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  واشينگتن سوريه را به اشغال تھديد کرد
  

 

مريکا به نيروھای دولتی سوريه وارد دانسته، مبنی ا گذشته کاخ سفيد و وزير دفاع دولت ۀاتھاماتی که روز پنجشنب

  .يميائی بوده، و در نتيجه واشينگتن را به سوی جنگ نوينی در خاورميانه ھدايت می کندکبر کاربرد سالح 

دھه پس از دولت بوش، که به شکل اندوھباری شناخته شده است، از ترفند و بھانۀ سالح کشتار جمعی برای يک 

عليه عراق استفاده کرد، دولت اوباما نيز خود را برای به کار بستن ھمين ترفند برای  -  تجاوزکارانه -اعالم جنگ 

  .جنگ عليه سوريه و به ھدف تعويض رژيم آماده می کند

مريکا کمابيش اداد که سرويس ھای اطالعاتی  ش کنگره گزارنبه، کاخ سفيد در نامه ای به اعضایروز پنجش

  .يميائی و به ويژه از گاز سارين استفاده کرده استکمطمئن ھستند که رژيم سوريه در سطح مختصر از سالح 

االت متحده ي مثابه خط قرمزی برای ايميائی بهکھر گونه کاربرد سالح «يد می کند زيرا ئاين نامه تھديد اوباما را تأ

اين پيغام را به شکل رسمی و خصوصی برای «، عالوه بر اين نامۀ مذکور می گويد که کاخ سفيد »تلقی می شود

  » .تمام دولت ھای جھان و برای خود رژيم اسد ارسال داشته است

جام داده است و در ابو ذبی وزير ان» يميائیکدو حملۀ «وزير امور خارجه جان کری گفته است که رژيم سوريه 

تمام «دفاع، چاک ھاگل دربارۀ نامۀ کاخ سفيد با روزنامه نگاران  اظھار داشت که کاربرد چنين سالح ھائی 

  ».معاھدات را در زمان جنگ نقض می کند
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  ».در مورد پاسخ ما، تمام گزينش ھا روی ميز است«يکی از مقامات کاخ سفيد به روزنامه نگاران گفت که 

دليل بيشتری وجود ندارد که به اعتبار اين گزارشات باور کنيم، به ھمان شکلی که دعاوی دولت بوش مبنی بر 

در نيجريه و در آزمايشگاه ھای متحرک سالح ھای ) اورانيوم متراکم (وجود لوله ھای آلومينيوم، کيک زرد 

  .يميائی واجد اعتبار بيشتری نبودک

ن دعاوی نه بيش و نه کم به سادگی به عنوان بھانه برای جنگ تجاوزکارانه برای  پيش، ايهامروز، مانند يک دھ

  .مريکا در خاورميانه مطرح می گرددادفاع از منافع جغرافيای ستراتژيک 

به گفتۀ .  سرباز ديگر به مرز اردن و سوريه فرستاده است تا به اصطالح شورشيان را آموزش دھند٢٠٠پنتاگون 

به گفتۀ مقامات بلند پايۀ » .ود و قاطعانه بودن تصميم ما جھت ھر گونه سناريوی احتمالیبرای بھب«چاک ھاگل 

گو داشته اند، اين سناريوھا عبارت است از موضع گيری  و مريکائی که ھفتۀ گذشته با لوس آنجلس تايمز گفتا

يميائی در کئر سالح ھای ذخا» امنيت سازی«مريکا برای تسخير سوريه به ھدف ا سرباز و تفنگدار دريائی ٢٠٠٠٠

  .سوريه

  .بيانيه ھای دولت اوباما موجب تحريک سيلی از فراخواست ھا و مطالبات حرکت نظامی فوری شد

 که واشيگتن  سرھم بندی کرده بود، با مشارکت اخوان المسلمين  ھائیھمان گونه که می توانستيم حدس بزنيم، اتحاد

واکنش نشان دھد » به سرعت و قاطعانه« کردند که قدرت ھای غربی بايد  اعالمو ديگر سياستمداران تبعيدی  فوراً 

اين اتحاديه که توسط اياالت متحده و ھم پيمانانش . نبوده است» حرف باد ھوا«و نشان دھد که خط قرمز اوباما تنھا 

