سی(فرستندۀ امريکائی 
گتون، ورجينيا که با صنعت مشابه به آن، دان گور از مؤسسۀ ليکسينگتون در آرلين". را در اجرای وظيفه می بينيم 

  ."اين يک نخستين نمايش است: " تسليحات امريکا نزديکی دارد به صورت متعجب می گويد
  

بن الدن در ايبت آباد پاکستان که " کمپاوند"نشست اضطراری و به تعقيب آن منفلق شدن يک هيلی کوپتر در حمله به 
دير زمان به اين سو تشبثات در موجوديت چنين يک هيلی کوپتر از . تا حال ديده نشده است، جهان مسلک را تکان داد

  . ديده می شوداز آننمونه به راه افتيده بود و اکنون ممکن يک 
  

  باشد که Stealth-Blackhawkاين ماشين معلومات مطمئن وجود ندارد؛ ممکن يک هيلی کوپتر ) تيپ(در مورد نوع 
 بی -طرح"به هر صورت عاليم به آن اشاره دارند که يک . ندی رسيداز موجوديت آن تا حال  شايعه های به گوش م

  .می باشد" کم صدا"عنی يک هيلی کوپتر به کلی م به"صدا
    

  استاد استـتار
 از هيچ در ميدان مبارزه ظاهر می يا گو،نظامی امريکا" استـتار"اين نخستين بار نيست که يک تکنولوژی مکمل 

  .خليفه می باشند" راز"ئی ها در جهان در نگاهداری گردد زيرا در اين زمينه امريکا
  

 "رادار" را که از اشعۀ "Nighthawk"  ١١٧-F بآلخره موجوديت طيارات شکاری ١٩٨٨وقتی پنتاگون در اخير 
صرف دو سال بعد دوبال اخير از اين طياره  به . پوشيده می ماند و سلسلۀ توليد آن رو به اختتام  می رفت، تائيد کرد

طرح . پرواز های آزمايشی را انجام داده بود  Raptor ٢٢-YFار قوای هوائی امريکا گذاشته شد و ُمـدل بعدی اختي
 در چوکات مطالعات برای  يک ١٩٦٩  از نسل دوم حتی در سال Stealth-Jetپالن و کار های انکشافی اين 
"Advanced Tactical Fighter" و طرح کنندگان همه شرايط  مؤفق عملی  مدت قبل از آنکه علم مواد، فزيکدانان

  .نمودن کانسپتهای استـتار را خلق کرده باشند، به راه انداخته شده بودند
  

  که هدفش مانع کشف وسايل نقليه در زمين، کشتی ها، ابزارهای پرواز يا تحت البحريها همه  -Stealthتکنولوژی 
کانسپت های  بعد از اينکه. تراع چند سال اخير نمی باشدمتعلق به اردوی امريکا را از طرف دشمن می گرديد، اخ

يونيفورم های رنگه، قدم گزاشتن قد راست در قطار های طويل، مراجعۀ يک به ديگر با ژست های عسکری در 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 که می خواهند کشف کنند و یامور نظامی ترک گفته شد،  مسابقۀ پوشيدن لباس استـتار در جنگ و مسابقه بين آنهاي
  . می خواهند تحت پوشش بمانند، شروع گرديدانهايکه

 در وسايل نقليه و پرواز بال فاصله  بعد از اولين تطبيق Stealth  -به اين ترتيب کار  تحقيقات در امور تخنيک 
جستر شده بود، در ساحۀ نظامی نيز  را)حق انحصاری اختراع ( به حيث پاتنت١٩٠٤ که در سال پرنسيپ رادار
 "رادار" می توانست به شروع کار های تحقيقی در زمينۀ مواد که اشعۀ )رادار ( اقدامات ضد آناولين. شروع گرديد

بالخره پوشانيدن تليسکوپ  تحت البحری با .  در هالند نشر گرديد١٩٣٦را جذب نکند، اتکاء داشته و حتی در سال 
 از پيشرفت اقدامات ضد وسايل  انکشاف در تخنيک کشف٨٠رابر، کشف آنرا مشکل می ساخت ليکن الی سال های 

  . هميشه يک قدم به پيش بود)کشف(آن
  

  وقت استـتار بم افگن ها
.  گرفته شده می توانست)متذکرۀ پاراگراف قبلی(بايد يک و نيم دهه دوام می کرد تا جلو اين روش محققين امريکائی

و ) "ضد انعکاس "ادۀ جذب رادارم (RAMامريکائی به اليه بندی خاص " Stealth –تخينک های "از اين به بعد 
سامان آالت " رادار"هدف اين بود که به اصطالح مقطع . اتکاء داشت) ديزاين(همچنان بر پرنسيپ هوشيارانۀ طرح 

