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 :پيشگفتار مترجم 

ريه، به اين علت  اردن در سو١٦انتخاب اين متن برای ترجمه عالوه بر کنجکاوی بيشتر در مورد سقوط ھواپيمای اف 

بود که به ايرانيان ھشدار بدھيم زيرا در يکی از گزارشات می خواندم که مقامات روسی از برخی تجھيزات نظامی 

 در ايران به شکل تحسين آميزی شگفت زده ١٦خاطر ساخت شبيه سازی خلبانی اف ه ايران ديدن کرده اند و به ويژه ب

مذاکرات نظر می رسد و می توانيم حدس بزنيم که ه  کمی مظنون ب١٦ اف در نتيجه ماجرای شبيه سازی. شده بودند

د واليت فقيه و خيل ئي به عنوان نمايندۀ طبقۀ استعماری بورژوازی کمپرادور با تأشيخ روحانیمخفی رئيس جمھور 

رايطی که از اين  و باز ھم احتماالً در ش  ھای دست دوم ھستند١٦احتماالً در فکر خريد اف  ی ايرانی نوحه خوان ھا

يعنی عراقی ھا فقط می توانند ھواپيما را خلبانی کنند ولی تجھيزات ديگر و آماده (نوع ھواپيماھا به عراق فروختند 

 شاھين جنگی به شکلی ١٦در اين مقاله پی می بريم که اف  ...). ئی ھا خواھد بودامريکاسازی فنی ھواپيما در اختيار 

در . ھواپيمای مطمئنی نيست و سقوط دائمی آن حاکی از نقص فنی اين ھواپيما می باشدکه برای آن تبليغ کرده اند 

صورتی که چنين حدس و گمانی واقعيت داشته باشد، مردم ايران بايد بانيان چنين قراردادھائی را شناسائی کنند و برای 

 و دستگاه دين اسالم در خدمتگذاری به اميدوارم که مقامات ايرانی. جلوگيری از آن دست به اقدامات بازدارنده بزنند

  . پيش نروند١٦امپرياليسم جھانی عليه منافع ملی ايرانيان و عليه امنيت ملی ايران تا خريد اف 

  حميد محوی 
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   ھای عراقی عجله نمی کند١٦بيش از پيش سقوط می کند و اياالت متحده برای تحويل اف  : صدای روسيه 

ز نيروی ھوائی  ا١٦ ستاد مشترک اياالت متحده در مورد سقوط اف ه، فرماندLloyd Austin نرال ليود اوستينج

شواھد به روشنی نشان می دھد که دولت اسالمی «: مبر در خاک سوريه روی داد اعالم کرد که  دس٢٤اردن که روز 

ئی در مورد امريکانرال ج.» را مورد اصابت قرار نداده است١٦خالف دعاوی اين سازمان تروريستی شکاری اف 

ھواپيمای  «١٦ بارھا اعالم کرده اند که اف امريکانظاميان . البته جای شگفتی نيست. علت سقوط ھواپيما توضيحی نداد

 .»شکاری چند منظوره مطمئنترين ھواپيما در تاريخ نيروی ھوائی اياالت متحده است

 شاھين جنگی ١٦نام رسمی اف (» نگی شاھين ھای ج« آيا چنين ادعائی حقيقت دارد ؟ در اين ماه ھای گذشته 

Fighting Falcon (ويپر « با نام مستعار ديگر  وViper « )با ريتم خطرناکی سقوط کرده است) افعی.  

 دچار مشکل شد و در فرود اجباری آتش ن نيروی ھوائی اياالت متحده فوراً پس از برخاست١٦ نومبر يک اف ٣٠

به دليل نقص « نيروی ھوائی يونان ١٦مبر يک اف اول ماه دس.  از دست دادگرفت و خلبان ھواپيما نيز جان خود را

ھمين  ارتش نيروی ھوائی ترکيه در شمال ترکيه به ١٦ھمان روز يک اف . روی ساحل کرت سقوط کرد» فنی

  . نيروی ھوائی اياالت متحده در خليج مکزيک سقوط کرد١٦مبر يک اف در ماه نو. سرنوشت دچار شد

، وقتی سه خلبان ظرف يک ماه در پنج سقوط ٢٠١٤ جوالیدر ماه . انيم تمام سوانح ھوائی را اتفاقی بدانيمبه سختی بتو

 تحليلی از آمار تلفات ھوائی در زمان صلح را ABCNEWS.com از نيروی ھوائی اياالت متحده کشته شدند، ١٦اف 

نظاميان که روی باال بودن ضريب اطمينان اف با وجود دعاوی . نتايج وضعيت اسفناکی را نشان می دھد. منتشر کرد

 فروند شاھين جنگی ١٣ ساالنه ١٩٨٢ پافشاری کرده اند، آمار نشان می دھد که از تاريخ نخستين پرواز در سال ١٦

 ھا ١٦اف غلباً اآمار نشان داده است که .  از دست داده استدالر ميليون ٢٦٠سقوط کرده و در نتيجه اياالت متحده نيز 

