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ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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  ید محويحم: برگردان از

   ٢٠١٥ مارچ ٠٦

   ) و زبانیت ملّ ي امنیروانشناس(
   :Tiqueک ي، الله، و تPinocchio و ينوکيپ

  ی روسیا جنگ افزارھی شگفت آور برایاسام

  

 کشور ی نظامی طراحان جنگ افزارھایم که گوئي کنیم، احساس ميه نگاه کني روسیک به انبار نظامياگر از نزد 

ن اساس که يبر ا.  بوده اندیدشمنان احتمال) Trollترول  : یبه مفھوم مزاحم و اوباش انترنت(ک ي تحریدر پ

 ھا و موشک ھا، از تانک ھا تا دستبند به شکل ی تا شکاری دستیانواع جنگ افزارھا و کاتالوگ از تازنجک ھا

  . شده استی نامگذاریخنده آور

، نام تانک )ارابه (Merkava مرکاوا یلي، نام تانک اسرائ سازدیم) پلنگ (Leopard د تانک لئوپارالمان

. ن دو کشور استي ای نظامینرال ھا جی که اسامLeclerc لوکلر ی، تانک فرانسوAbrams آبرامز یئکايامر

  .است) یرکمان سنگيا تي( آن سنگ انداز یده شده، که معناي نامRogatka سازد که روگاتکا ی را مT-72Bه يروس

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g3VleGlF3zY 

Char T-72B Rogatka  
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و )  رتبهی عالۀي شوالی براینام (Paladinپاالدن ) االت متحدهيدر ا (ین غربي را مھندسی خودگردانشیتوپ ھا

 SAU یتوپ خودگردانش.  آن انتخاب کرده اندیرا برا» دسته گل « روس ھا نام ). در انگلستان (Archerکماندار 

2S1 Gvozdika) خک سد پريم(٢ ی، توپ خودگردانشS4 Tulpan) الله.(  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5wIF0kvKoCM 

TOS-1 "Buratino  

  

Buratino "1-flammes lourd TOS-Le lance"  

ه ساخته يدر روس) Pinocchioو ينوکيپ (TOS-1 Bouratino لول به نام ٣٠ن راکت انداز جھان، با يرومند ترين 

  . شودیم

 یليخ)  شودیالق مطس ايلو پۀژي ویروھاي که به نینام روس(, Spetsnazه، اسپتزناز ي روسۀ خبرانبارقطعات

 Zadorل و کلنگ زادور ي، و ب)یشوخ (Prikolکول ي، پر)ینرم (Nejnostشگفت آور است، دستبند نجنوست 

  )... بخشیگرم(

  

 ©Sputnik. Iliya Pitalev  

ن ضد تانک کلشتش يم. ده شده استينام) Chernaya Akula(» اه ي سۀکوس « Ka-50  ی رزمکوپتريھل 

 Klechtch )یلوتني ک٤٠ک ي تاکتی، بمب ھوائ)ده شدهيک ناميت kilotonnesی صدا برای ناتاشا ونارنجک انداز ب 

  .ده شدهي نامی قنارKanareikaکا يارتفنگ کان
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 ©Sputnik. Artem Zhitenev  

TOS-1 (Pinocchio  

ار است و ي جنگ افزارھا بسیب برايب و غري عجیاسام...یپستچکاکتوس، کودک رھا شده، باغ وحش، پتاپوف، 

  .ستي نء اعتنای بین اساميدشمن نسبت به ا

 روس ھا مؤثر ی فشار روانی کردند ولی فکر میزين سالح ھا را اختراع کرده اند به چه چي که ایني دانم مھندسینم

 جنگ افزارھا به کار نبرد و آنھا را با ی بند را در طبقهی روسین اساميح داده است که ايواقع شده و ناتو ترج

ستم واکنش ي به سین روشيره ظاھراً چني و غ٢فون، اسکار ي مانند ته کسل کنندی ھاینامگذار.  بنامدیگري دیاسام

  . سازدیتش منحرف نمي کند و او را از مأموری وارد نمی سرباز ناتو خسارت چندانیمنطق

کي در اسپوتنینک متن اصليل  

http://fr.sputniknews.com/defense/20150304/1015012876.html#ixzz3TRDBwjz3 

   

  : نوشت مترجم یپ 

 یب. مي کنی تلقی جنگیح ھا از سالیکيد به عنوان يرا با) و خاصه دروغ رسانه (یغاتي و تبلی گمان جنگ روانیب

 کشور ین پس عمالً به انبار سالح ھايا نرم از اي یغات و جنگ روانين، تبلي نویگمان با توجه به گسترش رسانه ھا

  .وسته استيھا پ

 جنگ ینش نام برايگاه گزي جایعني آن بود یخود جلب کرد، موضوع مرکزه ن مقاله آنچه که توجه مرا بي در ایول

شان را ي جنگ افزارھا م که روس ھايني بینجا ميدر ا.  جھانی کارکرد زبان در متن ارتش ھایگونگافزارھا، و چ

 دست به ضد حمله ین اسامي ایز فوراً با نفيک دشمنانشان شده و ناتو ني کرده اند که موجب تحری نامگذاریبه شکل

 تواند تمام یات تا چه اندازه ميم که ادبينيب ین جا ميدر ا.  دھدیر ميي را به دلخواه خودش تغی روسی زند و اسامیم

ن اسالم و ي توسط دستگاه دیراني ای سالح ھای در مورد نامگذار ن بحث راي اۀادام. ابديت خود را باز ياھم

  .مينده موکول کني به آ،ران معاصرين و فرھنگ عرب در ايران به عنوان مبشر دي ای اسالمیجمھور

  ھنر و مبارزهۀگاھنام

  ١٥ چ مار٤

 


