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 رساند اثبات به کالسيک جنگ در را خود برتری روسيه ارتش
L’armée russe affirme sa supériorité en guerre conventionnelle 

  

 ارتش شدۀ روز به ھای قابليت بلکه ساخت ھزيمت دچار را طلبان جھاد صفوف تنھا نه سوريه در مسکو نظامی مداخلۀ

 جنگ ھای دستگاه توان عمومی، زدگی شگفت در  .داد نشان جھان تمام به واقعی جنگ وضعيت در را روسيه

 تمام وجود با متحده اياالت .سازد می ناشنوا و نابينا را آتالنتيک اتحاد که است ای اندازه به روسيه شارت الکترونيک

 .است شده روه روب خود نظامی برتری دادن دست از با اکنون برتر، و کالن ھای بودجه

 ٢٠١۵ برواکت ١٩ | )سوريه( دمشق / ولتر شبکۀ

 

 يعنی آورد، حساب به را طلبان جھاد عليه مسکو روياروئی محتمل خطر تیبايس می که سوريه در روسيه نظامی مداخلۀ

 را جھانی ژيکيسترات توازن که انجاميد قدرتی نمايش چنان به شد، نمی مشاھده آن در اطمينانی ًظاھرا که موضوعی

 با که بود هشد طراحی ھائی دولت و مسلح ھای گروه ساختن منزوی برای آغاز در روسيه مداخلۀ .ساخت تحول دچار

 و نابينائی موجب عمليات .مسلح ھای گروه تخريب سپس و کردند می پشتيبانی آنھا از امنيت شورای ھای قطعنامه نقض

 .شد پيمانانشان ھم و غربی بازيگران سردرگمی
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 در و دھند تنزل را واقعيات خواھند می که ھستند آنھائی گروه نخستين شد، تقسيم دوگروه بين پنتاگون زده، بھت

 زمينۀ در متحده اياالت که باورند اين بر عکس، هب که، ھستند آنھائی دوم گروه و کنند پيدا ضعف نقطۀ روسيه امکانات

 خواھد نيازمند طوالنی ھای سال به شده ايجاد که ای فاصله جبران برای و داده دست از را خود برتری کالسيک جنگ

 .بود

 ويژه به گرجی، حملۀ زدن پس باز در روسی نيروھای ،٢٠٠٨ سال در جنوبی اوستيای جنگ در که داريم ياد به

 مشاور و گيتز رابرت قديمی دفاع وزير پيش، روز ده ھمين تا .دادند نشان جھانيان به را آنھا تجھيزات اسفناک وضعيت

 .ردندک می ارزيابی (1) " دوم دسته " نيروئی عنوان به را روسيه ارتش رايس کندوليزا ملی امنيت قديمی

 پنتاگون که آن بی آمد نائل پيشرفته افزارھای جنگ توليد و دفاعی صنايع بازسازی به روسيه فدراسيون چگونه پس

 خود جديد افزارھای جنگ تمام ھا روس آيا ؟ کند تحمل را ای فاصله چنين و باشد مطلع موضوعی چنين ابعاد از بتواند

 نيز را تری پيشرفته افزارھای جنگ اند، آورده ميدان به که آنچه تمام بر وهعال که اين يا و اند برده کار به سوريه در را

 ؟ اند نگھداشته خود دفاعی ذخيرۀ در

 نمايندگی تأھي و مدودف دميتری روسيه وزير نخست رسمی بازديد سفيد کاخ که بود ای اندازه به واشنگتن سردرگمی

 ستاد فرماندھی نمايندگی تأھي بازديد از پس سفيد کاخ .دکر حذف اش برنامه از را روسيه مشترک ستاد فرماندھی

 می نظره ب ھوده بی سوريه در عمليات دربارۀ مذاکره زيرا گرفت تصميمی چنين که بود ترکيه در روسيه مشترک

 .گذرد می چه داند نمی و ندارد اطالعی رويدادھا از ديگر پنتاگون که چرا رسيد

 از و گرفته پيشی متحده اياالت قدرت از که ھستند نيروئی گر نظاره که ھستند يستآتالنت مفسرين اين، از آورتر شگفت

