
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  par Valentin Vasilescu -*والنتين واسيلسکو
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  ٢٠١٦ جنوری ٢٧

  

  وضعيت نظامی کنونی در سوريه
La situation militaire actuelle en Syrie 

 که پايان نخستين مرحله از بمباران ھای روسيه را رقم می زند، ارتش عرب سوريه در تمام جبھه ھا پيش جنوری ٦ از

در واقع، جھاد طلبان تازه ای، يعنی گروه ھای تازه نفس از ترکيه .  منطقه ای در شمال حلبیرفته است، به استثنا

که غربی ھا را لی، بمباران ھا مجموع سنگر ھای زير زمينی به طور ک. رسيده اند که به تجھيزات جديدی مسلح ھستند

گاه ندارند، حتی اگر به شکلی که جھاد طلبان ديگر پناھ تخريب کرده است، ،ساخته بودند) فارس(و قدرت ھای خليج 

ی ورود جھاد ند، ولبسياری از مبارزان فرار کرده ا. ھنوز تونل ھائی باقی مانده باشد که می توانند در آنجا پنھان شوند

 برای تقويت نيروھای باقی مانده نشان می دھد که ھنوز خيلی به پايان جنگ باقی مانده و ناتو ھنوز سطلبان تازه نف

ارتش عرب سوريه بايد به سرعت بخش مھم مسکونی کشور را امنيت سازی کند، در جنوب و . منصرف نشده است

  .نزديک به مرز ترکيه و کردستان عراق تمرکز يابدنبردھا بايد در شمال شرقی در منطقۀ . شمال غربی

 ٢٠١۶ جنوری ٢٢ /) رمانی( بخارست /شبکۀ ولتر 

 

 آغاز کرد، زير بناھای نظامی جھاد طلبانی را که عليه ٢٠١٥بر م سپت٣٠ که نيروی ھوائی روسيه از بمباران ھائی

روس ھا به طور کلی از بمب ھا و موشک ھای بسيار دقيق . جمھوری عرب روسيه مبارزه می کنند ھدف گرفت

  ).١(استفاده کردند 
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 به  انبارھای اسلحه، مھمات و سامانه ھای ساخت ٣٤ و سوخو ٣ اس ام ٢٥، سوخو ٢٤بمب افکن ھای روسی سوخو 

اين بمب افکن ھا ھدفشان محدود ساختن قدرت آتش آنھا .  حمله کردند،مواد منفجره که توسط جھاد طلبان مستقر شده بود

روس ھا در عين . ان و پارکينگ اتومبيل ھا نيز بمباران شد تا توانائی مانور آنھا را محدود سازدمخازن کربور. بود

ل و ھمآھنگی نيروھای جھاد وحال مراکز آموزش و تمرين، مراکز فرماندھی و اطالعاتی برای اختالل در قابليت کنتر

 رد يابی راھای کوچک متحرک مبارزان تشکيل گروه ) Mi-24 V( وی ٢٤بالگردھای می . طلب  را بمباران کردند

عمليات نيروی ھوائی روسيه نتيجۀ . جائی آنھا را محدود سازنده رده و به ماشين ھای آنھا حمله می کردند تا توان جابک

  ).٢(روی ھای به ثبت رسيده توسط ارتش عرب سوريه طی دو سه ماه گذشته منعکس شده است در پيش

 

در پر جمعيت ترين بخش کشور، منطقه ای ) استان حلب، ادلب و شمال استان الذقيه(در شمال غربی سرزمين سوريه 

ًکه غالبا به جبھۀ النصره، شاخۀ ( می باشد »معتدل« مبارز به اصطالح ١٢٠٠٠ًل تقريبا واست که ھمچنان در کنتر

خارج از منطقه ای که به شکل جزئی تحت اشغال .  مبارز دولت اسالمی۵٠٠٠و ) القاعده در سوريه تعلق دارند

در اينجا ھست که راه ھای . ل جھاد طلبان استونيروھای  کرد می باشد، مجموع مرز شمال غربی سوريه در کنتر

