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حميد محوی: برگردان از  
٢٠١٦ جنوری ٢١  

  

  چين انحصار ھواپيمای رادارگريز اياالت متحده را شکست
La Chine brise le monopole états-unien des avions furtifs 

 با شور و ھيجانی خاص برتری نظامی اوباما، رئيس جمھور امريکاطی سخنرانی دربارۀ وضعيت کشور اياالت متحدۀ 

با اين وجود، ھم زمان، روسيه سامانۀ . ئی ھا تبريک گفتامريکااياالت متحده را نسبت به تمام کشورھای جھان به 

 و چين نيز پيشرفت  اطات و فرماندھی ناتو را در کالنينگراد، دريای سياه و در سوريه مستقر کردجلوگيری از اراتب

  .ن کننده ای را در زمينۀ رادارگريزی ھواپيماھايش به ثبت رساندييتع

 ٢٠١٦ جنوری ١٦ /) رومانی( بوخارست /شبکۀ ولتر

 

چين طی دو دھۀ . د آغاز کردن٧٠ و ٦٠چينی ھا ساخت ھواپيمای جنگی را با کپی کردن ھواپيماھای شوروی سال ھای 

.  و به يک سازندۀ ھواپيمای نظامی معتبر تبديل شد اخير، تأخير تکنولوژيک خود را نسبت به غرب جبران کرد

مجھز می باشد، و جدار پوششی بدنۀ ھواپيما از مواد جذب ) ٣٥مشابه اف  (AESA به رادار J-10Bھواپيمای چينی 

 ٢ميتسوبيشی اف  و ١٦را کاھش می دھد و آن را در سطح برابر با اف کنندۀ امواج استفاده می کند که انعکاس سطح 

 فروند از اين نوع ٥٠٠ تا ٣٠٠چين می خواھد به .  جنوبی قرار می دھدوريای و کجاپانھواپيماھای اياالت متحده، 

 ٢٠٠تا  ١٠٠ ساخت و سازھای نوين برای توليد ھواپيمای شکاری در سطح ٢٠١٤گرچه در سال . ھواپيما مجھز شود
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علت را بايد .  ساخته شدJ-10B فروند ٢٦ تا ٢٤ تنھا ٢٠١٥فروند در سال آماده و به حالت تکوين درآمد ولی در سال 

  . جو کنيم و  جستJ-20در آماده سازی خط توليد ھواپيمای جديد 

 

از .  را آغاز کرده استJ-20، چين اعالن کرد که امسال توليد انبوه ھواپيمای رادار گريز ٢٠١٦نخستين روز سال 

 توليد ٢١٠١ را منتشر کرد که توسط شرکت ھوا فضای چنگدو با شمارۀ ثبت J-20ھمين رو، عکس ھای آخرين نسخۀ 

 برای برنامۀ ٢٠جی پيش نمونۀ اول ماه ھشت . عی که حاکی از مرحلۀ تازه ای از توليد استشده است، يعنی موضو

  . به ثبت رسيده است٢٠٠١- ٢٠١٧آزمايشی با سری شماره ھای  

yTIumPfiqXs/be.youtu://https  

چين پيشبينی کرده . ازندۀ ھواپيمای جنگی نسل پنجم را در ھم شکستاين رويداد برتری اياالت متحده به عنوان تنھا س

 Q-5 و J 8 را جايگزين ناوگان ھوائی باطل شده متشکل از بمب افکنھای J-20 فروند ٤٠٠ تا ٣٠٠است که بين 

 با توان کارکردی روی باند ھای معمولی و روی ناو ھواپيمابر، يا نشست و ٣٥اف برای طراحی و گسترش . سازد

 کمی فروتنانه J-20.  سال وقت صرف کرد٢٠ دالر ميليارد ٤٠٠برخاست عمودی، اياالت متحده با بودجه ای معادل 

 استفاده kgf 500 12 با AL-31F از دو موتور روسی ٢٠جی . تر، با ھشت سال طراحی و آزمايش به نتيجه رسيد

 ساخت اياالت متحده، ٢٢اف خالف . ھستند به آن مجھز Shenyang J-11 يا  Su-30MKKمی کند که ھواپيماھای 

پيش رانش ھدايتی توسط .   تراست وکتورينگtraction vectorielle (پيش رانش ھدايتی از قابليت J-20موتور 

) يا الکترونيک ھواپيما(برخوردار نيست و از ديدگاه اويونيک ) مترجم پيشنھاد شده است و اميدوار است صحيح باشد 

