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J-31 چينی عليه F-35 ئیامريکا 

  ) برای ايران ؟٣١ جی   فروند٧٥( 

 

 را برای صادرات آماده سازد، به طوری که در پيوند با J-31روسيه مايل است چين را تشويق کتد که ھواپيمای 

 .ندرقابت ک  F-35 با ھواپيمای گران قيمت T-50ھواپيمای سوخو 

برتری  ...J-10و  ) J-11 و    J-16) Su-27SK / Su-30 MKK ھواپيمای نسل چھارم از مشتقات٥٨٠چين با 

 ھواپيما ھستند که در ٥٩٠، ھر دو با ھم، دارای جاپان جنوبی و وريایدر حالی که ک. ھوائی خود را تضمين می کند

ئی را امريکا ھواپيمای ٢٦٠به اين مجموعه بايد . دمقايسه با چين از اويونيک برتر و سالح برتر برخوردار می باش

عالوه بر اين . فزائيم که در اين دو کشور و يا روی دو ناو ھواپيمابر از ھفتمين ناوگان اياالت متحده پارک شده استبي

  .سفارش داده اند  F-35 ھواپيمای رادار گريز ٥٠ و ٤٠ جاپان جنوبی و وريایک

 است که با نام T-50در حال کسب فن آوری ھواپيمای رادار گريز روسی سوخو از سوی ديگر صنايع ھوائی ھند 

HAL FGFA )به ھمين علت، در ماه ھای گذشته، روسيه بی سر و صدا فن . ساخته خواھد شد)  فروند٢٨٠ تا ٢٥٠

ونۀ ھواپيمای آوری خودشان را برای پيشبرد و تسريع مراحل آزمايشی به چين منتقل کردند، تا چينی ھا توليد پيش نم

 وارد خدمت به نيروی ھوائی J-31 ھواپيمای ٥٠٠در سال ھای آينده، دست کم .  را فوراً فعال سازندJ-31رادار گريز 

  .چين خواھد شد

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XknLwmqtjUs 
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 در حال ٣١- ، جی)نيرو-  کيلوگرم١٩٠٠٠با   Pratt & Whitney F135 (٣٥ -برای جبران يکتا موتور نيرومند اف

 که RD-93نيرو است که چينی ھا از طرح موتور روسی - کيلوگرم٨٧٠٠ با WS-13حاضر مجھز به دو موتور 

 چينی ھا ، در بازار جھانیF-35برای رقابت با . پی برداری کرده اند از آن استفاده می کند، ک٣٥ و ميگ ٢٩ميگ 

 از آن استفاده می کند را به Su-35که ) Saturne 117 S( اس ١١٧نيازمند بودند که روس ھا ليسانس ساخت ساتورن 

  ).kgf ٨٠٠ ١٥(نيرو -  کيلوگرم١٥٨٠٠آنھا بدھند که خيلی قوی تر است، يعنی با 

 رساند، نشان داد که در تحميل مجازات ھای غربی ء ميليارد دالری که چين با روسيه به امضا٤٠٠ مگا پيمان نامۀ 

دو ابر قدرت جھانی با ھم به توافق رسيده اند که در بازار صنايع . عليه روسيه، چين در کدام جبھه صف آرائی می کند

 .ديگر رقابت نکنند ھوائی با يک

J-31بھای % ٦٠نانه ای است، ولی بھای آن معادل  از ديدگاه اويونيک جايگزين فروتF-35 ئی تمام می شودامريکا .

ھر دو ھواپيما دو جايگاه در بدنه برای حمل دو موشک ھوا به ھوا ميان برد دارند که می تواند گزينش ھای ديگری نيز 

  . تن می باشد٨  تا٦ھر دو، دارای شش جايگاه بيرونی با قابليت حداکثر . داشته باشد، به عنوان مثال بمب

 ھواپيما برای نيروی ھوائی ٥٠٠عالوه بر .  قابل توجه استJ-31ژی مديريت بازرگانی چين نيز برای فروش يسترات

ناو ھواپيمابر چينی ليااونينگ .  ديگر برای سه ناو ھواپيمابر چينی در نظر گرفته شده استJ-31 ھواپيمای ١٢٠چين، 

 Liaoning که در اصل وارياگ Variag  ھواپيمای ٣٠نام داشته است، در حال حاضر دارای J-15)  مشابهSu-33 (

يک کپی بھينه سازی . مدرسه برای آموزش خلبانان روی ناو ھواپيمابر به خدمت گرفته شده است -است و به عنوان ناو

نيز که خيلی بزرگتر سومين ناو ھواپيمابر چينی .  دست ساخت استDalian شده ھم اکنون در کشتی سازی بندر داليان 

