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  Tyler Durden -com.zerohedge - تايلور داردن:يسندهنو

   حميد محوی :برگردان از
  ٢٠١٤ جون ٢٨

  

 چگونه اياالت متحدۀ امريکا ھر دو جبھۀ متخاصم
  .در عراق را مسلح می سازد

 

 را به عراق ١٦ ده سال پس از تخريب نيروی ھوائی عراق، تحويل اف اياالت متحده«ھفتۀ گذشته مقاله ای زير عنوان 

 )به فارسی ترجمه نشده است. در آدرس زير(منتشر کرديم » آغاز کرده است

http://www.zerohedge.com/news/2014-06-04/us-begins-delivering-f-16s-iraq-week-decade-

after-it-wiped-out-its-air-force 

 فروند را به عراق ٣٦ از ١٦اياالت متحده نخستين فروند اف : ...و در اينجا به نقل از ھمان مقاله، يادآور می شويم که 

در زمينۀ » فصل تازه ای « را به عنوان  ی که فرستادۀ بغداد به اياالت متحده اين رويدادتحويل خواھد داد، موضوع

  .توانائی دفاعی کشورش در مرزھای گسترده با ايران و ديگر کشورھای ھمسايه تلقی کرد

 ھمين گونه و به) آتش جھنم (Hellfire»  ھلفاير« فروند موشک ١٠٠، اياالت متحده حدود چپيش از اين در ماه مار... 

 ١١، اياالت متحده سالح ھای بيشتری برای عراق فرستاد، اپريلسپس در کوران ماه . تفنگ ھای تھاجمی و مھمات

  ).١(ميليون مھمات و تجھيزات ديگر 
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است از شبکه ھای القاعده افتاده ) داعش(نمی دانيم چه تعداد از اين سالح ھا به دست امارات اسالمی در شام و عراق 

بر اساس ).  عراقی را طی تصرف موصل به غنيمت گرفته اندBlack Hawkتنھا می دانيم که يک بالگرد بالک ھاک (

 پيش، دولت اوباما تسليح شورشيان سوريه را انکار ه دو ھفتPBS Frontline امريکاگزارشات شبکۀ تلويزيون رسمی 

کرد، يعنی ھمين شبھه نظاميان امارات اسالمی در شام و عراق که از مرز عبور کرده اند و در عراق در حال جنگ 

  ...ھستند

ولی خود شورشيان سوريه می گويند که . ت متحده اين شبھه نظاميان را آموزش داده استولی حقيقت اين است که اياال

  .اياالت متحده آنھا را آموزش داده است

  

استفاده از سالح ھای مدرن . شورشيان سوريه خودشان می گويند که توسط اياالت متحده آموزش ديده و مسلح شده اند...

 . زنده می مانندو پيچيده و فن آوری رزمی در نبرد، شيوۀ به قتل رساندن سربازانی که پس از افتادن در دام

گويا دولت اوباما به برخی از « نوشته است که . اس. بی.پی. پس از سه سال جنگ، مصاحبات آخرين مدارک ھستند

  . ضد تانک داده استراکت شورشيان سوريه

 نفر از ٩٠ تا ٨٠اظھار داشته است که اياالت متحده ) . اس. بی.روزنامه نگار پی(  در عين حال به علی قطعه هفرماند

  .او را در آنکارا برای آموزش فراخوانده استقطعۀ اعضای 

کتيک دام گذاری و انجام حمله و استفاده از سالح، سه ھفته آموزش ديده ھدايت تيکی از مبارزان گفته است که برای 

  .و چکمه دريافت کرده اندانھا اعالم کرده اند که لباس ھای جديد نظامی . است

و  يم يا دشمنانمانژآنھا ما را برای دام گذاری برای خودروھای ر« : يکی از مبارزان با نام جعلی حسين توضيح داد که 

آنھا به ما آموزش داه اند که چگونه به خودروھا حمله کنيم، « ، »به ھمين گونه ايجاد سد روی جاده ھا آمورش داده اند 

 اطالعات جمع آوری کنيم و سرانجام چگونه تکليف سربازانی را که در دام زنده مانده اند روشن سالح، مھمات و

  .»سازيم
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از ) داعش(اياالت متحده در عين حال که گروه ھای جھاد طلب مانند امارات اسالمی در شام و عراق : طور خالصه ه ب

  .عراق نيز اسلحه می داد که عليه آنھا مبارزه کندشبکه ھای القاعد ه را آموزش می داد و مسلح می کرد، به رژيم 

و از وقتی که ناکارآمدی ارتش عراق آشکار شد، دوران ھنرنمائی پھپادھای اياالت متحده فرا می رسد که ھمين 

البته تحليل ھای ديگری به : مترجم (شورشيانی را که ھمين يک ماه پيش آموزش داده و مسلح ساخته است، بمباران کند 

 بمباران داعش نيست، بلکه بر آن است تا مقاومت عراق و دولت ملت عراق را در ھم امريکای گويد که ھدف ما م

  )٢مراجعه شو د به . بکوبد

پرسش جالبی که در اينجا می توانيم مطرح کنيم، اين است که چه کسی برندۀ ھرج و مرج اين منطقه می باشد ؟ مجتمع 

و البته بانک ھائی که به دولت برای تحريک جنگ سّری و بسيج سرويس ھای  صنعتی اياالت متحده، –ھای نظامی 

  .وام می دھد» پيشرفته«مختلف کشورھای 

پرسش جالب ديگر اين است که خسارات جانبی کدام است ؟ ميليون ھا فرد بی گناھی که در سوريه و عراق و ديگر 

  .مناطق جنگ زده به سر می برند

Tyler Durden  

  صلیآدرس مقالۀ ا

http://www.mondialisation.ca/comment-les-etats-unis-arment-les-deux-camps-en-conflit-en-

irak/5388294 

  

  :يادداشت مترجم 

  ھاجمی و مھمات مشخص نشده استنوع تفنگ ھای ت )١

: رجوع کنيد به لينک ھای داده شدۀ ذيل)٢  

 http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/062714-T-HM-Kolaahbardaary-Rasaanaie.pdf 

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/062414-T-HM-Jange-Nokhbagaan-Alihe-Mardom.pdf 

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/062214-HM-Jahaad-Talaby-Wa-Sanaaiea-Nafty.pdf 

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/061514-T-HM-Faal-Saazy-Tarhe-Washington.pdf 

  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۴ جون ٢٧

 ٢٠١۴ ژوئن ٢٣مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 

  


