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 uValentin Vasilesc - والنتن واسيلسکو: نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ اکتوبر ٠٦

  

 ٣٥٠-اسرائيل بيمناک از سامانۀ روسی اس

 

 RIM-174 راکت روسيه از راکتی ھوائی و ضد افعدسامانۀ متحرک )   ٣٥٠E Vityaz- S( ويتياز ٣٥٠-اس

ERAM (SM-6 (وارد خدمت نيروی دريائی اياالت متحده شود ٢٠١٤ سال دکه می باي ) و چند سال بعد ارتش

 .برتر است) اسرائيل بدان مجھز شود

SM-6 ضد ھوائی دريا پايۀ راکت ھمان SM-2ER BlockIV ھوای  ھوا به راکت است که روی آن سامانۀ ھدايت

)AIM-120C (AMRAAMدر اوج تنش ھای بين المللی و در تالقی با امکان ٢٠١٣مبر  سپت٢.  را سوار کرده اند ،

شليک ) F-15B( ب ١٥ از روی ھواپيمای اف راکت به سوريه، ارتش اسرائيل با تبانی اياالت متحده يک امريکاحملۀ 

پرتاب از .  کيلومتر بود١٥٠٠ تا ١٠٠٠ليستيک با برد  باراکت به شکل مجازی رھگيری يک راکتمأموريت اين . کرد

 دافع قطعۀاحتماال : مترجم  (ELINT قطعاتستاد فرماندھی . مرکز مديترانه به سوی ساحل لبنان انجام گرفته بود

 ھوائی دافعدر ارتش اسرائيل شگفت زده شده بودند که پرتاب آنھا از آغاز توسط يک سامانۀ )  بايد باشدالکترونيک

 کيلومتری ٥٥٠از يک رزمناو روسی در مديترانه از فاصلۀ ) Aegis(يچيدۀ ناشناخته، مشابه سامانۀ درياپايۀ ايجيس پ

سپس روس ھا اعالم کردند که ھدف توسط . ھدف تا فرود در دريا دنبال شده بود. ، رھگيری شده است١٥ھواپيمای اف 

 -  ھدف را در دريای سياه رھگيری، و آزمايش سامانۀ اسی در آرماوير،راکت اعالم خطر غول پيکر ضد –رادارھای 

  ). روسیراکت نام کامل S-350E Vityaz(بدان مجھز بود را استتار کرد   که رزمناو روسی ٣٥٠

 تريومف تکميل شده، برای اسرائيلی ھا معجون مرگ آوری تلقی می ٤٠٠ ويتياز که با اس ٣٥٠قابليت ھای سامانۀ اس 

گوھائی  و  ھوائی مدرن روسی برای حفاظت از منافع روسيه در جھان ساخته شده و گفتدافعی شود، زيرا سامانه ھا

ھمان گونه که والنتن .  ھم پيمان سنتی روسيه در خارميانه در جريان است برای صادر کردن آن به کشورھای
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قۀ نفتی در سوريه را  جواز بھره برداری از چھار منطSoiuzneftegazماندراسسکو نشان داده است، شرکت روسی 

بھره برداری از اين حوزه ھا در . به دست آورد که در مجاورت مرز لبنان و در نزديکی بندر بانياس واقع شده است

  . ميليون بشکه نفت در روز خواھد رسيد، يعنی معادل توليدات کويت٣،٢چند سال آينده به حجم 

http://romanian.ruvr.ru/2013_12_27/Rusia-a-gasit-un-nou-Kuweit-in-Siria-2198/ 

 برای يک ٢٠١٣مبر  نو٢٠که در  اسرائيلی ھا نخست وزير اسرائيل نتانياھو را مجبور کرد اين رويداد ناگوار برای

در مصاحبۀ مطبوعاتی که پس از مالقات برگزار شد، نخست . مالقات چھار ساعته با والديمير پوتين به مسکو برود

وی به تأخير انداختن استقرار اين وزير اسرائيل با استفاده از زبان ديپلماتيک اظھار داشت که رؤسای دو دولت نه ر

سامانه ھا روی مرز اسرائيل، و نه روی توقف فروش اين سامانه ھا به کشورھائی که دشمن اسرائيل تلقی می شوند به 

