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متحدۀ عربی ارتش سری برای مداخلھ در خاور میانھ و افریقا در اماراتتولد    

 نوشتۀ مانلیو دینوچی
 ترجمھ از فرانسھ بھ فارسی توسط حمید محوی

 
par Manlio Dinucci 

 

Mondialisation.ca, Le 18 mai 2011 



 

، یک در منطقھ ای صحرایی در امارات متحدۀ عربی ،شھرک نظامی» زاید«
است کھ در آن یک ارتش سری در حال تکوین می آموزش نظامی  وگاهارد

نھ تنھا در داخل این کشور بلکھ در کشورھای دیگر در این ارتش سری . باشد
.خاورمیانھ و آفریقای شمالی نیز بھ خدمت گرفتھ خواھد شد  

 

  
 اریک پرنس

  

کوماندوی سابق یگان ویژۀ  بنیانگذار این ارتش خواھد بود، او اریک پرنس
بالک «شرکت  1997کھ در سال  است دریایی ایاالت متحدۀ آمریکانیروی 

بزرگترین شرکت نظامی خصوصی است کھ » بالک واتر«. را ایجاد کرد» واتر
.توسط پنتاگون در عراق مورد استفاده قرار گرفتھ است  



 

 
ال      ھ در س ی ک رکت خصوص ن ش رویس « 2009ای ین س ده  ) 3(»دھم ده ش نامی

ی         در عین حال بھ این(است،  ی از پ ان عراق ھ خاطر کشتار غیرنظامی ھ ب دلیل ک
در ایاالت متحدۀ آمریکا یک اردوگاه بزرگ آموزشی ) گرد قانونی در امان بماند

روی    50در اختیار دارد کھ در آن جا بیش از  ھزار متخصص امور نظامی و نی
.در حال حاضر در پی ایجاد اردوگاه ھای جدید است. فشار تربیت کرده است  

 
ر  رکای دیگ ق ش د از طری ل کن تقیما عم ھ مس ی آن ک رنس ب ک پ وذبی، اری  در اب

اخت   ود س راداد را از آن خ تین ق ادل    نخس م آن مع ھ حج ون دالر  529ک میلی
ت اریخ  (اس ھ ت رارداد ب ل ق ھ  13اص ون    2010ژوئی م اکن ھ ھ ھ ک ورت گرفت ص



ز   ختلفبر این اساس در کشورھای م ).توسط نیویورک تایمز منتشر شده است نی
ت  رده اس زدوران ک تخدام م ھ اس روع ب ره ( ش ی و غی وبی، کلمب ای جن ، ...)افریق

ی   ان جنگ ک یگ کیل ی ھ تش دف اولی ت 800ھ ری اس دۀ . نف ارات متح ا در ام آنھ
ژه و سرویس ھای اطالعاتی         عربی  ھ نیروھای وی ق ب ھ متعل توسط مشاورانی ک

مزدوران  .زش می بینندھستند آمو ایاالت متحدۀ آمریکا، بریتانیا، فرانسھ و آلمان
د      300تا  200بین  وق می گیرن دیان ھزار دالر در سال حق دالر در  150  و مبت
ات رسید،    » عملیات واقعی« وقتی کھ توان عملیاتی یگان نظامی در  .روز ھ اثب ب

ار    ام عی ابو ذبی با میلیاردھا دالری کھ در اختیار دارد ھزینۀ مالی یک بریگاد تم
ھ    . مزدور را بھ عھده خواھد گرفت متشکل از چندین ھزار د ک رده ان پیش بینی ک

اردوگاه آموزشی جدیدی بنا  رات متحدۀ عربی بر اساس الگوی آمریکایی،در اما
.کنند  

 
ن طرح     لی ای اھزاده وارث پشتیبان اص وذبی  ش ان      اب د آل نھی ن زای د ب  شیخ محم

ده و آدم مورد    ) 4(»ساندھورست«است کھ در آکادمی نظامی بریتانیا  آموزش دی
ام        اطمینان پنتاگون است کھ پیش از این ران انج ھ ای ز علی امی نی ات نظ یک عملی

ان   شاھزاده و  با این وجود .داده است ا مجری دوست او اریک پرنس بی گمان تنھ
د   باالی واشینگتن مقامات طرح ھایی ھستند کھ ھدف واقعی او   . تصمیم می گیرن

ارتشی کھ در : در پرونده ھایی کھ نیویورک تایمز منتشر کرده مطرح شده است 
د   ی باش ری م کل گی رف ش ارات در ش رای  «ام ژه ب اتی وی ای عملی ت ھ مأموری

وع           ھ وق ان عرب ب ھ آن چھ امسال در جھ ابھ ب ی، مش سرکوب شورش ھای داخل
.»پیوستھ است  

  
 



 
 

شیخ محمد بن زیاد آل نھیان  ژنرال  
 

سرکوبش ورش ھای مردمی در رژیم ھای سلطنتی خلیج، با  ارتش مزدور برای
مداخالتی مانند آن چھ در ماه مارس توسط یگا ن ھای امارات، قطر و عربستان 
سعودی در بحرین صورت گرفت و تظاھرات مردم برای دموکراسی در خون 

توسط ارتش سری در کشورھایی » ویژهمأموریت ھای عملیات «. سرکوب شد
و  برای سرکوب جنبش ھای مردمی انجام خواھد گرفت مانند مصر و تونس

ھدف این است کھ دولت ھایی در قدرت را قبضھ کنند کھ ضامن منافع ایاالت 
و در لیبی نیز ایاالت متحده و ناتو . متحده و قدرت ھای بزرگ اروپایی باشند

یگا ن ھای اروپایی و » کمک ھای بشردوستانھ«عنوان پیش بینی کرده اند کھ بھ 
در ھر صورت و بر اساس ھر سناریویی مانند لیبی تقسیم شده بھ . عرب بفرستند

و یا وضعیتی مانند عراق و افغانستان، پس از براندازی ) طرابلس و بنغازی( دو
حکومت طرابلس، استفاده از این نوع ارتش ھای سری در برنامۀ آینده مشخص 

کھ باید مناطق استخراج نفت را کھ در دست شرکت ھای آمریکایی و : شده است 
ت تضعیف  و تجزیھ شده دول حفاظت کنند، و در شرایطی کھ اروپایی است

راه حل ھای «) بالک واتر سابق(سرویس دھم . است، مانع دستیازی رقبا شوند
متحدۀ آمریکا عرضھ  را برای خدماتش تبلیغ می کند و بھ ایاالت» مبتکرانھ ای

  .می دارد
  



 

 

 

 

1) Erick Prince 
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