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آیا جنگ عراق نیروهاي نظامی آمریکا را تا نقطه شکست گسترش داده است ؟   

نویسنده فیلیپ کارتر
ترجمه : شاپور جلیلیان

120تر از گسترش مقاومت داخلی در عراق که باعث کشته شدن بیش
گردید موجب شد 2004ی تنها در ماه آوریل سال نفر از نظامیان آمریکای

نیـروي دیگـر بـه عـراق اعـزام 30000تعدادتا پنتاگون درخواست نماید
ارشد نظامی تقاضاي بودجه نظامی بیشـتري را ، همچنین مقام هايگردد

تا از آن در جهت ادامه عملیات در عراق و جـایگزینی ،از کنگره نموده اند
اگر دسـتور اعـزام نیروهاي خارج شده از آن کشور استفاده نمایند . حتی

ها طول خواهد کشید تا ایـن لشـگرهاي نیروها همین حاال صادر شود ماه
نیـرويبـه نظـر مـی رسـدتازه نفس وارد صحنه عملیات شوند . اگرچـه

بسیار قدرتمنـد و داراي قـدرت جنگـی بـاال نظامی آمریکا در حال حاضر
طـوالنی این نیروها در این حوزه گسترده و به مـدتگسترش اما هستند،

در نتیجـه وبیشتر از یکسال باعث فرسایش و خستگی نیروهاي اشـغالگر 
ارتش آمریکا براي انجام نقش جهـانی خـود بـا کـاهش نیـروي انسـانی ، 

این مشکالت به سادگی قابل خواهد شد. و قطعات یدکی روبرو یتجهیزات
اگرچه ممکن است از نظر یک فرد غیرنظامی غیرمعقول باشد ندحل نیست

ه ارتش ایاالت متحده آمریکا که حدود یک میلیون وچهارصد هـزار نفـر ک
نفر 9000هزار نفر در عراق و 140با گسترش حدود ،نیروي نظامی دارد

اما افسران نظامی اصـطالحی تان دچار مشکل جدي و حاد شوددر افغانس
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آماتورهــا بــه مطالعــه تاکتیــک مــی پردازنــد و "دارنــد کــه مــی گویــد 
دلیل منطقی بـراي ایـن امـر "ا لجستیک را بررسی می کنند حرفه اي ه

این است که حرکت یک واحد نظامی از نقطه الـف بـه نقطـه ب مسـتلزم 
تالش آماد و پشتیبانی چشمگیري می باشد . پرواز هواپیماها بایـد برنامـه 

مسیر کشتی هـا بایـد تغییـر ند،ریزي شود ، قطارها بایستی بارگیري شو
یـک حـال تصـور نماییـد، اگـرنظامی بارگیري شـوند . یافته و تجهیزات

به نقطه اي در خـاك آمریکا قرار باشد از نقطه اي در خاك گروهان تانک 
قبـل از عراق (فلوجه) استقرار و گسترش یابد، نیروهاي مسـوول ناچارنـد

ود را اعم از وسـایل موتـوري سـنگین و خکلیه وسایل اقدام به جابجایی،
مقصد مورد نظر به صورتی دقیق از نظر آمـادگی رزمـی سبک و ... ، را به

،همچنین سربازان زیادي باید در اسکله.قرار دهندو ارزیابیمورد بازرسی
ها نیروهاي عالوه بر این،عملیات بارگیري را انجام داده و یا نظارت نمایند

تانـک هـا را بـه ،بندر با اسـتفاده از تجهیـزات خاصـیاینزیادي باید در
کشتی مسیر آمریکا تـا کویـت را بـه آرامـی طـی و ،تی منتقل نمایندکش

تـا ها طول می کشـد ی نیز مدتو در آنجا عملیات تخلیه و جابجاینماید
،ها به مرز جنـوبی عـراق برسـندبنابراین تا زمانی که تانکصورت گیرد، 

نجـامکارهاي مختلف را برنامه ریـزي و ابایدصدها نفر در مبداء و مقصد
موردنیـاز ، هزینـه هـاي زیـادي نیـز بایـد یـروينو بـا توجـه بـهند،ده

صرف شود . 