 به چين ٣٥ از نوع سوخو ٤++ فروند ھواپيمای چند منظورۀ نسل ٢٤روسيه . ی برخوردار استنيز از سطح نازلتر

 استفاده می کند، kgf 800 15با کشش ھدايتی ) Saturn 117 S( اس ١١٧تحويل خواھد داد که از موتورھای ساتورن 

 به کار ببرند و يا اين ٢٠جی ی  و برابرداری کردهچينی ھا روی اين موتورھا حساب می کنند که يا از روی آن کپی 

  .موتورھا را در تعداد زياد از روس ھا خريداری کنند

kI7eFneQyvH/be.youtu://https  

ريای و و کجاپان به عنوان ھواپيمای چند منظوره برای نبرد عليه ھواپيماھای اياالت متحده، ٢٠جی حتی اگر ھواپيمای 

طراحی نشده، ولی به طريق اولی به عنوان بمب افکن طراحی شده و ھواپيمای مورد عالقۀ نيروی دريائی چين جنوبی 

 ٢٠جی اين سامانه به .  ماھواره ای می تواند اھداف متحرک را مورد حمله قرار دھدGPSاست، زيرا با چی پی اس 

صلۀ خيلی دور از ساحل ناوھای ھواپيما بر و ناوشکن ھا را ھدف در فا» نامرئی«اجازه می دھد تا به عنوان ھواپيمای 

  .بگيرد
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 کيلومتر را بی آن که ٤٠٠٠می تواند فاصلۀ ) کروسن برای ھواپيما( تن نفت سفيد ١١ سی و دو تن با ذخيرۀ ٢٠جی 

 و AAھای  ماخ، به دليل نامرئی بودنش برای رادارھا، موشک ٢،١در حال پرواز ذخيرۀ سوخت بگيرد و با سرعت 

 که برد آنھا DF-21D آسيب پذير نيست، مثل موشک ھای ضد ناو ھواپيمابر AEGISموشک ھای ضد باليستيک 

  )١( کيلومتر است ١٤٥٠

 

 سفارش داده اند، چين ٣٥اف ئی امريکا فروند ھواپيمای پنھان کار ٥٠ تا ٤٠ جاپان جنوبی و وريایه کاز آنجائی ک

 را به خدمت گيرد که آلترناتيوی J-31ھنوز يک فصل آزمايش در شرف تکوين دارد، تا ھواپيمای شکاری نسل پنجم 

 ھر دو در بدنه دارای دو جايگاه برای موشک ھر دو ھواپيما دارای وزن يکسانی ھستند و. ئی خواھد بودامريکا ٣٥اف 

  . ھای ھوا به ھوا ميان برد يا بمب می باشند

نظر می رسد که روس ھا مخفيانه با انتقال تکنولوژی به چينی ھا کمک ه  نيست، بSu-T-50 رقيب ٣١جی چون که 

 برای نيروی ٣١جی  فروند ٥٠٠بر عالوه ). ٢( می تواند به توليد انبوه برسد ٢٠١٨کرده اند و اين ھواپيما از سال 

 ھواپيما صادر ٦٠٠ نيز برای ناوھای ھواپيمابر چينی در نظر گرفته شده است و دست کم ٢٠جی  ١٢٠ھوائی چين، 

 ھواپيمای ٧٥و از آنجائی که اسرائيل در حال حاضر .  فروند سفارش داده است٤٠از ھم اکنون پاکستان . خواھد شد

 خواھد ٣١جی دارد، ايران نيز در پی بررسی زمينه است و خواھان ھمين تعداد ھواپيمای  در اختيار ٣٥اف ئی امريکا

  .بود

در حال حاضر چين به نخستين قدرت اقتصادی جھان تبديل شده و بيش از اياالت متحده برای پژوھش و توسعه پول در 

را گسترش داده و در اين ) ی بی سرنشينھواپيما(در نتيجه، چين پيچيده ترين برنامه ھای  ساخت پھپاد . اختيار دارد

و چين تخمين زده است که در سال ھای آينده در وضعيتی خواھد  زمينه برتری اياالت متحده را پشت سر خواھد گذاشت

 صادرات پھپاد داشته باشد، يعنی پھپادھائی که از ديدگاه فن آوری به ھمان دالر ميليارد ٤،٨بود که می تواند معادل 

 )٣(ئی ارزانتر خواھد بود امريکا برابر از نوع ١٦ئی، و در عين حال امريکا  ريپرز٩ام کيو ثر ھستند که اندازه مؤ
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 جنوبی، وريای، کجاپان(با ناوگان دولت ھای ھم پيمان در آسيای جنوب شرقی ناوگان نظامی اياالت متحده در ھمکاری 

