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  شرط پوتين در خروج نيروھای روسيه از سوريه
Le pari de Poutine en retirant les troupes russes de Syrie 

 مخاطره هاز ديدگاه والنتين واسيلسکو به عنوان کارشناس مسائل نظامی، خروج جزئی نيروی ھوائی روسيه از سوري

ارتش روسيه استحکاماتی را که جھاد طلبان ساخته بودند تخريب کرد و ارتش عربی سوريه نيز به . آميز نخواھد بود

  .ه آزاد سازی مناطق اشغالی را ممکن می سازدتجھيزات مدرن مسلح شده ک

 ٢٠١۶ چ مار١۶ /)هروماني( بخارست /شبکۀ ولتر

 

وزی که رئيس جمھور والديمير پوتين آن را اعالن کرد به تصميم برای خروج نيروھای روسيه از سوريه در ھمان ر

 می بايستی طی يک ھفته روند ءابتدا. ، گوئی چنين تصميمی تاب چند ساعت تأخير را نيز نداشت)١( گذاشته شد ءاجرا

سپس، .  آغاز شد، تا رويداد نامطلوبی غافلگيرشان نکند٢٠١٦ بروری ف٢٧آتش بس را تحت نظر می گرفتند که از 

 روز تدارکات نيازمند بود، به ٥ تا ٤به )  کيلومتر نيست٢٥٠٠فاصله ای که کمتر از (نتقال از سوريه به روسيه ا

  .انضمام تجھيزاتی که برای ديدبانی روی آتش بس بايد در سوريه باقی می ماند

امکانات حمل . ی کردندوقتی مشخص شد که چه چيزی نبايد در سوريه باقی بماند، تجھيزات رزمی را پياده و بسته بند

يت ھای حمل نفرات و تجھيزات، و به ھمين گونه شعاع عملياتی بر اساس فاصلۀ لبو نقل ھوائی و دريائی بر اساس قا

  .پرواز و پيشبينی ھواشناسی بسيج شد
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بيش از ھزار . نقشه ھای پروازی برای تمام مسير ھواپيماھای باربری، پرواز و فرود آنھا از پيش مشخص شده بود

 روز پيش از آغاز ٤ تا ٣سرباز روسی در اين عمليات شرکت داشتند که به ساختارھای لوژيستيک تعلق داشتند و 

ًمضافا بر اين که به دليل بسته ماندن آسمان کشورھای ناتو کوتاه ترين راه را . بودندخروج به جزئيات مأموريتشان آگاه 

  .نيز در پيش نداشتند

 

 اطالعاتی ناتو به ھيچ وجه در جريان نبودند و از نقشۀ روس ھا بی ای سرويس ھنکتۀ جالبی که بايد بدانيم اين است

چنين . اطالع بودند، و به شکل فوق العاده ای غافلگير شدند که چگونه ارتش روسيه اسرارش را حفاظت می کند

ه مسکو دست به عمل به اين معنا ک. موردی حاکی از اين واقعيت است که سرويس ھای غربی فاقد عامل نفوذی بوده اند

دست دارد و به حرکات ديگران ه می زند و ديگران واکنش نشان می دھند، و به اين معنا که مسکو ابتکار عمل را ب

  .توجھی نشان نمی دھد

پوتين می . ھای غرب توجھی نشان دھدی پوتين کريمه را می خواست و ظرف دو ھفته انجام شد بی آن که به ھياھو

 را در سوريه مستقر کند و ظرف دو روز اين کار انجام شد در حالی که طی سال ھا ٤٠٠اس  ھای دستگاهخواست 

  .بھوت بر جاماندمو غرب مات و .  به سوريه مخالفت می کرد٣٠٠ ھای اس دستگاهاسرائيل با تحويل 
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  آيا مسکو در سوريه به اھدافش دست يافته است؟

ھدف اصلی تغيير توازن نيرو به نفع ارتش عربی سوريه بود که با اردوی نيروی ھوائی روسيه تحقق يافت و در سطح 

روسيه به اين ساز و کار . اتی کم و کمترين خسارات مادی و تجھيزۀلوژيستيک به سنجه ھای ناتو پاسخ گفت، با ھزين

در عين حال روس ھا ھواپيماھای جديد . مدرنيزاسيون ارتش عربی سوريه را نيز ضميمه کرد، به ويژه نيروی ھوائی

