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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   زمينی روسيه در سوريه وارد عمليات شدند ؟قطعات

  

، در ٢٠١۵ اپريل و به ھمين گونه از جسر الشغور در ٢٠١۵ چقب نشينی از ادلب در ماه مارارتش سوريه پس از ع

ت برای بازپس گيری اين مناطق که در شمال شرقی استان الذقيه واقع شده و تحت تصرف داعش و جبھۀ گسپايان ماه ا

 . گر عليه ارتش سوريه می جنگندروشن است که اين دو سازمان در اتحاد با يکدي. النصره می باشد دست به حمله زد

 با رنگ زرھپوشمی توانيم تصوير در ويدئوئی که در انترنت منتشر شده و صحنه ھائی از اين نبرد را نشان می دھد، 

 است که به BTR-82A دوزيستی زرھپوشاين .  به ارتش سوريه تعلق دارد١١١آميزی استتاری را ببينيم که با پالک 

  .  مجھز می باشدl TKN-4GA-02ی در برجک و دستگاه ديدبانی برای عمليات شبانه  ميليمتر٣٠توپ کاليبر 
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کرده بود، ولی  دوزيستی از روسيه دريافت زرھپوش BTR-80 تعدادی ٢٠١۴ چ و مار٢٠١٣مبر ارتش سوريه در دس

  .تر است ميليم١۴،۵ قديمی و با نسخۀ جديد تفاوت ھائی داشت و به عنوان مثال تيربار آن زرھپوشاين 

   

BTR-80  

جنگ افزار يک برنامۀ آزمايش ھای اين .  در جھان است زرھپوشمدرنترين و پيشرفته ترين خود BTR-82Аولی 

  . از آن وارد خدمت پياده نظام نيروی دريائی روسيه شدقطعهبه پايان رسيد و چندين  شسال پي

  

منطقۀ الذقيه در ساحل دريای مديترانه واقع شده، منطقه ای که شامل طرطوس بندر تدارکاتی ناوگان روسيه نيز ھست  

 اسد که روسيه در آنجا ھواپيماھای جنگی اش را و به ھمين گونه شھر الذقيه بزرگترين بندر سوريه و فرودگاه باسل

 .پارک کرده است

، تصاوير ديگری در انترنت منتشر شد که پھپادھای ديدبانی را نشان می داد که BTR-82Аعالوه بر تصاوير ويدئوئی 

 ۵۵(ب ، و به ھمين گونه در مناطقی در غرب شھر ادل) کيلومتری شمال شرقی الذقيه٢۵(بر فراز شھر جسر الشغور 

 شباھت داشت Pchela-1Tپھپادھای ياد شده به انواع روسی از نوع . پرواز می کردند) کيلومتری شمال شرقی الذقيه

ًو احتماال توسط )  کيلومتری۶٠ کيلومتر در ساعت و شعاع عملياتی ١٨٠ متری با سرعت ٢۵٠٠ تا ١٠٠ارتفاع (

  .نظاميان روسی در باسل اسد ھدايت می شد

  

Pchela-1T  
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ًبا تالقی دادن اين عناصر اطالعاتی، احتماال می توانيم نتيجه بگيريم که پھپادھا در مأموريت پروازی برای شناسائی و 

بر اساس اين داده ھا بوده که ارتش سوريه به . تکميل و جمع آوری اطالعات در مورد مواضع نظامی شورشيان بوده اند

  .گرھای آتش شورشيان نائل آمده است روسی به خنثی سازی  سنزرھپوش ھایپشتيبانی 

  

  ،part-2015-bosphorus-on-warship-foreign/2015/09/23/net.turkishnavy://http-42/به گزارش 

 Nikolay Filchenkov, Țar :ناوگان روسيه در دريای سياه ) ويژۀ پياده کردن نيرو در ساحل(ناوھای آب خاکی 

Kunikov, Azov, Novocharkassk, Alexander Otrakovsky, Saratov  و  Korolevمبر ت و سپتگسبين ا

 Smetlivyiاين کشتی ھای آبی خاکی توسط ناوشکن .  بار برای عبور از تنگۀ بوسفر به ثبت رسيده اند٨ تا ۶، ٢٠١۵

  .می شدند اسکورت Smolny و ناوچۀ Samumو ناوچه سبک 

  

   نشان می دھد٢٠٠٧اين تصوير ناوشکن روسی را در سال 

 پياده نظام نيروی دريائی کريمه را بر خود داشتند، به عالوه ٨١٠ منتقل شده پالک بريگاد زرھپوش ھایکاميون ھا و 

BTR-82Аعملياتی تمام اين عناصر نشان می دھد که سربازان روسی به شگل گسترده در تآتر .  ياد شده در باال

  .تدارک ديده است) داعش(ه ای را عليه امارات اسالمی دسوريه حضور يافته اند و روسيه حمالت ھوائی، زمينی گستر

  :لينک متن اصلی 

-en-action-en-entrent-russes-sol-au-troupes-les/ca.nmondialisatio.www://http

5478431/syrie  

 ٢٠١۵مبر  سپت٢٧مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  ترجمه توسط حميد محوی

 پاريس. ٢٠١۵مبر  سپت٢٩