 می تنھا روسيه اينجا در وجود اين با .(2) اند داده اختصاص روس امپرياليسم خطر افشای به را ھايشان نوشته پس اين

 وقتی که حالی در کنند، مکاریھ او با که است کرده پيشنھاد ديگر ھای دولت به و دھد نجات را سوريه ملت خواھد

 .کرد تخريب را دولت چندين اش اقتصادی نظام تحميل با داشت اختيار در را نظامی برتری متحده اياالت

 کند انطباق عنوان به نبايد حمله، آغاز از پيش روسيه، استقرار طی واشنگتن نامطمئن ھای اعالميه که بپذيريم بايد

 ھا اعالميه اين که معنا اين به و کنيم، درک ديگری شکل به بايد ما را موضوع اين هبلک شود تعبير رسمی زبان سياسی

 ھای شاھين" عصبانيت، با .بود ھائی مريکائیا شدن ناشنوا و نابينا حاصل و رويدادھا از پنتاگون ناآگاھی از حاکی

 دسته ب را افغانستان از يروھان خروج توقف و کردند درخواست نظامی بودجۀ مصرانه کاران محافظه نئو و "ليبرال

  .آوردند

 

 عمومی الکترونيک اختالل دستگاه

 سياه دريای در USS Donald Cook کوک دونالد متحده اياالت دريائی نيروی ناوشکن برای که مشکلی تاريخ از

 تمام تواند می که دارد اختيار در ھائیدستگاھ روسيه ھوائی نيروی ارتش که دانيم می ،٢٠١۴ اپريل ١٢ در آمد، پيش

 استقرار شروع از .(3) سازد مختل را غيره و اطالعاتی، انتقاالت و نقل ھای دستگاه ل،وکنتر مجاری رادارھا،

 ناگھان نتيجه در .کرد مستقر را خود الکترونيک جنگدستگاھ الذقيه شمال در واقع يمحميم در روسيه نظامی، نيروھای

 انضمام به کيلومتری، ٣٠٠ پرتو در بار اين ولی شد تکرار کوک دونالد کنناوش الکترونيک اختالل ماجرای که ديديم

 شن وفانط وزيدن با زمان ھم رويداد اين .است پايدار ھمچنان عملياتی پرتو اين و .)ترکيه( انجيرليک در ناتو پايگاه

 شده مختل ھا دستگاه که يافتدر سرانجام ولی ريخته ھم به تجھيزاتش تنظيم که کرد می تصور پنتاگونء ابتدا و شد آغاز

  .اند گذاشته نمايش به را " بارد می برف سيبری در " فلم ھا روس ناتو، کامپيوتر صفحات تمام روی گوئی و است
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 که اختصاری عالمت يعنی دارد، بستگی " C4i " به کالسيک جنگ ديگر عبارت به و مدرن متعارف جنگ اين، بنابر

 " communications " ،)لوکنتر( " control " ،)ھدايت فرمان( " command " به است مرتبط انگليسی زبان به

 ھای کشتی پھپادھا، و ھواپيماھا ھا، ماھواره .)اطالعات( " intelligence " و )رايانه( " computer " ،)ارتباطات(

 ارتباطاتی پيوند در گريکدي با ھمه نفرات و نظام پياده حتی پس اين از و زرھی خودروھای ھا، زيردريائی و جنگی

 اين حاضر حال در .باشد داشته عھده به را نبردھا فرماندھی تا دھد می اجازه مرکزی فرماندھی ستاد به و بوده

 افتاده کار از و شده اختالل دچار ترکيه از بخشی در و سوريه در دھد می تشکيل را ناتو عصبی ساختار که مجموعه

 .است

 Krasukha-4 چندين ًاحتماال روسيه ،Valentin Vasilescu واسيلسکو والنتين یرومانيائ کارشناس گزارش به

 SAP-518/ SPS-171 الکترونيک کنندۀ مختل دستگاه به نيز را ھواپيماھايش و است، کرده مستقر ) 4-کراسوخا(

 حال عين در و کرد، عمل کوک دونالد اس اس يو فراز بر روسی ھواپيمای توسط که دستگاھی ھمان يعنی ساخته مجھز

