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  Bill Van Auken -  بيل وون اوکن:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ مارچ ٢٨

  

  !دستانتان از سوريه کوتاه

  

 بارک اوباما برای مالقات دو روزه به اسرائيل رفت، عليه سوريه و امريکا، وقتی رئيس جمھور مارچ ٢١چھارشنبه 

 را امريکا و اين مالقات که آشکارا خصوصيت يک شورای جنگی اسرائيل. ايران تھديدات خصمانه ای ايراد کرد

 در حال نقشه کشی برای جنايات بازھم عظيمتری امريکا، نشان داد که ده سال پس از تھاجم به عراق، امپرياليسم داشت

  .در خاورميانه است

 يا مسلح کيميائی کاربرد سالح مسؤول«رئيس جمھور دموکرات به رژيم سوريۀ بشار االسد اعتراض کرد که او را 

ه و اضافه کرد که اگر مدرکی مبنی بر استفاده از چنين سالحی وجود داشته دانست» ساختن تروريست ھا به چنين سالحی

  .»ر خواھد کردييقاعدۀ بازی تغ«باشد، 

و » به سالح اتمی جلوگيری می کند راز دسترسی اين کشو«تکرار کرد که در مورد ايران، اوباما خطابۀ قديمی خود را 

و اضافه . جانبه عليه ايران اسرائيل برای واکنش يک» حق«سی و به انضمام باز شنا» تمام گزينش ھا روی ميز است«

  .» زيادی وجود نداردتفاوت«ن اياالت متحده و اسرائيل کرد که روی موضوع ايران بي

تکيه کالم ھای اوباما در حالی روی امواج رسانه ھا منتشر می شود، که تنھا يک روز از دھمين سالگرد حملۀ اياالت 

 به مناسبت آغاز جنگ امريکاھيچ سخنرانی و يا مراسمی توسط دولت اوباما يا کنگرۀ . ردمتحده به عراق می گذ

 نفر از آنھا ٤٥٠٠ئی برای آن بسيج شدند و نزديک به امريکايعنی جنگی  که يک ميليون و نيم سرباز . برگزار نشد

  ).١(کشته و صدھا ھزار نفر ديگر دچار جراحات جسمی و يا روانی شدند
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ھر دو حزب سياسی، تمام وزرای دولت، رسانه ھا و گروه ھای . عيتی، سکوت نشانۀ احساس گناه استدر چنين وض

ئی مستقيما در تبانی با آن بودند که از اين پس بی ھيچ ترديدی و  بی ھيچ ابھامی بزرگترين جنايت جنگی امريکابزرگ 

 بی دفاع روغ عليه کشوری اعالم شد که تقريباً يعنی جنگی که در نبود تحريک بر اساس د: قرن بيست و يکم نام دارد 

  ).٢( ويران شده پشت سر خود بر جای نھادبود و به بھای جان بيش از يک ميليون نفر تمام شد، و کشوری کامالً 

بھانه .  علی رغم مخالفت ھای وسيع، برای بر پا کردن جنگ ويرانگر تری اصرار می ورزندامريکات رھبری أحاال ھي

 تکرار ماً يدا» دموکراسی«، تروريسم و ارتقاء و گسترش »سالح کشتار جمعی«شده و بی اعتبار مرتبط به ھای شناخته 

  . ولی اين بار برای توجيه جنگ عليه سوريه،می شود

ميرال جيمز استاويريس، دا. در کنگره، برای بر پا کردن جنگ جديد در خاورميانه سيل فراخوان جاری شده است

اروپا روز سه شنبه مقابل کميسيون نيروھای نظامی در سنا حضور به ھم رساند تا دربارۀ موضوع  متفقين در هفرماند

ما طيف متنوعی از عمليات را به شکل «: برنامه ريزی پيش رفته توسط ناتو برای مداخله در سوريه سخنرانی کند 

  » عمل کرديم، آماده ھستيما در ليبيگسترده در دست بررسی داريم و در صورتی که از ما بخواھند به ھمان شکلی که

فراخوان به نفع ايجاد  .به شکل جدی در دست بررسی می باشد»  منطقۀ ممنوعۀ پرواز«به گفتۀ استاويريس، ايجاد 

