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 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٦

 دالرجنگ در سوريه و 
 برای تجاوز نظامی به امريکا ۀبرناميميائی سوريه تحت کنترل بين المللی، کدادن تسليحات ابتکار روسيه برای قرار 

که  در عين حال، بايد اذعان کرد، که اين موفقيت ديپلوماتيک صرفنظر از اين. شدت تحت تأثير قرار داده سوريه را ب

  .مه جھان گرديد خود امتناع نکرده است، اما حداقل موجب آرامش موقت در خاورميانه و ھۀ از برنامامريکا

 متمرکز شده امريکااز يک طرف، در حال حاضر افکار عمومی بيش از ھر موضوعی روی مخالفت قاطع با ھجوم 

  :در ھمين رابطه الزم به گفتن است. است

 درصد مردم با دعوت ٧٠دھد، بيش از  که آخرين نظرخواھی اجتماعی نشان می طوریه ، بامريکا ۀموضع جامع - آ 

عنوان راه خروج از بن بست ه ، طرح روسيه را بافکار عمومی جھانی -ببه اقدام نظامی مخالف ھستند؛ بارک اوباما 

جھان مشھور است، در »  باروتۀبشک«در منطقه ای که به » آتش«ئيھا با امريکا» بازی«سياسی ارزيابی نموده و از 

توان ناديده  کی مون از ابتکار روسيه را نمیعالوه بر اينھا، حمايت دبير کل سازمان ملل متحد، بان . شگفت ھستند

  .گرفت

 بايد منتظر موانع و مشکالت امريکااما در اين راه، .  تمايل شديدی به شروع جنگ داردامريکااز طرف ديگر، دولت 

يميائی اخير در نزديکی دمشق نه از سوی ک ۀوضوح معلوم شده است، حمله ھمانطور که اکنون ب. بسيار جدی باشد

باندھای در حال جنگ در سوريه در موارد ديگر نيز سالح . سوريه، بلکه از طرف مخالفان آن انجام گرفته استارتش 

 ۀ حملۀ صفحه ای تقديمی روسيه به سازمان ملل متحد در بار١٠٠در اين باره در گزارش (کار برده اند ه  بکيميائی

، رئيس کميسيون کارله دل پونته ماه مه ۀين، در بياني، و ھمچنچ مار١٩ در شمال سوريه در »خان العسل« به کيميائی

 شورشيان از سالح ۀ در سوريه مبنی بر استفاد»زارين« کيميائیتحقيق سازمان ملل متحد در مورد کاربرد سالح 

ھدف از تحريکات اين . صرف اينھا، داليلی برای نگرانی از تکرار تحريکات وجود دارده ب). شود  گفته میکيميائی

، فرانسه و ديگر اعضای ائتالف ضد سوری، دارندگان ذخاير عظيم تسليحات امريکادست ه  ھست، که آنھا ببود و

به خلع سالح » مبارزه با تروريسم« حتمی و تحت پوشش ۀدھند تا دمشق را زير فشار تھديد به حمل  بھانه می،کيميائی

  .يکجانبه وادار نمايند

  . يکسری امکانات ديگر ھم در اختيار داردکيميائیوه بر سالح با اين وجود، سوريه برای دفع حمله، عال

توانند عواقب  ست، که میامريکا سوريه برای انجام عمليات در خاک ۀآمادگی نيروھای ويژيکی از اين امکانات، 

عضای بنا به اظھارات سخنگوی وزارت دفاع سوريه، اکنون چندين صد تن از ا. بيش از حد انتظار در پی داشته باشند

 ۀطور غيرقانونی در خاک اياالت متحده صورت قانونی و چه به ، چه ب»الوعدة القسام« سوريه، ۀنيروھای ويژ
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 به سوريه، امريکا ۀ نفره با تمام لوازم تجھيز شده اند و در صورت حمل٧ -٣دسته ھای رزمی .  حضور دارندامريکا

 زيرساختی، پايانه ھای نفت و گاز، تأسيسات نظامی،  مؤسسات اداری و.موظف به انجام عمليات خرابکاری ھستند

 ھمين منبع، رھبری سوريه ۀگفته ب. ن شده برای عمليات ھستندييشامل پايگاھھای ھوائی و دريائی از جمله ھدفھای تع

 برای دفع تجاوز از پيش در معرض حمله ، که در آنھا رويکرد دفاعی صرفاً ابا مطالعه جنگ يوگسالوی، عراق، ليبي

  .رار گرفته و محکوم به شکست شده بود، چنين تصميمی را اتخاذ کردق

 سوريه که از عمليات در خاک اسرائيل، لبنان و خود سوريه تجارب غنی اندوخته ۀبا اين وجود، برای نيروھای ويژ

 ۀ نيروھای ويژزيرا، با پشتيبانی. دمنظور وارد آوردن خسارات قابل مالحظه لزومی نداره  بامريکااند، نبرد در خاک 

ئی، امريکا نظامی بالقوه به تجاوز -لحاط ابعاد، تعداد، و ميزان آسيبھای اقتصادیه  عمليات خرابکاری بئیايران، کارا