 را از روی اين (Kh-25, KAB-500, KAB-1500) ،و مھمات ھوشمند Su-34, Tu-214 R ،Su-30SMمثل  

 را از روی شناورھا NK-Kalibrاز روی ھواپيماھای بمب افکن، و  KH-101ھواپيماھا، و  موشک ھای کروز جديد 

  .در شرايط جنگی آزمايش کردند

 

زمايش کرد که در آ را روی اياالت متحده و ھم پيمانانش در اتحاديۀ ضد دولت اسالمی C4Iروسيه تجھيزات مدرن 

  .کشورھای اطراف سوريه مستقر ھستند

  

C4I مای شناسائی ھواپي  

زمايش آبه مدد ارتش عربی سوريه، روسيه جنگ افزارھای ويژه و روش ھای خاصی را در مبارزه عليه تروريسم 

کرد و حاال می داند چگونه بايد عليه مزدوران مسلح اسالمگرائی که اياالت متحده و کشورھای ناتو و عربستان 

ديگر در جای ديگری بر پا شد، » بھار عرب«رتی که يک اکنون در صو.  مبارزه کند،آموزش داده اند... سعودی

  .روسيه می داند چگونه بايد با آن مقابله کند
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دست گرفت و بخش بزرگی از مناطق مسکونی در ه  ابتکار عمل را ببه مدد نيروی ھوائی روسيه، ارتش عربی سوريه

 بيش از ھمه به نفع ارتش عربی سوريه بود، زيرا بسياری از شورشيان بروری ف٢٧آتش بس در . سوريه را آزاد کرد

يعنی دولت : ا رعايت کنند، و ارتش عربی سوريه می توانست روی دشمنان اصلی متمرکز شود رمجبور بودند آن 

  ).که عربستان سعودی آنھا را مسلح کرده است(و جبھۀ اسالمی ) القاعده در سوريه( النصره ةاسالمی، جبھ

ارتش عربی سوريه با ميانجيگری روسيه با شبه نظاميان کرد به توافق رسيد که آنھا از مرز با ترکيه دفاع کنند، و با 

در ). ز سوی اياالت متحده و فرانسه پشتيبانی می شوندکه ا( آزاد سوريه نيز به يک آتش بس واقعی دست يافت شارت

در . ل دولت اسالمی است متمرکز کندونتيجه، ارتش عرب سوريه می تواند نيروھايش را روی مناطقی که تحت کنتر

حال حاضر به دروازه ھای پالمير رسيده، مراحل بعدی رقه و ديرالزور است، در بخش غربی سوريه مناطق کمتری 

  .پس گيری باقی ماندهبرای باز 

 

ھای صلح است، و در صورتی که به بن بست برخورد کند، پايگاه ھوائی مذاکره ھدف فعلی پوتين به پايان رساندن 

با اين وجود، تمام ھواپيماھای شناسائی بی خلبان . ه و پايگاه دريائی طرطوس بی کار بر جا نمانده استروسيه در حميم

 برای ديدبانی رعايت آتش بس و پايان مخاصمات در سوريه باقی ٢، پانتسير اس ٤٠٠و سامانه ھای پدافند ھوائی اس 

دوباره به سوريه بازگردند و حمالت ھوائی را  ساعت بمب افکن ھای روسی می توانند ١٢ظرف حداکثر . مانده است

  .ادامه دھند

FSg9UoYKu_B/be.youtu://https  

  

  نتيجه گيری

او موفق شد پايگاه ھای نظامی . پوتين ثابت کرد که قدرت بزرگی است و می تواند به شکل پا يا پای با اوباما رفتار کند

 سوريه حفظ کند و ارتش عربی سوريه را باز سازی کند که ستون مھمی در خاورميانه خواھد بود که روسيه می را در

  .تواند روی آن حساب کند

 )همانيودر ر(فرمانده دوم قديمی پايگاه ھوائی اوتوپه . کارشناس نظامی. والنتين واسيلسکو *

 

[1] « Annonce du retrait russe de Syrie », Réseau Voltaire, 14 mars 2016. 

Valentin Vasilescu  

  

 : مقاالت ديگر  
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Obama satisfait de son action en Libye 

L’Iran devient le premier client de matériel militaire russe 

  :لينک متن در شبکۀ ولتر 

http://www.voltairenet.org/article190772.html 

  

 

 
 


