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  ٢٠١۴ اگست ٢۴
 

 بار ديگر در دستور کار  امريکا به سوريه يکۀحمل
 . به خاطر حمله به پايگاه ھای شبه نظاميان داعش در سوريه ھشدار می دھدامريکادمشق به 

فيصل مقداد معاون . مله به پايگاه ھای شبه نظاميان داعش در سوريه ھشدار می دھد به خاطر حامريکادمشق به 

 شورای ٢١٧٠ۀيک جانبه که خارج از چھارچوب قطع نامۀ ھر حمل: "  سوريه بيان داشت ۀوزير امور خارج

تصويب شورای امنيت ۀ قطع نام. " امنيت است ، به عنوان تجاوز به تماميت ارضی دولت مستقل محسوب می شود

. ت به اجرای تحريم ھا عليه شش فردی که مرتبط به فعاليت ھای داعش ھستند، مربوط استگس ا١٥شده به تاريخ 

بين الملل به عنوان پوششی برای مداخله در امور ۀ  از تصميم جامعامريکای ھشدار داد که ئديپلمات سوريه 

 " .کشورھای ديگر استفاده می کند

 :  شرايط را اينطور نقد و بررسی می کندکادمی مشکالت ژئوپليتيکاکنستانتين سيوکوف ، رئيس 

اکنون آنھا به منظور حضور شبه نظاميان می خواھند به . اياالت متحده يک زمانی داعش را مسلح و مجھز کرد

اما اين چيزی غير از تجاوز نظامی . سيسات افراطيون حمله کنندأ کشور ديگر وارد شوند تا به تئیفضای ھوا

مھم اين است که بدون موافقت مقامات سوريه نبايد چنين . شبه نظاميان به عنوان اھداف چندان مھم نيستند. يستن

 به مواضع تروريست ھا رامطرح کرد امريکا ئیھواۀ  تقاضای حملبه طور مثال عراق رسماً . اقداماتی ترتيب داد

دمشق چنين درخواستی .  حقوق بين الملل است در اين کشور در چھارچوبامريکا ئیبنابراين اعمال نيروی ھوا

 .نداده است

 به مواضع شبه امريکای به موضوع حمالت احتمالی ئند که توجه بيشتر ديپلمات سوريه ناظرين توضيح می دھ

ن ائتالف ملی مخالف اين خبر حاکی از آن است که ا.نظاميان داعش به خاطر انتشار خبری در رسانه ھا بود

 ارسال کرده امريکاخصوص محل پايگاه شبه نظاميان در شمال شھر حلب به فرماندھی ارتش اطالعاتی را در 

 از ھوا شکل گيری ارتش به امريکا ئی پيشتر رھبر ائتالف از واشنگتن خواسته بود که نيروی ھواضمناً . است

 .اصطالح آزادی سوريه را حمايت کنند

 :  ، تحليل گر لبنانی در اين باره می گويدفيصل عبدل ساتر

بر کسی پوشيده نيست که . اکنون تنھا از شرايط مشابه استفاده می کند. نظامی می خواستۀ ائتالف ھمواره ، مداخل

 به مواضع ئی ھواۀبنابراين درخواست حمل. ل گرفتندو ارتش آزادی سوريه را تحت کنترشبه نظاميان داعش عمالً 
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 درخواست ائتالف ، در ضمناً . ر کندييوريه باعث می شود که چيدمان نيروھا در جنبش ضد دولتی تغافراطيون در س

 شک دارم ، اين امر به عنوان اگر واشنگتن مداخله کند، در چيزی که من شخصاً . ستامريکانوع خود دامی برای 

ولتی را با اين بھانه آغاز خواھند تجاوز معرفی خواھد شد و به دنبال آن شبه نظاميان درخواست بمباران ارتش د

 .که آنھا در وحشی گری چيزی کمتر از داعش نيستند و مردم سوريه را به شدت مھار می کنند کرد ، اين

در واقع وقتی شورای امنيت . کارشناسان خاطر نشان می کنند که می توان انتظار ھر کاری را از واشنگتن داشت

ليبی را صادر کرد، ناتو ارتش زمينی معمر قذافی و ۀ تفاده از پھپاد ھا در منطقمربوط به اسۀ چند سال پيش قطع نام

و ھمراه با پايگاه ھای شبه . در سوريه ممکن است چنين چيزی تکرار شود. سيسات دولتی را نيز بمباران کردأت

 اسد دليل اصلی ظھور  ھا بارھا گفته اند که بشارامريکائیبرای آنکه . نظاميان به ساختمان ھای دولتی حمله شود

  .داعش و ساير تروريست ھا در سوريه است

  

  :يادداشت

تجربه ھای گذشته به روشنی نشان داده که امپرياليزم امريکا، برای آغاز حمالت نظامی و تداوم جنايتبار سياست 

 ضرورت و يا  آستين پنھان دارد و ھرگاھی کهبينھای جنگی خود، ھميشه نه يک بلکه چندين دليل خود ساخته در 

  .شرايط استفاده از آن داليل الزم افتد، ھيچ گاھی در عملی کردن آن دستانش نمی لرزد

 سپتمبر تا اتھام استفادۀ دولت سوريه از سالح کيميائی، ھمه گواه بر آن است ١١از پرل ھارپر تا دين بين فو و از 

ای انجام آن خود را تابع ھيچ مقرراتی نکرده و که امريکا وقتی از لحاظ سياسی تصميم به نابودی حريفی گرفت، بر

  . من بعد ھم نخواھد کرد

از تمام وقايع عراق، داعش و سوريه بر می آيد که امريکا مصمم است، تا سوريه را نيز به مانند عراق و ليبيا کامالً 

  .لت سوريه بگرددچه بسا از آغاز ايجاد داعش بدان علت صورت گرفته باشد که پيشمرگ سقوط دو. نابود نمايد

 عثمان حيدری

 


