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   يا سرباز روسی آيندهRatnik »راتنيک«

  
Photo : RIA Novosti 

 .مجھز خواھد شد» راتنيک« ارتش روسيه به زودی به لباس رزمی انفرادی به نام  |صدای روسيه

به تمام معنی تبديل » سرباز آينده«لباس رزمی با تجھيزات جانبی پيوسته به گونه ای که ھر يک از سربازان را به 

اين لباس رزمی نو می تواند . پوش ھا می توانند به تنھائی مأموريت ھايشان را به انجام رسانند» راتنيک«. خواھد کرد

 مناطق محلی يا عمليات ضد تروريستی را افزايش ،گسيل شده به مناطق بحرانی  قطعاتبه شکل فوق العاده ای توان 

  .دھد

 کيلو وزن دارد، ولی سرباز می تواند ظرف دوثانيه ٢٠ بيش از چھل عنصر جانبی بوده و لباس رزمی راتنيک دارای

، لباس نو »دفاع ملّی« سردبير مجلۀ Igor Korotchenkoبه گفتۀ ايگور کوروچنکو . خود آن از تن بيرون بياورد

  :کامالً برای پاسخگوئی به نيازھای ارتش روسيه در نظر گرفته شده است 

. ی که دارای مھارت رزمی کافی می باشند به اين لباس ھا مجھز خواھند شدئ متشکل از سربازان حرفه تقطعاتنھا « 

و   انجام می گيردGLONASSی روسی برای تشخيص وضعيت به نام گلوناس ئارتباطات از راه سامانۀ ماھواره 

  ». بزار ديد شبانه و لباس رزمیپست ھای فرستنده و گيرنده نيز ساخت روسيه است، و به ھمين گونه سالح ھا، ا
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راتنيک از الياف مصنوعی با منافذ تنفسی ساخته شده، و . پنجاه شرکت روسی در طراحی راتنيک شرکت داشته اند

الياف مصنوعی در آتش .  آن را دو روز پی در پی بپوشد بی آن که نيازی به درآوردن آن داشته باشددسرباز می توان

راتنيک در عين حال سرباز را از اشعۀ مادون قرمز مخفی نگھمی . مقاوم و ترکش ھای کوچک را نيز تحمل می کند

  .دارد و با ابزارھای ديد شبانه قابل رؤيت نيست

ساخته شده که حتی تفنگ ھای   kevlar  جليقۀ ضد گلوله ديگر از تيتان نيست بلکه از قطعات سراميک مسلح به کوالر

نسخۀ ديگری برای نيروی دريائی ساخته شده که به عنوان جليقۀ نجات . نمی تواند در آن نفوذ کند) دورزن(ار دوربين د

سربازان به کاله خود نيز نياز خواھند داشت که احتماالً از مواد ترکيبی و آلياژ ساخته . مورد استفاده قرار می گيرد

نبرد و به ھمين گونه يک صفحۀ نمايش تنظيم شده با ھدف خواھد شد و به دوربين ويدئو برای ضبط چگونگی صحنۀ 

برای نوع سالح اصلی، . گير مجھز خواھد بود، يعنی تجھيزاتی که ھدف گيری را در ھر وضعيتی ممکن می سازد

  .تفنگ تھاجمی ھنوز تصميمی گرفته نشده است

  .شدسرنوشت راتنيک روشن خواھد  ت نظامی و صنعتی أدر شورای آيندۀ کارشناسی ھي

 ٢٠١۴ Par La Voix de la Russie| چ مار١٩  
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