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وريه  درس ردگ رج وباد ه رج جهانيم  
  حقوقدان -اميرفيض

تفاسير واخباری که دررابطه با سوريه وبکاربردن سالحھای شيميائی مصرف شده است عموما در 
   .دوجريان بازتاب دارد

نچه که درتصاويرويدوئی ديده ميشود آيا آيا اساساسالح شيمائی مصرف شده است وياخير وآيکی اينکه 
  .اين مورد درماموريت ھيئت اعزامی از سازمان ملل متحد قراردارد ؟ساختگی است

مورد  ناي ؟ندم به استفاده ازسالح شيميائی شده ايا دولت سوريه ويا شورشيان مقدِ آجريان دوم اينست که 
   .يت نيستکه نميتواند ازمورد اول جدا باشد درقطعنامه شورای امن

که درجريان ھستم مورد نجا آاما مطلبی که تکيه گاه اين تحريراست ارتباطی به دومورد باال ندارد وتا 
   .قرار نگرفته استچندان مورد توجه مفسرين  اين تحرير

  بعنوان يك فضول  آمريكا دخالت 

 ل استفاده ازسالحبه سوريه بمناست احتماآمريکا درمسئله سوريه چيزی که درصدر اخبارقراردارد حمله 
   .شيميائی است

ت نهم به صورآدردخالت اجرائي آمريكا نخستين ابهام سوال برانگيز اين است كه صالحيت 
؟ كدام عهدنامه بين المللي ويا مصوبه شوراي امنيت سازمان حمله نظامي به سوريه چيست

   ؟قائل شده است آمريكا يا ماموريتي رابراي  ملل متحد چنين صالحت و

يا حقوق سياسی آ؟ پارلمان انگيس برای خودداری ازحمله به سوريه ويا فرانسه ازچه باب استتصميم 
کشورھا اجازه ميدھد که کشوری بدون موافقت شورای امنيت سازمان ملل به کشورديگری حمله کند که 

اکز البته که خير زيرا تصميمات دول ويا مر؟ موضوع برای کسب اجازه به پارلمان کشيده شده است
   .نجمله منشورسازمان ملل باشدآ نھا نميتواند برخالف عھد نامه ھای بين المللی ازآقانونگزاری 

چگونه فرانسه  ؛فرانسه نداردپارلمان  درفرانسه که رئيس جمھور برای اعالن جنگ نيازی به تصويب 
دراجھت خومادگی آعالقه وی امنيت که خود ازاعضای اصلی شورای امنيت است بدون تصويب شورا

    .حمله به سوريه اعالم ميکند

ا يآ> من مطمئن ھستم که دولت بشاراسد ازسالح شيمائی استفاده کرده< :ميگويد آمريکا وزيرخارجه 
به استناد  آمريکا اطمينان ايشان ميتواند جايگزين تصميم شورای امنيت سازمان ملل باشد وبعد ھم 

  سوريه رامتالشی سازد؟ اظھارات وزيرخارجه اش



 حقوقدان -اميرفيض -باد ھرج ومرج جھانیسوريه در گرد                                                  ٢ برگ  ٢٠١٣/٠٩/٠۴، چھارشنبه

ی چه معنائ ،وکشف حقيقت به سوريه اعزام شدهينکه ھيئتی ازجانب سازمان ملل متحد برای رسيدگی ا
وانگليس وفرانسه ھريک آمريکا دارد جزاينکه سازمان ملل تنھا مقام صالحيت دار درموضوع است واال 
مانطور که ھ  .نھا عمل مينمودندآمستقال يک ھيئت رسيدگی به سوريه اعزام ميکردند وبرطبق گزارش 

عراق راويرانه  ،درمورد داشتن سالح ھای کشتار جمعیآمريکا به استناد گزارشات سازمان اطالعاتی 
  .ساختند

نھا ھم به محل اعزام آدرحاليکه سازمان ملل بنا بروظيفه ای که دارد به اعزام ھيئت بازرسی اقدام کرده و
 اعزام کشتی ھای اتمی وموشک اندازھای قویدرمقام تھديد به عمليات جنگی باآمريکا شده اند چرابايد 

  ؟خط سيری بغيرازسازمان ملل متحد اتخاذ کند

 ی امنيت اين سازماناتنھا شور< :قای بان کی مون دبيرکل سازمان ملل گفتآشھريور  ١٢روز سه شنبه 
ر صاد ست که ميتواند مجوزھرگونه توسل به خشونت رابه دليل حمله شيميائی ادعا شده درحومه دمشقا

  >کند

 تورسد با ليه کشورسوريه مبادرت کند مگرعيعنی ھيچ کشوری نميتواند خودسرانه به اقدامات نظامی 
   . [!]شورای امنيت