  .نظامی تحريف گردد
  

 اهداف جلب توجه را تاپۀ ،برای گول زدن دشمن و انحراف راکت هاقبلی  ۀکائيان توانستند در تجارب مؤفقانامري
  مؤفقيت دست داد تا مقطع رادار طيارات و کشتی ها را چنان بپوشانند که ٨٠در سال های .  عادی بزنندطيارات

همچنان کارکنان امور انکشاف کوشش کردند عاليم تشخيص . گوئی وسايل برای آالت کشف، غير مرئی باشند
نيده  و مخفی نمايند که مؤفقيت را پوشا" خروج گاز"حرارت را  با طرح خاص جـِت ها يا در ديگر وسايل نقليه 

  .بيشتر را در بر داشت
  

اين بم . لۀ توليد آن به پختگی رسيده بود به پرواز اقدام نمودس که سل١١٧-F  نوع اولين ماشين از١٩٨١حتی در سال 
 سال ٤حتی قبلی تيپ های .   با شکل تيپيک هندسی کنجدار، می باشدStealthافگن تا امروز مشهور ترين ماشين نوع 

 به بعد يک دستۀ واحد حربی اين طياره را آماده در اختيار ١٩٨٣قبل پروازهای مقدماتی را انجام دادند؛ امريکا از 
  .دارد

    
، يک جسم نا شناخته شدۀ پرواز کننده، برای پنج سال )بشقاب پرنده("Ufo"با آن هم اين طياره به معنی مکمل کلمۀ

هر نوع راپور در .  ولی به يقين رد نمودانهسرد خون  را،ندهوسايل عجيب پرپنتاگون ديده شدن  . ديگر باقی ماند
در محالت Stealth -سال های طويل در هوا، زمين و آب  وسايل نقليه.  و فولکلور به پيوندد)Ufo(زمينه بايد به عصر

  .فعاليت داشته اند که از طرف ستاليت های مخبر کشف شده نتوانستندنامعلوم اوقات و مخفی 
  

 در ١٩٨٥ که در سال "Sea Shadow"داشت اسرار چقدر ماهرانه رفتار می کردند،  اينکه امريکائی ها در نگاه
 ٥٠اين کشتی که الاقل . ۀ آنستبود در قوای بحری امريکا، نشان دهند"  Stealth –کشتی "خدمت گرفته شد و اولين 

بود " لشم"مانند، بيگانه به نظر می رسيد و با سطح بيرونی که بی حد " فانه"متر طول داشت با شکل غوغا بر انگيِز  
ً  ستاندرد شده است" Sea Shadow "در ضمن پرينسيپ های ساختمانی .  فاش نه گرديد١٩٩٣الی سال  در . تقريبا

به را در خدمت گرفته اند و ترکيه " Stealth –کشتی "تانيا، فرانسه، همچنان ناروی و سويدن پهلوی امريکا اقالً  بر
  .کار گرفتن يک چنين کشتی را در ظرف سال جاری در نظر دارد

  
در قسمت طياره ها امريکا هنوز رهبری تکنولوژی را در اختيار دارد، ليکن در اين ساحه ديگران هم قدم می 

د و در داپرواز  اجازۀ ٢٠١٠را برای بار اول به صورت رسمی در جنوری سال "  Suchoi T ٥٠"روسيه . گزارند
در تعداد زياد وسايل نظامی نقليۀ . خود را به نمايش گزاشت " -Chengdu J ٢٠" گهان  چين به طور نا٢٠١١جنوری 

شوند، از همه بيشتر طبقات تين به کار گرفته می به حيث رو"  Stealth –ساختمان "زمينی همچنان پرينسيپ های 
  . را جذب می کند"رادار"روی کش عراده که اشعۀ 

  
   "Stealth –چلنج "هيلی کوپتر به حيث 

هيلی کوپتر ها .  صورت نگرفته است، تخنيک هيلی کوپتر می باشد " Stealth -پيشرفت " که تا حال در آن ه ایساح
 اگر گرچه: ليکن اينها يک پروبلم ديگر نيز دارند. ز بلند دارند نسبت به طيارات سرعت قليل داشته و  آوا،در مقايسه

به مشکل قابل کشف ساخته شود، باز هم مشکل " رادار" معلوم طرحريزی، در برابر بدنۀ آن نظر به پرينسيپ های
  .به جای خود باقی می ماند" روتورها"
  

ی االمکان در هيچ قسمت آن سطح انعکاس دهندۀ پرينسيپ هندسی که با آن يک وسيلۀ نقليه شکل داده می شود بايد حت
پذير بوده مايل بودن و  چون روتور های هيلی کوپتر سرعت زياد دارند، انعطاف. وجود نداشته باشد" رادار"اشعۀ 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