  به تصويب رسيد و آغازی ٢٠١١ مارچ، توسط شورای امنيت در سازمان ملل متحد طی امنطقۀ ممنوعۀ پرواز در ليبي

  . راه اندازی جنگی که تعويض رژيم را در برنامۀ خود داشتط ايالت متحده و ناتو و متعاقباً بود برای بمباران توس

. ، ھدايت جلسه با حضور استاويراس را به عھده داشت)دموکرات از ميشيگان(رئيس اين کميسيون سناتور کارل لوين 

منطقۀ ممنوعۀ پرواز را در طول «يجاد روز گذشته، مقابل شورا، دربارۀ مناسبات خارجی مطالبی ايراد کرده بود و ا

برای حمله به بخشی از دفاع ھوائی سوريه و نيروی ھوائی «و استفاده از نيروی نظامی » نوار مرزی ترکيه و سوريه

  .را درخواست کرد» سوريه

امی و آموزش قطعنامه ھا به اتاق نمايندگان و در عين حال به سنا تسليم شد و در آن درخواست شده بود که تجھيزات نظ

  .برای سرنگون سازی اسد که از پشتيبانی غرب برخوردار ھستند افزايش يابد» شورشيان«

 سوری انجاميد موجب ٣٠ به مرگ بيش از مارچ ١٩ که روز سه شنبه کيميائی کاربرد سالح ھای بين اين مدت، ظاھراً 

  . مطرح گرددامريکامستقيم درخواست ھای جديدی برای مداخلۀ ) مرکز کنگره(شد که در کاپيتول ھيل 

روشن است که .  پرتاب کرده اندکيميائیمبارزان با پشتيبانی غرب موشکھائی با کالھک ادعا نمود که دولت سوريه 

منابع مخالفان .  اصابت کرده است،موشک به يک روستا در خارج از شھر حلب که تحت حفاظت دولت سوريه بوده

 بين سربازان دولت سوريه بوده اند ولی منابع دولت سوريه اعالم کرده اند که رژيم گفته اند که غالب قربانيان از

  .قربانيان از شھروندان علوی بوده اند، يعنی طايفه ای که از پشتيبانان اسد ھستند

» خط قرمزی« ھمان کيميائیقانون گذاران تھديدات پيشين اوباما را مطرح کردند که بر اساس آن کاربرد سالح ھای 

کين در يک بيانيۀ -سناتورھای جمھوری خواه ليندسی گراھام و جان مک.  خواھد شدامريکااست که موجب مداخلۀ 

اگر مقاله ای که امروز منتشر شده حقيقت داشته باشد، از خط قرمزی که اوباما ياد کرده بود «مشترک، اعالم کردند که 

  ».فوری برای تحميل نتايجی ھستيم که رئيس جمھور اطمينان داده بوده استعبور کرده اند، و ما خواھان واکنش 

ئی برای حفاظت امريکانھای  فراتر رفت و درخواست کرد که يگادر مصاحبه ای، گراھام از آن چه در بيانيه نوشته بود

سرباز نيروی دريائی  ٧٥٠٠٠ وارد خاک سوريه شوند، عملياتی که پنتاگون برای تحقق آن کيميائیاز انبارھای سالح 

  .را ضروری دانسته است

منطق انحرافی اين لشگر کشی، چنين است که جنگ داخلی و فرقه ای پس از دو سال، که اياالت متحده و ھم پيمانان 

ديگر راه انداخته و آن را تأمين مالی کرده و  اروپائی او در اروپا، در ترکيه و رژيم سلطنتی خليج فارس با تبانی يک
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 خود کيميائی فرستاده اند، رژيم اسد را به اندازه ای تضعيف کرده است که قادر نيست از انبارھای سالح اسلحه

با اين وجود، ھمين تروريست ھا، مانند . فتدين سالح ھا به دست تروريست ھا بيمحافظت کند زيرا ممکن است که ا

جھاد طلب ديگر، گروه ھای رزمی اصلی را تشکيل جبھۀ النصرت که از شاخه ھای وابسته به القاعده است و مبارزان 

  .می دھند که از سوی غرب در چشم انداز تعويض رژيم پشتيبانی می شوند

روز » انتخابات«در سوريه، کاروان مسخره ای آشکارتر از » دموکراسی«در مورد دعاوی واشينگتن مبنی بر ارتقاء 

