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  آيا روسيه عراق را از يک جنگ داخلی
 از نوع سوريه نجات داده است ؟

  :پيشگفتار

اين مقاله پيش از ھمه برای ما می تواند در تالقی جھان ابزارھای نظامی، بازار جنگ :  ديدگاه گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

ئی ھا چگونه و با چه سالح ھائی ارتش عراق و يا امريکاينجا پی می بريم که در ا. ژی مطرح باشديافزار و سترات

 طرح  بی گمان از ھمان روزی که اين سالح ھا را به عراق تحويل دادند،... را مسلح کرده اند) داعش(امارات اسالمی 

م که نويسنده نتيجه گرفته است که البته چنان که در اين متن خواھيم خواند، می بيني. تخريب آن را نيز تدارک ديده بودند

چون که ...ئی ھا پيرامون آن تبليغ کرده اند، روئين تن نيستامريکا آبرام آن گونه که .يک  آ.يک تانک ھای ام

گوھای يک سايت  و ولی سالھا پيش در بخش گفت. اسالمگرايان با ضد تانک ھايشان تعدادی از آنھا را نابود کرده اند

تانک ھای آبرامی که اياالت متحده به مصر تحويل داده است از « ران مدعی شده بود که نظامی، يکی از کارب

فرضيۀ در نتيجه ما نيز می توانيم اين » ...  برخوردار نيستامريکااستانداردھای تانک ھای مشابه خود در ارتش 

از کيفيت آبرام اصلی برخوردار  به عراق فروخته است، امريکاچندان دور از ذھن را مطرح کنيم که، تانک ھائی که ن

عالوه بر اين کيفيت اسلحه به تنھائی و بی آن که ما ارتش را به عنوان يک مجموعۀ متشکل در نظر بگيريم . نبوده

معنائی ندارد و حتی خود ارتش نيز به تنھائی کافی نيست و بايد قانون اساسی و دولت و تشکيالت عمومی کشور را نيز 

خريداری کرده   ھمان گونه که در مقاالت پيشين خوانده ايم امپرياليست ھا سران نظامی عراق را و... در نظر بگيريم

 .بودند

در ھر . از اين گذشته، کشوری که تانک آبرام را ساخته، بايد بپذيريم که می تواند ھم زمان سالحی نيز عليه آن بسازد

 —ولی در اينجا آخرين نکته ای ھست . داوری نکنيمئی زود امريکاصورت بھتر است که در مورد کيفيت سالح ھای 

 که می خواھم توجه شما را به آن جلب کنم و آن ھم اين است که قدرت —نظر می رسد ه اگر چه توضيح واضحات ب

برای منافع غير قانونی خودشان و راھزنی مخفيانه، به چه وسائلی و از چه راه ھائی و با تبانی  ھای امپرياليستی 

 و عوامفريبی با بھره برداری از ايدئولوژی  اکم کشورھای عرب مسلمان و خاصه با تبانی نگھبان کعبهطبقات ح

کشورھائی را از بين می برند،  . ، دست می زننداسالمی که برای راھزنی و جنايت عليه بشريت استعداد بی بديلی دارد

و برای سرنوشت کشورھا و ملت ھا »  بيشتردالری چند برا« ... آدمکشی، آدم ربائی، بی خانمان کردن ميليون ھا انسان

به عبارت ديگر . که نظر خود آنھا را پرسيده باشند، تصميم می گيرند و در برخی موارد نيز موفق می شوند بی آن
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تبديل شدن ) نکته ای که بايد در مورد خصوصيت تمدن امروزی يعنی اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون در نظر بگيريم(

ولی ھميشه در راستای منافع ( ن کنندۀ سرنوشت ملت ھا و انسان ھا است ييبه عامل تع)  ضد تانکمثالً (آئی فنی کار

اقتصادی شرکت ھای چند مليتی و فرماسيون طبقاتی که ھميشه در جھان سوم عبارت است از فرمانروائی مشتی اوباش 

   . ر توده ھای عظيم مردم و کار چاق کن و قاچاقچی ب— و الزاماً بيمار روانی—ھرزه 

  

  آيا روسيه عراق را از يک جنگ داخلی مانند سوريه نجات داد ؟

 

خوبی مسلح ساخته و آنھا را ه شامات را آموزش داده، ب اسالمی در عراق و خالفتچه کسانی شورشيان اسالمگرای  