  .د کردئي اين تمايل فنی را به روشنی تأ٢٠١٤پائيز .  سقوط کرده اندامريکابيشتر از ھواپيماھای ديگر در ارتش 

نقص فنی ھواپيما نبوده بلکه مرتبط به   می گويند که ميزان سانحه پذيری به دليل ١٦مشکل کجاست ؟ طرفداران اف 

ی بر اين باور ھستند که تک موتوره بودن ھواپيما شانس نجات شاھين منتقدان ھواپيمائ. شرايط انجام مأموريت است

پس از يک سری سانحه که به دليل نقص فنی موتور به وقوع . ئی را در صورت وقوع مشکل فنی کاھش می دھدامريکا

ما در نظر  برای مدرنيزاسيون ھواپيدالر چندين ميليون ٢٠٠٠پيوسته بود، سناتور جان مکين درخواست کرد که از سال 

 نسل پنجم به عنوان ٣٥ متوقف شد و ھواپيماھای اف ٢٠٠٥ برای ارتش اياالت متحده از سال ١٦خريد اف . گرفته شود

 فروند اف ٦٠ کرۀ جنوبی از خريد ٢٠١٣ت گسدر ماه ا. البته اين ھواپيما نيز تک موتوره است. جايگزين برگزيده شد

  . قطع نظر کرد٣٥

 که ١٦به اين ترتيب ھواپيمای اف . می کنند ھواپيماھايشان را به کشورھای ديگر بفروشند نيز سعی ١٦خريداران اف 

 خريداری جيملند و بلادر خاک سوريه سقوط کرد، يکی از ھواپيماھای دست دومی بود که اردن از اياالت متحده، ھ

ولی امسال .  سقوط کرده است اروپائی در سوريه١٦ اياالت متحده و يک اف ١٦در مجموع سه فروند اف . کرده بود

به گفتۀ کارشناسان، اين ھواپيماھا از ديدگاه .  اروپائی خود را به پاکستان بفروشد١٦ فروند اف ١٣اردن تصميم دارد 

با اين وجود پاکستان تنھا روی .  سال ديگر نيز به خدمت گرفته شوند٢٠فنی در وضعيت خوبی ھستند و می توانند تا 

 ھوندر که ١٧م حساب باز نمی کند، و آلترناتيو ديگری دارد، يعنی ھواپيمای چند منظورۀ جی اف ھواپيماھای دسته دو

  .با ھمکاری چين در حال ساخت آن می باشد

 ٢٥اين ھواپيما به نيروی ھوائی .  ھنوز متقاضی دارد و نسبتاً ارزان قيمت و چند منظوره است١٦با اين وجود اف 

البته مشتريان در حال حاضر خواھان .  متحده تا مدت ھا به فروش آن ادامه خواھد دادکشور فروخته شده است و اياالت
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 خريداری کرده و برای آزمايش به جنگ امارات اسالمی ١٦ فروند اف ٢٤مراکش . ھواپيماھای صفر کيلومتر ھستند

  .فرستاده است

ی شوروی و فرانسوی که از دوران صدام ئی ھواپيماھاامريکا ١٦ ھواپيمای اف ٣٦جای ه  عراق ب٢٠١٥در پايان سال 

 تحويل داده ٢٠١٤مبر نخستين سری ھواپيماھا در سپت. ردحسين در خدمت نيروی ھوائی بودند را جايگزين خواھد ک

 ھائی که به شکل فوری از روسيه ٢٥نھای عراقی با سوخو خلبا. به عراق تحويل داده نشد ھا البته ١٦اف . شد

برای باز پس گيری پول ھايشان دولت عراق به مراتب . د طلبان دولت اسالمی حمله می کنندخريداری کرده اند به جھا

  .قضائی بين المللی مراجعه خواھد کرد

 ھای عراقی ١٦ به عنوان بھانۀ تأخير در تحويل اف  پايگاه عراقی در بالد را  فقدان امنيت در اطراف  اياالت متحده

ما سه « :  يک بيانيۀ شگفت انگيز منتشر کرد Steven Warren تيون وارناسسخن گوی پنتاگون . مطرح کرده است

سپس ھر ماه يک ھواپيما تا ماه مه، در ... در آريزونا می فرستيمTucsonمبر به توکسون را در ماه دس عراقی ١٦اف 

اھای خودشان موزش خود را با ھواپيمآنھای عراقی خلبا جنوریما منتظريم که از ماه . ١٦مجموع ھشت فروند اف 

  .»آغاز کنند 

ولی علت تمرين ھای فوق العاده . اياالت متحده قول داده است که امور فنی اين ھواپيماھا را با مخارج خودش تأمين کند

 تا تابستان آينده تحويل داده خواھد شد ؟ روشن ١٦ فروند اف ٨ کدام است؟ چرا تنھا امريکاروی اين ھواپيماھا در خاک 

جای پرواز بيشتر ه  ھای جديد به سرنوشت شاھين ھای ديگر دچار شوند که اخيراً ب١٦ خواھند اف است چونکه نمی

  .سقوط کرده اند

  :منبع
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