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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٧ جوالی ١۴

  

  دنتوان می »قيمت ارزان« روسی راکتھای

 دنکن نابود را يوروئی ميليارد ٣ بريتانيائی متحد پادشاھی ھواپيمابر ھایکشتي
  

  

ھواپيمار جديد کشتی ھای جنگی بريتانيا، به انضمام کشتي مرکز تحقيقات پادشاھی متحد بريتانيا اعالن کرد که  تنستيتوا

ھای روسی می توانند راکتعالوه بر اين . نداکوئين اليزابت در مقابل جنگ افزارھای مدرن روسی و چينی آسيب پذير

  .ھای غربی به آن بستگی دارند ھدف قرار دھدی را که نيروھای نظامی کشورئارتباطات ماھواره 

 از دو )RUSI(يتانيا   با مراجعه به پرونده ھای تحقيقاتی مرکز تحقيقات پادشاھی متحد برTelegraphتلگراف 

  .ھای روسی پرداخته اندراکتکارشناس بريتانيائی  ياد کرده که به شکل جدی و نگران کننده به بررسی خصوصيات 

به گفتۀ تحليلگران، روسيه و چين جنگ افزارھای دقيقی در اختيار دارند، يعنی عاملی که برای شناورھای سطحی، 

عالوه .  آنھا تھديد جدی به شمار می آيد"زرھی ترنی"ر در زمين از جمله ھواپيماھای بزرگ و جنگ افزارھای مستق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای روسی و راکتی خودشان حساب کنند، زيرا ئ ارتباط ماھواره دستگاهبر اين، کشورھای غربی نمی توانند روی 

نيم ميليون ليور استرلينگ تمام می ھائی که قيمت ھر فروند آن کمتر از راکت«. ندازندينی می توانند آنھا را از کار بيچ

می )  ميليارد يورو٣،٣( ميليارد ليور ٣ھای ھواپيمابر بريتانيائی که قيمت آن بيش از کشتيشود، دست کم می تواند به 

 ميليون يوروئی، يعنی ٣٠٠ ھزار و ٣ کشتی ھزار يوروئی عليه ۵۵٠ يا حداکثر ۵٠٠ راکت. (باشد خسارت وارد کند

 ).رابر گرانبھا تر ھزار ب۶بيش از 

 تأمين مالی از سوی وزارت دفاع بريتانيا برای تحقيقات و ٢٠٠٣اين گزارش در عين حال يادآور می شود که در سال 

 ھواپيمابری که به نام ملکۀ کشتی، جون ٢۶دوشنبه . کاھش داشته است% ۵٠و بودجۀ آزمايشات نيز تا % ٢٧توسعه تا 

 سال در دست ساخت بوده  برای نخستين بار ۶ ميليارد يورو خرج برداشته و ۴اليزابت نامگذاری کرده اند نزديک 

  . شدابحارراھی 

  

  ٢٠١٧ جوالی ١٣ -گاھنامۀ ھنر و مبارزه/ حميد محوی:برگردان از

  

  

  ٢٠١٧ جوالی ١٢اسپوتنيک : منبع 

https://fr.sputniknews.com/international/201707111032195655-missiles-russes-menace-

navires-guerre-queen-elizabeth/ 

  

 

 