ید که انتقال تمامی لشگر سوم پیاده که شامل صدها حال تصور نمای
و . حجم کارهاي مـورد لـزوم استدستگاه تانک و هزاران خودروي دیگر 

حـدود یـک میلیـارد دالر نیـز بایسـتینفرات موردنیاز، سرسام آور است،
هزینه شود تا لشگر فوق الذکر به عراق اعزام گردد .
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که بـه 1(throughput)ارتش ایاالت متحده اصطالحی دارد به نام 
معناي حداکثر ظرفیت و تعداد تجهیزاتی اسـت کـه در یـک روز خاصـی 

ممکن است از آمریکا به محل دیگري اعزام شود .
ا در مکـان هـاي ارتش براي غلبه براین کابوس ، تجهیزات نظـامی ر

مشخصی در سطح جهان انبار نموده است کـه در صـورت بـروز بحـران از 
. از این اعزام گرددکوتاه ترین مسیر و در حداقل زمان به منطقه موردنظر 

"تجهیــزات تحــت عنــوان انبارهــاي از قبــل مســتقر شــده یــا اصــطالحا

(prepositioned stock) که بطور خالصهpre-po ذکر می شـود . و
ی در کمیتـه چند ماه پیش نظامیان ارشـد آمریکـایاین در حالی است که 

بـه طـور pre-poخدمات نیروهاي مسلح اعالم نمودند که این انبارهـاي 
هاي موجود در تخلیه شده و مورد استفاده قرار گرفته اند و تنها انبارکامل

بـه طـور تقریبـیوام دست نخورده بـاقی مانـده و کره جنوبی و جزیره گ
مامی تجهیزات مستقر در جنوب شرقی آسیا و جزیـره دیـه گوگارسـیا و ت

نفربر کامیون و سایر ادوات زرهـی–اروپا که شامل ده هزار دستگاه تانک 
pre-poهیچ انبـار حاضر مشغول به خدمت می باشند،می شود در حال

دیگري در نزدیکی کشور عـراق وجـود نـدارد کـه لشـگر سـوم پیـاده یـا 
کلیه تجهیزات موردنیـاز بایسـتی از ر از آنها استفاده نماید.ي دیگواحدها

له بطـور گسـترده اي حده به محل منتقل شـوند کـه ایـن مسـاایاالت مت
ه کـمـادامیها و پیچیدگی عملیات خواهد شـد .موجب باال رفتن هزینه 

عـراق ( و قسـمتی نیـز در افغانسـتان ) این تجهیزات درگیر عملیـات در
دیگري نمی توان استفاده کرد .وها و تجهیزات در محلهستند از این نیر

این امر باعث تـأخیر در واکـنش آمریکـا بـه درگیـري هـاي احتمـالی در 
شد . فرماندهان نظامی به کنگره اعـالم کـرده انـد جهانمکان هاي دیگر

1- the amount of material put through (carry out) a process.
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شـود . تامین "که انبارهاي تخلیه شده مجدداها طول خواهد کشیدسال
هـاي دولتـی پذیرفتـه انـد کـه بـراي بازسـازي و ارتش و سـایر سـازمان

جاي خالی تجهیزات و مهماتی که در جنگ عراق به کار جایگزین نمودن
700میلیارد دالر بودجه است که تاکنون فقط حدود 7/1رفته اند نیاز به 

مالحظـه بنـابر ایـن میلیون دالر براي این موضـوع واگـذار شـده اسـت . 
از نقطـه نظـر آمـاد و پشـتیبانیتش آمریکامی شود که آمادگی مجدد ار

"براي برگشت به حالت قبل از حمله به عراق نیازمند گذشت زمان نسبتا

براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست براي بازسازي ارتش .طوالنی است
بودجه هاي زیر موردنیاز است :

میلیون دالر براي خودروهاي نظامی .132- 1
ه خودهاي نظامی ، پـوتین ، لبـاس زیـر و میلیون دالر براي کال879- 2

سایر البسه .
.خودکارMK49میلیون دالر براي تفنگ هاي 5/21- 3

مسلسـل هـا و دوربـین ،میلیون دالر براي مهمات کالیبر کوچک4-27
.مختلفکالیبر باهاي دید در شب و سایر انواع مهمات

اتی کـه در میلیون دالر که براي بازسازي تجهیز956همچنین مبلغ 
میلیون دالر براي جایگزینی تجهیزاتـی کـه 102صحرا آسیب دیده اند و 

