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  حقوقدان -اميرفيض

 ن زمان تاکنون منقلبم  وآ که ازچند روز قبل خبری درخبرگزاريھای خارجی درباره سوريه خواندم 
 برخی ازنسبت به وشتن ن .فرصتی بين تحريرات بودم که با نوشتن مطلبی قدری سبک شوممنتظر

  .سرکوفتن که انسان بی حال بشود در نقدرآيا  و ؛داغ دل خالی کردن است و موضوعات مانند گريه کردن

درسوريه  آمريکاساله نيابتی  ۶ميليون انسان قطع عضو حاصل جنگ  ٣ طبق اعالم دفترسازمان ملل متحد
  .ھزارکودک وجود دارد ٨٠٠، ليونين سه مآاست  وازبين 

اثرجنگ قطع عضو شده  جمعيت در ن ازسه ميليو ؛ميليون جمعيت ٢٢کشوری با  ؛فاجعه ھولناکی است
دوان  اين چنين جنايت ھائی که در تکرار کی بشريت باھمه ادعای حقوق بشری اش ميخواھد از .است

قای آ ريادتان ھست که چند با .ن نباشدآ که ھيچ الاقل عامل موثر  ؟مغول ھم بی سابقه است جلوگيری کند
   .يان اعالم کردند که بشاراسد بايد برودوزيرخارجه اش با صدای بلند وقاطع به جھان اوباما و

بغدادی وسران داعش مالقات کرد وعکس گرفت وقول ھمکاری لسرکرده جانيان ايادتان ھست که کری با
 معاونت درجنايات درسوريه تلقی ميشود وبه اين معناست که اگر ،اين اعمال ؟را داد نھاآومسلح ساختن 

مد آاگرھم بوجود مي مد وآبوجود نمي داعش اوال ،نبود ن کشورآ وساير اقمار آمريکاحمايت وکمک مالی 
   .داعش امروزی  که مسلح به پيش رفته ترين سالحھای جنگی است نبود

  دارند که بشاراسد رئيس سوريه ن کشور اصرارآووزيرخارجه  آمريکامعلوم است که وقتی رئيس جمھور 
 و ،نجام شودقدرت ا اسد از ست سقوط بشارھمه امکانات خشونت وفشاررا فراھم ميکند که خوا برود

 رف بشاراسد ھم برای حفظ موقعيت خود درن طآ از، به پول وتسليحات مجھز ميکند الجرم داعش را
 در ميشود و جمھوری اسالمی ماليانروسيه وکشورش دست به دامان  امور در آمريکامقابل دخالت 

 انسان ھزار ٣٠٠با  سال جنگ با  کشتار ۶که  نجا ميرسدآنھايت يک مسئله داخلی با دخالت کشورھا به 
رام آ پا و کشوری سر يک کشورکامال ويرانه از ا وپ ميليون انسان بی دست و ٣و   وارهآليون يمسه  و

  .ويرانی وقطع دست وپا ادامه دارد و باقی ميماند وبازھم به اين اکتفا نميشود وھمچنان کشتار

  .>ساله بکل ويرانه شد ۵ھزارسال سابقه تاريخی  ۵حلب با يکی ازمفسرين نوشته است  <

  ي دست وپا نفريكنفرب 6ازهر

تقريب  بطورتن  ۶ھر از ،کل جمعيت سوريه کم کنيم از معلولين را ن ووارگاآ اگرتعداد کشته شدگان و
   .بی دست پا شده اندتن  يک

   ؟کودک بی دست وپا چه سرنوشتی خواھند داشت ھزار ٨٠٠يک کشوری  يا قابل تصوراست که درآ
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دلخراشی که واقعا ننگ جامعه بشريت  ازجريان سوريه گزارش بسيارئی آمريکايگ گزارشگر بين المللی 
   :ن اين استآده ح کرده است که فشرن کيفيت تسليح داعش را درسوريه تشريآ در است منتشرساخته و

د وحق داده شده که عمليات ھوائی محد آمريکابنا برتوافقی که با دولت سوريه وروسيه کرده به  آمريکا
ای سياسی دموکراتيک سوريه که مخالف اسد ھستند ھه عليه داعش درسوريه انجام دھد وھمچين به گرو

   ١. ياری برساند

ن کشور آ اقمار و آمريکاسبب شده که  ،نرا قبول کردهآھمين موافقت که معلوم نست چگونه دولت سوريه 
يا خريد  زرادخانه ھای کشورھای عربی و سالح ھای پيشرفته وامکانات تھاجمی ودفاعی کاملی چه از

 زاد ترکيه وآرتش اردن برای ا طريق ترکيه و انبوه از ،انبوهشوروی  يافته از ازجمھوری ھای استقالل
 و ،ميگيرد اختيار داعش قرار مرز سوريه وارد شد در مخالفان اسد ارسال دارند که ھمينکه از ساير

ن آيا کمک ھای غيرنظامی  به سوريه کنترل  ھا و ورود سالح از بعد ،ئیآمريکا بقول ھمان گزارشگر
ئيھا واسرائيلی ھا عمال آمريکاداعش ازطرف  بيتبدين تر و ،افتاد غيرممکن استکه بدست کی خواھد 

نھا باشد داعش را تقويت آنکه ايرادی متوجه آبدون 
    ٢. نظامی ميکنند

ازھمان گزارشگر سوال شد که راه خاتمه جنگ 
سوريه چيست  گفت فقط  تصميم به قطع کمک به 
داعش که تنھا ازطريق قطع کمک به مخالفان دولت 

   .سوريه ممکن است وبس

ھمان  ن درآراه مزبورممکن است موثری کامل درپايان جنگ داخلی سوريه باشد ولی مانع بروز مشابه 
حتی تصميم سران کشورھا به خودداری ازکمک به  د وکشورھای جھان نخواھد بو يا سوريه و کشور

  .نخواھد شدنھم درسطح واقعيت بازھم مانع تجديد وقايعی مانند داعش آ ،تروريستھا

                                               
مخالف اسد ھمگی زير پوشش ساتاليت و تلفن ھای سيار و درون ھای جاسوس و آگاھی ھای سری و استراتژيکی نيروھای  -١

خارجی آمريکا و کشور ھای فرانسه و آلمان و فرانسه ھستند و داعش زير نظر و با ماموران سيا و ماموران اداره امنيت 
  ک-حھمکاری آنان عمل ميکند. 

