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 حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢٢

  

 ھشت دليل برای کنگرۀ امريکا
 مخالفت کند تا با تشکل و تأمين مالی شورشيان سوريه
Huit raisons pour lesquelles le Congrès 

devait voter « Non » à la formation et au financement des rebelles en Syrie 

 

-٢٠١٣(و نمايندۀ پيشين اوھايو ) Cleveland )79-1977 شھردار کليولند Dennis J. Kucinichدنيس کوسينيچ 

او تالش کرد تا ديک چنی معاون رئيس جمھور به خاطر . رھبر کاتوليک دموکرات، مخالف جنگ عليه عراق). ١٩٩٧

 .سياست جنايتکارانه اش محاکمه شود

   

ارسال جنگ افزار برای   در مورد پروندۀ تأمين مالی، تشکل و  عليه رأی کنگرهدنيس کوسينيچعضو قديمی پارلمان 

او در اين نوشته از صحت سياستی که عبارت است از معرفی مبارزان خارجی . در سوريه اعتراض کرد» شورشيان«

با انگيزه ھائی که چند ھمکار محلی از آنھا استقبال کردند حرف نمی زند، بلکه در مورد نتايج چنين » شورشيان«

 .سياستی برای اياالت متحده اخطار می دھد

  ٢٠١٤ سپتامبر ٢٠) اياالت متحده(واشينگتن| شبکۀ ولتر 

   

 

 Buck McKeonئون کبوک مکرئيس کميسيون نيروھای نظامی در مجلس نمايندگان، 
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ئون به شھروندان معرفی کرد که غالباً ھرگز چيزی ک اليحه ای را با بازخوانی بوک مکامريکامبر کنگرۀ  سپت١٧روز 

يعنی تأمين مالی : ولی نتايج اين رأی برای اياالت متحده، از اھميت خاصی برخوردار خواھد بود . از آن نشنيده بودند

در اين نوشته من ھشت . گ تازه ای را در ابعاد گسترده تری در خاورميانه دامن خواھد زدسوريه که جن» شورشيان«

  :ئون رأی منفی می داد کدليل بارز را مطرح خواھم کرد که بر اساس آن کنگره می بايستی به مجوز مک

  

  ولخرجی بيھودۀ پول.١

 شورشی در سال آينده ٥٠٠٠پنتاگون آموزش . ريم را طی سه سال به عھده بگيدالر ميليارد ٢١ما بايد ھزينه ای معادل 

 دالر ميليارد ١٥  برای ھر شورشی می تواند طی سه سال جنگ دالررا پيشبينی کرده است که با حساب يک ميليون 

.  عبور خواھد کرددالر ميليارد ٦ سرباز اياالت متحده در عراق طی سه سال از مرز ٢٠٠٠مخارج حفظ . خرج بردارد

  . به کمبود بودجۀ دولت اياالت متحده اضافه کرددالر تريليون ٥ر عراق دست کم آخرين جنگ د

  

  وجود خارجی ندارد» ميانه رو«شورشيان .٢

شورشيان « در مورد رابطۀ عربستان سعودی و امارات اسالمی، اً  تاريخ شناس اخيرAlastair Crookeالستر کروک 

با » ميانه روھا«آن ). اسب تک شاخ در اساطير(نسته است که ليکورن در سوريه را به ھمان اندازه ناياب دا» ميانه رو

روزنامه نگار اياالت متحده را ربودند و سپس او را » ميانه روھا«. امارات اسالمی قرداد عدم خشونت متقابل بسته اند

ر که جھاد طلبان را در عربستان سعودی و قط. نيز بعداً سر او را بريد به امارات اسالمی فروختند، و امارات اسالمی 

کنگره بايد اين راه حل ترديد آميز را . دھند» آموزش«سوريه تأمين مالی می کنند، پيشنھاد کرده اند که شورشيان را 

  .را متشکل سازند» ميانه رو«يعنی پدرخواندگان جھاد طلبان افراطی جھاد طلبان : ببلعد 

 

  تشکل می سازيمحقيقت اين است که ما نمی دانيم چه کسانی را م.٣

 کشور مختلف به سوريه سرازير شده اند ٢٠در واقع سربازان مزدوری ھستند که دست کم از » شورشيان«به اصطالح 

و دائماً در گروه ھای مختلف خودشان را سازماندھی می کنند و در ھر آن از ھر کسی که به آنھا اسلحه بدھد  

راق و شورشيان سوريه اسلحه داده است ولی اين سالح ھا ھم اکنون به اياالت متحده به دولت ع. فرمانبرداری می کنند

 ھامر جنگی و خودروھای نفربر یدر نتيجه، نيروی ھوائی اياالت متحده جيپ ھا. دست امارت اسالمی افتاده است

تنابھی از عامارات اسالمی مقادير م. بمباران می کنند، ئی خريداری شدهامريکازرھی را که با پول ماليات دھندگان 

لک آنھا تبديل غآيا وزارت خزانه داری ما به . جنگ افزارھا و مھمات ساخت اياالت متحده را در اختيار گرفته است

  شده است ؟

 

  آنھائی که پول اياالت متحده را دريافت کرده اند، روزی عليه ما موضع گيری خواھند کرد.٤