علنا مدت حمله وکيفيت عمليات نظامی آمريکا چقدر باعث حقارت جامعه جھانی وسازمان ملل است که 
   .پس سازمان ملل متحد چکاره است ،عليه سوريه را اعالم ميکند

درمورد اينکه سوريه ازسالح آمريکا اظھارنظر فرمانده ناتو ويا رئيس جمھور فرانسه وانگليس و
 ودرمقابل گزارش سازمان ملل که به شورای امنيت ارجاع ميشود ،نظراست ،شيميائی استفاده کرده

   .پشيزی ازنظرحقوق بين الملل ارزشی ندارد

ابدا به لت خودش سالح شيميائی مصرف کرده ن نھاده شودکه دولت سوريه عليه مآحتی اگرفرض بر
وياکشورھای ديگر بطورمستقيم که منجربه واکنش نظامی بشود ارتباطی ندارد وھراقدامی آمريکا 

   .بجزمراجعه به سازمان ملل يک فضولی وعبورازحد است

اديدم رنامه رب !سوريه را تنبيه بکند يا نکند آمريکا يا آازسناتورھا نظرخواھی ميکند که آمريکا کنگره 
مان نه پارل ،آمريکاکه تصميم گيری دراين مورد باسازمان ملل متحد است نه کنگره حتی يکنفرنگفت 

   .انگليس

متوجه عهد جاهليت است كه رئيس قبيله اي با زيردستان خود مشورت آمريكا حركت هاي خودسرانه 
   .ميكرد وفرمان كشتار وغارت قبيله ديگرراميداد

جنگ  در ھای کشورھا تجديد خودسریاز ن سازمان ملل برای جلوگيری آومتعاقب تشکيل جامعه ملل 
   .دوم است جھانی اول و

الح يا سآنخست بررسی ميکند که  درجريان درست رسيدگی درمسئله سوريه قراردارد يعنیسازمان ملل 
ست ا ست که متھم دولت سوريهشيميائی مصرف شده است ياخيروسپس مرحله دوم رسيدگی براين پايه ا
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جائی برای دخالت سازمان  ،چراکه اگر متھم قضيه مخالفان دولت سوريه باشند ،يا مخالفان دولت سوريه
نجا نميکشد که تحقيق کند که کدام کشور آنرا محکوم ميکند وکارسازمان ملل به آاکثر ملل نيست حد

ت پرونده به شورای نوقآواگردولت سوريه متھم شناخته شود  ،مخالفان دولت سوريه رامجھزکرده است
  .امنيت برای تصميم ارجاع ميگردد

تصميم شورای امنيت است که معلوم ميکند کدام کشورھا بايد تصميمات شورای امنيت را تصدی کنند 
   .م گرددوتاچه حدی بايد چه عملياتی انجا

ھا واعالم  اين پيش بينی ھارا مقايسه کنيد بااعزام کشتی ھای مجھز به سالحھای دورزن اتمی وھواپيما
   .اينکه سه روز برای ويران کردن تمام  زيرساختھای سوريه کافی است

بی شرمی وعبور ازمرز انسانيت ومنشورسازمان ملل تا بدانجا کشيده شده که رئيس جمھوری ترکيه 
   .خيال ميکند که دعوت به عشقبازی است  حمالت محدود ترکيه راراضی نميکند><: ميگويد

حتی جامعه ملل اين چنين وقاحت ھا درزيرپاگذاشتن منشورسازمان ملل وعھدنامه درتاريخ سازمان ملل و
   .ھا ابدا سابقه ندارد

شرم وحيا وحتی  کشورھای غربی درسازمان ملل  بوضوح،ھرج ومرج وخودسری  تنھا سوريه نيست
حانه بھانه تررويسم حمله ميکند ووقيه ب فقير فريقائیآاحتياط راھم ازبين برده است فرانسه به يک کشور 

   .کمک کنند )فرانسه( ھم از ھمه کشورھا ميخواھد که به او

که  نقدر وقيح استآو مرتبا با ھواپيماھای بدون سرنشين مردم پاکستان رابنام تروريست ميکشدآمريکا 
    .حق دارد برای امنيت خودش اين کارھارابکند آمريکا ادعا ھم ميکند که 

زادی خواھی ودمکراسی افرادی رابدون محاکمه وصرفا بنظروحدس آيشود يک دولت مدعی خرچطورمآ
ق بامنشورسازمان ملل بمده منطآواقعا اين عمل که بصورت عادی وبرنامه منظم در ،خودش کشتار کند

  !؟واعالميه جھانی حقوق بشراست

آژانس اتمی  ؟دارد آمريکا درھمين ايران اساسا مسئله فعاليت ھای اتمی ايران چه ارتباطی به  
ژانس است که به شورای امنيت آن آوگزارش نھائی  ،الغير ،ناظرومسئول قضيه بطرفيت ايران است
ت بتصميم شورای امنيت نس اينکه واکنش و کما روشن ميکند اسازمان ملل خواھد رفت وتکليف ايران ر