در رزم نابود شده اند موردنیاز است .
اکنون مشخص شده است که مقادیر تجهیزات و لـوازم پـیش بینـی 

ده گردیـده کـه باعـث ایجـاد کمتر از حد موردنیاز برآور،شده و انبار شده
اگر آمریکا مجبور باشد نیروهـایش را بـه بنابراین ی شده است . کمبودهای

فوریت براي اقداماتی نظیـر کمـک بـه شـبه جزیـره بالکـان اعـزام نمایـد 
جوابگــوي ایــن نیازمنــدي نمــی باشــددیگــرموجــودpre-poانبارهــاي 
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کمبود بودجه هاي واگذار شده نسبت به مبالغ موردنیـاز باعـث تـأخیر در 
تجهیزات و مهمات خواهد شد .آماده نمودن مجدد این دپوهاي 

تش با کمبـود تجهیـزات و قطعـات مـورد نیـازاز آغاز جنگ عراق ار
رد و تیغه هـاي بـالگ، "برادلی"مانند قطعات مربوط به خودروهاي زرهی 

ه شـده اسـت . کـه بـدون وجـود اینگونـه الستیک انواع خودروهاي مواج
بـود . اکنـون قطعات یدکی ارتش قادر به ادامـه عملیـات رزمـی نخواهـد

قطعات درنظر گرفته براي واحـدهاي مسـتقر در آمریکـا بـراي واحـدهاي 
با حداکثر نظامی مشغول خدمت در عراق اختصاص یافته و کارخانه ها نیز

، واحـدهایی انـدشده براي تولید قطعات یدکی به کار گرفته ظرفیت خود
ود تجهیـزات و باز آمریکا به عراق اعزام شوند با کمکه قرار است به تازگی
مـورد نیـازبعضـی از قطعـاتارتش مجبـور اسـت قطعات روبرو هستند،

هواپیماهاي شکاري را از منابع دیگري تهیه و تأمین نماید .
از یک نگاه ممکن است ارسال نیروهاي گـارد ملـی بـه عـراق باعـث 

بخصـوص کـه سـربازان ،کاهش فشار وارده بر نیروهاي منظم نظامی شود
بـا هوابرد داراي تجربه جنگی نیز هسـتند . 101اده و لشگر لشگر سوم پی

ها نیروهاي ذخیره آمریکا مورد غفلت واقع شده انـد . سالتوجه به اینکه
نیروهاي ذخیره موجود به سرعت قابل استفاده نیستند . حتـی بـا وجـود 

روز آمـوزش 120تا 90آمادگی پیشرفته گارد ملی ، این تیپ ها نیازمند 
زیـرا در زمـان ،ا آماده شرکت مستقیم در عملیات رزمی باشـندت،هستند

صلح نیروهاي ذخیره تحت آموزش هاي موردنیاز قرار نگرفته اند . 
توسـط دانشـکده جنـگ 2003در مطالعه اي که در دسـامبر سـال 

نیروهاي توسطمشخص گردید که عملیات اشغال عراق،آمریکا انجام شد
ست گسترش داده است .نظامی آمریکا را تا نقطه شک
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تأثیر منفی مشـکالت آمـاد و پشـتیبانی ، فقـدان قطعـات از این رو
کـهباعـث شـده اسـت،یدکی موردنیاز و عدم آمادگی نیروهـاي ذخیـره

هـاي آتـی آمادگی نیروهاي نظامی آمریکا براي انجـام عملیـات در سـال
ی در ي مجبور بـه انجـام عملیـات نظـامهش یابد . اگر نیروهاي آمریکاکا

نقطه دیگري از جهان باشند با مشکالت جدي مواجه خواهند بود . 
اینجاست که جرج دبلیو بـوش در انتخابـات سـال نکته خنده آور در

نیروهاي آمریکـا در حدازبیشکلینتون را بخاطر استفاده،آمریکا2000
مورد ،بالکان که منجر به گسترش نیروهاي آمریکا تا حد شکست شده بود

رار داده بود .ققادانت
11ند حمـالت واگرچه ممکن است اداره کنندگان جنگ مـدعی شـ

شـودارتـش آمریکـا ناچـار مبر شرایط جدیدي را به وجود آورده تـاسپتا
آمادگی اجراي عملیات سریع را در هر نقطه جهان برعلیـه تروریسـت هـا 