در جھت مخالف اين مسير، به . و برای دولت اسالمی از ترکيه عبور می کند» معتدل ھا«برای تدارک اسلحه و مھمات 

طرف ترکيه انبوه  کاميون ھای نفت کش با نفت سوريه که از مناطق تحت اشغال دولت اسالمی استخراج می شود در 

  ).٣(حرکت ھستند
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ل محله ھای غرب شھر حلب و منطقۀ پيرامون در وارتش عرب سوريه پيروزی ھای مھمی را به ثبت سرانده، با کنتر

 و دولت رار الشامحو گروه ھای متعلق به جبھۀ شام، ا» معتدل«جنوب و در شرق، و با حذف گروه ھای جھاد طلب 

ل جھاد طلبان است، راه ديگری را واز آنجائی که بخشی راه حلب و حما از جادۀ حلب و دمشق تحت کنتر). ٤(اسالمی 

به يمن اين عمليات تھاجمی، ارتش سوريه موفق به تحميل مواضع خود شد و در . بين حلب و حما در شرق ايجاد کرد

ًالمی شکاف ايجاد کرد که تا پيش از اين، چنين گروه ھائی معموال گروه ھای جھاد طلب مختلف و جھاد طلبان دولت اس

  .ديگر عليه ارتش سوريه دست به عمليات می زدند در ھمآھنگی با يک

 

 نفر از شورشيان جبھۀ النصره را در راستان ١٨٠٠ًما، ارتش عرب سوريه موفق شد که تقريبا بين حمص و ح

 سوريه موضع تشً مبارز فورا در پشت ار١٥٠٠المی متشکل از سادر شرق حمص، يک گروه از دولت . محاصره کند

در جنوب حمص صورت داد به ولی ارتش تھاجمی را با مانور باال . گرفت تا جبھۀ النصره را از محاصره خارج سازد

به يمن اين مانور راه تدارکاتی دولت اسالمی در شرق حمص را . شکلی که به يمن حرکت تھاجمی تا پالميرا پيش رفت

قطع کرد و بر اين اساس طرح تھاجمی مشترک تروريست ھای اسالمگرای جبھۀ النصره و دولت اسالمی را ناکام 

  .گذاشت
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در شرق دمشق، ارتش .  مزدور مسلح از جيش االسالم عليه ارتش عرب سوريه می جنگند٣٠٠٠در شمال دمشق، 

روه از جھاد طلبان توسط عربستان سعودی ھر دو گ.  جھاد طلب از جبھۀ اسالمی مقابله کند۵۵٠٠عرب سوريه بايد با 

 جھاد طلب ادامه ١۵٠٠در جنوب شرقی دمشق نبردھا عليه گروه دولت اسالمی متشکل از . مسلح و تأمين مالی شده اند

حملۀ ارتش عرب سوريه خيلی به سختی صورت می گيرد زيرا اين منطقه انباشته از تونل ھای زير زمينی است . دارد

ًجھاد طلبان دائما دام می . ز طريق اردن سالح و مھماتشان را منتقل می کنند و در آنجا پناه می گيرندکه جھاد طلبان ا

  .گذارند و در حمالتشان از کاميکاز استفاده می کنند

 

 -   در منطقۀ مرزی با اسرائيل و اردن واقع شده است، يعنی منطقه ای که بزرگ راه حلب،در جنوب دمشق استان درعا

 جھاد طلب ارتش آزاد ٩٥٠٠در غرب اين استان در طول مرز با اسرائيل .  عقبه از آنجا عبور می کند– عمان –دمشق 

ارتش آزاد سوريه .  مبارز جبھۀ النصره را نيز اضافه کنيم١٥٠٠بايد به آن سوريه و جبھۀ اسالمی تمرکز يافته اند که 

توسط فرانسه ايجاد شده و جنگ افزارھای آنھا را اياالت متحده تھيه می کند و در پايگاه ھای اردن آموزش ديده اند و 

جاورت اين استان دو گروه در  م.  اسلحه و مھمات به شکل دائمی از طريق اردن تأمين می شودۀتدارکاتشان در زمين