  .مراتب افزايش يابده تواند ب  در اسرائيل، ترکيه، عربستان سعودی و غيره، میامريکابه منافع اقتصادی 

 درصدی جمعيت کشور، ١۵ ۀ شيعۀاران سرسخت جنگ، از شورش جامععنوان يکی از طرفده عربستان سعودی ھم ب

ه ، ب) پشتيبانی ھمکيشان آنھا در عراق، بحرين و دارای بزرگترين جامعه در لبنانۀاضافه ب(باشد  که طرفدار ايران می

قع در بخش اصلی شيعيان عربستان سعودی در استان شرقی االحساء وا. برد سر میه حق از سالھا پيش در ھراس ب

ربستان از عت ف نۀعنوان مخزن عمده علت موقعيت جغرافيائی خود و به اين استان ب. ساحل خليج فارس متمرکز ھستند

  .اھميت ستراتژيک برای رياض برخوردار است

 يک ۀمثابه سوزد، ب که در آتش مناقشه بين حاکميت جديد و اسالمگرايان مورد حمايت آنکارا می رغم اين مصر علی

 به سوريه ھر لحظه ممکن است امريکاتجاوز نظامی . کند  خودويژه عليه تجاوز به سوريه عمل میۀازدارندعامل ب

 جنگ داخلی بکشاند، که اولين پيامد آن بسته شدن کانال سوئز برای عبور کشتيھای نفتکش ۀبه ورطرا کشور مصر 

فعليت می بخشد، الزم به توجه است که راه جوی راھھای ديگر حمل نفت را  و  جستألهخود اين نيز مس. خواھد بود

فريقا زمان تحويل نفت را دو ھفته به تأخير می اندازد، و راه دريائی شمالی روسيه، اگر چه کوتاه ترين اکمربندی شاخ 

ی شمالی و آسيای جنوب امريکااروپای غربی، (حساب می آيد و قادر است قطبھای صنعتی جھان ه راه دريائی ب

  .ھم منصل سازد، اما ھنوز برای انجام چنين وظيفه ای آماده نيسته را ب) شرقی

 نظامی به سوريه پيش می آيد، نه تنھا با افزايش گريزناپذير بھای سوخت، ۀمشکالت اقتصادی، که در صورت حمل

 نه فقط ٢٠١٣ اول سال ۀدر نيم.  ارزی جھان بستگی خواھد داشتۀعنوان ذخيره  بدالربلکه، با نزديک شدن پايان 

 در دالر، ھند و روسيه از استفاده از جاپان جھان، از جمله چين، ۀايران و استراليا، حتی پنج کشور از ده اقتصاد پيشرفت

  . حسابھای تجارت خارجی امتناع کردندۀتسوي

ند تصميم ا اند، قادر صادرات و واردات نفت در موقعيت اول جھانی قرار گرفتهۀمسکو و پکن، که به ترتيب در زمين

 درست امريکابزرگترين خطر برای .  ھر لحظه اعالم نماينددالرخود را داير بر امتناع کامل از خريد و فروش نفت با 

به ھمين دليل، تالشھا برای دامن زدن به آتش جنگ عليه سوريه از منظر به تعويق انداختن . در ھمين نکته نھفته است

 مصادف شدن تشديد اوضاع پيرامون سوريه و موکول کردن مذاکرات در مورد خطر .عمل می آيده  بدالرشکست 

دمکراسی در سوريه نيست، واشنگتن نگران .  به پائيز سال جاری بی دليل نبودبروری از ماه فامريکا دالرشکست 

دولت « به مريکاا نظر چشم انداز حياتی تحول خود اياالت متحده ۀله با سقف بدھی ھای دولتی، از نقطأبلکه، مس

  ...ارتباط دارد» شکست خورده

  

  :پی نوشت مترجم
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 مجار در روی پل موستار در سارايوو ترور نمی شد، آتش جنگ جھانی -ريشتاگر وليعھد ا: ر کسی که تصور کندھ

ه  ب١٩٣٠ ۀھ در دجاپانلمان، ايتاليا، اکه بر اين باور باشد، اگر فاشيسم سرمايه داری در  کشيد و يا اين اول شعله نمی

يک از  رسيد، جنگ ويرانگر جھانی دوم اتفاق نمی افتاد، در خوشبينانه ترين حالت، نه درکی از ھيچ قدرت نمی

دنبال ه اگر فاشيسم قرن بيستم ب. ويژه، نظام سرمايه داری دارد و نه از علم سياسته  اقتصادی، ب- نظامھای اجتماعی

مبر  سپت١١ع بحران پوشيده، با حوادث  بيست و يکم در اثر شروۀ سد سرمايه داری زاده شد، فاشيسم٣٠ ۀبحران دھ

  .اعالم کرد» جنگ با تروريسم« واشنگتن و نيويورک تولد خود را تحت عنوان ٢٠٠١

بی شک، ترور وليعھد . و ھم مجری جنگھا ھم سفارش دھنده دارند ۀھم! » بحرانند و ادامه سياستۀجنگھا نتيج«