 تانک ھای بازشناسی شده، اعالم کردند که مايل ھستند که روی» نمايندگان قانونی مردم سوريه«به عنوان 

  .مريکائی در سوريه قدرت را قبضه کنندا

سناتور جان مک کين، جمھوريخواه در ايالت آريزونا و نامزد قديمی رياست جمھوری فاز اوباما درخواست کرد که 

.  گذاردءدر سوريه به اجرا» منطقۀ ممنوعۀ پرواز«و » منطقۀ امنيتی«خود را با برقراری » خط قرمز«موازين 

طرحی، مستلزم بمباران سوريه توسط اياالت متحده در سطح گسترده و مداخلۀ نظامی مستقيم خواھد اجرای چنين 

  .بود

، رئيس جمھور کميسيون اطالعاتی در سنا، اعالم داشت )دموکرات در ايالت کاليفرنيا(خانم سناتور ديان فينشتاين 

 .يميائی انجام گيردککه عمليات نظامی بايد برای جلوگيری از کاربرد گستردۀ سالح ھای 

و » سالح کشتار جمعی«انگيزه برای جنگ، آن گونه که تشويق کننده ھای جنگ مدعی آن ھستند ھيچ ارتباطی به 

مريکائی عليه سوريه، به ھمان شکلی که در گذشته در مورد عراق اجنگ . حفاظت از جان شھروندان سوری ندارد

ی که توسط اياالت متحده ئشرمانه تر از جنگ داخلی و فرقه روی داد، مردم را در سطح گسترده تری، حتی بی 

  .ساخته و پرداخته شده به کام مرگ خواھد کشاند، و صدھا ھزار و حتی ميليون ھا قربانی خواھد داشت

مريکا ريشه دارد و اولی آنچه اھداف واقعی اين تدارکات جنگی را توضيح می دھد در بحران دائمی سرمايه داری 

ساختن آن اليگارشی رھبران امريکائی بر آن ھستند تا از نيروی نظامی برای تسلط بر مناطق برای متوقف 

  .ستراتژيک و غنی از ديدگاه منابع نفتی در خاورميانه و آسيای مرکزی استفاده کنند

 ً  از بحران لمانالمان نازی را تداعی می کند که برای نجات سرمايه داری ا تصميم رژيم اين سياست جنايتکارانه قويا

  . به جنگ تجاوزکارانه و فتح سرزمين ھای خارجی مبادرت کرد١٩٣٠سال ھای 
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تجاوز نظامی عليه سوريه و ايران جنگی خونبارتر از آن چه اياالت متحده در اين ده سال گذشته در عراق و در 

و چين و روسيه را که منافع چنين جنگی می تواند به مناطق وسيعتری گسترش يابد .  خواھد بود،افغانستان به پا کرد

  . وارد کارزار سازد،خاص خود را در منطقه در خطر می بينند

تنھا مردم سوريه و ايران نيستند که بھای اين جنگ دھشتناک را بايد بپردازند بلکه جمعيت فعال و کارگران و 

 با تشديد سياست روزه داری مريکائی با فدا کردن پسران و دخترانشان که به جنگ فرستاده می شوند واکارمندان 

  .عليه سطح زندگی برای پرداخت صورت حساب ھا، به شکل ديگری بھای اين جنگ را بايد بپردازند

برای جلوگيری از چنين فاجعه ای ضروری خواھد بود که به ايجاد جنبش نوين توده ھای ضد جنگ و بسيج 

 .عه اقدام کنيمتشکالت مستقل کارگری در مبارزه برای تحول سوسياليستی جام

  

  :منبع 

http://www.mondialisation.ca/washington-menace-denvahir-la-syrie/5333286 

  :يادداشت مترجم 

 ً صفحه به دليل تکراری بودن مطالب و کمبود وقت  نيم متن حاضر تنھا در بخش ھای مھم آن ترجمه شده و تقريبا

  .ترجمه نشده است

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٣ می ١

 ٢٠١٣ اپريل ٢٩مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و : منطقه 

   ناتو–جنگ اياالت متحده : مضمون 

  سوريه: تحليل 

   حميد محوی:برگردان از

 

 