  .است، در کشتی سازی شانگھای در دست ساخت می باشد

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6y4TnqcA0js 

ئی ھا در طرح امريکاصاد جھانی ارتقاء خواھد يافت، حاضر است به اندازۀ چين که در پايان ھمين سال به نخستين اقت

 برای J-31 فروند ھواپيمای ٦٠٠رادار گريزی و در صنايع ھوائی سرمايه گذاری کند، به ويژه به اين علت که 

 اياالت متحده، با اين قيمت، خارج از. ر استال ميليون د١٢٠ بيش از F-35بھای ھواپيمای . صادرات پيشبينی شده است

 و ترکيه می توانند چنين اروید، ننلاتنھا کشورھای ثروتمند بين کشورھای عضو ناتو مانند ايتاليا، انگلستان، ھ

ال و يونان با بحران اقتصادی بسيار شديدی بايد روياروئی کنند، و تمايلی گاسپانيا، پرت. ھواپيمائی را خريداری کنند

 . ندارندF-35برای خريد 

ی سابقاً کمونيست که در ھمسايگی روسيه واقع شده اند، با توجه به اين امر که وارد کشورھای عضو ناتو شده کشورھا

اند نمی توانند تصور چنين چيزی را به ذھنشان راه دھند، و اياالت متحده نيز به آنھا اجازه نخواھد داد که ھواپيمای 

-Su Tه به شکل گسترده ارتش خود را به ھواپيماھای رادار گريز از سال آينده روسي. چينی مشابه آن را خريداری کنند

.  نيز به اتحاديۀ کشورھای مستقل ھمسود صادر خواھد شدSu T-50.  استF-22 مسلح خواھد کرد که معادل 50

غير در نتيجه، خالف کشورھای سابقاً کمونيست، کشورھای . ين، گرجستان و مولداوی به اتحاديۀ اروپا پيوسته انداوکرا

متعھد از آزادی انتخاب برخوردار خواھند بود و در فروش ھواپيماھای جنگی برای چين به عنوان ھدف اقتصادی 

  .مطرح خواھند بود

 قطع نظر کرده است و خودش را برای J-10 ھواپيمای ٧٠ تا ٣٦پاکستان، نزديکترين ھمکار چين، اخيراً از خريد 

نظر می رسد که ايران ه  سفارش داده است، اينگونه بF-35 فروند ٧٥اسرائيل از آنجائی که .  آماده می کندJ-31خريد 

بين خريداران پتانسيل می توانيم از .  را خريداری کندJ-31مند است که ھمين تعداد ولی از نوع ه نيز خيلی عالق

. ع نظر کرد قطيدنی سوJAS-39 Gripenنام ببريم که از خريد ) عضو بريکس مانند خود چين(فريقای جنوبی ا
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به يمن نفت، گاز و ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥بين % ٢٠(آنگوال، دولتی با باالترين رشد اقتصادی در جھان طی ده سال گذشته 

آنگوال . الی اوراق بھادار خريداری کرد تا متروپل استعمارگر سابق را از ورشکستگی نجات دھدگالماس، از بانک پرت

 شروع کرد و برای ٢٥ فروند سوخو ١٥، SM ٢٧ فروند سوخو ٧  و ٣٠ فروند ھواپيمای سوخو ١٢با طرح خريد 

فريقا به ضرر افريقا و غرب ابا چنين طرح خريدی، تعادل نيروھا در جنوب .  چينی پول کنار گذاشته استJ-31خريد 

  .ر خواھد کرديياستعمارگران قديمی غربی در تغ

 F-16توقف کرده است، به اين معنا که مصر مصر، کشوری که اياالت متحده کمک ھای ساالنۀ نظامی ا ش را م

 دريای مازندران داشته است، عدريافت نخواھد کرد، و جمھوری آذربايجان که از چند سال پيش اضافه توليد گاز از مناب

يکی ديگر از ( ونزوئال با برزيل . ھر دو کشو با پاکستان مناسبات نزديکی دارند و مايل به خريد ھواپيمای چينی ھستند

 را خريداری J-31نه تنھا می خواھند ھواپيمای ) Embraerندين نوع ھواپيمای امبرائر چشورھای بريکس، سازندۀ ک

ی امريکا در بازار امريکاکنند، بلکه بر آن ھستند تا ليسانس توليد آن را نيز خريداری کنند و با ھواپيمای نظامی 

  .مرکزی و جنوبی وارد رقابت شوند

  : منبع

http://www.mondialisation.ca/j-31-chinois-vs-f-35-americain/5402300 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤سپتامبر  ٢٢

  ٢٠١٤مبر  سپت١٦مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 

  