 مبارز در استان السويه مستقر ھستند که در مرز با اردن واقع شده و از امکانات ارتباطاتی ٣٠٠٠دولت اسالمی با 

  .برخوردار می باشند
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در شمال .  جنگجو می باشد٢٥٠٠در شمال سوريه، مناطق نفتی استان رقه تحت اشغال گروھی از دولت اسالمی با 

در .  مبارز  دولت اسالمی می باشد٢٥٠٠شرقی سوريه، در مرز با عراق، مناطق نفت خيز شداديه ھنوز تحت اشغال 

 مبارز مناطق نفت خيز در ٣٠٠٠ان دولت اسالمی متشکل از شمال شرقی، در مرز با عراق، گروه ديگری از مبارز

ل دولت اسالمی، شھر ديرالزور واقع شده که وبين مناطق تحت کنتر. ابو کمال در استان دير الزور را در اختيار دارند

اين بريگاد يک سر پل ارتش عرب .  مين بريگاد چترباز محافظت می شود١٠٤مرکز قرارگاھی است که از سوی 

  .ملۀ گستردۀ عمومی عليه دولت اسالمی پيشبينی شده استحيه است که برای سور

 

. شمال غربی کشور صورت بگيرد ممکن است حملۀ وسيعی از سوی ارتش عرب سوريه عليه مواضع چدر آغاز مار

 قطعاتبرای اجرای اين حمله، روسيه به شکل روزمره .  ادلب خواھد بود-  ادلب و حما- ادلب، الذقيه–جھت حمله حلب 

 اکمال می تنابھی مھمات از تمام کاليبرھا، راکت انداز، خمپاره و خودروھای زرھیعارتش عرب سوريه را با مقادير م

تا در عين حال برخی جنگ افزارھای نوينش را در شرايط عينی صحنۀ نبرد در سوريه آزمايش روسيه برآن است . کند

  .کند
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ر شمال استان الذقيه، ارتش عرب سوريه برای نخستين بار از  د٧٥٤،٥ژيک يبه عنوان مثال، برای تسخير بخش سترات

 « Argo » روی چرخ از نوع دستگاه ٤ و « Plateforme-M »از نوع ) یئيا زنجيره ( روی شنی دستگاه دستگاه ٦

آن اين ربات ھا به چشم الکترونيک مجھز است و می تواند اھداف را شناسائی کند، مسلسل و راکت انداز . استفاده کرد

اين تجھيزات می تواند در زمين ناھموار کوھستانی و . دارای  محافظ زرھی بوده و از فاصلۀ دور ھدايت می شود

 متر فاصله از خط دفاعی دشمن نفوذ کرده و به شکل غافلگيرانه به روی آنھا شليک ١٢٠ تا ١٠٠جنگلی عمل کند و تا 

  .کند

دشمن می باشد که با تحريک پاسخ دفاعی پياده نظام دشمن اھدافی را مأموريت اين ربات ھا شناسائی مواضع و کمينگاه 

  .برای توپخانۀ  ارتش عرب سوريه مشخص می کند

 : ويدئو 

M3ofKLB-MXm/be.youtu://https  

 در کمينگاه ھای راستان از بين برده و يا ، ارتش عرب سوريه اميدوار است جھاد طلبان رابروریاز ھم اکنون تا پايان ف

با عمليات تھاجمی در ابعاد کوچک، ارتش عرب سوريه بر آن است تا اين گروه را از گروه ھای جھاد . اسير بگيرد

ھم زمان، ارتش عرب سوريه روند پاکسازی منطقۀ مرزی با ترکيه و حذف . طلب ديگر در وضعيت منزوی قرار دھد

ھدف، نفوذ در عمق شمال، در طول مرز با .  خواھد گذاشتءر شمال استان الذقيه را به اجراشورشيان اسالمگرا د

حفاظت از منطقۀ مرزی با ترکيه به ھدف جلوگيری از ورود سالح ھای مدرن به ويژه . ترکيه و در استان ادلب است