خم شدن آنها متعلق به سرعت، حرکت و تأثير عوامل بيرونی مانند باد می باشد؛ اين ها احتزاز می کنند و خم می 
زوايۀ مايل بودن که روتور ها با آن ايستاده اند  به اساس ديزاين و . اين اساس پروفيل قابل شکست ندارندشوند و به 

تغيير حسب الخواهش آنها ممکن نيست، بدون اينکه قوۀ سعودی و پيشروی متأثر گردند و يا : فزيک تعريف شده اند
  . تقليل يابند

  
را انعکاس ندهند، نظر به همين "  رادار"لی کوپترهای که اشعۀ کوشش های تا حال به عمل آمده برای انکشاف هي

 ٨٠ در سال های "Sci-Fi-Film" مثليکه يک" چشم پرواز کننده "رويای.  مؤفق نبوده اندی که در باال ذکر شهعوامل
ائی ها با آن امريک.   بود، قرار معلوم تا حال تحقق پيدا نکرده استStealth –نام داشت و محتوای آن يک هيلی کوپتر 

 کانسرن های فضائی و تسليحاتی، بوئينگ و ٢٠٠٤ تا ١٩٨٣از : هم در زمينه کوشش های خود را به خرچ داده اند
  امريکائی Stealth – که بايد اولين هيلی کوپتر "Comanche" ٦٦-RAHسيکورسکی، پول های زياد را در انکشاف 

  .کردندمصرف می بود، بيهوده 
  

 "Stealth"زيرا: به يک نوع پا برجا ماند که احتماالً  درست بود" Stealth –هيلی کوپتر "رسختانۀ  سبا آنهم افواهای
" سری"همچنان اردوی امريکا اين مفهوم را برای هرچه که بايد . ه و غير شفاف می باشدب چند جانً يک مفهوم نهايتا

  باشد، به کار می برد؛" کم صدا" يا " آهسته بلخشد"باشد، 
که همچنان "  بيگانهبا صدای"، )ه دو نفر سرگوشی کنندمانند اينک"( صدا-آهسته"ين صورت نوع هيلی کوپتِر و به ا
در اين قسمت نخستين اطالعات مؤفقيت .   ناميده می شودStealth-Systemبی خبر را بايد ممکن بسازد، " آنی"حمالت

  "No Tail Rotor"  می باشد که مخفف  .McDonnell Douglas  از NOTAR-Prinzipمشهورترين تخنيک . وجود دارند
در اين ساختار يک منبع صدای بلند تقليل می يابد و از همه بيشتر اينکه . به معنی عدم روتور عقبی را تشکيل می دهد

  .بين روتور عمده و عقبی شده  که باعث بلندی آواز می گردد) دخالت آواز(مانع اينتر فرنس 
  

" تخنيک کم صدا" که در حمله به مجتمع بن الدن سقوط کرد بايد نوع ديگر و جديد هيلی کوپتر  Stealth -هيلی کوپتر 
اظهارات شاهدان اين حدسيات را تائيد می کنند که ذريعۀ طرح پوشش روتور عقبی زيادتر پشتيبانی . را معرفی کند

ً  باالی هدف از همين لحاظ گفته می شود، وقتی آواز هيلی کوپترهای امريکائی . می گردد ها شنيده شد که مستقيما
  .قرار گرفته بودند

  
. کار گرفته شده باشد" رادار"اطالع رسانی رويتر تخمين می کند که در اين ضمن می تواند از يک نوع تخنيک ضد 

شايع گرديده ) مادۀ ضد رادار ("RAM"يعنی يک " روتور عقبی"راپورهای راجع به يک مادۀ تا حال نا معلوم برای 
 به اين سو در دشت های نيوادا  ١٩٩١احتماالً  بايد از . به اين سو وجود دارند١٩٩٥افواهات در اين زمينه از .  اند
  .٥١ساحۀ بدنام :  آزمايش مخفیهمحل اين افوا. آزمايش شده باشد" رادار"ضد وسايل "  هيلی کوپتر-طرح"
  

ز آن در برابر بن الدن  کوپتر مؤفق بوده و آيا استفاده ايک وقتی شايد فهميده شود که آيا پيشرفت در استـتار هيلی
 سال و يا بيشتر ١٥معلوم می شود  "   Stealth –تخنيک " نيم عمر مخفی نگاه داشتن مؤفقانۀ .  ش بودغسل تعميد
ند سقوط آنرا ديده نمی توا" رادار" حقيقتاً  يک هيلی کوپتر که  )Abootabad(ولی اينکه در ايـبت آباد . تخمين گردد

  .می کند، احتمال آن بسيار کم می رود
  

  پايان
  
  

        
  

  