   .به عدم ھمکاری ايران به تحريم ھای شورای امنيت منجرشد

ر وآن کشورحق دارند تحريم ھای شوک آومتحدان  آمريکا ه استناد کدام عھدنامه بين المللیديگر چرا وب
   ؟ومخرب که ملت بی گناه ايران رابه مشقت زندگی کشيده است  به ايران تحميل کنند

  ؟يا اگرھمين خودسری ھا وعھد شکنی ھارا چين وياروسيه  اعمال ميکردند دنيای غرب تحمل مينمودآ

   .ن برای ھمين است که جلوی اينگونه تجاوزات به کشورھا گرفته شودآسازمان ملل ومنشور 
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وعدم اعتناء به عھدنامه ھای  گشکار وخودسری کشورھای بزرآ يا کشورھائی که درمعرض اين تجاوزآ
 گبين المللی برای ھميشه ساکت خواھند ماند ويا با عدم تحمل ونشان دادن عکس العمل دنيارابه يک جن

   ؟کشيدد نجھانی ويا الاقل جنگی وسيع وھمه جانبه خواھ

ھواپيما بيشتر  ١٠٠سوريه   ؛دريک مصاحبه گفت آمريکا زمينی  یدربرنامه ای ديدم که فرمانده نيرو
قابل استفاده است وتمام فرودگاه ھا  وساختارھای نظامی واقتصادی سوريه  ۵٠ن تعداد فقط آ ندارد واز

که سامانه ھای ضد  دوقتی خبرنگارپرسي .بکل ازبين خواھد رفت کا آمريکی بايک حمله ھواتی وموش
تاب مقاومت درمقابل قدرت موشکی ی ھوائی سوريه چه ميشود  فرمانده مزبور بالبخند گفت ھيچ کشور

   .راندارد تا  چه رسد به سوريه آمريکا 

نيابتی ازجانب کشورھای عربی خوب کشوری بااين ضعف نظامی ودرگيری دوسال ونيم بامخالفان مسلح 
ن قدرت وبی پروائی وبنا حق وبدون مجوز قانونی مورد حمله آ باآمريکا واروپائی چرابايد بوسيله 

   ؟؟ واقعا نام اين عمل جز وحشيگری چه ميتواند باشدقرارگيرد

يمائی ش وريه بوسيله سالحنميتواند تحمل کند که مردم بيگناه سآمريکا گفته شد که آمريکا درکنگره 
   .بشوند کشته 

 ،ماررسمی دولت عراقآروزنامه گاردين) وطبق (تحمل کرد وسالح شيميائی به صدام داد آمريکا چگونه 
ائی کرد  وبراساس گزارش يبار عراق به ايران وشھرھای مختلف حمله شيم ٣۵٠ساله ٨ درطول جنگ 

يلومتری غرب ايالم مورد حمله ک ۵٠منطقه کردنشين ھالله در ١٣۵٩ديماه  ٢٣ھای سازمان ملل در
 ١٣۶٢درسال  ابگ، تن، موسيانمنطقه ساوجی درمريوان ١٣۶١شيمائی عراق قرارگرفت ودرسال 

سردشت وحلبچه مورد  ۶۶ودرسال  دمورد رسي ۴۵حمالت شيمائی عراق وسيع ترشد ودرمجموع به 
 ١٠٠زندگی ميکنندو ھزارمجروح شيمائی درايران  ۴٠٠درحال حاضر  حمله شيمائی قرارگرفت

دکترشھريارخاطری مديرروابط بين الملل انجمن  ؟ھزارنفرازمجروحان شيميائی جان خود راازدست داده اند
ساله  ٨ازبازرسان سازمان ملل  درطول  هک ماریآحمايت ازقربانيان سالح شيميائی گفته بود که براساس 

                  .گاز صابن مصرف کرده اسـت تن ۴٠٠تن گازسارين  و ۶٠٠تن گازخردل و ١٨٠٠، عراق جنگ
  )٢٠١٢وريل آ ٢٩سی   –بی  –بی (

 اختيار در آمريکا حلبچه بوسيله سالحھای شيميائی که ازطريق  ردنشينشھرک ۶۶اسفند سال  ٢۶در
ليات مزبور بنام علی شيميائی نفر کشته شدند که فرمانده عم ۵٠٠٠صدام قرارگرفته بود بمباران شد و

  ؟عراق راموشک باران کردآمريکا  کدام واکنش رانشان داد؟ آمريکا . موسوم گشت

شايد کمتربدانند که تنھا فردی که موضوع استفاده صدام حسين ازسالح شيميائی عليه حلبچه = حاشيه 

