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  ٢٠١٦ مارچ ٠٧

  

  بازسازی ارتش عربی سوريه
Le retour de l’Armée arabe syrienne 

وريه  طی چھار سال اول جنگ می بايستی با سيل مزدوران مسلح خارجی روياروئی کند که به شکل ارتش عربی س

اين روياروئی در وضعيتی صورت گرفت که از سال . مقدماتی آموزش ديده ولی به جنگ افزارھای مؤثر مجھز بودند

لی امروز به يمن آموزش از و. اش را به روز سازی کند  ارتش عربی سوريه نتوانسته بود تجھيزات نظامی٢٠٠٥

سوی شبه نظاميان ايرانی و تجھيزات مدرن روسی، ارتش عربی سوريه سرزمين ھائی را که از دست داده بود باز پس 

  .اينک ارتش عربی سوريه دوباره به ميدان می آيد. ًمی گيرد و از دو ماه پيش دائما پيش می رود

 ٢٠١۶ چ مار۴ /)رمانی(بوخارست /شبکۀ ولتر

 

 ھواپيمای جنگی روسی در سوريه، بسياری از تحليل گران نظامی از خودشان ٧٠پس از پنج ماه حملۀ ھوائی توسط 

 از سوريه را از گزند اشغال جھاد طلبان در امان نگھداشت و می پرسند چرا ارتش عربی سوريه تنھا بخش کوچکی

ًاين تحليل گران معموال وضعيت ارتش عرب سوريه را با ارتش . ل خود بگيردوقادر نبود بخش بيشتری را تحت کنتر

 ١٨٠٠ به کار بستن امريکا بااياالت متحده مقايسه می کنند، يعنی مقايسه ای نابجا، و يادآور می شوند که ارتش 

  . روز عراق را اشغال کرد٤٢ سرباز ظرف ٣٨٠٠٠٠ھواپيمای جنگی و 
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  داليل ضعف نظامی ارتش عربی سوريه کدام بوده است؟

 ٢٥٠٠٠٠ تا  ١٠٠ ٠٠٠طی پنج سال جنگ، مرزھای سوريه با ترکيه، اردن و اسرائيل گذرگاھی بود برای عبور

). تحده و ترکيه آنھا را استخدام کرده و آموزش داده بودندکه عربستان سعودی، قطر، اياالت م(مزدور مسلح اسالمگرا 

اين مزدوران مسلح جھاد طلب با ايجاد چندين جبھه ارتش عربی سوريه را مجبور کردند که در گروه ھای متعدد 

 .کوچک در سر تا سر کشور پراکنده شود

ای ارتش عربی سوريه و قرارگاه ھای در گام اول، عمليات اسالمگرايان به شکل حمالت غافلگيرکننده به پادگان ھ

 و تنھا  واکنش ارتش عربی سوريه نيز با تأخير و به شکل غير ماھرانه ای انجام می گرفت. ليس صورت می گرفتوپ

موفقيت مراحل اول حمالت گروه .  گارد جمھوری و چھارمين لشکر موتوری استفاده می کرد١٠۴از گروه ھای تيپ 

نقشه ھای .  شکل پی در پی به ويژه به دليل شناخت نقاط ضعف ارتش عربی سوريه بودبه» شورشی«ھای به اصطالح 

و عربستان سعودی طرح ريزی می کردند و ھدايت آن ) بره سرخ ھا(آنھا را کارشناسان و مربيان نيروھای ويژۀ ترکيه 

  .را به عھده داشتند

 

طی سه سال اول جنگ، ارتش عربی سوريه که تنھا برای جنگ کالسيک يا متعارف عليه ھمسايگانش آماده و 

سازماندھی شده بود، ھيچ شناخت خاصی از جنگ نامتعارف نداشت، و بدون ھيچ تاکتيک مقدماتی، به کار بستن 

ات نامناسب  بدون ايجاد فضا بين آنھا، بدون آتش برای پوشش بين عناصر و تجھيزات، بدون امکانات شناسائی تجھيز

ارتش عربی سوريه پھپاد شناسائی و تصوير ماھواره ای در اختيار نداشت، در حالی که ... دوست و دشمن و غيره

اين جھاد طلبان تجھيزات ساختمانی که از پيش آماده عالوه بر . مسلمانان جھاد طلب از اطالعات ناتو برخوردار بودند

