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  محكوميت ظاهري
  جمهوري اسالميبيانيه مسخره 

  حقوقدان -اميرفيض

ائی درجنگ ھای داخلی سوريه يسخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی دررابطه با مصرف سالح شيم
   :متن بيانه اين است ؛بيانيه ای داده که موضوع اين تحريراست

  >رابدون توجه به عامالن وقربانيان ان محکوم ميکندايران کاربرد سالح شميائی درسوريه <

   .ندازسالح شيمائی درسوريه مقصرميدا ايران وروسيه را دراستفاده ،لمانآاين درحالی است که کشور

  بيانيه مسخره 

  زيرا: ؛است جمھوری اسالمی بی پايه وبسيارمضحک بيانيه وزارت خارجه

مسخره  واين عمل يک کار ؛ائی را محکوم کرده استينفس عمل يعنی کاربرد سالح شيم ،يهبيان -١
 در ١٩٩٣ژانويه  سال  ١٣درتاريخ  که  زيرا کنوانسيون منع سالح شيمائی ؛بتمام معناست

جمله  از کشور ١٨٨جنبه اجرائی بخود گرفت ودرحال حاضر ١٩٧٧سال  پاريس فعال شد ودر
ائی يعمل کاربرد سالح شيم ،ھلند است ،نھم درالھهآ ند ومرکزدار نراآعضويت  جمھوری اسالمی 

ايران ھم  . بنابراين محکوميت چيزی که جنبه بين المللی دارد ومحکوم کرده است بسختی را قبال
محکوميت بوسيله بيانيه  ديگر ه وبتصويب مجلس ھم رسيده محکوم قانونی است ونرا امضاکردآ
   .دارد عمل لغو ومسخره است رابطه با موضوعی که محکوميت جھانی در

 ائی درسوريه تنھا ازجانب جمھوری اسالمی ويمالحظه داريد که مسئله استفاده ازسالح شيم -٢
 کشوری که کنوانسيون وين را امضا ١٨٨يا ميتوان گفت که ازآ ؛احتماال ترکيه محکوم شده است

البته که خير  زيرا  ؟ن عمل را محکوم کرده اندآکرده اند فقط جمھوری اسالمی وترکيه است که 
محکوم  قبال عمل مزبور را یائيی عضو کنوانسيون منع استفاده ازسالح ھای شيمھمه کشورھا

  .مکرر بی معناست در ومحکوميت مکرر کرده اند 

زمانی که کشورھا يک عمل خالف اصول وعھدنامه ھای بين  ،دقت دراين مورد ضروری است -٣
  .است  کل عمل را محکوم ميکنند ميکنند وبسيارھم متداول مالمللی را محکو

 در  يعنی نفس عمل بعالوه مرتکب ويا مرتکبين وتامين زيانھای زيان ديدگان  ،عملل محکوم کردن ک
 ائی را درجنگ سوريه محکوم کرده ياستفاده ازسالح شيم عملجمھوری اسالمی   وزارت خارجه حاليکه 

برده که  دقت وحساسيت الزم رابکار >نآ بدون توجه به عامالن وقربانيان<وصريح وقاطع وبا ذکر
نفس  محکوميت، متوجه مرتکب کشور استفاده کننده ازسالح  شيميائی درسوريه نگردد بعبارت ديگر

استفاده  اين چنين محکوم کردن با عدم توجه ويا منتزع ساختن عامل جنايتِ  و ؛عمل را محکوم کرده است
  .ضوابط حقوقی وعمل لغو ونقض غرض است ن خالفآازسالح شيميائی ومتضررين ومقتولين 
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ن آائی جلوگيری ازکاربرد ي، زيرا ھدف ازممنوعيت استفاده ازسالحھای شيمنقض غرض است -۴
امنيت بشری است والجرم محکوم کردن عمل مزبور منھای تامين  بوسيله کشورھا ودرنھايت 
تامين کننده غرض ) بيانيه وزارت خارجه جمھوری اسالمی( نآ مرتکبين ويا متضررين از

   .ائی نخواھد بوديکنوانسيون وين وسازمان منع سالحھای شيم

اينجھت مجرمين را شناسائی ومحاکمه ويامحکوم ميکنند  دادگاھای کيفری از وردآمثالش را ميتوان چنين 
دادگاھی حکمی که ميدھد درحکم بگويد فقط عمل روی داده شده  که مانع تجری مرتکبين بشود اگر

   ؟يا اين حکم مسخره نيستآد وحکم کاری به مجرم ويا زيان ديده ندارد محکوم ميشو

 و ھرجا محکوميت ھست محکوم و ؛است، ھمواره  متوجه عمل بعالوه شخص عامل محکوميت -۵
 . بيانيه وزارت خارجه جمھوری اسالمی که دور عامالن ومتضررين ازجرم ھم ھست متضرر از

   .ل حقوقی مباينت کامل داردده است با اصويجرم را خط بی توجھی کش

 ن است که متوجه قربانيان وآی به اعتبارتبعات يمياياساسا محکوم کردن استفاده ازسالح ھای ش -۶
ائی يواگر قرارباشد که محکوميت استفاده ازسالح شيم بطور کلی بشريت ميشود و نآزيان ديدگان 

ھمه تالشھای  ،ی محکوم بشودبايد استفاده ازسالح شيمائ چرا ،توجھی به قربانيان نداشته باشد
ائی يبين المللی وحساسيت جھانی درراستای توجه به قربانيان وزيان ديدگان ازمصرف سالح شيم