به ويژه برای به کار بستن سالح ھای پيشرفته مانند سالح ھای ضد تانک در شرايط خاص نبرد در منطقۀ شھری در 

 شھرھای عراقی آماده کرده است ؟

ئی از تاريخ امريکايژۀ داد که مربيان نيروھای عمليات و ش گزارDer Spiegel، در اشپيگل ٢٠١٣ چدر ماه مار

در  امريکابر حسب اتفاق، اردوی نظامی . در شمال اردن مستقر شده اند» الصفاوی« در پايگاه نظامی ٢٠١٢ بروریف

  . روی داد٢٠١٢ جنوری ١٨ دّوم اردن به تاريخ شاه عبدهللا و نھيلری کلينتاردن دقيقاً پس از مالقات 

تلقی می شدند » ميانه رو«ئی ھا امريکارشيان اسالمگرائی که به باور برای آموزش و تمرين شو» الصفاوی«پايگاه 

 به شورشيان توسط اياالت  مورد استفاده قرار گرفت، اين موضوع مرتبط است به چھارچوب طرح سّری برای کمک

» لصفاویا«آموزش و تمرين مبارزان اسالمگرا در پايگاه . بشار اسدمتحده و ھم پيمانانش برای مبارزه عليه رژيم 

نخستين اطالعاتی بود که گفتار رسمی واشينگتن را بی اعتبار ساخت زيرا اعالم کرده بودند که ھيچ نسبتی با گروه ھای 

  .افراطی و دشمنان اياالت متحده ندارند

اين شورشيان از اعضای .  شورشی را در اردن آموزش دادند٢٠٠ بيش از ٢٠١٣ و ٢٠١٢اياالت متحده بين سال 

المی در عراق و شامات بودند که به ويژه برای استفاده از سالح ھای ضد تانک در جنگ چريکی در مناطق  اسخالفت

 کرده بود، تکميل ءپس از درج اين گزارشات، روزنامۀ گاردين آنچه را که اشپيگل افشا. شھری دورۀ آموزشی ديدند

 در جنوب اردن توسط مربيان نيروھای ويژۀ  گروه ھای شورشی اسالمگرای ديگری در پايگاه ھای نظامی واقع: کرد 

  .بريتانيائی و فرانسوی آموزش ديده اند

 نيز از وجود سومين پايگاه نظامی با کادر مربيان نظامی اياالت متحده، بريتانيا و wnd.comعالوه بر اين، سايت 

اين اردوی .  پرده برداشت،بودفرانسه که به آموزش و تمرين گروه امارات اسالمی در عراق و شامات اختصاص يافته 

پايگاه ھوائی انجيرليک توسط ھر دو . نظامی در نزديکی پايگاه ھوائی انجيرليک نزديک آدنا در ترکيه بر پا شده بود

 کيلومتری غرب جيحان واقع شده است که ٤٠نيروی ھوائی ترکيه و اياالت متحده مورد استفاده قرار می گيرد و در 

  . مديترانه می باشدپايانۀ نفتی در دريای
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سربازان . مبارزان امارات اسالمی در عراق و شامات با تجھيزات خودشان ارتش بسيار ماھر عراقی را غافلگير کردند

ه ھای ضد گلوله، و دوربين برای عمليات شبانه قئی با جليامريکابه لباس ھای استتار کنندۀ ) داعش( اسالمی خالفت

AN/PVS-7مجھز بودند .  

  

 تشکيل شده، يعنی ٣ای ٦٠- چھل ميليمتری و مسلسل ھای ام٢٠٣- با نارنجک انداز ام١٦-ھای فردی از ام سالح 

  .ش اياالت متحده رايج استی که در خود ارتداستاندار

 

 مجھز شده است و حرکت زير FIM-92C Stingerئی امريکاپدافند ھوائی با موشک ھای دوش برد استينگر  

وم در انفجار مين ا، جيپ ھای مقHumvee اسالمی به وسيلۀ زرھپوش ھائی مانند ھاموی خالفتمجموعه ھای 

MRAP و نفر بر APCمجھز شده است . 