نرا آورد او ھمچنان آی ادله س –بی  -بی عبدالرحمن قاسملو بود  که ھرچه خبرنگار رابکل تکذيب کرد
  ( پايان حاشيه)    .             چراکه قاسملو ازصدام برای جنگ عليه ايران کمک ميگرفت ؛تکذيب کرد

عراق راھم ازنظراطالعات وھم تجھيزات جنگی عليه آمريکا ساله عراق وايران  ٨درتمام مدت جنگ 
   .تراف کرده اندن اعآئی به آمريکاايران سرپرستی ميکرد حقيقتی که بارھا مقامات 
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ھزارايرانی  ١٠٠ميتواند تحمل کند که آمريکا نسبت به جنايات شيميائی دولت صدام به پشتيبانی  آمريکايا آ
عليه  آمريکا ری چون آ ؟؟ھزارنفرمجروح شيمائی باشند ٣٠٠دراثرصدمات سالح شيميائی کشته شوند و

ه بآمريکا واکنون ھم  ائی مصرف ميکردعليه ايرانيان سالح شيميآمريکا ايران بود وصدام به نيابت 
   .نيابت ازجانب اسرائيل عليه سوريه است

 >ديگر سوريه ومصر خطری برای اسرائيل نخواھند بود<  :روزنامه معروف اسرائيلی معاريو نوشت
   .البته ازصدقه سراسرائيل

مقام خود بود به در ٢٠١٢خانم ھلن توماس رئيس اداره واطالع رسانی کاخ سفيد که تا ھفتم ژوئن سال 
دھه کارخودرابااين عبارت نشان  ۶تجربه < :> طی مصاحبه ای گفتديترويت فری پرسپايگاه خبری <

  ١>کنگره وکاخ سفيد و ھاليود ووال استريت تحت مالکيت وحکومت اسرائيل اداره ميشود ؛ميدھم

فتن سالح ھای شيمائی دلش برای مقتولين ويامجروحين ناشی از بکارگرآمريکا مقصود اين است که 
   .نسوخته است بلکه اين واکنش ھا برای تامين امنيت اسرائيل است

  به شوري قضيه نگاه كنيد 

 رنج گاھند وآازاين تجاوزھا وبی قانونی ھا  آمريکاوبرخی ازشخصيت ھای سياسی ومذھبی آمريکا مردم 
 ١٣٩١ئی کرکوک بود درسال آمريکاسال حاکم  ١٠مشاورژنرال ادنبرو که  >امااسکافقای <آ ،ميبرند
بازخواست نميشوند بمناسبت  ،انگلستان وآمريکا  ،تالتيکآھيچکدام ازمقامات دوسوی چرا< :نوشت

   >؟حمله بدون مجوزقانونی وبرنامه به عراق

پرس يلينوی درمصاحبه با <حقوقدان بين المللی واستاد حقوق بين الملل دردانشگاه ا رقای فرانسيس بويلآ
> گفته ما دردادگاه مالزی بوش وبلر رابه اتھام جنايت جنگی وجنايت عليه صلح وبشريت وھمچنين تودی

ماده دستگيری بوش بوديم که آنسل کشی درفلوجه عراق محکوم کرده وحکم گرفته ايم ودرسوئيس 
 ٢٠١١ت جنگی کواالالمپورکه درنوامبردردادگاه جناي نھا ھمچنينآ .ازمسافرت به سوئيس صرفنظر کرد

قای بويلر سمت رھبری گروه دادستانی راداشت  موفق به صدور حکم محکوميت بوش آ تشکيل شد و
   .وبلر شده اند

ن عھدنامه بيآمريکا علت اينکه نميشود بوش وبلر رابه دادگاه الھه کشيد شايد اين باشد که  = حاشيه

  )پايان حاشيه(                                                           .المللی دادگاه الھه راامضا نکره است

گاه است که تھديداتش نسبت به ايران وسوريه ونيز آ قای باراک اوباما ميداند وآنھا را دقيقا آاينھا وامثال 
ولی بنوشته نيويورک تايمز  ،اقدامات نظامی عليه سوريه کامال خالف منشورسازمان ملل متحد است

   .وريه استزيرفشارسنگين اقدام نظامی عليه س آمريکا رئيس جمھوری 

  .اين فشارسنگين ھمانطورکه خانم ھلن توماس گفته چيزی جز اسرائيل نيست

                                                
د. شھستند خبرنگار بسيار شگفت زده آن ھنگام که شاھنشاه آريامھر در گفتگو با مايک واالس فرمودند رسانه ھای آمريکا در کنترل يھودی ھا  - ١

 ک-به راستی چرا حرف راست و درست عکس العمل وقيحانه دارد؟ حولی 