 Priazovye پريازووی جاسوسی ناو از روسيه اين بر عالوه .ھستند مجھز Richag-AV دستگاه به نيز ھليکوپترھا

 .(4) کند می استفاده مديترانه در نيز

 منطقۀ — نسازد مختل را اسرائيل ارتباطاتی ھای دستگاه که است شده متعھد روسيه که رسد می نظره ب گونه اين

 .است نکرده مستقر سوريه جنوب در را خود الکترونيک جنگ ھای دستگاه علت ھمين به — متحده اياالت دۀش حفاظت

 واکنش زمان محاسبۀ برای نه البته شدند، ترکيه ھوائی مرز وارد بار چندين روسی ھواپيماھای ديگر سوی از ولی

 استقرار به مرتبط مناطق در خودشان نيکالکترو اختالل ھای دستگاه کارکرد بررسی ھدف به بلکه ھوائی، نيروی

 .اند گذاشته طلبان جھاد اختيار در ترکيه در که ھائیدستگاه  گرفتن نظر تحت و شناسائی و طلبان جھاد

  

 پيشرفته بسيار آوری فن با کروز ھای راکت

 معادل 3M- 14T Kaliber-NK رادارگريز کروز راکت فروند ٢۶ مانند مدرن افزار جنگ چندين روسيه سرانجام،

RGM/UGM-109E يعنی کرد، پرتاب مازندران دريای از را ھا راکت اين روسيه .است برده کار به (5) تاماھاک 

 که داد قرار اصابت مورد ای منطقه در کيلومتری ١۵٠٠ در را ھدف ١١ و نداشت، نظامی ضرورت ھيچ که عملياتی

 .کند داوری فنی مھارت اين مورد در آميزی تحسين شکل به ندبتوا ناتو تا نداشت، قرار الکترونيک اختالل پوشش زير

 پھپاد يک کيلومتری ۴ فاصلۀ از و کردند پرواز متری ١٠٠ تا ۵٠ ارتفاع در عراق و ايران فراز بر ھا راکت اين

 ١٠ تا ۵ مرز در اشتباھاتشان که ھا مريکائیا خالف نکرد، گم را راھش ھا راکت از يک ھيچ .گذشتند نيز مريکائیا

 .(6) است شده زده تخمين،  برند می کار به که ھائی راکت انواع اساس بر دصدر

 پنتاگون که "موشکی ضد سپر" ايجاد سنگين بسيار ھزينۀ ھودگی بی حال عين در روسی ھای راکت اين پرتاب

 سکوھای با مقابله بھانۀ به ًرسماء ابتدا در اگر حتی دھد، می نشان روشنی به را است ساخته مستقر روسيه پيرامون

 .باشد شده ساخته ايرانی پرتاب

 عين در و شود پرتاب ھا اقيانوس از نقطه ھر از دريائی زير وسيلۀ به تواند می ھا موشک اين که امر اين به آگاھی با

 تأخير ھا روس که دھد می نشان روشنی به که خصوصياتی تمام يعنی باشد، میوات کالھک حامل تواند می حال

 .اند کرده جبرانراکت  پرتاب سکوی زمينۀ در را خودشان

 روسيه ولی کنند، نابود را يکديگرً متقابال توانند می متحده اياالت و روسيه فدراسيون میوات جنگ در مشخص، طور به

 .بود خواھد برنده کالسيک يا متعارف جنگ در
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 مفسرين تمام .دارند اختيار در جنگی ناطقم در را وضعيت ارزيابی قابليت ھا سوری و ھا روس تنھا حاضر، حال در

 تنھا زيرا است، اساس و پايه بی نظرياتشان و نيستند برخوردار اعتبار از طلبان جھاد انضمام به ديگر منابع از نظامی

 بھره حداکثر تا ھستند آن بر دمشق و مسکو اساس، اين بر .گذرد می چه محل در که بدانند توانند می سوريه و روسيه