  

در حملۀ غافلگيرانه به غنيمت گرفته شده، يعين حمله ای که موجب تسخير موصل در شمال عراق  ا تمام اين سالح ھ 

مھمات لشکر دوم پياده نظام عراق برای دفاع از شمال سرزمين عراق در اين سالح ھا در انبار جنگ افزارھا و . شد

بر اساس گزارشات ديگری، محلی که اين سالح ھا بايد در آن انبار می شد از پيش توسط : مترجم (نظر گرفته شده بود 

ه اين سالح ھا از پيش طرح  اسالمی بخالفتبه اين معنا که دستيابی ... ن شده بودهيي يعنی اياالت متحده تع فروشندۀ آنھا

  ...).ريزی شده بوده است

 M1 A1 آبرام . يک  آ. يک ئی امامريکامانند تمام اھداف نظامی لشکر دوم پياده نظام توسط ستون ھای تانک 

Abrams   ضد  که به سی و ششمين بريگاد تانک تعلق دارد، مبارزان امارات اسالمی در عراق و شامات با تجھيزات

در ميدان نبرد، .  نشان دادند،ش شناسی و مھارت خود را در استفاده از جنگ افزارھائی که در اختيار داشتندتانک، کار

  . فروند از آنھا به آبکش تبديل شد٥ پرتاب شده راکتھای تانک را منھدم کردند و با نخستين ٢٨
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نت با ھدايت ليزری استفاده نکردند  کور٣٣ ام يک ٩ ضد تانک راکتھایالبته، امارات اسالمی در عراق و شامات از 

 ميليمتر ١٢٠٠ ميليمتر تا ١٠٠٠که می تواند در زره )  ضد تانک با ھدايت ليزری ساخت روسيهراکتنوعی : مترجم (

  . متری نفوذ کند، به اين علت ساده که تعداد زيادی در اختيار نداشتند٨٠٠٠را در فاصلۀ 

را در اختيار داشتند که در کروآسی ) M79 OSAۀ بھينه سازی شدۀ نسخ (RL90 M95ولی نارنجک انداز قابل حمل 

  . ميليمتر نفوذ کند٤٠٠ساخته شده است و می تواند در زره تا 

به ذخيرۀ جنگ افزارھائی که شورشيان در سوريه به کار می برند تعلق دارد که کروآسی   RL90 M95ضد تانک 

 وزير امور خارجۀ پيشين نھيلری کلينتی ناتو به درخواست رھابه عنوان عضو کشو) کشور سازندۀ اين جنگ افزار(

  ).١(اياالت متحده به شورشيان تحويل داده است  

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7M0Ii10XEz4 

 در اياالت متحده   Defense Security Cooperation Agency دفاعی، آژانس ھمکاری امنيت ٢٠٠٨ جوالی در

بر اين اساس جنگ . د کردئي را تأدالردرخواست خريد جنگ افزار از سوی کشور عراق به حجم ده ھا ميليارد 

 ارتش ٢٠١٢در پايان سال . ق فروختند را به عرا، شده بوده بازنشستامريکاافزارھائی که از سال ھا پيش در ارتش 

 :عراق موارد زير را دريافت کرد 

   آبرام١ تانک ام يک آ ١٤٠)١

  M1151A1B1-Hummer خودروی زرھی ٦٤)٢

  M1152 خودروی ٩٢)٣

  APCصدھا نفربر زرھی )٤

 . يک آ.ئی ام يکامريکاسه لشکر زرھی از سی و ششمين بريگاد تانک ھای شوروی را ترک کردند و تانک ھای 

ئی از جنگ افزارھای ارزان قيمت امريکاحمله به موصل نشان داد که تانک ھای . آبرام را به عنوان جايگزين برگزيدند

  . در مورد روئين تن بودن جنگ افزارھايش نيز اعتبار چندانی نداردامريکادر امان نيست و تبليغات 

، ٢٤، سوخو ٢٢، سوخو ٢٩، ميگ ٢٣، ميگ ٢١ ، تمام ھواپيماھای ميگامريکاپس از اشغال عراق توسط ارتش 

 که در بمباران ھای ھوائی جان سالم بدر MI-24و بالگردھای تھاجمی   F-1Q، ميراژ L-39ھواپيماھای آموزشی 

که داد الت متحده به عراق اجازه اجای آن ايه ، و ب)٢(برده بود، توسط ارتش اشغالگر به کورۀ ذوب فلزات سپرده شد

  :را خريداری کند سالح ھای زيرا 

  )حمله به زمين( برای پشتيبانی Beechcraft AT-6B Texan II ھواپيما از نوع ٣٦)١

  

