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   *ووالنتين واسيلسک :ويسندهن

  Sylvia Bejanian - بيژنياناسيلوي: برگردان از
  ٢٠١٩ مارچ ٠۶

  

  ووالنتين واسيلسک
  مداحلۀ نظامی نمی تواند باغث سقوط دولت ونزويال شود

حمله به ونزوئال می  ۀی التين آمادامريکااياالت متحده با چند کشور  ۀرسد نيروھای ويژ که به نظر می با وجود آن

ھيچ گونه  وی ۀبه گفت . ونزوئال می باشد ئی ھواۀبا نقش ءد قوا برخوراين ۀباشند ، والنتين واسيلشکو در حال مطالع

، چرا که جنگل ھای اين کشور که وسيع تر از ويتنام می باشند ،  تھاجمی نمی تواند بر اين سرزمين وسيع حاکم شود

  . دولت شود ھر تھاجمی تنھا به قصد متزلزل کردن اين کشور می باشد و نمی تواند باعث سقوط . مانع خواھند شد 

  ٢٠١٩ مارس ۴|  بخارست | ولترشبکه
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  نی التيامريکادر  سناريوی جنگ

 که در مجاورت پذير می باشدان امکان ئيونزوئال از سوی نيروھای خارجی تنھا از طريق برزيل ، کلمبيا و گوتھاجم به 

  . وجود دارد به طور تئوری ، سه منطقه برای اين عمليات. ونزوئال قرار دارند 

.  قدرت مند ونزوئال آغاز شود ئی با شکست دادن نيروھای ھواءابتدای جنوبی بايد امريکاتھاجم از سوی کشورھای  

 برزيل می باشند که دارای ھواپيماھای ئیاما بسياری از اھداف سياسی نظامی ونزوئال خارج از دسترس نيروی ھوا

  ت توکانو اس٢٩-آ ، و آ١- ، آ ام اکس ۴- ، آ۵-اف

 ونزوئال را در برابر ئی توکانو می باشد ، که شانس ورود به حريم ھوا٢٩ و آ٣٧-کلمبيا دارای ھواپيماھای کفير ، آ

 .بی دفاع می باشند  ٣٠ و اس يو ١۶- الئی و دستگاه ھا ونزوئال٣٠٠ اس – ١٢۵- ، اس ٢ام- بوکئیسيستم ضد ھوا

  .ا طول متوسط و بلند ونزوئال نمی توانند مقاومت کنند  بئیھمچنين ھواپيماھای برزيلی در برابر سيستم ضد ھوا

 ھای راکت  توکانو ، آنھا به طور دائم در معرض حمالت٢٩-به خاطر سقف کوتاه ھواپيماھای توربو پروپولسور ا

 آ ، ١- ، آ ام اکس ۴ – ، آ ۵-ھواپيماھای اف.  قرار خواھند گرفت) اس -ايگال  ( ٢۴- ونزوئال اس آئی ضد ھوا۵٠٠٠

 دارای سالح ھای ھدايت شونده نمی باشند و تنھا در ارتفاع دو ھزار تا سه ھزار متر قادر به حمله اند ، ٣٧-کفير و آ 

   .بسيار ضعيف عمل می کنند) اس -ايگال (  دستی ٢۴ - ھای اس آراکتکه در برابر 

 نظامی و ھيچ نيروی ۀاين کشور کوچک دارای ھيچ وسيل .ان نمی تواند صورت بگيرد ئيتھاجم زمينی از طريق گو 

در اين کشور جاده ای که از رودخانه و دلتای اورنوک بگذرد وجود ندارد ، ھمچنين امکان انتقال تانک : انسانی نيست 

  .ق جنگل غير ممکن است از طري

چرا که پيش از مقابله با نيروھای ونزوئال ، ارتش برزيل  .برزيل در اين تھاجم از شانس کمتری برخوردار می باشد 

  . کيلومتر را در جنگل طی کند ۵٠٠بايد مسافت 

عبور ديگری  ۀو ھيچ وسيل رود اورنوک برای برزيلی ھا يک سد بسيار ناھمواری است ، چرا که ھيچ پل متحرک

با سقف   ھای قابل انتقالراکتاز  ی نيروی زمينی ، برزيل و کلمبياراکتدر مقابل دفاع ضد  .روی آن قرار ندارد 

-ليزری ک آ ب ۀ ونزوئال قادر به شليک بمب ھدايت شوند٣٠-اس يو  متر برخوردار می باشند ، در حالی که۵٠٠٠

 تھاجم ۀنقط. با ارتفاع ده ھزار متر را در اختيار دارد  ٢٩- ک اچ  ھایراکت می باشد ھمچنين ١۵٠٠- و ک آ ب ۵٠٠

 حيرۀبايست آنھا  ۀمناطق کوھستانی مانع از تھاجم اين کشور خواھد شد ، چرا که نقط با اين وجود .از کلمبيا می باشد 

راحتی ذرند ، که کشور ونزوئال ب کيلومتر بگ٢٠ تا ١۵آنھا بايد از طريق شرق و دھليزی با طول . ماراکايبو خواھد بود 

  .می تواند از اين منطقه دفاع کند 

.  است تا بتواند از طريق چتر نجات از سلسله جبال آند نيرو ارسال کند ئیايجاد پايگاه ھوا بھترين راه حل برای کلمبيا

 پذير نيست ، چرا که تنھا امکان  برخوردار می باشد٢٩۵- سی٨ و ١٣٠- سی۵اما اين راه حل برای کلمبيا که تنھا از 