نيروی با کيفيت برتری را نسبت به چين تشکيل می دھند و می توانند راه ھای ) تايوان، سنگاپور، استراليا و غيره

م خود ناوھای جنگی با فن چين به سھ. بازرگانی دريائی و تأمين نيازمندی ھای چين به مواد خام اوليه را متوقف کنند

 سال نيازمند است تا به درجۀ فنی غرب ١٠آوری بيش از پيش مھمتری را می سازد، ولی در زمينۀ نيروی دريائی  به 

کاخ سفيد می داند که حفظ وضعيت کنونی به نفع اياالت متحده در اقيانوس آرام در بخش شرقی تنھا با ) ٤(دست يابد 

  ).٥(اده از امکانات اقتصادی اش در گسترش نيروی دريائی امکان پذير است جلوگيری از چين برای استف

 دور با ۀدر نتيجه، دکترين نوين نظامی چين روی ترکيب ھوا دريائی با قابليت نفوذ سريع نيروی نظامی اش در فاصل

  . ھوابرد تنظيم شده استقطعات با اھنگعمليات ھم

 را انجام داد که بار Xian Y-20ۀ ھواپيمای حمل و نقل نظامی سنگين  چين آزمايش ھائی با پيش نمون٢٠١٣از سال 

-PS به تحويل موتورھای Xian Y-20با آگاھی به اين امر که توليد انبوه ھواپيمای . تن است٦٦مفيد حداکثر آن 

90A21توسط روس ھا بستگی خواھد داشت .  

 برای چين تعريف کرده اند و در ھر منطقه ستراتيژيکئی برای مقابله با اياالت متحده، نظاميان چينی چھار منطقۀ دريا

يک مرواريد شامل باند . ناميده اند» مرواريد« ل و پايگاه ھای عملياتی ايجاد کرده اند که آنھا را وای پست ھای کنتر

ين و ھواپيماھای باربری نظامی سنگ) ٢٠به ويژه برای ھواپيماھای جی (نشست و برخاست برای ھواپيماھای جنگی 

Y-20مرواريد ھا زير ساخت ھای ضروری برای حمالت . ، ساخت و سازھای دريائی و پادگان پياده نظام دريائی است

  ).٦(ھوائی را تضمين می کنند و به ھمين گونه برای نيروھای ھوابرد و گسيل نيرو و عمليات تھاجمی ارتش چين 

. Sonde و سوندا Malaccaشامل ورودی به دريای چين در جنوب به اقيانوس ھند از راه تنگه ھای ماالکا  ١ منطقۀ -

جزيرۀ ھاينان است که چينی ھا در آنجا يک پايگاه دريائی زير زمينی دارند که مرکز يک ناوگان » مرواريدھا«يکی از 

چينی ھا روی .  پايگاه ھوائی در اختيار دارند٦يز روی جزيرۀ ھاينان ن. ی استئ زير دريائی کالسيک و ھسته ٢٠با 

 کيلومتری جنوب شرقی جزيرۀ ھاينان يک ٣٠٠ واقع در Paracel واقع در جزاير پاراسل Woodyجزيرۀ وودی 

خارج از بندر نظامی، يک فرودگاه نظامی وجود دارد که از اين پس ھواپيماھای چينی . مرواريد ديگر ايجاد کرده اند

 Sittweيک مرواريد ديگر روی جزيرۀ سيتوی .  در آنجا به سر می برندSu-30MKK ام کاکا ٣٠سوخو چند منظورۀ 

  .ايجاد کرده اند) ميانمار( در برمه 

چين . است) فيليپين (Babuyan  شامل ورودی به دريای چين در جنوب و اقيانوس آرام از راه تنگۀ بابويان ٢ منطقۀ -

 به وجود آورده و برآن است که Spratly در جزاير اسپراتلی Fiery Crossراتی در آب سنگ فيری کراس ييتغ

  . ايجاد کند٢٠مرواريد ديگری برای باند نشست و برخاست ھواپيماھای جی 

 شامل راه ورودی به دريای چين شرقی به اقيانوس آرام در فراسوی فضای بين جزيرۀ تايوان و جزاير ٣ منطقۀ -

  .می باشد) ريوکيو(اوکيناوا 

  . جنوبی استوريای و کجاپان راه ورودی به دريای چين شرقی به اقيانوس آرام فراسوی فضای بين ٤منطقۀ 

Valentin Vasilescu  

Traduction  
Avic 
Réseau International  
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