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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٣
 

 اخبار نظامی
  سه گزارش کوتاه دربارۀ رويدادھای نظامی در اسپوتنيک

  

  سوريه سرنگون شددافع ھوایيک شکاری اسرائيلی توسط 

  

HO/Str/ © AP Photo  

  ٢٠١۵ت گس ا٢٢

  . سوريه يک شکاری اسرائيلی را در جنوب شرقی سوريه سرنگون کرددافع ھوای

در دامنۀ بلندی ھای (خبر گزاری فارس گزارش داد که ھواپيمای شکاری روز جمعه در آسمان سوريه، بر فراز قنيطره 

  . سوريه  سر نگون شددافع ھوایتوسط ) جوالن

روز جمعه، ارتش نيروی ھوائی . ًبه گزارش ھمين خبرگزاری، اسرائيل دائما به مرز ھوائی سوريه تجاوز می کند

 مين بريگاد در دمشق و ٦٨ گذاشت که پايگاه ھای نظامی ءاسرائيل حمالت جديدی را در منطقۀ غرب سوريه به اجرا

  .ھدف گرفته بود مين بريگاد در قنيطره را ٩٠

موشک ھا بی آن که .  صورت گرفت،اين حمالت در پی انفجار چھار موشک که به سوی اسرائيل پرتاب شده بود

دو موشک به بلندی ھای جوالن و دو . موجب قربانی انسانی شود در خاک اسرائيل در نزديکی مرز لبنان منفجر شد
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. اعالم کردند که اين موشک ھا از خاک  سوريه پرتاب شده استنظاميان اسرائيل . موشک ديگر به گاليله اصابت کرد

کمی بعد نيروی ھوائی . که به پرتاب اين موشکھا پاسخ خواھد گفتکرد تھديد را  دولت سوريه ،سپس، دولت عبری

  . نفر کشته شدند٤اسرائيل دست به عمليات تالفی جويانه زدند که طی آن دست کم 

ارتش سوريه، حملۀ اسرائيل يک شبکۀ جاده و يک ساختمان دولتی را در نزديک شھر نبع اطالعاتی در مبه گفتۀ يک 

  .قنيطره ھدف گرفته بود

  .به ساختمان دولتی و زيربناھا به شکل وخيمی خسارت وارد آمد

  :لينک منبع در اسپوتنيک 

 

http://fr.sputniknews.com/international/20150822/1017713819.html#ixzz3kZnHbMPT 

 

   زمين به ھوا٣٠٠ ھای اس راکتشکاری ھای مدرنيزه شده عليه : اسرائيل 

 

عی برای  جديد دفادستگاهيک ) وفانط( آی سوفا ١۶اف ارتش نيروی ھوائی اسرائيل روی شکاری ھای دو خدمه  

  . تدارک ديده است٣٠٠مقابله با اس 

  . به ھر يک از آنھا پرتاب کندراکت ھدف در آن واحد حمله کند و دو ٦ می تواند به ٣٠٠ اس دستگاه

پس از توافق ھسته . برخوردارند دستگاهدر حال حاضر ارتش روسيه، و برخی کشورھای اروپای شرقی و آسيا از اين 

 به ايران نيز تحويل داده خواھد شد، و اين موضوعی است که ٢٠١٥ در پايان سال ٣٠٠ ھای اس دستگاهی ايران، ئ

  .موجب نگرانی اسرائيل شد

 سوريه در قنيطره در دافع ھوایت گذشته يک شکاری اسرائيلی در مأموريت بمباران توسط گس ا٢١عالوه بر اين، 

  .آسمان سوريه سرنگون شد

 آی برای مقابله با ١٦ری ھای اسرائيلی مشخص نشده است ولی اعالم کرده اند که اف جزئيات فنی مدرنيزاسيون شکا

  .  احتمالی به تجھيزات جديدی مسلح شده استراکتیحمالت 

  :لينک منبع در اسپوتنيک 

http://fr.sputniknews.com/international/20150831/1017881331.html 

  مريکائی يک پھپاد جديد ساخته استا ٣۵روسيه برای مقابله با اف 
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ه  اعالم کرد ک٢٠١۵والديمير ميکائيلوف معتون مدير کل شرکت فن آوری راديو الکترونيک طی نمايشگاه ماکس 

 .مريکائی ساخته استا ٣۵روسيه يک پھپاد مخفی کار برای رھگيری ھواپيماھای رادارگريز  مانند اف 

ل از وبا خلبان و نسخۀ پھپادی با امکان کنتر:  در دو نسخۀ ساخته شده Tchirokھواپيمای شناسائی چيروک (

  )زمين

  :لينک منبع در اسپوتنيک 

http://fr.sputniknews.com/defense/20150826/1017796757.html 

  

  : پی نوشت حميد محوی 

 ھای ايران پيش از اين که ٣٠٠نظر می رسد که با اقدامات اسرائيل در زمينۀ فن آوری نظامی، اس ه اين گونه ب )١

با اين وجود ايرانی ھا اگر بخواھند تنھا به سالح ھای روسی دل ببندند بھتر . تتحويل داده شود، از دور خارج شده اس

  . به امداد غيبی اميدوار باشند است

 که اسرائيلی ھا  ادعا کرده اند که از خاک سوريه به سوی اسرائيل پرتاب شده، من حدس می راکتی ۴در مورد ) ٢ .

ولت سوريه در وضعيتی نيست که بخواھد اسرائيل نيرومند از ديدگاه زنم که بايد کاسه ای زير نيم کاسه باشد، زيرا د

 سوريه در حدی ھست که می تواند اھدافش را با دقت بيشتری بزند، در راکتیدر ثانی نيروی . نظامی را تحريک کند

  . ھا به خاک بيابان و تپه و ماھور اصابت کرده استراکتصورتی که از قرار معلوم 

را در آينده بايد با اطالعات بيشتر و دقيقتری پی گيريم کنيم، چون که ھميشه داستانی در داستان  ھا راکتموضوع اين 

  .ًگزارش شده ھست که بعدا آشکار می شود

 

 