 — به عراق حمله کرد، بيش از يک ميليون عراقی بی گناه کشته شدند ٢٠٠٣ چاز روزی که اياالت متحده در ماه مار

عراقی ھا خانه .  خسارت به بار آوردنددالر عالوه بر اين، چندين ھزار ميليارد —تمام جمعيت کشور عراق % ٤يعنی 

ھا فراتر از آنچه برای عراقی . ھايشان را از دست دادند، بی کار شدند و در مناسب اجتماعی شان نيز دچار اختالل شد

به ھمين علت اياالت متحده نمی تواند انتظار داشته باشد که در . ما قابل تصور است تحقير شدند و کشورشان ويران شد

  .عراق دوستی برای خودش پيدا کند
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 اده ايم و حتبه آنھا اسلحه داسربازان ما در تھديد شورشيانی ھستند که ما خودمان آنھا را تأمين مالی کرده ايم و .٥

  .آموزش آنھا را نيز خود ما به عھده داشته ايم

 پيشبينی کرده است ،اين قانونی که کنگره تصويب کرده و بر اساس آن شورشيان در سوريه کمک مالی دريافت می کنند

بازخوانی اين در .  مورد حمله قرار خواھند گرفتمما آنھا را آموزش داده ايئی توسط آنھائی که خود امريکاکه سربازان 

سبز روی « ئون که امروز کنگره بر اساس آن رأی خواھد داد، پيشنھاد شده است که اين حمالت را کقانون توسط مک

بنامند و عالوه بر اين خواستار ايجاد پرونده ای ويژه برای حمالت شده به انضمام آمار ولی با رعايت مراتب » آبی 

  .حفاظتی

  

  هکنگره در سايه نگھداشته شد.٦

آيا تجزيۀ عراق بين سنی ھا و شيعيان و کردھا به . ھيچکس اعتراف نمی کند که ھدف نھائی چنين سياستی کدام است

اين علت بوده است که شرکت ھای نفتی به شکل سودآورتری با کردھا معامله کنند ؟ آيا ھدف تجزيۀ سوريه بين سنی 

سنی بين سوريه و عراق بوده است؟ و چرا دولت اوباما اين ھمه ھا، شيعه ھا و علوی ھا، به انضمام تشکيل خليفۀ جديد 

در بازشناسی وضعيت تراژيک مسيحيان تأخير کرد که به تدريج به دليل حمالت گروه ھائی که سعودی ھا و قطری ھا 

  آنھا را پشتيبانی می کنند از مناطق مسکونی خودشان می گريزند ؟

  

  بحران قانون اساسی در شرف تکوين است.٧

قانون اساسی می کويد که . اياالت متحده پيش از اين بی آن که مجوزی از کنگره داشته باشد جنگی را آغاز کرده است

در نبود اعالم جنگ توسط کنگره يا حملۀ مستقيم به اياالت . تنھا کنگره است که می تواند برای جنگ تصميم بگيرد

که در قانون — War Powers Actون حق اعالم جنگ حتی قان. متحده، رئيس جمھور حق ندارد وارد جنگ شود

  .ن کرده استيي روز را برای مداخلۀ نظامی بی مجوز تع٦٠مدت  —اساسی وضعيت مبھمی دارد 

نگارندگان قانون اساسی .  قانون اساسی اياالت متحده که کنگره را بنيانگذاری کرده است، امروز نقض شده است١مادۀ 

 ايجاد کردند، تا به عنوان ١به ھمين علت کنگره را با تکيه به مادۀ . دۀ قدرت حاکم آگاه بوده اندکامالً به امکان سوء استفا

وقتی رئيس جمھور اياالت متحده امر قانون اساسی و ممنوعيت .  عمل کند٢نخستين نھاد در مقابل قوۀ مجريه در بند 

وليت برای احراز مقام رياست ؤ قبول مسنقض سوگندی است که ھنگام را رعايت نمی کند، در واقع ١ھای مادۀ 

در نتيجه رئيس جمھور با چنين رفتاری خود را در معرض برکنار شدن . جمھوری برای دفاع از قانون اساسی ياد کرده

  .قرار می دھد

  

  کنگره به شکل معکوس عمل می کند.٨

 بايد برای جنگ مجوز صادر ءگره ابتداکن. ن کندييکنگره نبايد برای تأمين مالی جنگی که اعالم نکرده است بودجه تع

  .کند و بعد برای تأمين مالی آن تصميم بگيرد

وقت آن رسيده است که کنگره امنيت ملی را بازخوانی کند، و برای حفظ و حراست و دفاع از قانون اساسی اياالت 

انين مرتبط به اعالم جنگ پايان کنگره بايد به مداخالت غير قانونی دولت و سوء استفاده از قو. متحده موضع گيری کند

پيش از آن که مخارج مالی و اجتماعی ملت مارا نابود . تأمين مالی مداخالت نظامی و کودتا را بايد متوقف کنيم. دھد

کنگره بايد از ھم اکنون وارد کارزار شود و از تأمين مالی و ارسال جنگ . کند، کنگره بايد به جنگ پی در پی پايان دھد

  . جلوگيری کند،ی گروه ھا از ھر مليتی که ھستند و با امارات اسالمی در اتحاد می باشندافزار برا
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