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ميرعبدالرحيم عزيزداکتر   
٢٠١٣ سپتمبر ٠۵  

 
 بحران سوريه،

  تجاوز قريب الوقوع امريکا و تاکتيک مزورانۀ اوباما
 

 جھانی يافته  و سوريه مانند ليبيا و عراق در خطر دوسالۀ سوريه ابعاد خطرناک منطقه ئی وو جنگ داخلی بحران سياسی 

 بعضی کشور ھای ھمراه با اش در شرق ميانه هامريکا و نظام ھای دست نشاند.  سقوط و اضمحالل قرار گرفته است

در  کار برده که ه ب ی را عليه مخالفان نظام ئاسلحۀ کيميا آگست ٢١ به تاريخ اسداروپائی ادعا دارند که نظام دکتاتوری 

امريکا که نظام اسد را به حمالت نظامی تھديد نموده تا  .   تن به شمول صد ھا طفل به ھالکت رسيده اند١۴٠٠نتيجه بيش از 

بر گفتار و اتھام ش داليل که داللت به اين عملکرد ضد بشری نظام اسد نمايد، ارائه نکرده و صرف یحال مدرک دقيق

اسلحۀ و مخالفان مورد حمايت غرب را متھم به استعمال کرده ا و غرب را رد اسد اتھامات امريک.  منحصر مانده است

که قوای ما ھم در نمائيم ی را در جائی استعمال ئتوانيم اسلحۀ کيميا ما چطور می"که داشت اظھار  اسد .استی نموده ئکيميا

قطری، ترکی و سوری خود چنين ال عمريعۀ ذامريکا ن معتقد اند که ايک تعداد از مبصر." ديکی آن موضع گرفته استزن

ت ملل أنتايج تحقيقات ھي.  بر سوريه بھتر و سھل تر آماده گردد  و زمينۀ تجاوز اين کشورلدالي را مرتکب شده تا یجنايت

ار محل حادثه بازديد نموده ھنوز آشکار نشده و بانکی مون سرمنشی ملل متحد ھرگونه  »اسد«ه به دعوت کمتحد 

ناظران .  قطعنامۀ مجوزۀ شورای امنيت ملل متحد ناجايز دانسته استصدور ز به سوريه را قبل از ماجراجوئی و تجاو

  آگست آغاز شده بود؟٢١ قبل از وقوع حادثه يعنی اال می نمايند که چرا سوقيات قوای بحری امريکؤحوادث شرق ميانه س

امی و راتژيک سوريه انجام داده و توانائی نظبه ھر حال امريکا مصصم است که حمالت گسترده بر مواضع نظامی و ست

 نابود سازد تا ھيچ مانعی  برای توسعه جوئی اسرائيل و تسلط کامل امريکا بر منطقه باقی اقتصادی اين کشور را کامالً 

ا مشاھده سيسات نظامی خواھد بود، اما جريانات حمالت بر افغانستان، عراق و ليبيا رأ محدود به تظاھراً اين حمالت   .نماند

  .گردد سسات اقتصادی و حياتی ھم داخل عمل میؤنموديم که امپرياليسم برای نابودی م
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د سياسی و نشرات اسنا. می دھيمدرين مضمون، داليل تجاوز قريب الوقوع امريکا به سوريه را مورد ارزيابی قرار 

امريکا مورد بررسی قرار بليغات طبقۀ حاکم اه متفاوت از تمنظر تجاوز امريکا بر سوريه را از ديدگمطبوعات جھان پس 

  .ميدھند

  

 شرق ميانه جمع کند و در عوض سيستم ھای ۀامريکا سعی دارد که گلم کليه نظام ھای مخالف اسرائيل را از صحن .١

.  يد منافع امريکا بوده و کمترين مخالفتی با اسرائيل نداشته باشندؤتابع امريکا را در منطقه حاکم سازد که م

عکس منتقد گروه ھای تندرو اسالمی در ه  مدافع حقوق مردم فلسطين نبوده و به،ن نظام ھای دست نشاندھمچنا

گ زرد، راه را برای تشکيل اسرائيل ب  امريکا با تجاوز بر سوريه و برانداختن فاميل اس.ندغزه و بيت المقدس باش

 .خواھد ساختھموار 

حاکميت جھانی اش با سوی ه بيک قدم ديگر واشنگتن رداشتن باز نظرگاه جيوستراتژيک، طرح حمله بر سوريه  .٢

 بيشتر مورد استفاده قرار گرفته ١٩٩١اين روش امريکا باالخص بعد از سقوط شوروی در سال . سياست قوه است

 طرحی را روی دست ١٩٩٢وزارت دفاع امريکا در سال . ش از صحنه برداردی را طبق ميلتا ھر مانع و منتقد

کشور ھای کوچک قربانی اول اين طرح گرديده .  شد  ظھور يک قدرت رقيب در صحنۀ جھانی میگرفت که مانع

 تجاوزات امريکا در بالکان، شرق ميانه و . تاز ميدان گرددهتا  اتکای قدرت ھای رقيب را زايل سازد و خود يک