 بحران بود و ھر دو جنگ عالمگير ھم ۀفاشيسم قرن بيستم نيز زاد. ده داشت و ھم مجری مجار ھم سفارش دھن-ريشتا

  . آنۀنتيج

  . بيست و يکم، از جمله، جنگ سفارشی کنونی در سوريه نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و نيستۀجنگھای سد

گذرد،  يستی عليه سوريه می تروريستی غرب امپريال- در طول بيش از دو سال و نيم که از شروع جنگ استعماری

 کامال ديگری از اين جنگ ۀکنند چھر مقامات رسمی امپرياليسم جھانی و ناتوی رسانه ای وابسته به آنھا سعی می

جنگ بين پيروان «، »جنگ داخلی«: نامھای ديگری غير از نام واقعی آن بنامنده ويران گرانه ارائه دھند و آن را ب

 اينھا روشن ۀھدف از ھم! »بحران سوريه«و در نھايت، »  بين ملتھای بومی کشورجنگ«، »اديان و مذاھب مختلف

، »دمکراسی«: »مشعشع«سفارش دھنده در محاق بماند و مجری، شرارت خود را در زرورق بھانه ھای : است

  .و امثالھم بپيچاند» بمبارانھای انساندوستانه«، »حقوق بشر«

 و کشور مستقل سوريه اگر ديروز يک راز پنھان بود، امروز برمال و آشکار جنگ کنونی امپرياليسم عليه مردم، دولت

 ھفت کشور، از جمله آنھا، جمھوری عربی ٢٠٠١که جرج بوش در سال  شده است، که از سالھا پيش، از زمانی

اخلی اعالم کرد، برنامه ريزی شده بود و ربطی به مسائل و مشکالت د» محور شرارت و حامی تروريسم«سوريه را 

  .سوريه ندارد

 شروع بحران ساختاری نظام سرمايه ۀ اعالم شد، تاريخ رسماً ٢٠٠٨مبر سال  سپت١۵ اکنون بيش از پنج سال از ھم

، نه تنھا )از ميان آنھا، جنگ عليه يوگسالوی، افغانستان، عراق(جنگھای پيش از اين تاريخ . گذرد داری جھانی می

 اقتصادی ساختاری بازدارند، حتی باعث تعميق و -  بحران مالیۀقوط به ورطنتوانستند نظام سرمايه داری را از س

  .گسترش بحران نيز شدند

جو شود، بی شک، سفارش دھنده و مجری آنھا نيز معلوم و مشخص  و  فوق جستۀاگر ريشه و منشاء جنگھا در نکت

، طال، مواد مخدر و دالرمافيای (ن  مالی و صنعتی حاکم بر جھاۀدولت مخفی سرماي:  جنگھاۀسفارش دھند. گردند می

منتھا، مجری جنگ اين بار با بھره ! دولتھای امپرياليسی خدمتگزار سفارش دھندگان: و مجری آنھا) صنايع جنگی

گيری از رسوائی ھای خود از جمله، در افغانستان و عراق، قصد دارد بمبھا و موشکھای توليد کنندگان مرگ را با پول 

 بمباران ۀک اوباما، ھزين بارۀگفته يعنی، ب. بر سر مردم سوريه بريزد... بستان سعودی، کويت ونفت و گاز قطر، عر

  .سوريه را قطر و عربستان تقبل کرده اند

» امريکاخط قرمز « را کيميائی از ھمان ابتدای شروع جنگ عليه سوريه، کاربرد سالح امريکاکه رئيس جمھور  اين

 »غوطه« سال جاری در حومه دمشق، در گست ماه ا٢١ و در »خان العسل« در چمار ماه ١٩که در  اعالم کرد و اين

ه  استفاده شد، طبيعتا تحريکاتی بود برای مستدل ساختن جنگ طلبی اوباما و خلع سالح سوريه بکيميائیاز سالح 

که دولت   آوردند تا اينعمله  نيز باچنين تحريکاتی را عليه ليبي! دالرجنگ و نجات  ۀادام: منظور برداشتن گام بعدی
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 تحويل دھد و راه امريکا بار يک کشتی نموده و به ٢٠٠۵ی خود را در سال ئاين کشور مجبور شد تمام تجھيزات ھسته 

  . القاعده و ناتو به کشور را و بازگشت آن به عصر پارينه سنگی را ھموار نمايد٢٠٠١ سال ۀحمل

چون از .  حمله خود به سوريه را کنار گذاشته استۀندارد که غرب برنامبنا بر اينھا، ھيچ دليلی برای خوشبينی وجود 

 در ميان است و دالريک سو، نظام سرمايه داری در باتالق بحران دست و پا می زند و از طرف ديگر، ھم سرنوشت 

  . البته، اين پايان کار نيست و. ھم انبارھای صنايع نظامی بايد خالی شوند

  

   سياسینامزد دکترای علوم* 
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