کرده بودند در اختيار داشتند، مانند دستگاه حفاری که به آنھا اجازه می داد ظرف مدت کوتاھی تونل ايجاد کنند، در 

حالی که ارتش عربی سوريه ھيچ وسيله ای برای رديابی و شناسائی سنگرھای زير زمينی که آنھا ساخته بودند در 

عمليات جھاد طلبان به شکل غافلگيرانه  صورت می گرفت بی آن که ارتش عربی سوريه بتواند در . ختيار نداشتا

در . مقابل يورش توده ھای تروريست که تا پادگان ھا و انبارھای اسلحه و مھمات نفوذ کرده بودند واکنش نشان دھد

موازين نبرد و پيشگيری برنمی آمد و قادر نبود از پيش نتيجه، ارتش عربی سوريه حتی از عھدۀ تضمين مقدماتی ترين 

  .به بھترين شکل با نقشۀ جنگی  در وضعيت جنگی عمل کند
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ايران راھکارھای تاکتيکی گروه ھای تھاجمی ارتش عربی سوريه بھبود يافت و با  ساخت ١٢٩به يمن پھپادھای شاھد 

  .بھره برداری موفقيت آميز از آن مانورھا به سرعت انجام شد

 

ه از آغاز دولت سوريه را به شکل سياسی و ديپلماتيک پشتيبانی می کرد و به شکل پراکنده اسلحه می فرستاد و روسي

 کمک روسيه با نقشه صورت پذيرفت و به شکل فوق العاده ای ٢٠١٥نظاميان سوريه را آموزش می داد، ولی در پائيز 

  .تسلط يافتارتش عربی سوريه به سرعت بر سالح ھای جديد . افزايش يافت

جوی حفاظت از شھروندان غير  و دورانی که طی آن ارتش عربی سوريه مناطقی را فدا می کرد و تنھا در جست

  .نظامی در مقابل جھاد طلبان بود، از اين پس به پايان رسيده است

  

  سالح ھای انفرادی و تجھيزات حفاظتی

ۀ ضد قسربازان گارد جمھوری و نيروھای ويژه جلي. د مجھز بوQGF-02ابتدا، ارتش عربی سوريه به کاله خود چينی 

فقدان ). ٥٦يا نسخۀ چينی از نوع  (AK-47سالح ھای انفرادی کالشنيکوف .  در اختيار داشتندTAT-BA-7گلوله 

  .ضعف ھای جدی ارتش عربی سوريه را تشکيل می داد... دستگاه ديد در شب و دوربين با قابليت جذب نور ضعيف

 

طرح ريزی کرده بود ولی خريد اين ) »هسرباز آيند« (٢٠٠٥گرچه سوريه برای تجھيزات مدرن انفرادی در سال 

. ی به سوريه نسبت داده بودند انجام نشد و مشمول تحريم گرديدتجھيزات به دليل اتھامی که در رابطه با قتل رفيق حرير

با آمدن . AK-74Mو تفنگ تھاجمی کالشنيکوف ) Baighiş 6(اين تجھيزات شامل دستگاه ديد در شب ساخت روسيه 

 و تفنگ Kevlar 6B7، کاله خود 6B45ۀ حفاظتی باليستيک ق ارتش عربی سوريه به جليقطعاتمربيان روسی، اغلب 

روس ھا ارتش عربی سوريه را به .  مجھز شدندGP-30 با دوربين و نارنجک انداز AK-104 يا AK-74Mکار خود

، و )سالح گرما فشاری (AGS-17تجھيزات مدرن مجھز کردند مانند دوربين ديد درشب، نارنجک انداز ترموباريک 

  ). ميليمتری٤٠کاليبر  (6G30نارجگ انداز 
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  سربازان ذخيره

طی پنج سال جنگ، ارتش عرب سوريه تلفات سنگينی متحمل شد، حتی بيش از جنگ عليه اسرائيل، بسياری از 

. ل خود گرفتندوياری از مناطق را جھاد طلبان تحت کنترتجھيزات نظامی تخريب شد يا به دست جھاد طلبان افتاد، بس

در اين مناطق سربازان اسير و يا شھروندان جمھوری خواه را سر می .  از خاک سوريه است٧٥%اين موضوع شامل 