 .توافق رسيدند

 يک ٣٥٠، ويتياز اس ٤٠٠ و اس ٣٠٠ کيلومتر، و سرعت واکنش فزاينده و با اندازه ای کوچکتر از اس ١٥٠با برد 

    . ھوائی دوربرد و تجھيز رزمناوھای نيروی دريائی روسيه استدافعزار ايده آل برای جنگ اف

  

  ان است انداز با رآکتور اتمی در جھراکتبزرگترين رزمناو : پی ير کبير 

ناوگان نوينی که به شکل دائمی در مديترانۀ شرقی مستقر شده در واقع ستون فقرات نيروی ضد تروريستی روسيه تلقی 

، و يک رزمناو با Variag  و وارياگ Moskvaمسکوا : تشکيل شده   Slavaمی شود که از دو رزمناو کالس اسالوا 

  .Pierre Le Grandبه نام پی ير کبير ) :  متر٢٥٢به طول  (Kirovرآکتور اتمی از کالس کيرف 

  

   می رودھليکوپتروالديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه برای پيوستن به رزمناو پی ير کبير به سوی 
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 ٢٠١٤مجھز ھستند که در سال ) PMU-2 (٢-و پی ام يو) S-300 FM( اف ام ٣٠٠ سامانۀ اس ھر سه رزمناو به 

چند ھفتۀ پيش، ناوشکن ھای آميرال . جايگزين آنھا خواھد شد) S-350E- Vityaz( ای ويتياز ٣٥٠-سامانۀ اس

پی آنھا ناوچه ھای در .  پس از مدرنيزاسيون از کارگاه مرخص شدندSmetlivy و سمتليوی Panteleievپانتليوف 

 راھی آبھای مديترانۀ ن برای پيوستن به ھمان ناوگاPitlivy و پيتليوی Ladny، ليدنی Neustrashimyنوستراشيمی 

  .شرقی شدند

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0KTxWoPTXRY 

 ٣٠وزير دفاع فدراسيون روسيه می خواھد گروه ھای عمليات زمينی را مستقر سازد و آنھا را طی چھار سال آينده به 

 : منسجمی متشکل از دفاعی مجھز سازد، و به ھمچنين سپر S-350Eسامانۀ 

 S-500, S-400, S-350E و Panţir S-1   

  

                                        S-400                                        Panţir S-1     

 MAKS را در نمايشگاه S-350E- Vityaz ھوائی دافع سامانۀ جديد از Almaz-Antei آنته ای -شرکت روسی آلماز

ل روی و يک نقطۀ کنتر که روی زمين مستقر شده متشکل ازS-350E راکتيک باطری .  به نمايش گذاشته است2013

 ١٢ کاميون با ٦ با توان مقابله با پارازيت و AESA روبشی فعال - يک خودروی ويژه، دو رادار الکترونی عبوری

  .سکوی پرتاب ھر کدام می باشد

 به کار برده می شود، به ھمچنين با S-400 Triumph ھائی که برای راکت ھستند، ھمان ٩M96E2 ھا از نوع راکت

  .٩M100اتی کوتاه تر شعاع عملي

S-350E يا ) برد کوتاه و ميان برد( باليستيک مھاجم پرتاب کند راکت عليه راکت با قابليت رھگيری کند و ھم زمان دو

  . کروزراکت ١٢ ھواپيما يا ١٦عليه 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ifL7RuQ-sN4 

توليد . را به پايان برده است  در کارخانۀ سن پترزبورگ ساخته شده و در پائيز آزمايش ھايش٢٠١٣نو سال  سامانۀ

 . شروع شده است٢٠١٤آغاز سال  ی آن برای استفاده در سطح گسترده درئزنجيره 

http://reseauinternational.net/2013/06/18/enorme-investissement-de-la-russie-dans-la-

capacite-de-production-de-missiles-aa-de-longue-portee/ 

Valentin Vasilescu 

  

 : منبع

http://www.mondialisation.ca/israel-a-peur-du-systeme-russe-s-350e/5406286 

  

 : پی نوشت گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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ه عنوان سامانۀ  بفتاده که تقريباً ني  ھای ايران ھنوز از تب و تاب٣٠٠بينيم که بحث اختالفات مرتبط به تحويل اس  می 

  . می شودهبازنشست  ھوائی در سطح بين المللیدافع

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤بر واکت  ٠٥

 ٢٠١٤. برواکت.٠٤مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