  . می باشدBGM-71 TOWمريکا ا ھای ضد تانک ساخت راکت

  ) دررمانی(فرمانده دوم قديمی پايگاه ھوائی اوتوپه . ناس نظامیکارش. والنتين واسيلسکو* 

  

Valentin Vasilescu  

Traduction  

Avic 

Réseau International  
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 : لينک متن در شبکۀ ولتر 

html.190032article/org.voltairenet.www://http 

 : از ھمين تحليل گر  

 نوشتۀ والنتين واسيلسکو. چين انحصار ھواپيمای رادارگريز اياالت متحده را شکست 

 

 :افزودۀ مترجم

 داده قرار بررسی مورد نظامی ديدگاه از را سوريه وضعيت که حاضر، ارسال در واسيلسکو، والنتين تحليل مورد در

 ادامه جنگ« که بينيم می سوريه، به ترکيه از تر تازه تجھيزات با نفس تازه طلبان جھاد رسيدن راه از به توجه با است،

 که بينيم می و گرفته قرار بررسی مورد طلبان جھاد و سوريه عرب ارتش نظامی روياروئی متن اين در .»يافت خواھد

 .است يافته دست نيز ھائی پيروزی به روسيه ھوائی نيروی ھای بمباران مدد به

 المللی بين ای اتحاديه با بلکه نيستند روه روب طلبان جھاد با تنھا سوريه در سوريه عرب ارتش و ھا سوری وجود اين با

 و اند کرده اقدام پرواتری بی و عترفجي اشکال در گذشته ھای قرن در استعمار دوران سازی باز به که دارند سروکار

 ھا سادگی اين به آن توقف که اند شده غرق جنايت در جائی تا و است عظيم ای اندازه به امپرياليستھا نامشروع منافع

 .بود نخواھد ممکن

 من ديدگاه از...نمانده باقی سوريه از چيزی ولی دھد، تغيير را معادله بايد چين و روسيه ورود دانيم می که جائی تا

 اشتباه ژیيسترات اين .شود پيروز تواند نمی روسيه سوی از نظامی ھای پشتيبانی وجود با سوريه نظامی ژیيسترات

 نخواھد ھا سوری برای باشد که ھر برای سوريه در پيروزی و  کند می حمله طلبان جھاد به تنھا که است اشتباه .است

 جان بھای به اگر حتی ناپذيرند جبران ھميشه انسانی خسارات است، پذيرنا جبران سوريه به آمده وارد خسارات .بود

 .باشد شده تمام انسان يک

 صورتی در که بود می شرايطی در بايستی می يعنی گرفت می الھام روسيه خود نوين ژیيسترات از بايستی می سوريه

 می ھدف را تروريسم پشتيبان شورھایک افتاد، می خطره ب تروريست طلبان جھاد سوی از سوريه امنيت و ھستی که

 در سوريه و اند نگرفته اخطار سوريه سوی از اند کرده پشتيبانی تروريسم از که کشورھائی از يک ھيچ ولی .گرفت

 ھم و امپرياليست غرب خود میوات افزارھای جنگ ذخيرۀ به تکيه و بوالوا پرتاب با روسيه مثل که نيست شرايطی

 ارضی تماميت و ملی حاکميت به احترام و المللی بين قوانين رعايت و المللی بين ادب به ارسف خليج در را پيمانانش

 .کند تشويق ديگران

 : نظريه

 گرفتند، می غنيمت به را ديگر يک اموال و مال و جنگيدند می ديگر يک با شکل ھمين به ديرباز از عرب ھای قبيله

 بود که است ھمان هللا حتی و آسمانی سنگ و کعبه ولی بخشيد ديگری سامان سرو را ھا گری وحشی اين نيز اسالم دين
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 انجماد و آنھا اجتماعی ديناميسم و عرب اقوام وضعيت اين از آگاھی با و تحقيقاتی ۀزمين پيش با ھا امپرياليست امروز و

  ...کنند می استفاده سوء اسالمی پسا و پيشا اعصار و قرون طی ديرينه ھای سنت

  شما دريافت از سپاس با

 محوی حميد

 

 