 ١٠% سرباز يعنی ٤٠٠٠٠دست کم (در نتيجه، جايگزين کردن اين تلفات سنگين توسط ارتش عربی سوريه . بريدند

به دليل . در ھر صورت سخت تر از بسيج سربازان در دوران صلح بود. به سختی امکان پذير شد) ظامیتوده ھای ن

 سرباز زير پرچم ٢٧٠٠٠٠ مشمولين خدمت خودشان را معرفی نکردند، به شکلی که تنھا ١٣٠٠٠٠ترس از جانشان 

  .باقی ماند

 

به شکل .  زير مجموعه ھای داوطلبان سالمند را سازماندھی کردهدر اين وضعيت، ارتش عربی سوريه بر اساس منطق

ر ھمآھنگی ًعمومی، در مناطقی که دائما مورد حملۀ شورشيان قرار داشت، گروه ھای دفاع محلی تشکيل شده بود که د

ی ارتش عمل می کردند، اين گروه ھا به شکل حقيرانه ای مسلح بودند، بدون آموزش بدنی مناسب، ئ حرفه قطعاتبا 

بدون تمرين تيراندازی، بدون فرماندھی که در مدارس نظامی حداقل آموزش را ديده باشد و از اصول رزمی حداقل 

ع محلی با شور ميھن دوستی تغذيه می شدند و تلفات سنگينی را نيز اين گروه ھای دفا. شناخت و تجربه ای داشته باشد

  .متحمل شدند

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ه ھای دفاع محلی برنامۀ  فشرده ای برای با بھبود وضعيت و اتخاذ موضع تھاجمی، ارتش عربی سوريه برای گرو

تمرين تاکتيکی در نظر گرفت، و روی چريک شھری با تيراندزای واقعی، راه پيمائی، آموزش آتشکاری و مھندسی 

يک پل ھوائی بين دمشق و تھران سازماندھی شد به شکلی که داوطلبان می توانستند توسط بسيجی ھای . متمرکز شد

.  ھمان گونه که خود بسيجی ھا داوطلب بودند و مثل ھميشه مبارزان حزب هللا را تشکيل می دھندايرانی آموزش ببينند،

  .برای نخستين بار ايرانی ھا نه تنھا شيعيان بلکه داوطلبان اھل سنت و مسيحی را آموزش دادند

  

  عمليات ويژه

دوئی بريتانيائی برای نظاميان  توسط ارتش مصر بر اساس يک برنامۀ کومان٦٠نيروھای ويژۀ سوری در سال ھای 

ارتش عربی سوريه در آغاز جنگ . ده نظام سبک اسلحه آموزش ديدند و به عنوان چترباز شناسائی شدندا ھای پيواحد

  . گارد جمھوری١٠٤ لوایترباز داشت، به انضمام چ فرقه مستقل از نيروھای ويژه و يکفرقۀ ٦داخلی 

 موتوريزه که در شمال ٤ايجاد شد، به فرماندھی لشکر » شيرھای محافظ « م  يک گروه کوماندو به نا٢٠١٤در ماه مه 

 ھای نيروھای ويژۀ سوری به ھمان اندازه از دور خارج واحددر آغاز جنگ تجھيزات . سوريه عمليات انجام می داد

مناطق شھری   و عالوه بر اين کوماندوھای سوری در زمينۀ جنگ چريکی در  شده بود که مابقی ارتش عربی سوريه

 ھای کوماندوئی سوری به نارنجک  واحددر اين دوران،. ١٩٨٢و ضد شورش بی تجربه بودند، مثل بيروت در سال 

 مجھز بودند و خسارات زيادی به ١ و ميالن 9K111 Fagot ضد تانک  راکت، سامانۀ ٧انداز ضد تانک آر پی جی 

  .زره پوش ھای اسرائيلی وارد آوردند

 

و مبارزان حزب هللا لبنان با تجربيات جنگی بسيار ) با آموزش و تجھيزات خوب(با آمدن مربيان ايرانی از نيروی قدس 

يادآوری کنيم که نيروھای ويژۀ ايران توسط ھم . ت بھبود پيدا کرد وضعي،در زمينۀ جنگ در مناطق شھری به سوريه

  . بريتانيائی در دوران محمد رضا شاه پھلوی آموزش ديده بودندSBUمريکائی خود و اقطاران 
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 ,9M113 Konkurs( ھای ضد تانک مدرن راکتکوماندوھای نبرد در مناطق شھری و حزب هللا لبنان مسلح به 

