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  سوريه وخلع سالح شيميائي
  قوقدانح –اميرفيض 

ی سوريه ويا خلع يد دولت پيشنھاد روسيه مبنی برنظارت سالحھای شيمائ يدآنطورکه ازخبرھا برميآ
وظاھر قضيه نشان ميدھد که بااعالم موافقت  ،مريکا قرارگرفته استآھا مورد قبول  ن سالحآ ازسوريه 

   .مريکا منتفی استآسوريه موضوع تنبيه! سوريه ازجانب  

  ؟چراظاهر
وبه ھمين شکل  ،اگرپيشنھاد روسيه ازطريق سازمان ملل وشورای امنيت سازمان بتصويب نرسد

بزودی کيفيت اجرائی طرح ازطرف روسيه به  ؛رگزاريھا گفته اندبوچنانکه خيد آ پيشنھادی به اجرا در
سوريه تفاوتی ندارد  زيرا  !مريکا درحمله نظامی تحت عنوان تنبيهآبا خودسری  ،د شدھمريکا داده خواآ

بھرحال سرنوشت کشوری کوچک مانند سوريه بجای اينکه ازطريق شورای امنيت رقم بخورد درراستای 
ن الملل خواھد واين بدعتی درحقوق بي ،مريکا وروسيه وفرانسه رقم خورده استآ اراده کشورھای بزرگ

  ١  .دارنده حق وتو ميتوانند کشورھای کوچک رامورد معامله بين خود قراربدھند شد که کشورھای

ن بی اعتبارساختن آھرنوع تصميم نسبت به اتھامات سوريه قبل ازگزارش بازرسان واحرازاصالت 

   .دورندميشود که کشورھای بزرگ خودشان ببرند وب ن است واينآای امنيت سازمان ملل وشور

از جمله ھمين طرح  با موافقت سطحی کشورھاه منشورسازمان ملل متحد مقررخواھد کرد راه حلی ک
اين تفاوت رادارد که قطعنامه شورای امنيت متضمن راه حل اجرای تصميم شورای امنيت ھم  روسيه 

قبيل اينکه سالح ھای شيمائی شامل چه  از ؛ستاالزم الرعايه  ،ن مانند قطعنامهآ ھست وتمام موارد
 ،ن به چه مقامی ودرچه مدت وبانظارت چه کسانی خواھد بودآکيفيت تحويل  ،سالحھائی خواھد بود

نامه شورای امنيت درمورد سوريه پياده ميشود والجرم وابسته به قطع ینھا درمصوبات شوراھاآوامثال 
ن دوکشور آبين  مريکا يک توافق کلیآ تالف وبھانه سازی راميگيرد ولی توافق روسيه وجلوی اخ
مريکا واحتماال آاست که دراجرا باھزاران بگوومگومواجه ميشود وبھانه ھای تازه ای برای وسوريه 

  .سوريه فراھم خواھد ساخت

خاصه   ،ن ممکن استآا ازمريکآن احتمال عدول آمريکا ھيچ ضمانت اجرائی ندارد وھرآ توافق روسيه و
ل ھمان بھانه ھاميتواند مجددا رحاھوب مريکا عليه سوريه رای موافق بدھد آاگر کنگره به اقدام نظامی 

ويکی از دالئلی که رای گيری کنگره درباره سوريه   ! سوريه رافراھم سازدموافقت کنکره باتنبيهله ئمس
  .ھمين است به عقب افتاد امبااوبه درخواست 

واب کی ازابائی عليه مردمش استفاده کرده که يھوم طرح روسيه اين است که سوريه ازسالحھای شيميمف
ه سوريه برموافقت ھرچند وزيرخارج .خلع سالحی سوريه ازسالح ھای شيمائی است !مجازات سوريه

 ،وسيه تفسيری گذاشت که برداشت اعتراف ضمنی سوريه راپاک ميکند ولی تفسيربشاراسد باطرح ر
   .ب جرم استبه ارتکا متھمنھم از طرف دولتی که آنسبی است 

                                                
منع گسترش «ان ما متوجه نيستند و بدون ارتباط به موضوع مسئله مقاوله نامه ھايی مانند اين يکی از مواردی است که بسياری از ھمرزم - ١

