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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۵ اپريل ٢۴

  نمايشگاه عکس در متروی مسکو
 Rossiyaآژانس روسيا سگودنيا .  مسکو برگزار شدی در مترو١٩٤٥نمايشگاه عکس به مناسبت پيروزی 

Segodnya  دفتر اطالعات شوروی را به نمايش ف از آرشي١٩٤١-١٩٤٥ سی عکس تاريخی متعلق به سال ھای 

   .گذاشت که حقوق آن از اين پس به روسيا سگودنيا تعلق دارد

   

 ©Sputnik. Evgeny Haldei  

لمان نازی اساکنان مسکو به پيغام راديوئی دولت شوروی گوش می دھند که خبر حملۀ خيانت کارانۀ . ١٩٤١ جون ٢٢

  .و اين آغاز جنگ ميھن دوستانه است. را عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی را به اطالع عموم می رساند
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 ©Sputnik. Anatoly Garanin  

  Vorochilovشکل سربازان پياده نظام لشگر وروچيلوف
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 ©Sputnik. Alexander Sokolenko  

  نيروی دريائی شوروی مين ھای نازی ھا را خنثی می کند
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 ©Sputnik. Boris Yaroslavtsev  

  . تمام خانواده ھای روسی را در گير کرده بود١٩٤٥-١٩٤١جنگ .  افتخار مردم روسيهروز پيروزی جشنی است به
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 ©Sputnik. Georgy Zelma  

  نبرد خيابانی. ستالينگراد
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 ©Sputnik. Emmanuil Yevzerihin  

  مردی در حال بيرون کشيدن يک کنتروباس از يک خانۀ ويران شده در جنگ
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 ©Sputnik. Boris Kudoyarov  

  . زره پوش پس از رژه در ميدان کاخ، در مرکز شھر به جبھه می روندقطعات. لنينگراد
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 ©Sputnik. Anatoly Garanin  

  )١٩٤١. (مادری کودکش را محافظت می کندKrasnaïa Slobodaدر حملۀ ھوائی به دھکدۀ کراسنايا اسلوبودا 
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 ©RIA Novosti. Chertov  

  )١٩٤١ جون. (ساکنان شھر پس از اخطار خطر حملۀ ھوائی خيابان ھا را تخليه می کنند. نينگرادل
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 ©Sputnik. Alexei Mezhuev  

  .وی کشتی را می روبنداعضای ناو رزمی سباستوپول يخ و برف ر
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 ©Sputnik. Georgy Homzor  

  . در حومۀ شھر روی اشغالگران نازی آتش گشوده اندهيک گروه از سربازان و افسران در يک خان. نووروسوئيسک
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 ©Sputnik. Boris Kudoïarov  

جلوی کليسای ايزاک قديس، . مرکز تاريخی شھر در محاصرۀ نازی ھا به سبزيکاری اختصاص پيدا کرده. لنينگراد

  .ان لنينگراد از کلم ھای رسيده برداشت می کنندسربازان و يکی از ساکن
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  ©Sputnik. Mikhail Ozersky  

  ساکنان مسکو پس از رژۀ پيروزی به خانه ھايشان بازمی گردند. ١٩٤٥ مه ٩



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

  
 ©Sputnik. Anatoly Garanin  

  .آتش بازی در پيروزی بزرگ. ١٩٤٥ مه ٩. مسکو
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  ©Sputnik. Vladimir Grebnev  

  سرباز ارتش سرخ پرچم پيروزی را بر فراز رايشتاگ به اھتزاز در می آورد. برلن

  : لينک منبع 

http://fr.sputniknews.com/photos/20150422/1015773273.html#ixzz3Y6aNqxOA  

 

 