9M131 Metis M, 9M133 Kornet( و نارنجک انداز ضد تانک ، (RPG 7V, RPG-29) تجربۀ جنگی بسيار 

محکمی در تاکتيک ھای جنگ نامتعارف و جنگ در مناطق شھری، خاصه عليه تانک ھای مرکوا متعلق به ارتش 

  .آنھا تاکتيک نوين بسيار مؤثری را در زمينۀ نبرد عليه تانک ابداع کردند.  به دست آوردند٢٠٠٦اسرائيل در سال 

 

ھمۀ امور از نو بر اساس عمل و موازين روشن مورد ) اسپتسناز (Spetsnazبا ورود نيروھای عمليات ويژۀ روسی 

ه است ولی ھم پای تجھيزات گرچه ايران برای تجھيزات نيروھای ويژه خيلی سرمايه گذاری کرد. تحليل قرار گرفت

ًعکس ھای جديد نيروھای ويژۀ سوری آنھا را با تجھيزات کامال روسی نشان . روسی نيست و به آخرين نسل تعلق ندارد

 با سامانۀ ديد الکترونيک ضميمه FAST Ops-Coreمی دھد، با لباس استتار نسوز از نوع چند منظوره، کاله خود 

 Accuracy internationalۀ ضد گلوله و چکمه با کيفيت عالی به عالوه عينک قل، جليشده، دستگاه ديد در شب، کاگو

AWM يا ) با صدا خفه کن( نوعی تفنگ تيرانداز ماھر بريتانيائیAK-74M مجھز به دوربين يا فاصله ياب ليزری 

نۀ آموزش و پيشرفت در زمي.  و غيرهPecheneg، مسلسل پشنگ AGS-30 و نارنجک انداز خودکار ٧١١٥آلفا 

تجھيزات کوماندوھای سوری با سالح ھای  مدرن در عمليات جديد برای باز پس گيری جادۀ خناصر و اثريا، تنھا راه 

  .تدارکات برای نيروی ھای دولتی در استان حلب بود که خود را نشان داد

 

  تيراندازان ماھر

در . نبرد در مناطق شھری بدون تيراندازان ماھر آموزش ديده و مجھز به تجھيزات رزمی مدرن تصور ناپذير است

نستند اھدافشان  آغاز جنگ، در نبود نقاط ديدبانی روی ساختمان ھا و نبود تيراندازان ماھر، داوطلبان انتحاری می توا

ارتش عربی سوريه . را انتخاب کرده و خودشان را منفجر کنند، يا با ماشين وارد پاسگاه ھای ارتش عربی سوريه شوند

تفنگ چينی کپی شده از روی ام  ( DMRتيرانداز ماھر کافی نداشت و تنھا مدل قديمی تفنگ دراگانوف با دوربين و 

  .تيار داشتدر اخ)  قديمی ساخت اياالت متحده١٤
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 مجھز کردند، روس ھا Steyr HS.50ًبعدا ايرانی ھا ارتش عربی سوريه را با کپی محلی تفنگ دوربين دار اتريشی 

)  ميليمتر١٢،٧ (KSVKو مسلسل دوربين دار )  ميليمتر٧،٦٢کاليبر  (Orsis T-5000مدرن نيز تفنگ دوربين دار 

به ابتکار ايرانی ھا و روس ھا يک مدرسه برای آموزش تيرانداز ماھر در ارتش عربی سوريه با . را تحويل دادند

بھترين در جھان ھستند، به دليل تيراندازان ماھر روسی . ، ايرانی ھا و روس ھا ايجاد شد)حزب هللا(مربيان لبنانی 

پنھان « : کليد واژه  برای تيراندازان ماھر سوريه بايد چنين باشد . سالح ھايشان، فن استتار و مراکز آموزشی شان

  ».ماندن و ديدن بدون آن که توسط ديگران ديده شوند

 

  زره پوش ھا

طی جنگ اول جھانی وقتی تانک اختراع شد، نقش آن به يمن زره، قدرت آتش و تحرک نفوذ در سدھا و خطوط دفاعی 

 واحدز ی با ھزينۀ بسيار کمتر اراکت ھای دستگاه ضد تانک مجھز به قطعاتامروز، چنين نقشی با وجود . دشمن بود

