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  آنتون دنيزوف
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ نومبر ٢٧
 

  را در سوريه مستقر کرد"۴٠٠اس " ھای دستگاهروسيه 

  

ز  تريومف رو۴٠٠ اس راکتی ھوائی و ضددافع متحرک دستگاه ريانوستی آخرين مدل یارزبه گزارش خبرگ

  .پنجشنبه در پايگاه نظامی حميميم در سوريه مستقر شد

 در حملۀ يک شکاری ترکيه ٢۴وزير دفاع روسيه چھارشنبۀ گذشته اعالن کرد که در پی سقوط بمب افکن سوخو 

  . در سوريه مستقر خواھد شد۴٠٠ اس راکتیضد دافع  متحرک دستگاهدر فضای ھوائی سوريه، 

ھای ضد ھوائی اقدامات اعالن شده توسط ستاد فرماندھی ارتش روسيه را تکميل  راکتھایاستقرار آخرين نسل از 

 از ناوگان نيروی دريائی Moskva ھوائی موسکوا دافع ھای دستگاه انداز و مجھز به راکتيعنی گسيل ناو : کرد 

ن ھای روسی زير روسيه به منطقۀ الذقيه در شمال غربی سوريه، و عالوه بر اين اعالن شد که از اين پس بمب افک

  .پوشش شکاری ھا پرواز خواھند کرد

 می تواند به راگت ٧٢.  رھگيری کندراکتی ھدف را ھم زمان با قابليت ضد ٣٠٠ قادر است  S-400 دستگاهرادار 

 شکل پی در پی بارگيری شود
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 :اينک متن اصلی 

http://fr.sputniknews.com/international/20151126/1019828193/syrie-russie-s-400.html 
  

 :گزارشات نظامی /لينک متن فارسی در گاھنامۀ ھنر و مبارزه
http://gahnezami.blogfa.com/post/46 

 
  : يادداشت

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

ندارد، وقتی با تقابل بخش ديگری از " مال عمر "و" ابوبکر بغدادی"ا  از لحاظ ماھيت بیکه ھيچ تفاوت" 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

امريکا ی آنروز جھان يعنی امپرياليزم ه دوقدرت اتومک" خوکھا"يج ۀ خلبه جرأت می توان ابراز داشت، بعد از غايل

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

ناتو عقب نشينی نکند يا اه يکی از طرفين يعنی روسيه وگبدان معنا که ھر. ستانۀ يک جنگ اتومی قرار نداشته استآ

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

چه بسا بشريت به . که بعد از آن چه اتفاقی خواھد افتادحدس بزند ھا دريافت دارد، ھيچ کسی نمی تواند وس جانب ر

، در حال نزديک شدن " اتفاق خواھد افتادجنگ چھارم جھانی با چوب و چماق": 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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