 .کنند نمی فاش را خودشان عمليات اسرار نتيجه در باشند داشته خود برتری از اریبرد

 اند شده کشته طلب جھاد ۵٠٠٠ کم دست که بگريم نتيجه توانيم می افسران برخی ھای گفته و رسمی گزارش تعدادی از

 ترکيه، سوی به مسلح ورمزد ١٠.٠٠٠ کم دست .اسالمی امارات و القاعده الشام، احرار رؤسای از شماری جمله از

 ايران شدۀ اعالم کمکی قوای منتظر که آن بی و معطلی بی هللا حزب و سوريه عرب ارتش .اند گريخته اردن و عراق

 .آورند می در خود اشغال به را ھا زمين بمانند

 اجازه روسيه آيا هک است اين ماند می جا بر که پرسشی ولی .يابد خاتمه اردتدکس نوئل در بايستی می بمباران اردوی

 قرار گرد پی مورد ،اند شده پناھنده اردن و عراق ترکيه، به که را طلبانی جھاد تا )دھد می اجازه خودشه ب يا و ( دارد

 انتقام پی در المسلمين اخوان .شد نخواھد حل ألهمس ولی يافت خواھد نجات وريهس آن فقدان در که کاری يعنی .دھد

 .کرد خواھد استفاده ديگری اھداف برای آنھا از دوباره نيز متحده تاياال و بود خواھند گيری

  

 : باشيم داشته ياد به

 مخالفان" به کمک بھانۀ به که دولتی پشتيبانی از طلب جھاد ھای گروه ساختن محروم برای سوريه در روسيه عمليات

 .شد اندازی راه ندربرخوردا آن از "دموکراتيک

 .شد تبديل روسيه قدرت نمايش به و بود مدرن ھای سالح از ستفادها مستلزم نظامی مداخلۀ اين

 در نظامی قدرت نخستين به و آورده دسته ب را ناتو ارتباطاتی نظام تمام در اختالل ايجاد قابليت پس اين از روسيه

 .است شده تبديل متعارف جنگ زمينۀ

 که کنيم گيری نتيجه تا است زود ھنوز .شد گتنواش در دستگی چند موجب روسيه ھای پيشرفت زمينۀ در تحولی چنين

 به نظامی بودجۀ افزايش توجيه برای "ليبرال ھای شاھين" سوی از يا و شد خواھد تمام اوباما جمھور رئيس نفع به آيا

 .رفت خواھد کار

 

[1] “How AmericacancounterPutin’s moves in Syria”, by CondoleezzaRice, Robert M. Gates, 
Washington Post (United States), Voltaire Network, 8 October 2015. 

[2] " Russisches Syrien-Abenteuer : Das Ende der altenWeltordnung ", Matthias Schepp, Der 
Spiegel, 10. Oktober 2015. 

[3] " Qu’est-ce qui a tant effrayé l’USS Donald Cook en Mer Noire ? ", Réseau Voltaire, 14 
septembre 2014. 

[4] " Cu ce arme ultrasecrete a cîstigatPutinsuprematiaînrazboiulradioelectronicdinSiria ? ", 
Valentin Vasilescu, Ziarul de gardã, 12 octobre 2015. Version française : " L’arme 
ultrasecrète qui permet à Poutine d’assoir sa suprématie dans la guerre radio électronique en 
Syrie ? ", Traduction Avic, Réseau international. 

[5] “KALIBRating the foe : strategic implications of the Russiancruise missiles’ launch”, by 
Vladimir Kozin, Oriental Review (Russia), Voltaire Network, 14 October 2015. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

[6] Après avoir annoncé le contraire, les États-unis ont dû admettre les faits : “First on CNN : 
U.S. officialssayRussian missiles heading for Syrialanded in Iran”, Barbara Starr& Jeremy 
Diamond, CNN, October 8, 2015. “Moscow rejectsCNN’s report on Russian missile landing 
in Iran”, IRNA, October 8, 2015. “Daily Press Briefing”, John Kirby, US State Department, 
October 8, 2015. “Пентагоннекомментируетсообщения о якобыупавших в Иранеракетах 
РФ”, RIA-Novosti, October 8, 2015. 

 محوی حميد توسط ترجمه

 
 

  :يادداشت
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