
Пентагон: Кина жели да пољуља небеско-свемирску доминацију САД, испробавамо нове системе како би остали испред њих
среда, 24 јун 2015 17:40

Америка види Кину као озбиљну претњу својој војној супериорности на небу и у свемиру,
па Пентагон испробава нове технологије и системе како би остала испред свог ривала,
изјавио је заменик министра одбране САД Роберт Ворк.

  

Заменик министра одбране Сједињених Америчких Држава Роберт Ворк рекао је групи
војних и цивилних аеросвемирских експерата.

  

  

Ворк је рекао да Пекинг развија летелице које избегавају радаре, напредне извиђачке
авионе, софистициране пројектиле и врхунску електронску ратну опрему, јавио је
Ројтерс.

  

Када се говори о војним способностима, Кина „наставља да напредује импресивним
темпом“, додао је Ворк.

  

Сједињене Државе су, заправо, до те мере забринуте брзином којом Кина развија свој
војни потенцијал да су основале Иницијативу за кинеске аеросвемирске студије,
заједнички пројекат Ратног ваздухопловства САД и организације РАНД у циљу
разоткривања аеросвемирских циљева Пекинга.

  

„Као Министарство одбране, на нама је да се бавимо тиме. Ми смо ту да кажемо —
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Видите, ово су способности које смо видели да Кинези развијају и важно је да будемо у
стању да им се супротставимо“, рекао је на отварању Иницијативе.

  

Цитирајући студију Харварда о силама у развоју које се супротстављају установљеним
силама, Ворк је рекао да се такве интеракције често завршавају ратом, пише Ројтерс.
Због тога Министарство одбране мора да се „постара да оваква међународна такмичења
не пређу у нешто озбиљније“.

  

Традиционално, Америка је сматрала да је најбољи начин да се избегну такви
конфликти поседовање снажног нуклеарног и конвенционалног одвраћања,
супериорнијег од свих ривала, додао је.Ворк је рекао да су се Сједињене Државе
ослањале на технолошку супериорност током последњих 25 година, али сада „маргина
технолошке супериорности на коју смо се толико навикли полако пропада“.

  

Да би се прилагодио, каже Ворк, Пентагон ради на развоју нових технологија како би
задржала своју позицију и што нижу цену одговора на нападе, преноси Ројтерс.
Усмерено енергетско оружје, на пример, могло би да обори пројектиле који коштају сто
пута више од енергетских удара.

  

(Спутњик)
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