 ک-دارد را مخلوط ومربوط می کنند. ح را که سازمان ملل بر آن نظارت» سالح ھای ھسته ای
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ونميتواند تبديل به خلع سالح شيميائی  ،ھای شيميائی ازجانب کشورھا جرم جنائی است استعمال سالح
  ،ھم سوريه خلع سالح شيميائی ميشود وھم توجه جرم وجنايت ازسوريه ساقط نميگرددشود والجرم 

وبازرسی سازمان ملل يه درمسيرسازمان ملل وشورای امنيت قرارگيرد درصورتی که اگرپيشنھاد روس
تائيد کند که سالح شيمائی ازطرف دولت سوريه بکاررفته وبعد قطعنامه شورای امنيت مبنی برخلع سالح  
سوريه ازسالحھای شيمائی مورد قطعنامه شورای امنيت قرارگيرد ازسوريه رفع اتھام جنايت جنگی 

   .خواھد شد

، پيشرفت شودلل درمورد اتھام سوريه بازخوانی ازطرفی قبل ازاينکه گزارش ھيئت بازرسی سازمان م
مريکا دليل بی اعتنائی کشورھا به گزارشات ھيئت ھای بازرسی سازمان ملل آطرح روسيه وموافقت 

ردی اعالم مريکا درچنين مواآاست ودرنھايت ھمان گزارشاتی که دستگاه ھای امنيتی کشورھا ومعموال 
   .سازمان ملل خواھد شد ميکنند جايگزين گزارشات

ک ضابطه باالخره يی ــــول ؛يستــــمريکا نآدرست است که گزارشات سازمان ملل ھم خالی ازاعمال نفوذ 
 ن عملآازاينکه کشورمدعی خودش گزارش بدھد وخودش ھم طبق  نش بمراتب بھتراستای است که بود

  .کند

  ب كره گرفتن استآاز
يک ادعای واھی ويک مانورکنگره ای وتبليغاتی به دستاوردی که درراه تامين امنيت اسرائيل مريکا باآ

 از را ، سوريهيعنی باادعای واھی استفاده سوريه ازسالح شيميائی ،بزرگترين خطر محسوب ميشد رسيد
سوريه رذخيره سالح ھای شيميائی محروم ساخت درحاليکه اسرائيل اکنون دربرتری کامل سالح شيميائی ب

   .است

مريکا چه دليلی براستفاده دولت آمريکائی سوال کرد که آقای ليبرمن سناتور آھنگاميکه خبرنگاری از
ما به گزارشاتی که ميرسد اعتماد داريم> يعنی گزارشات سوريه ازسالح شيميائی دارد جواب داد <

  .ن کشورکافی استآ باکشور ودرگيری نظامی  ل ھم کافی برای ورود اتھام به يکساختگی وبی دلي

نفراز مسئوالن امنيت  ١٢اعالم کرد که مرکزمطالعات جھانی کشورکانادا درھمين ماه سپتامبر سال جاری 
دولت سوريه دراستفاده  از قای باراک اوباما  تاکيد کرده اند که بنابراطالعات کافی آمريکا به آسابق 

وسازمان امنيت انگليس ھم ازاين جريان مطلع داشته است  ـــــــسالح شيميائی دراطراف دمشق نقشی ن
کنکره ورئيس جمھور مخفی  از نھا مدعی شده اند که جان برنان رئيس سازمان سيا حقايق راآ ،است

    .ساخته است

  داستان خلع سالح سوريه وحمله به سوريه 
سئله گر من کشور بارديآيا نميتوان تصورکرد که پس ازخلع سالح سوريه ويا تخريب ذخائر شيميائی آ

بسيار محتمل است وبايک صحنه سازی مانند   ،بسيار ؟مريکا مطرح وعمل شودآاقدامات نظامی ازطرف 
! سوريه مجددا گشاده ميشود سالح شيميائی دراطراف دمشق پرونده تنبيه زھمين صحنه سازی استفاده ا

   .وبااين تفاوت که اتھام سوريه دارای سابقه ھم ھست

واساسا شھروندان اسرائيل ازصحبت حمله  ؛سيب پذيراستآبسيار ، ی بسياراسرانيل ازحمله شيميائ
شيميائی نيمه جان ميشوند وبه شلوارھای اضافی نيازدارند دراکران ھای خبری ديديم که چطور مردم 

