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  الوروف –مخالفین جدید در کنگرس بر ضد پالن صلح کری 
  منږخو. و: برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، برگردان از متن فرانسوی

 

٢٠١٣مارچ  ٢٤  شبکھ ولتر | 
 

 

 

 

این  اکنونتصفیھ کرد، از وجود مخالفین در سوریھ الوروف  –پالن صلح کری  با استفاده از س از آنکھ اوباما اداره خود راپ
  .اتخاذ گردید حزبی جانبھ دو ابتکارسھ . ده استنمومخالفت از کنگرس سربلند 

را مطرح ) ٢٠١٣قانون سوریھ آزاد سال (» سوریھ آزاد قانون«الیوت انگل و مایک راجرس پیشنھاد یک فیصلھ نامھ   -١
  .نمودند

در ده سال اخیر او نقش مرکزی در آماده گی ھای جنگ . سنا میباشدمجلس الیوت انگل یکی از سخنگویان منافع اسراییل در 
قانون «پیشنھاد او در بر گیرنده یی برخی از قسمت ھای . و از بابت انکشاف حوادث نگران است بازی کردهجاری سوریھ 

دادن دمشق بھ مثابھ  کھ نامبرده در فردای سقوط بغداد بھ ھدف قرار) ٢٠٠٣قانون حسابدھی سوریھ ( »حساب دھی ھای  سوریھ
مک ھای بشری، مسئلھ باالی تسلیح و سوق و اداره گروه ھای انتخاب شده با در در پھلوی ک. ھدف بعدی اتخاذ کرده بود، میباشد

، ممنوع پرواز فضاییک ساحھ خود مختار در جوار مرزی ترکیھ با تعیین  مشخص ساختنعقیدتی شان و  مشخصاتداشت  نظر
  .د، میباشدوضع گردیده بو منظور حملھ بر آن کشورا سال بدینسو در کردستان عراق بھ بھ شکلی کھ از ده ھ

سناتور ھر دو . قوت ھای اردو، نامھ یی بھ رییس جمھور اوباما ارسال داشتھ اند یونکارل لوین و جان مک کین از نام کمیس  -٢
پروژه  آنھا .ده  اندکرند، ابراز نظر حده در خاور میانھ مخالفاالت متدو افسر عالی رتبھ یی کھ با عملیات جدید نظامی ای بھ عنوان

بدون پرواز را از سر میگیرند، اما پیشنھاد میکنند تا این پروژه از جانب ترکیھ با بکار بست راکت ھای پاتریوت اسراییلی زون 
  .ناتو عملی گردد

قانون انتقال (» قانون انتقال دموکراتیک در سوریھ«پیشنھاد یک قطعنامھ زیر عنوان  روبرت کیسی و مارکو روبیو  -٣
در اطراف معاون رییس جمھور دیک  متمرکزبا الھام از منافع اقتصادی پیشنھاد آنھا . را ارایھ داشتھ اند) ٢٠١٣دموکراتیک 

بھ مقیاس  ونی جانبداری میکنند و مداخلھ مستقیم نظامیآنھا از ادامھ عملیات پنھانی کن. چینی است کھ آنھا با وی در تماس اند
در این جا حرف بر سر تشدید تحریم ھا، انتخاب رھبران آینده و استفاده از ثروت ھای مواد سوخت . وسیع را مردود میشمارند

  .سوریھ است
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