نظر می ه ھای زرھی و تانک، در نتيجه عمليات در فضائی که از امکانات ضد تانک اشباع شده است خيلی مشکلتر ب

زره پوش ھائی که بدون تجسس عمقی در اطراف منطقۀ عملياتی و بدون پشتيبانی پياده نظام برای برقراری نظم . رسد

 ھای ضد راکتافلگيرانه، زير آتش نارنجک ھای دوش برد و می بايستی در مراکز شھر حرکت کنند، ولی در دام غ

 ساخت Milan-2 و BGM-71 Towی ضد تانک اياالت متحده راکت دستگاهده ھا ھزار . تانک گرفتار می شوند

 را به شکل مخفيانه توسط سرويس ھای اطالعاتی ترکيه، M 79 Osaلمان و راکت اندازھای کروآت افرانسه و 

  .انسه و اياالت متحده به سوريه منتقل کرده اندعربستان سعودی، فر
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 ويژۀ دستگاهو تانک ھا و زره پوش ھای سوريه فاقد  پالک محافظ از نوع زره واکنشی در جلو و روی برجک ھستند، 

 ضد تانک ندارند تا آن راکت حفاظت فعال با رھگير برای مقابله با دستگاه ضد تانک يا راکتکور کردن گيرندۀ ھدايت 

 با اولين تير ًای سوری غالبابه دليل وجود ھمين کاستی ھا زره پوش ھ. را پيش از برخورد با جدارۀ زرھی منفجر کند

دھا زره پوش در ارتش عربی سوريه، سرانجام صريب و يا تحمل خسارت در سطح پس از تخ. مستقيم سوراخ می شدند

 جوش کردند و سپس پالک ھای حفاظتی از نوع واکنشی برای خنثی سازی ضربات پوشيک پالک محافظ به بدنۀ زره 

  .پی در پی را به کار بردند

 

اشتباه اين بود . با آمدن مربيان روسی به سوريه، آنھا يکی از اشتباھات اساسی ارتش عربی سوريه را کارشناسی کردند

 مشاھده روس ھا. که ارتش عربی سوريه زره پوش ھا و تانک ھای خسارت ديدۀ خود را در ميدان نبرد رھا می کرد

کردند که اکثر اين زرھی ھای خسارت ديده را متخصصان نظامی ترکيه تعمير می کنند و برای استحکامات و توپخانۀ 

 برای يدک کشيدن ه ایدر نتيجه، ارتش عربی سوريه يک زير مجموع. ثابت برای جھاد طلبان دوباره به کار می برند

  .کارگاه ھائی برای تعمير تجھيزات خسارت ديده ايجاد کردزره پوش ھا و تانک ھای خسارت ديده، به انضمام 

 به سوريه تحويل دادند که دارای قابليت T-90 MS و T-72B3 فروند تانک ٢٠ً، روس ھا تقريبا ٢٠١٦در آغاز سال 

 T-90تانک .  ساخت  اياالت متحده استBGM-71 Tow  ھای ضدتانکراکتحفاظت واکنشی مؤثر در مقابله با 

MSبر اساس آنچه در . ب گروه ھای پيش ران برای نفوذ در خطوط دفاعی جھاد طلبان به کار بسته شد در ترکي

با وجود اين، اگر تانک ھای .  نوشتند در حمله به دھکدۀ کوويرا نزديک حلب مورد استفاده قرار گرفت٢٠١٦فبروری 

  .ۀ اين تانک ھا نيز ايرانی ھستند وارد ارتش عربی سوريه شده، ھزينۀ آن را ايران پرداخت کرده و خدم٩٠تی 

 

  توپخانه

انت باری عالوه بر دستگاه ھای زرھی که جھاد طلبان از ارتش عربی سوريه به غنيمت می گرفتند، تعداد بسياری و

دريافت کرده بودند که برای مسلسل، راکت انداز، توپ و سالح ھای کاليبر کوچک مناسب بود و تحرک و چابکی 

برای خنثی کردن اين امکانات در منطقۀ محدود، به مھمات . خاصی برای عمليات غافلگيرانه به آنھا عرضه می کرد
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 متحرک ۀ ھای شناسائی توپخاندستگاهروس ھا به سوريه . تھوشمند نياز بود که ارتش عربی سوريه در اختيار نداش