مريکا به سوريه ھرقدر فراگيرباشد سوريه آاسرائيل صف کشيده اند که ماسک ضد گازبگيرند حمله 
ذليل نميسازد وھمان کافی است به اسرائيل ب چند موشک مجھز به مواد شيميائی وحزب هللا را ازپرتا
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تنھا کشوری که ازاين ماجرا سود ميبرد اسرائيل  ،برای اسرائيل ولی وقتی سوريه خلع سالح شيميائی شد
   .است

  طرح يكطرفه 
بات يعنی سوريه بمناسبت کاری که اث ،طرح خلع سالح سوريه يک طرح يکطرفه وتحميلی است

درحاليکه اتھام استفاده ازسالح شيميائی درارتباط مستقيم  ،خلع سالح ميشود ،که کرده است دهــشــن

وابسته به کشورھای خارجی است وبايد مسئله خلع سالح شيميائی  (شورشيان) ل ھایببا حضور ر
سوريه توام وھمراه قطع کمک کشورھای به مخالفان حکومت سوريه باشد که اين کمک ھا که عامل 

ھزارنفرازمردم سوريه است کلی است که استفاده ازسالح ھای شمييائی بطورکلی  ١٠٠ نکشته شد
  .ن تلفات جانی يکصد ھزارنفری سوريهآاز  ،درجنگھای داخلی سوريه جزء ناچيزی است

مريکا آبجای حمله نظامی به  < :مريکا گفتآی ھم امروز دربرنامه سی ان ان ديدم که رئيس سازمان سيا
  >ھا ومخالفان اسد کمک کردل ببايد به رِ 

جلوگيری ازکشته شدن غيرنظاميان است که خلع  ،اگرمقصود ازخلع سالح سوريه ازسالحھای شيمائی
سالح سوريه بھيچوجه سبب کشتار غيرنظاميان سوريه نميشود واحتماال ازکشتارغيرنظاميان اسرائيل 

   .جلوگيری خواھد کرد

يائی سوريه بايد درکنارمداخله کشورھا درامورسوريه واعزام مقصود اين است که موضوع خلع سالح شيم
نيروھای چريکی عليه دولت سوريه يکجا درشورای امنيت سازمان ملل متحد حل وفصل شود وھرچه 

اين امر  ومريکا وروسيه آن باشد نه کشورھای آصورت ميگيرد ازطريق سازمان ملل وشورای امنيت 
که دنيا رابه دوقطب تصميم گيری نسبت به کشورھای جھان سوم  بدعتی درحقوق بين الملل خواھد شد

  .دتقسيم خواھد کر

  موقعيت مناسب براي خلع سالح شيميائي 
يد چرابايد کشورھا مبادرت به تول ،درحاليکه استفاده ازسالحھای شيميائی جنايت ضد بشريت شناخته شده

ھمين مسئله سوريه فرصتی است که شورای امنيت سازمان ملل   ؟!ويا تجھيز سالحھای شيميائی نمايند
مسلما کشورھارا موظف به ازبين بردن سالحھای شيميائی خود بکند ھرچند که ھمه باتصميمی کلی 

   .مريکا وتو خواھد کردآ

ليون يمريکا درجنگ ويتنام وبامصرف سم نارنجی ازبين برد که يک مآقبح استعمال سالحھای شمييائی را 
رجنگ نھا دآورد اين نسل به کسانی گفته ميشودکه پدرومادر آنامی را کشت ونسل ھاھبونی رابه وجود ويت

نھاھم گرفتاردرد سرطان ومعلوليت ھای  جسمانی وذھنی آکه مريکائيھا شده اند آويتنام گرفتارسم نارنجی  
  .ميباشند

چرانبايد قبول كنيم كه عدم توجه ورسيدگي سازمان ملل به مصرف سالح شيميائي عليه ايران توسط 
مريكا صورت گرفت جواز استفاده ازاين سالحهاست  اگربه مسئله ويتنام واستفاده آعراق كه بااطالع 

نجي رسيدگي ميشد مسلما جسارت دراستفاده ازسالح اتمي هم ازجانب دولتها مريكا از سالح نارآ
   .ل ها كاسته ميشدبوهم ر