 .امپرياليسم امريکاستطرح ھای جھانی آسيای مرکزی تجسم 

 . يوريشيا ھم استبر ساحۀ وسيع بلکه يکی از خطوط اصلی ميليتاريسم امريکا نه نتھا حاکميت بر شرق ميانه  .٣

رسد، برای استعمار جھانی  به سرحد غربی چين میلمان آغاز و ا  شرقی  که از سرحداتیازينرو، تمام ساحات

در دھۀ   ملی کارتر آثار متعددی را نسکی مشاور امنيتيبرژ. امريکا و متحدين اروپائی اش ارزش خاص دارد

لذا، سوريه  ھم مانند عراق .   نشر رسانيد که اھميت ساحۀ وسيع يوريشيا را برای واشنگتن گوشزد نمود به١٩٩٠

 .شودغرب بيشتر ھموار تاز  راه برای تاخت و تاو ليبيا  بايد به سرنوشت مرگبار مواجه گردد 

جنگ سرد تا اکنون بيرون انداختن شوروی سابق و   ميانه از آغاز يکی از اھداف ستراتژيک امريکا در شرق .۴

 مراکز ۀ و تخليبا از دست دادن مصر، بندر عدن در يمن. روسيه فعلی از خليج فارس و بحيرۀ مديترانه بوده است

 در امريکااگر .  استپايگاه روسيه در شرق ميانه بھای مجاورش آخرين آ سوريه و نظامی در سوماليا و حبشه، 

انھدام سوريه موفق گردد، روسيه بعد از سه قرن با شرق ميانه وداع خواھد کرد و جائی برای مانور ھای نظامی 

 در روسيه و عدم موافقت  Snowden)(پناه جوئی سنودن .  و رقابت با امريکا در منطقه باقی نخواھد مانداش 

و بيشتر ک، واشنگتن را در گرفتن انتقام از مس نمودهزياد امنيتی امريکا را فاش ارپوتين در استرداد وی که اسر

 .مصمم ساخته است

و ايران  که از حمايت خاص سوريه با سقوط اسد، حزب هللا در لبنان.  امريکا با يک تير چند ھدف را می کوبد .۵

 بر حزب هللار در خواھد آمد و فرصت را برای اسرائيل در ضربه زدن نھائی برخوردار است در حال احتض

در حال حاضر، حزب هللا به .  بنان به حد اقل خواھد رسيدل در سياست آننقش در نتيجه ميسر خواھد ساخت و 

بعد از ختم سوريه، نوبت ايران خواھد رسيد و دير نخواھد بود .  حمايت اسد در کارزار سوريه داخل جنگ است
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به کام مرگ سرانجام خواھد گرفت و نظام آخندی  ترسيم  گرديده در ساحۀ عمل قرار که طرح انھدام ايران که قبالً 

 . فرو خواھد رفت

رشد اقتصادی .   کمر راست نکرده است٢٠٠٩ و ٢٠٠٨تصادی سال ھا قجھان سرمايه داری ھنوز ھم از بحران ا .۶

سطح بيکاری در بعضی .  در امريکا ضعيف و شکنن است که با کمترين رعشه،  به سوی عقب خواھد رفت

نظام ھای .  نمی کنندو اقتصادی مردم احساس آرامش مالی   فيصد است وھشتر ھمان سطح اياالت امريکا د

ين راه ھا به ايکی از.  از مشکالت اقتصادی و اجتماعی دور نگھدارندرا ند که اذھان عامه اسرمايه داری مجبور

ناتوانی سيستم ھای است که مردم روی ملحوظات امنيتی نتوانند از پی در پی راه انداختن جنگ و تجاوزات 

        .   تقاد نموده و دست به قيام بزنندرمايه داری حاکم انس

 آگست فرمان حمله به سوريه را صادر نمايد، اما فشار افکار عامه در داخل و ٣١شد که اوباما به تاريخ  چنين تصور می

ی در روش خود ايجاد نمايد و برای فريب ری تاکتيکيباعث شد که تغيو شکست کامرون در پارلمان برتانيه خارج امريکا 

 آگست خود گفت که وی ٣١اوباما در صحبت تاريخی .  دست آورده مردم امريکا و جھان مشورۀ گانگرس امريکا را ب

و به نظر آنھا احترام خواھد ين مورد با نمايندگان مردم در کانگرس داخل تماس شده اصالحيت فرمان حمله را دارد، اما در"

ز به سوريه  به تجاوريکا تصميم خود را قبالً مقامات نظامی ام.  ن صرف خاک پاش دادن به چشم مردم است اي."گذاشت

.  ی خواھند دادأين تصميم اوباما بعد از مباحثات ظاھری ر اهگرفته و جنگ پروران چھار آتشۀ امريکائی در کانگرس ھم ب

اند با تظاھرات مردمی و خيابانی مانع تجاوز امريکا بر سوريه جناح چپ در امريکا در غفلت و خواب آلودگی است که بتو

  .گردد

دريای خون در يک نقطۀ ديگر شرق ميانه جاری خواھد شد تا عطش انسان کشان امپرياليسم امريکا تا مدتی بار ديگر 

ا از کشتار و جنگ صرف قيام مردم جھان می تواند واشنگتن ر.  انھدام روان استو سوريه به سوی تخريب . فروکش نمايد

  .باز داردافروزی 