  .دو تا سه گروه چتر باز می توانند در اين عمليات شرکت کنند 

سبک می باشد ، ھمچنين مجھز  کلمبيا از نيروی دفاعی بسيار ضعيفی برخورد است ، و تنھا تکيه گاه آن وسايل زرھی

در حالی که ونزوئال از  . و نقل می شود اين کشور به طور پراکنده به کمک کاميون حمل ۀتوپخان و به تانک نمی باشد

 برخورد دار ٧٢- گراد ، و ال آ ار و تی ٢١- و بی ام٣٠- آم اس تی آ و تانک ھای بی ام١٩ اس ٢تانک ھای خودکار 

  .می باشد 

 که توسط کشتی ھای ھليکوپتر بر انجام شود و ھمچنين کشتی حریب ۀ برزيل توسط بريگاد اول توپخانحریبتھاجم  

ونزوئال می تواند به اين . ھای جنگی که در ساحل ونزوئال پھلو بگيرند ، دفاع ونزوئال را با مشکل مواجه خواھد کرد 
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و اس يو   ام ای۵٩- و ک اچ١آ ٣١- ھای ضد ناو ک اچ راکتکيلومتر ساحل خود با صد تا دويست  ۀکشتی ھا در فاصل

  . حمله کند ٣٠-

  

   سناريوی تھاجم از سوی اياالت متحده

 اتفاق اتنھا تھاجم از سوی اياالت متحده می تواند باعث سقوط نيکوالس مادورو شود ، ھمانطور که در عراق و ليبي

 دادن سياست خارجی خود ، به صورتی که در سوريه عمل نمود ، حاضر به دفاع از رييھم اکنون روسيه با تغ .افتاد

  .متحدان خويش می باشد 

به علت وجود منافع اقتصادی مشترک ميان ونزوئال و روسيه و چين ، حتا در صورتی که آنھا نيروی نظامی به اين 

يت گسترده برای جلوگيری از تھاجم اياالت متحده با طول فعال ند سالح ھای بسيار مجھز اکشور منتقل نکنند ، اما قادر

  .به اين کشور منتقل نمايند 

از اين رو تنھا تھاجم از  . ھستند حریب ۀ جھان می باشند ، آنھا دارای دو توپخانحریباياالت متحده بزرگترين نيروی 

  . دسوی اياالت متحده می تواند برای ونزوئال خطرناک باش

و از اين  ال خواھد رفتؤزير س  خاکی بسياری ، برتری اياالت متحده- ھواپيما بر و کشتی ھای آبیبا غرق شدن دو ناو 

  .ی ايجاد کنند ئرو نمی توانند در سواحل ونزوئال تجھيزات توپخانه 

 ھای کروز کاليبر راکت کيلومتر و ١٠٠٠با برد ) زيرکن( ھای فرای صوتی روسیراکتاين ناوھا به آسانی از سوی 

  ھا برخوردار باشد می تواندراکتچنانچه ونزوئال از اين .  کيلومتر قابل دسترس می باشند ١۴٠٠ با برد ۵۴-م ا٣

اما به نظر من ، روسيه  . کيلومتری ميامی مورد حمله قرار دھد ۵٠٠ناوھای اياالت متحده را در جنوب باھاماس در 

 با ٢ام کی ۵٩- ھای ھوا به ھوای ک اچراکتتواند به جای آنھا اما می  . ھا را به ونزوئال تحويل نخواھد داد راکتاين 

  . می باشند به اين کشور ارسال دارد ٣٠- کيلومتر را که قابل انتقال بر ھواپيماھای اس يو۵۵٠شعاع 

 اونيک ٨٠٠- متحرک پیراکتقادر است چھار   باسيتون ، که توسط روسيه مجھز شدهحریبی ساحلی و راکتتجھيزات 

شليک اين . کيلومتر کالھک عملياتی ٢۵٠ متر طول و ١/٧ تن وزن دارد و٣ راکتاين . د حمل کند رابا خو

statoreacteur supersonique طول .  زيرکن است راکتکه مشابه  رامجت انجام می شود  از طريق موتورراکت

 ، در مسير خود. است ) اس / ام٧٠٠ (٢/۵ خباشد و سرعت آن ما  کيلومتر می۶٠٠ تا ٣۵٠ ، ٨٠٠- پراکتبرد اين 

 قادر است به سوی ٨٠٠-ھدف ، پ در مجاورت. ماھواره ھدايت می شود  ۀبه وسيل ،  متر١۴٠٠٠ حریببا سقف 

  .ر مسير دھد يين بيايد و در صورت نياز تغئيھدف حرکت کند و تا طول ده متر نيز پا

تی و پرتو ريکو خواھد ئي مستقر در جنوب جزاير ھادر اين وضعيت ونزوئال قادر به برخورد با مھاجمين اياالت متحده

، که نشان می دھد صد در صد با ھدفی   اونيک حدود يک متر و نيم می باشد٨٠٠- ھای پیراکتميزان خطای  .بود 

  . اصابت کند طول بيش از صد متر باشد ناو جنگی با که می تواند ناو ھواپيما بر ، يا حامل ھليکوپتر ، کشتی و يا

ی امريکاو کشورھای ) لند و انگلستانا ھ–فرانسه -  اياالت متحده(بمباران منظم سازمان ناتو  ۀتھاجم تنھا به وسيلامکان 

 ونزوئال برخی از ساختارھای در اين صورت. بر روی اھداف مشخص می باشد ) انئي کلمبيا و گو–برزيل (التين 

  .نابود خواھد شد 

  

 )دررمانی(فرمانده دوم قديمی پايگاه ھوائی اوتوپه . کارشناس نظامی -*
  