» وانت«ادی تويوتا ھای نو از نوع خرانه داری آمريکا در گزارشی پژوھشی اعالم کرده است شمار بسيار، بسيار زيوزارت  -٢
ور و اجازه وارد کردن اين وانت و کاميون ھايی که ويژه جبھه ساخته شده اند از سوی به سوريه حمل شده است و دست

مسئله حساسيت دولت روسيه را فراھم کرده و در پی بمباران کاروان ھای اين خزانه داری آمريکا داده شده است. اين 
اين مسئله آشکار است ولی ھرگز ھستند ميباشد. گرچه سنگين  وانت ھا که مجھز به سالح ھای ضد ھوايی و تيربار ھای

دکی الزم؛ کشوری يا سازمان ملل نسبت به حمل اين وسايل جنگی و اين ھمه تويوتا و مصرف بنزين و تعمير آنھا و لوازم ي
دن گروه داعش و شورشيان ضد بشار اسد را داشته است. خود نقش کليدی در مجھز کر آمريکاست. خود اعتراضی نکرده ا

ان آقای جورج دبليو بوش به دليل ايراد کوچک مزاين ميزان تويوتا اقتصاد ورشکسته تويوتا را که در پی اعتراض در خريد 
آمده » ِا بی سی نيوز«آگاھی و گزارشی که در سايت در   وعی تويوتا متحمل شده بود را رونق بخشيده است.در پدال ن

خواسته است تا آنان را در  ين شرکت سازنده اتومبيل جھانی است است مقامات ضد ترور آمريکايی از تويوتا که بزرگتر
رور است به سفارش ھای تويوتا که ھمگی در اختيار گروه ھای ت» اس يو وی«تنھا وانت بلکه تجھيز داعش ياری کند. نه 

ه داری به عراق، سوريه و ليبی و اردن رفته و سر از جبھه ھای ضد مقامات ضد ترور آمريکا و با ھم آھنگی وزارت خزان
ميگويد آنھا به عراق و سوريه رسيده است. تويوتا  ميگويد نميداند چطور اين وسايل مجھزتويوتا    سوريه در آورده اند.

طرح بدين منظور بوده است تا از رسيدن وسايل ساخت آمريکا به جبھه ھا را به خزانه داری آمريکا فروخته است.  اين 
اين پرسشی بوده گفته است  ABC در آمريکا بهعراق . سفير دريکا در اين جنگ ھا پنھان بمانخودداری شود تا دخالت آم

در عراق با صدھا و صد ھا راننده مانند تانک کارميکند چھار چرخ آنھا که ما ھمواره پرسيده ايم چطور اتومبيل ھايی که 
  ک-ح  از کجا می آيند.پيدا شده. اينھا 
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   تنها راه 

محکوميت  يعنی  محکوميت سران کشورھائی است که ازنيروھای مخالف دولتھا حمايت ميکنند ،تنھاراه
سازمان  منشور نکی وياجرای عھدنامه ھلس يعنی ؛امورکشورھای ديگر مداخله مينمايند کشورھائی که در

مگراينکه سران کشورھائی که  ين مھم انجام پذيرنيست وا کشورھا عدم مداخله در امور در ،ملل متحد
محکوم  مقصود از ؛جھانی محکوم شود نظر فجايع تروريستی مانند داعش را داشته اند از ت درنمعاو

لوده به فساد وسياست آاين جھان  شدن اين نيست که به مجازات زندان محکوم شوند که اين چنين امری از
د که مسئولين کشورھا با توجه به ن سبب ميشوآبلکه محکوميت جھانی واعالم  ،نميتوان متوقع بود

بی احتياطی واستفاده ازنيروھای غيرقانونی عليه کشورھا  دست  محکوميت ھای سران سابق کشور از
   .بردارند

جنايات الجزاير پذيرفت  گرچه  مسئوليت فرانسه را در ،قای اوالندا رئيس جمھوری فرانسه پس ازسالھاآ
ھمين اعتراف ميتوان يقين داشت که تجديد جنايات الجزاير انجام شد ولی بمالحظه  دير اين عمل بسيار

   .الاقل بوسيله رھبران فرانسه بعيد است

 کشور شکارآنشان ميدھد که اگرجامعه جھانی ازطريق سازمان ملل متحد دخالت ھای  یاين رويداد تاريخ
به بين ن جنآه ونيز داعش محکوم وبخاورميانه  سيا وآ و فريقا آ را درتجھيز بنياد گرايان اسالمی در ھا

  .دردخالت دروقايع مشابه خودداری کنند آمريکاتی آمل که روسای جمھور المللی بدھد يحت

ھای افراطی اسالمی را داشته باشد ه نطورکه ادعا شده قصد مبارزه با داعش وگروآ اقای ترامپ واقعآ اگر
به داعش  آمريکادرحمايت وکمک مالی وسياسی  آمريکابدون توجه به عملکرد سابق دولت  دنميتوان

  .ومعاونت درجنايات سوريه  موفقيتی حتی سطحی داشته باشد

 


