
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٣ دسمبر ١٥
   

  پھپادھای اياالت متحده
  ديگر نمی توانند در ايران و چين جاسوسی کنند

   

  

  

مقامات چينی اعالم کردند که منطقۀ حافظت ھوائی خود را گسترش داده اند، و اين موضوعی است که ژاپنی ھا در 

 ١٨٥ تقريباً ( مايلی ١٠٠از فاصلۀ چينی ھا از اين پس از ھر گونه ھواپيمائی که . مورد جزائر سنکاکو مشاھده کرده اند

  .سواحل آنھا عبور می کند می خواھند که خود را شناسائی کند و طرح پروازش را به چين اعالم نمايد) کيلومتری

نظر می رسد که ھدف از اين تمھيدات پدافند ھوائی به دليل گسترش سامانۀ دفاعی نوينی بوده که می خواھد ه اين گونه ب

تخصصی چينی در زمينۀ جنگ الکترونيک  به گزارش يک نشريۀ . وسی پھپادھای اياالت متحده شودمانع عمليات جاس

  :رو خواھند بود ه  با موانع زير روب١٧٠کيو  - ، پھپادھای گلوبال ھاوکس و رادار گريزھای آرءدر زمينۀ ھوا فضا

ل به سوی و يا از ھواپيماھا يا ماھواره ھا، و سرانجام و اختالالت الکترونيک در تجھيزات حفاظتی، عالمات کنتر-

  .سامانۀ وضعيت ياب جی پی اس که با خود حمل می کند

   استتار سامانه ھای مستقر شده-

   صفحۀ سياه شده برای جلوگيری از ديد-

   رد يابی در ارتفاع ميان برد توسط رادار-

  . شکاری ھائی که می توانند ببينند و يا تخريب کنند-



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  . سکوی حمله و يا دام گذاری-

. وردن آن را دريافت کرده باشدپنتاگون بيم دارد که چين از طريق ايران امکان تحت کنترل گرفتن پھپادھا و فرود آ

ل خود در بياورد و و سالم تحت کنتر را در وضعيت کامالً ١٧٩، جمھوری اسالمی موفق شد يک آر کيو ٢٠١١مبر دس

  .رفتۀ آن دست يابددر نتيجه به تکنولوژی پيش

نظر می رسد که آلترناتيو ه وزارت دفاع اياالت متحده که به شکل گسترده در ناوگان پھپاد سرمايه گذاری کرده بود، ب

  .جاسوسی در ايران و چين را در اختيار ندارد
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