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 روسيه - رويداد اياالت متحده

 -l’USS Donald Cook دونالد کوک . اس. اس. چه چيزی يو
  شت انداخت ؟ سياه به وحبحيرۀرا در 

 

 

 از روزی که USS Donald Cookوزارت امور خارجۀ اياالت متحده اعتراف کرد که تيم ناو يو ا ساس دونالد کوک 

بر فراز دريای سياه پرواز کرد، اعتماد به نفس خود را از دست داده اند و ) Su-24 (٢٤خو ھواپيمای جنگی روسی سو

اين ھواپيمای روسی نه بمب حمل می کرد و نه موشک و تنھا انباشته از تجھيرات . از نظر روانی قوياً تضعيف شده اند

 .جنگ الکترونيک بود

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=32VJkmx6ZgI 

 سياه شده و در مجاورت مرزھای آبی روسيه بحيرۀ دونالد کوک را می بينيم که وارد . اس.اس. در اين ويدئو ناو يو

 .موضع می گيرد

   کوک وارد دريای سياه شد ، ناو يو اس اس دونالد٢٠١٤ اپريل ١٠

80584=id_story?asp.display/submit/mil.navy.www://http  24 يک بمب افکن تکتيک اپريل ١٢ و-Su 

روحيۀ خود را کامالً از دست داده اند، به مريکائی ابر فراز اين ناو پرواز کرد، چندين رسانه اعالم کردند که تيم ناو 

  ).١( شکلی که موجب اعتراض رسمی پنتاگون شد
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 يک ناو جنگی موشک انداز از نسل چھارم است که سالح اصلی آن موشک ھای کروز  دونالد کوک. اس. اس.يو

 در چھارجول مأموريت . کيلومتر است که در عين حال می تواند به کالھک اتمی نيز مجھز شود٢٥٠٠تاماھاک با برد 

 فروند موشک کروز مسلح ٩٦ موشک تاماھاک حمل می کند ولی در وضعيت تھاجمی می تواند به ٥٦ھای عادی 

  .شود

نوعی پدافند ھوائی . مجھز می باشد Aegis) ايجيس(اين ناو جنگی اياالت متحده به سامانۀ جنگی آخرين نسل اجيس 

ھا ھدف را رھگيری و نابود ھی از ناوھای جنگی می تواند ھم زمان صد ضد موشکی است که با ايجاد شبکه روی گرو

اين ناو .  رادار بزرگ نيز مجھز است که قدرت آن معادل چند ايستگاه رادار است٤ به  دونالد کوک. اس.اس.وي. کند

  .ی باشد موشک ضد ھوائی از انواع مختلف مجھز م٥٠جنگی عالوه بر اين تجھيزات برای تضمين حفاظتی خود به 

به پرواز درآمد و ردی از شگفتی  دونالد کوک . اس. اس.يو بی ھيچ بمب و موشکی در آسمان ٢٤با اين وصف سوخو 

 Rossíyskaya اسکای گازتا روسيابه گفتۀ نشريۀ . مريکائی بر جای گذاشتاو بھت در اکيپاژ دريانوردان جنگی 

Gazeta  ) يک جيبينی ھواپيمای روسی تنھا به تجھيزات الکترون) ٢Jibiny مجھز بود.  

. مريکائی نزديک شد، رادارھا از کار افتادند و سيستم انتقال اطالعات و غيره خاموش شداوقتی ھواپيمای روسی به ناو 

 مستقر  دونالد کوک. اس. اس.يوکه روی  نيرومندترين سامانۀ پدافندی  Aegisاجيس به عبارت ديگر، امروز سامانۀ 

شده و يا در حال سوار شدن روی سامانه ھای دفاعی مدرنترين ناوگان ناتو می باشد، خيلی به سادگی باطل شد، يعنی 

  . اجيس خاموش شد– با تله کوماند - ل از راه دور تلويزيون را خاموش می کنند ومثل وقتی که با دستگاه کنتر

 که عمالً ناشنوا و نابينا شده بود، حملۀ موشکی دونالد کوک . اس. اس.يو روسی سپس به شکل مجازی روی ٢٤سوخو 

 مجازی را پيش از آن مانور اين — بی ھيچ سالحی —ھواپيمای روسی گوئی در حال اجرای تمرين باشد . انجام داد

  . بار روی ناو جنگی اياالت متحده از نسل چھارم تکرار کرد١٢که راه پايگاھش را در پيش بگيرد، 

 که از ،اين درگيری.  فوراً راه يکی از بنادر رومانی را در پيش گرفت دونالد کوک. اس. اس.يوويداد، پس از اين ر

گوھای داغی بين کارشناسان در بخش دفاع  و سوی رسانه ھای ناتو کامالً مخفی نگھداشته شده است، به بحث و گفت

  .زديک نشددامن زده است، ولی ناو اياالت متحده ديگر به مرزھای آبی روسيه ن

در خواست کرده  دونالد کوک . اس. اس.يو نفر از تنفگداران دريائی در ٢٧ تخصصی، هبر اساس گزارش چند نشري

  .اند که پست خود را ترک کنند

 والديمير باليبيندر آکادمی نيروی ھوائی روسيه، » کاھش ديد«گ الکترونيک در زمينۀ رئيس مرکز پژوھش ھای جن

Vladimir Balybineمورد اين واقعه چنين اظھار داشت  در :  

ه از امکانات جنگ الکترونيک به شکل استفادالکترونيک پيچيده تر باشد، مختل ساختن آن با -ھر اندازه سامانۀ راديو«

  ». ساده تری امکان پذير می شود

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FL-HecSCjg0 

ناوگان نيروی دريائی اياالت   اين سامانه در حال حاضر روی مدرنترين. مريکائیابرای نمايش سامانۀ اجيس  ويدئو

ک در دريای ر مدرن، در آزمون جنگ الکترونيپضد موشکی سو اين سامانۀ دفاع ھوائی و. متحده مستقر شده است

 . خنثی شدکامالً  سياه توسط روسيه

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Wwo2Ygjjqw 

مارش عزا برای سامانۀ  ن ويدئو کمی شبيهموزيک مت: مترجم . (مجازی جنگ الکترونيک، ويدئو را ببينيد نمايش

 ).اجيس سوپر قدرتی است که در خاموشی فرو رفته

Représentation visuelle de cet incident . 
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