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  ٢٠١٥ فبروری ١٦
   

  رتالش اوباما برای به حاشيه راندن ضد سوری ھای خدشه ناپذي

برای شامات، از اين پس . پس از ترديدھای طوالنی، دولت اوباما دکترين دفاعی جديد خود را به تصويب رساند 

نھا به محدود کردن و سرنگونی بشار اسد ديگر مطرح نيست، بلکه ت» ترسيم مجدد خاورميانۀ بزرگ « موضوع 

. کاخ سفيد اميدوار است که اين ماشين نظامی اش را با نظم تازه ای به کار اندازد. امارات اسالمی خالصه می شود

  .برای انجام چنين امری اوباما در پی جلب موافقت کنگره است

  ٢٠١٥ روریب ف١٦/) سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

، رئيس جمھور اوباما سرانجام تصميم گرفت »استفاده از نيروی نظامی « با درخواست رأی از کنگره برای  

  .سياست اياالت متحده در شامات را روشن سازد

 سال اعتبار خواھد داشت و قابل تمديد خواھد بود، پنتاگون مجاز خواھد بود داعش ٣بر اساس اليحۀ پيشنھاد شده که 

). يعنی ھم زمان در عراق و سوريه و سپس در ھر کجای ديگر(يت مرزی تحت تعقيب قرار دھد را بی ھيچ محدود

 شناسائی زمينی برای پشتيبانی از حمالت ھوائی صورت خواھد گرفت، ولی نه طعاتقپی گرد داعش با استفاده از 

 نيروھای نظامی ه فرماندچگونگی و تعريف اين مأموريت در تمام موارد با خواست ھای). ١(برای جنگ زمينی 

  .)٢(ژنرال دامپسی مطابقت دارد 
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مبر  سپت١٤نخستين بار در . ه شده استرأی داد» استفاده از نيروی نظامی « در اين سال ھای اخير، تنھا دوبار به 

بر م سپت١١ يا اشخاصی که به نحوی با  بود که استفاده از نيروی نظامی برای حمله به ملت ھا، سازمان ھا٢٠٠١

مرتبط بودند را مجاز دانست، و به ھمين گونه ھر گروه تروريستی ديگر بی آن که محدوديت زمانی برای آن تعيين 

  .)٣(کرده باشند 

البته چنين موردی بی ھوده بود، زيرا ). ٤( برای تسخير عراق صادر شد ٢٠٠٢ اکتبر ٢دومين رأی مساعد در 

ً صدام حسين  را به پشتيبانی از القاعده و به ھمين گونه به پشتيبانی از عمليات واشنگتن طی سال ھای مديد دائما

ولی ضرورت آن زمانی ). ٥(لمان و روسيه متھم کرده بود اتروريستی عليه فرانسه، انگلستان، اسپانيا، ايتاليا، 

ً جآشکار شد که اين اتھام زنی ھای مضحک متوقف گرديد و  خاطر ه  بنرال کولين پاول به شکل تحقير آميزی شخصا

  .)٦( معذرت خواھی کرد ،اتھامات بی اساسی که به صدام حسين وارد کرده بود

سيزده سال بعد، پيشنھاد اوباما برای قانونيت بخشيدن به عمليات اتحاديۀ بين المللی ضد داعش نيست که مطرح می 

می خواھد ھر گونه عمليات عليه اينبار ی پاسخ می گويد، ولی  به اندازۀ کافی به چنين مورد٢٠٠١گردد، زيرا متن 

ً ھمانی است که وزير دفاع چاک ھاگل در پايان چنين . جمھوری عرب سوريه را غير قانونی اعالم کند امری دقيقا

، که زير فشار ليکود اسرائيلی و نئو محافظه کاران اياالت متحده به )٧(بر در متن بيانيه اش اعالم کرده بود وماه اکت

  .)٨(تمام شد بھای برکنار شدنش 

نخست وزير اسرائيل طی اردوی انتخاباتی اش دچار . سير تحولی توازن نيروھا به نفع کاخ سفيد انجاميده است

با وجود اين که رئيس مجلس نمايندگان برايش دعوت نامه فرستاده بود آمدنش به کنگره به آينده . مشکل می باشد

ت متحده تمام تالش خودشان را به کار خواھند بست تا رأی گيری به ھمين گونه نئو محافظه کاران اياال. موکول شد

  .برای اليحۀ پيشنھادی را به اميد تجديد انتخاب قھرمانشان در تل آويو، به تأخير خواھند انداخت

ت نيروھای نظامی در واشنگتن بر طبل می کوبد و در شيپور می دھد أاز اين پس، سناتور جان مک کين رئيس ھي

است، مک با وجود اين که می گويد خواھان تخريب داعش . رو سازده يشنھادی اوباما را با شکست روبتا اليحۀ پ

 ٢٠١٤مبر  سپت١٦انکار می کرد، سرانجام در ليفه ابراھيم البغدادی خ با) ٩ (٢٠١٣مه  هکين که مالقاتش را در ما

  .در تماس دائمی بوده است) ١٠(» یامارات اسالم«کرد که با مرکز فرماندھی   اعالمFox Newsدر فوکس نيوز 

با اتکاء به تجربياتش در ويتنام، مک کين می گفت که اياالت متحده برای سرنگون سازی جمھوری عرب سوريه 

يعنی ھدفی که از اين پس برای واشنگتن بيھوده وخطرناک است، ولی از سوی ديگر . حتی بايد با ابليس متحد شود

م انداز دولت صھيونيستی ضروری خواھد بود که بايد از نيل تا فرات گسترش ھمواره برای طرح ليکود در چش

  .يابد

اگر به تصويب برسد، اين طرح . نجامدطول بيه رأی به اليحۀ پيشنھادی اوباما بايد چند ھفته و حتی چند ماه ب

ر نتيجه ايجاد و د» بازترسيم خاورميانۀ بزرگ « قاطعانه به حمالت اياالت متحده عليه مردم سوريه و طرح 

  .)١١(ستاد سنی تروريست بين سوريه و عراق خاتمه خواھد داد طرفدار اسرائيل و طرح ايجاد يک » کردستان «

فرستادۀ ويژۀ او به سوريه، . اين گونه به نظر می رسد که بان کی مون منطق اوباما را دريافته و پذيرفته است

يد کند که نمی توانيم به شکل مؤثر ئيستی گزارشی تھيه کرده و تأ می باStaffan de Misturaاستفان دو ميستورا 

  .بی آن که از کمک ھای رئيس جمھور بشار اسد برخوردار باشيم عليه داعش مبارزه کنيم 

  :ادداشت ھاي 
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