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  ٢٠١۵ نومبر ٢٧
  

  روسيه ده تا دوازده شکاری ديگر به سوريه می فرستد

  
  

ت که از  اعالن کرد که ستاد فرماندھی روسيه تصميم گرفته اسKommersantروز پنجشنبه روزنامۀ کومرسان 

  . يک شکاری ھمراه شود، بمب افکنی که در سوريه عمليات انجام می دھند٢۴اين پس برای ھر يک از 

يک منبع اطالعات نظامی روز پنجشنبه اعالم کرد که روسيه در حال بررسی امکان از روزنامۀ کومرسان به نقل 

کاری ھا به ھدف پوشش برای ھر يک از اين ش.  شکاری تازه به پايگاه حميميم در سوريه است١٢ تا ١٠ارسال 

ھر يک .  بمب افکنی که عليه جھاد طلبان و دولت اسالمی در سوريه دست به عمليات می زنند گسيل می شود٢۴

 ٣٠يا سوخو ) Su-27SM( اس ام ٢٧توسط سوخو) Su-34( ھا ٣۴و سوخو ) Su-24M( ام ھا ٢۴از سوخو 

  .ھمراه خواھد شد) Su-30SM(اس ام 

 ام که توسط ترکيه مورد اصابت قرار گرفت، در صورتی ٢۴عات نظامی توضيح داده است که سوخو منبع اطال

به وقوع پيوست که بمب افکن ھای روسی پوشش ھوائی نداشتند و با شکاری اسکورت نمی شدند، زيرا تنھا خطر 

ولی ما ھرگز خطر  جھاد طلبان موشک ھای ضد ھوائی دوش برد در اختيار دارند چوناز زمين وجود داشت 
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حمله از سوی اتحاديه ای که اياالت متحده فرماندھی آن را به عھده دارد در نظر نگرفته بوديم و جدی نمی 

  .پنداشتيم

 ام که در حال انجام مأموريت نظامی در عمليات عليه گروه تروريستی دولت اسالمی ٢۴بمب افکن روسی سوخو 

  .ری مرز ترکيه سقوط کرد کيلومت۴در سوريه بود، روز سه شنبه در 

 در فضای سوريه توسط موشک ھوا به ھوای يک ٢۴ خورئيس جمھور روسيه والديمير پوتين اعالم کرد که سو

ترکيه ادعا می کند که ھواپيمای روسی به مرز .  مورد اصابت قرار گرفته است ارتش ترکيه١۶شکاری اف 

به گزارش وزير دفاع روسيه، ھواپيما در آسمان سوريه و در فاصلۀ يک . ھوائی ترکيه تجاوز کرده بوده است

  .کيلومتری از مرز ترکيه پرواز می کرده است

 :لينک متن اصلی 

http://fr.sputniknews.com/defense/20151126/1019822941/russie-syrie-chasseurs-

supplementaires.html 

 :گزارشات نظامی /لينک متن فارسی در گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  

http://gahnezami.blogfa.com/post/47 

 

  

  : يادداشت

حت قيادت دخالت ھای نظامی امپرياليزم ناتو در کليت آن و تجاوزات جنگ افروزانۀ بخشی از اسالم سياسی ت

ندارد، وقتی با تقابل بخش ديگری از " مال عمر"و " ابوبکر بغدادی"که ھيچ تفاوتی از لحاظ ماھيت با " اردوخان"

ر و  نتيجه ای به جز جنگ ھای دھشتناکتسيستم جھانی امپرياليزم يعنی روسيه و متحدانش رو به رو می گردد، ھيچ

  .مخربتر نداشته و ندارد

ه دوقدرت اتومی آنروز جھان يعنی امپرياليزم امريکا ک" خوکھا"يج ز داشت، بعد از غايلۀ خلبه جرأت می توان ابرا

و سوسيال امپرياليزم شوروی را در تقابل با ھم قرار داد، ظرف اين پنجاه سال، اوضاع جھانی به مانند اکنون در 

يعنی روسيه ويا ناتو عقب نشينی نکند بدان معنا که ھرگاه يکی از طرفين . آستانۀ يک جنگ اتومی قرار نداشته است

 و جواب متقابل از آتش کشوده" اردوخان"و در آينده باز ھم باالی طيارات روسی، جنايتکاران اخوانی تحت قيادت 

چه بسا بشريت به . جانب روس ھا دريافت دارد، ھيچ کسی نمی تواند حدس بزند که بعد از آن چه اتفاقی خواھد افتاد

، در حال نزديک شدن "جنگ چھارم جھانی با چوب و چماق اتفاق خواھد افتاد: "که گفت" انشتين "پيشبينی داھيانۀ

  .است، بدون آن که اکثريت عظيم و ميلياردی خلقھای جھان بداند که چه در جريان است
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