   ضد تانکراکت کاراوان با قابليت حمل ٢٠٨  فروند ھواپيمای سسنا٨)٢
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  Bell OH-58 Kiowa شناسائیھليکوپتر ١٠) ٣

  

 Bell 407 ھليکوپتر غير نظامی 24(4

 

 ٦ اسالمی، خالفطی نبرد در ميدان نبرد عليه .  به مسلسل و جايگاه پرتاب راکت مجھز استھليکوپتردو نوع 

نخست .  به وسيلۀ تيربارھای ضد ھوائی شورشيان سرنگون شد، زيرا فاقد زره دفاعی بودندامريکا ساخت ھليکوپتر

.  زرھدار کرد٣٥ بالگرد می ١٢ مبارزه عليه تروريست ھا از روسيه درخواست خريد ایراق نوری مالکی بروزير ع

  .اين بالگرد ھا امروز بار نبردھای عراق عليه تروريست ھا را به دوش می کشد

 https ://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qlHhy6sVY2s 

 :  ارتش عراق را به موارد زير نيز تجھيز کرده بودامريکاعالوه بر جنگ افزارھای نامبرده، 

 Beechcraft King Air 350روند ھواپيمای شناسائی دو موتورۀ ف ١٠)١

  

حداکثر سرعت (  مجھز به گيرنده Seabird SBL-360 Seeker/Westar فروند ھواپيمای يک موتورۀ اردنی ١٨)٢

  ) کيلومتر در ساعت٢٠٧
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  C- 130J Hercules فروند ھواپيمای باربری ٦)٣

 اسالمی خالفتون مبارزان جھاد طلب تمام اين ساخت و سازھا در مقابل تيربارھای سنگين و موشک ھای دوش برد ست

 .شکننده ھستند

دست کم در دو  (١٦ھواپيمای اف   فروند١٨، دولت عراق توافق خريد يک اسکادران يعنی ٢٠٠٩ چچه در ماه مار اگر

در کوران . بود ولی اين ھواپيماھا ھنوز به عراق تحويل داده نشده است  دريافت کردهامريکارا از کنگرۀ ) نوع مختلف

فروند از نخستين سری   دو٢٠١٤ جون ٢٥ اسالمی، نخست وزير عراق دوباره به روسيه روی آورد، خالفتمالتح

عراق داده شد که سه چھار روز بعد ورودشان وارد ميدان   آماده برای عمليات نظامی تحويل٢٥ھواپيماھای سوخو 

 ٣٠  ھواپيمای ديگر از نوع سوخوی٦فت بوکی نخست وزير عراق گزارشی مرتبط به دريا در حساب فيس. جنگ شدند

 ٥٠٠در مجموع معامله ای به حجم  که  ديده می شود ٢٥ فروند سوخوی ٥ کای سفارش شده و ٣٠ سوخوی ١٢کا از 

 .)٣( را با روسيه در بر می گيرددالرميليون 

https ://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6zr3fnVXC4U 

 : منبع

 http ://www.mondialisation.ca/lirak-sauve-par-la-russie-dune-guerre-civile-semblable-a-

celle-de-la-syrie/5403519 

  

به عنوان مثال . در اينجا خيلی دور از معرفی تمام سالح ھائی است که مزدوران مسلح در اختيار دارند: مترجم ) ١

ن مسلح در  اشاره کنيم که کاربرد آن توسط مزدوراامريکا ضد تانک ساخت BGM-71 TOWدست کم می توانيم به 

 :به ويدئوی زير نگاه کنيد . سوريه در يوتوب نمايش داده شده است

https://www.youtube.com/watch?v=9cqqgYyyCmA 

  .در واقع تمام انبارھای اسلحه و مھمات عراق را منفجر کردند: مترجم )٢

 عراقی که در دوران صدام ٢٤ فروند سوخوی ٧ری از سايت ھای ايرانی اعالم کرده اند که ايران بسيا: مترجم )٣

بر اين اساس می توانيم نتيجه بگيريم که عراق می تواند . حسين به ايران پناھنده شده بودند را به عراق بازگردانده است

  .ھواپيماھای بيشتری در اختيار داشته باشد

  

 زهگاھنامۀ ھنر و مبار

 ٢٠١٤مبر سپت٢٦

 ٢٠١٤مبر  سپت٢٥مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  منتشر شده است٢٠١٤ جوالی ١٣اين مقاله به تاريخ 

  