« PRP-4A Argus »  تحويل دادند که می تواند مکان توپخانه و زره پوش ھای دشمن و به ھمين گونه محل تجمع

فاصله به شکل خودکار توسط دو فاصله ياب . گروه ھا و تيراندازان منزوی را که آتش گشوده اند کشف و مشخص کند

 ٢٢٠کاليبر ( عالوه بر اين تجھيزات، ارتش عربی سوريه به سکوی پرتاب ترموباريک . انجام می گيردليزری 

سطح پوششی ھر .  ثانيه٧،١٥ راکت در ٢٤ مجھز شده است که با حجم پرتاب « .TOS-1 « Buratino) ميليمتری

  . متر است x 200 400) مترجم با نام مستعار پينوکيو ( TOS 1شليک راکت 

 

.  مطرح شدKrasnopol KM-2 ھای ھدايت شوندۀ ليزری راکتلۀ تحويل أا رسيدن مربيان روسی به سوريه مسب

 را ضروری می سازد، از روی يک زره پوش laser target degsinator روشن کردن ھدف دستگاه عامل دستگاه

  راکت ھدایدستگاه کيلومتر در اطراف ھدف قرار گرفت،١،٦ کيلومتر در ٢وقتی در منطقۀ . ھدف را تعيين می کند

  .کراسنوپول با شعاع ليزری به سوی ھدف انتخاب شده ھدايت می شود

  

  ھواپيمائی

ی سوريه به سالح ھای ھدايت شوندۀ دقيق مجھز نبود و نمی توانست تا پيش از آمدن مربيان روسی، نيروی ھوائ

طور کلی از راکت ھای ه ی بئنيروی ھوا.  تضمين کند، ھائی را که روی زمين عمليات انجام می واحدعمليات پشتيباني

در .  متری استفاده می کرد٣٠٠٠ متری تا ١٥٠٠ از ارتفاع FAB-50, FAB-100 ميليمتری و بمب ھای ٥٧کاليبر 

 ھای زمين به ھوای راکت ميليمتری و ٣٠ و ٢٣اين ارتفاع ھواپيماھای سوری برای تيربارھای اسالم گرايان با کاليبر 

در . دوش برد اھداف ساده ای بودند و ھمين امر تلفات بی شمار نيروی ھوائی ارتش عربی سوريه را توضيح می دھد

 N° 514ش عربی سوريه در کارخانۀ ھواپيماسازی روسی  در ارتSu-24MK ھواپيمای بمب افکن ٢١اين مدت، 

ARZ à Rzhevد به روز سازی شد با استاندار Su-24M2ناوبری و ھدايت سالح ھای  دستگاه مطابق شد که به 

 روسيه موتور و ٢٠١٥در سال .  مجھز است، مثل ھواپيماھای روسی در پايگاه ھوائی حميميه(PNS-M)دقيق

-MiG  به سوريه تحويل داد که با استانداردMiG-23BN/MLD ٦٤برای  فروند تجھيزات ھوائی پيشرفته 

23BN/MLDتطبيق می کند .  
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 برای پرواز در شب استفاده می کند، رھگيری ماورای LANTIRN، از کالس OLS-M از تجھيزات ٢٣ميگ ھای 

قرمز برای اھداف زمينی و ھدايت چندين سالح ھوشمند که توسط بمب افکن ھای روسی مستقر در سوريه نيز به کار 

 متعلق به سوريه می توانند بمباران ھای دقيقی را در ٢٣ و ميگ ٢٤در حال حاضر، ھواپيماھای سوخو . برده می شود

 ھای ضد ھوائی دوش برد در امان راکتمثل شب انجام دھند و در عين حال در ارتفاعی پرواز کنند که از برد روز 

ھواپيماھای سوری با بمب ھای نفوذگر مراکز فرماندھی زير زمينی جھاد طلبان را که به شکل پراکنده در ھمه . بمانند

به گروه ھا در سطح نيز ديگر نيازی به پرتاب بشکه از و برای حمله . جا بر پا کرده اند مورد تخريب قرار دادند

مورد اصابت قرار می )  ھای ضد ھوائی دوش بردراکت (MANPADھليکوپتر ندارند، که در ھر صورت توسط 

  .گرفت
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