داشته باشد، که قرار است در مناطق به اصطالح آزاد شده دوشنبه برای گزينش نخست وزير جديد نمی تواند وجود 

 ٣٥ اين انتخابات، توسط تقريبا ۀبرند. جديد مستقر شود» دولت موقت«توسط شورشيان در سوريه، در چھار چوب 

يک شھروند . عضو شورای ملی سوريه تحت قيوميت وزارت خارجۀ اياالت متحده، فردی است به نام غسان ھيتو

 ١٧ سال پيش در سن ٣٠ارمند عالی رتبه در يک شرکت ارتباطاتی مستقر در تگزاس  است که سوريه را ئی و کامريکا

  .سالگی ترک کرده است

ئی عليه سوريه از آن چه در مورد جنگ عليه عراق مطرح می کردند از ھم امريکابھانه ھای ايدئولوژيک برای جنگ 

يعنی جنگی ويرانگر برای ترسيم مجدد نقشۀ . لبته ھمان استانگيزه ھای واقعی ا. گسيخته تر و بی اساس تر است

ر رژيم در ييجنگ برای تغ.  و تضمين حاکميت بر منابع انرژی منطقهامريکاخاورميانه به ھدف تأمين منافع امپرياليسم 

ا نيز در سوريه به اردوی وسيعتری راه باز می کند، يعنی به اردوی جنگ عليه ايران که خطر مداخلۀ روسيه و چين ر

  .پی خواھد داشت

فراموشی بسپارند، مردم نتايج خودشان را ه ئی بر آن ھستند تا خاطرۀ جنگ عليه عراق را بامريکادر حالی که رھبران 

در آمارھا اعالم کرده اند، آمارھا پيرامون نظريات عمومی  يکی پس از ديگری نشان می دھد که اکثريت غالب 

  .که اين جنگ ھرگز نمی بايست روی دھدنظريات بر اين باور بوده است 

کار بستن ترفند دروغ، ھمراه است با تھاجم فزاينده به کار و سطح ه  با بامريکاتالش برای تحميل جنگ جديدی به مردم 

گری ھای دائمی دربارۀ تبھکاری آريستوکراسی مالی که چنين جنگھائی برای منافع آنھا ءزندگی و به ھمين گونه افشا

چنين مخلوط شکننده ای بھترين راه برای ھدايت انفجارھای اجتماعی در اياالت متحده و گسترش . ی می شودراه انداز

  .جريان سياسی توده ھا عليه جنگ امپرياليستی در عراق، سوريه و در مناطق ديگر است

  

Bill Van Auken 

Article original WSWS2013 mars 21e paru l,  

  

  :پی نوشت مترجم 

بر اساس مقاالت و گزارشاتی که در .  بيشتر در خاک خودش قربانی داده است تا در صحنۀ جنگامريکاارتش -١

 ١١٠٠٠در بالگفا منتشر کرده ام، بيش از » از ھيروشيما تا بغداد، ويژۀ کاربرد سالح اورانيوم ضعيف شده«وبالگ 

 نفر به بيماری ٢۵٠٠٠٠ليل بيماری تحت تأثير اورانيوم ضعيف شده درگذشته اند و حدود نفر از سربازان قديمی به د

 امريکا دقيقه يک سرباز قديمی ارتش ٨٠ھای درمان ناپذير مبتال می باشند که به تدريج می ميرند و عالوه بر اين ھر 

  . خودکشی می کندامريکادر 

 وون اوکن را بايد به شکل نمادينه بپذيريم زيرا رقم قربانيان فراتر در مورد قربانيان جنگ عراق نيز گمانه زنی بيل-٢

 ھزار کودک در اثر نبود مواد داروئی و غذائی طی دوران محاصره از بين ۵٠٠زيرا تنھا . از يک ميليون نفر است
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ه که در طول زمان عالوه بر اين افرادی که تحت تأثير ويرانی مابعدی و به ويژه تحت تأثير اورانيوم ضعيف شد. رفتند

 .فعال می شود  و قربانی می گيرد، ھنوز به عنوان عناصر محاسباتی مطرح نشده است

 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار٢٧

  ٢٠١٣ چ مار٢۶مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و :منطقه

   ناتو–جنگ اياالت متحده :مضمون 

  سوريه: تحليل 

 