مده است که آاين نميشود که دربيانيه وزارت خارجه جمھوری اسالمی  است واقعا مسخره تراز
شيميائی را که سالھاست  نفس عمل استفاده ازسالح  ؟. پس به چی کارداريدکاری به قربانيان ندارد

 .محکوم کرده ايد

  

يند بسوريه راب ائی زده دريکودکان شيم ميشود چگونه ممکن است کشوری تصاوير ريانسان متح -٧
شرافت  ن قربانيان ندارد پس انسانيت وآوبعد ھم اعالم رسمی کند که جمھوری اسالمی توجھی به 

انسانيت وشرافت بشری انتظارداشت  ،یالمسازجوامع اھرچند نميتوان  ؟رفته است بشری کجا
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بيند وبعد ھم بگويد واعالميه جھانی بدھد که جمھوری ن تصاوير را بآولی نه درحدی که انسان 

  !ن نداردآاسالمی توجھی به 

 ن استآ بيانيه رساگرزيرا  ،است بگير مفھوم بيانيه وزارت خارجه جمھوری اسالمی عسس مرا -٨
متوجه اسد  استفاده ازسالح شيميائی  که جمھوری اسالمی واقف است که بھرحال اتھام جھانی

مل استفاده وبه ھمين دليل واھمه داشته که بگويد عااست مھوری اسالمی (ايران) ج روسيه و و
موارد  مورد از زيرا ؛گروھی که باشد مرتکبين محکوم ميباشند و کشور ھرازسالح شيميائی 

 .مھوری اسالمی استقبول وتوجه جرم به جاعالم 

   كنوانسيون بي مصرف

مقصود ازبی مصرف بودن کنوانسيون اين است که متن کنوانسيون طوری است که کشورھا درقيد 
اخالقی برای خودداری ازاستفاده ازسالح ھسته ای قراردارند وضمانت اجرای محکمی درمقابل عدم 

  .ائی وجود ندارديرعايت کنوانسيون منع استفاده ازسالح شيم

 ،. الجرمازطريق شورای امنيت ملی سازمان ملل قابل ظھوراست ،وضيح اينکه ضمانت اجرای کنوانسيونت
ی امنيت مواجه موضوع به شورای امنيت احاله نشود ويا بشود ولی با وتوی يکی ازاعضای شورا اگر
   .مختومه ويا قابل طرح شدن نخواھد بود ،نده تخلفپرو ،شود

کشته عراق  حمله شيميائی اثر درتن  ۵٠٠٠مطلب است درحلبچه حدود نمونه ھای برجسته ای مويد 
مريکا آ، زيرا مصلحت اصال موضوع به شورای امنيت نرفت ،مصدوم ناقص العضو شدندتن  ھزار ١٠و

  با عراق شرکت داشتند).. (مجاھدين خلق در ھمکاری نبود

 مريکایِ آ ت وشيميائی که عنوان برگ زرد را داش ليون ھا ويتنامی دراثراستفاده ازمواديويتنام م در
ليون ھا ويتنامی را کشت وناقص ين برای ريزاندن برگ درختان بود مآصرف مدعی م ،مصرف کننده

اعضای شورای امنيت  مريکا يکی ازآن آزيرا عامل  به شورای امنيت رفتاين جنايت ضد بشری  ،کرد
  .بود

 مسير اجرای عدالت دربلکه  ،اجرای عدالت براساس موازين وھدف اصلی کنوانسيون نيست نبنابراي
   .گم ميشود ی بزرگه بندی ھای سياسی کشور ھادست

  توضيح بيشتر

 ،درمورد سالح شيميائی اتخاذ گرديد ١٩٢۵نکه دراولين تصميم بين المللی که درسالھای توضيح بيشتراي
اين يک  ون آ انبار ائی مقيد شدند نه توليد ويکشورھا تنھا به عدم مصرف واستفاده ازسالحھای شيم

نميشود مصرف را ممنوع  لایرمصرف است ،بی ربطی بود زيرا ھدف ازتوليد تصميم وکنوانسيون بسيار
امضای  که به کنوانسيون)( با صدورقطعنامه ای ١٩۶٨صه درسال زاد گذاشت اين نقيآد ولی توليد را کر

ھنوز تکليف ولی  ،مشمول ممنوعيت گرديد ھم ائیيکردن سالح شيم انبار توليد و ،کشورھا رسيد
دی موجو روشن نشده وداشتند  انبار يی درسالحھای شيميا ١٩٢۵کشورھائی که بموجب کنوانسيون سال 

    .نھا دست نخورده باقی مانده بودآ
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شد وتمام  ١٩۶٨ت درکنوانسيون سال حاضربه قبول عضوي ٢٠٠٣تنھا دوکشور يکی ليبی درسال 

مريکا حاضرشد آگيری سوريه بودکه دراثرتھديد يائی خودرا زيرنظرسازمان ملل ازبين برد وديذخائرشيم
ر اينکا ئی امحاء کند ومريکاآمريکا ودريک کشتی آ نظر سالح شيميائی کشورش را زير که تمام ذخائر

    .مريکائی ھم قرارگرفتآ وموضوع مورد تائيد سازمان ملل وکارشناسان ؛ھم کرد را

بنابراين با وجود کنوانسيون منع توليد وانبارکردن ومصرف سالحھای شيميائی کشورھای جھان مملو 
   .ازسالحھای شيمائی است

که توليد وانبارکردن واستفاده ازسالح  ١٩۶٨اين اشاره ھم بجاست که دولت اسرائيل به کنوانسيون 
   .مده استآژانس بين المللی اتمی درنيآھمانطور که به عضويت  را ممنوع کرده است نپيوسته شيميائی

    

  

  

  

 