ن بـا کشـانددولت بـوشداشته باشد . اما در شرایط فعلی می توان گفت 
توانایی آمریکا براي مقابله موثر با "ارتش آمریکا به عراق و افغانستان عمال

.وریستی در سایر نقاط جهان را از دست داده استتهدیدات تر
از عـراق کمـی دیـر نیروهـاي آمریکـاییبراي خروجدر حال حاضر

له این است که چگونه می توان در شرایط فعلی بـر شـورش ، اما مسااست
مه دار در عراق غلبه کرد . بدیهی اسـت در صـورت نیـاز بایسـتی هاي ادا

نیروهاي جدید به عراق اعزام شوند . بنابراین قسمتی از نیروهـاي نظـامی 
عملیات رزمـی بهد کارکنان و عملیات مردم یاري بای،مانند پلیس نظامی

همچنین ضروري اسـت کـه روي نیروهـاي ذخیـره اختصاص داده شوند، 
د در عراق پیروز شـویم امـا ایـن بیشتري انجام شود ما بایسرمایه گذاري 

ري که متوجه آمریکـا اسـت له نباید باعث شود که ما از تهدیدات دیگمسا
.غافل باشیم
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واقعیت این است کـه نظامیـان بلندپایـه اشـغالگر ماننـد رونالـد تحلیل:
وزیر دفاع تصور نمی کردند که جنـگ بـه درازا بکشـد و تصـور ،رامسفلد

کردند با اجراي عملیات ضربتی و سرنگونی رژیم عراق قـادر خواهنـد می
ولیت را براي عراق تدارك دیده و اکثر مسـوبود به سادگی ارتش جدیدي 

مت در عراق و تلفات باالي با شروع عملیات مقاو"به آنها بسپارند که عمال
ی ها باطل بودن این تصورات ثابت شد .آمریکای

در مصاحبه ،پیش از انتخاب مجدد جرج بوش،خانم کاندولیزا رایس
به طـور قطـع ریویو اظهار داشته است که –با نشریه پیتسبورگ تریبیون 

است و هدف واقعی ، این است کافیان در عراقفکر می کنم میزان سرباز
عهـده بگیرنـد و تـا ه که عراقی ها آموزش ببینند و بخشی از وظایف را بـ

داده شوند و در دسامبر هزار عراقی آموزش 125حدود 2004پایان سال 
اما )……هزار نیروي عراقی فعالیت خواهند داشت 200بیش از 2005

وضعیت موجود نشان می دهد که انجام حمالت نیروهاي مقاومـت "عمال
کسانی که با اشغالگران همکاري مـی تعداد اندك هاي پلیس و به پاسگاه

بـین نیروهـاي جدیـد عراقـی شـده نمایند باعث ایجاد رعب و وحشت در 
از طرفی کارکنان ارتش عراق که شغل و موقعیت خـود را از دسـت .است

داده اند از انگیزه کافی براي مبارزه مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا نیروهـاي 
اشغالگر برخوردار هستند .

ی اکنون مشخص شده است که دولت آمریکـا از پرداخـت از سوی
خـانواده سـربازان ک هزینه هاي مـرتبط بـهاي جنگی و کمحقوق و مزای

نارضایتی شدید ایـن باعثله ااین مس، ناتوان است.در عراقسرگرم جنگ
. 1ه استشدسربازان و خانواده آنان 

در سایت 2005ژانویه 21منتشره در روز جمعه troops in Iraq paycutرجوع شود به مقاله-1
www. commandreas.org
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با جمع بندي موارد فوق و نامشخص بودن آینده عراق بعد از انتخابات به 
تاه مـدت قابـل نظر می رسد تهدیدات نظامی آمریکا برعلیه ج . ا . ا در کو

عملیات روانی گسترده آمریکا در این زمینه قابل تعمق است. انجام نباشد 

منابع:
www.slate.msn.com

www.military.com
www.bbc.co.uk.com

آمریکایی اسـت کـه در حـال حاضـر بـه افسر بازنشستهفلیپ کارتر*
نوشتن موضوعات نظامی و حقوقی اشتغال دارد.


