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روزنامۀ چاپی نخستين نشريۀ کشور ). به زبان فرانسه(ارگان کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين » امۀ مردمروزن«

  . ميليون نسخه توسط يونسکو به عنوان يکی از ده روزنامۀ بزرگ جھان تشخيص داده شده است٣چين با 

 

 ی را تدارک می بيندمی نووروسيه سامانۀ سالح ات
ی را تدارک می بيند که ھيچ يک از می نوووز چھار شنبه اعالم کرد که روسيه سالح اترئيس جمھور والديمير پوتين ر

 :نوشت ) انترفکس(خبرگزاری روسيه . می در اختيار ندارندوقدرت ھای ات

ی ئ ھسته راکتما در حال حاضر سامانۀ  رئيس جمھور روسيه طی گردھمآئی افسران عالی رتبه اظھار داشت که،«

 ھا به تحھيزات ما افزوده راکتمن مطمئن ھستم که در سال ھای آينده اين . مدرنی را در دست بررسی و آزمايش داريم

 .»خواھد شد

ی مورد نظرش اشاره ای نداشت، ولی مفسران بر اين باور ھستند که روسيه ئگرچه والديمير پوتين به نوع سالح ھسته 

 تن حمل ٤،٤ی را با شارژ ئ کالھک ھسته ١٠د کار می کند که می توانند ی نسل جديئ ھای سنگين ھسته راکتروی 

  می باشد) Topol-M( ھای توپول ام راکت تن برای ١،٣ ھای کنونی راکتکند، در حالی که 

  آغاز کرد، يعنی مشخصاً ٢٠٠١را از سال  شمی اوروسيه پژوھش ھايش برای بھينه سازی انبار جنگ افزار ھای ات 

 و به گسترش   رسانده بود بی اعتبار دانستء با مسکو به امضا١٩٧٩مريکا قراردادی را که سال اولت از وقتی که د

  .سپر ضد موشکی اقدام کرد

آقای والديمير پوتين چندين بار اظھار داشت که قدرت نظامی روسيه که به داليل مشکالت مالی و فروپاشی اتحاد 

  .ر می برد، دوباره بازسازی خواھد شدجماھير سوسياليستی شوروی در حال رکود به س

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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