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تجاوز به کشور مستقل سوريه نقض منشور ملل متحد است
دروغگوئی و جعل اسناد برای تجاوز به سوريه جنايت جنگی است

مطبوعات متصل به ناتو و سازمانھای امنيتی امريکا ،اسرائيل ،انگلستان و به يک کالم ناتو با صحنهسازی و تعزيه-
گردانی مدعی شدند که "رژيم اسد" به بمباران کيميائی مردم خانشيخون در استان ادلب دست زده است .پردهھای
تلويزيون و اخبار در سراسر جھان صحنۀ پخش تکاندھندۀ تصاويری شد که کودکان سوريهئی را به کام مرگ میکشيد.
تا احساسات مردم جھان تحريک شود و زمينهای ايجاد کند تا تروريسم جھانی به سرکردگی امريکا و ھمدستی ترکيه،
عربستان سعودی ،قطر و ناتو کودکان سوری را به بھانۀ حمايت از حقوق بشر نابود کنند .فوراً نمايندگان بزرگترين
جاعالن تاريخ بشريت فعال شده و تقاضای اجالس شورای امنيت ملل متحد را کردند که در روز چھارشنبه ١۶
فروردين ]حمل[ برگزار شد .در اين اجالس نمايندۀ امور خلع سالح در ملل متحد ،در سخنرانی خود در جلسۀ شورای
امنيت گفت" :اگر اين حمله کيميائی ثابت شود ،بزرگترين حمله پس از تھاجم کيميائی به غوطه دمشق خواھد بود .وی
افزود اين سازمان آماده است ھيأتی را به خانشيخون برای بررسی حملۀ کيميائی صورت گرفته و شناسائی عامالن آن
اعزام کند".
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نمايندۀ دائم چين در شورای امنيت در تأئيد اظھارات نمايندۀ امور خلعسالح در ملل متحد تأئيد کرد" :ما اجرای تحقيقات
جامع و کامل در مورد تھاجم کيميائی در خانشيخون در سوريه را تأئيد میکنيم".
خانم دلقکی به نام "نيکی ھيلی" که با قساوت قلب سخنرانی میکند و بازيگر ماھر دولت امريکاست در حالی که
تصاوير کودکان کشته شده در اثر حملۀ گاز سمی را نشان میداد ،ھنوز مسؤول اين حمله روشن نشده ،ھنوز تحقيقات
در اين زمينه صورت نگرفته تھديد کرد" :اگر شورای امنيت واکنشی نشان ندھد ما رأسا دست به عمل می زنيم")تکيه
از توفان( .نمايندۀ دولت امپرياليستی فرانسه در شورای امنيت اظھارات روسيه را مبنی بر اين که نيروی ھوائی رژيم
سوريه انبار تسليحات کيميائی مخالفان را بمباران کرده است ،رد کرد .وی گفت" :توجيھی برای چشم پوشی از اقدامات
ھولناک صورت گرفته در سوريه وجود ندارد".
نمانيدۀ انگلستان در شورای امنيت نيز به کارگيری حق وتو توسط روسيه و چين را پيامی برای تشويق بشار اسد دانست
و گفت تمامی عالئم تأئيد میکند که رژيم سوريه تھاجم کيميائی به ادلب را اجرا کرده است)تکيه از توفان-کدام
عالئم!؟".
انسان از اين ھمه دروغ و توحش در شگفت میماند .اين حاميان داعش بر اين نظراند تا تنور داغ است بايد نان را پخت
و منتظر تحقيق و بررسی نشد .نمايندۀ انگليس مانند آدم طلبکار اعالم کرد" :روسيه بايد به طرفھائی که خواھان انجام
تحقيقات جامع درخصوص حملۀ ادلب ھستند ،بپيوندد و افزود" :شواھدی مبنی بر اين که طرفی غير از رژيم سوريه در
حملۀ خانشيخون دست داشته باشد ،وجود ندارد") .تکيه از توفان( .نمايندۀ دولت انگليس البته تالشی ندارد تا اين شواھد
غيرقابل انکار را علنی کند تا جای شکی باقی نماند.
اين سياست قصاص قبل از جنايت شبيه اقدامات کالين پاول وزير وقت امور خارجۀ امريکا در شورای امنيت ملل متحد
بود که با ھمين صحنهسازی و عرضۀ تصاوير جعلی و امريکا ساخته به عراق حمله کرد و يک ميليون عراقی ھمراه با
کودکانشان را به قتل رساند .ھنوز تحقيقاتی صورت نگرفته ،ھنوز مسؤول اين جنايت روشن نشده ،امريکا دستور
تجاوز به سوريه را که يک کشور مستقل با حکومت رسمی و عضو ملل متحد است صادر کرد .خانم "نيکی ھيلی" در
تھديد خود به صراحت گفته بود که ما منتظر تحقيق و تصميم شورای امنيت که به ما وکالت دخالت دھد نمیمانيم و به
سوريه حمله میکنيم .به اظھارات وی بار ديگر توجه کنيد" :اگر شورای امنيت واکنشی نشان ندھد ما رأسا دست به
عمل می زنيم" .دست به عمل زدن بدون تصميم ملل متحد ،نقض آشکار منشور ملل متحد و جنايت جنگی است .در
اينجا امريکا و انگلستان در نقش دادستان ،قاضی ،پوليس و وکيل مدافع به طور ھمزمان ظاھر می شوند و ترمپ حتی
تا جائی پيش میرود که نيازی به پرده پوشی و يا ارائۀ استدالالت حقوقی نيز نمیبيند .وی داليلی ارائه میدھد که با
توسل به آنھا میشود دنيا را به خاک و خون کشيد:
"امشب من از ھمۀ کشورھای متمدن می خواھم که به دنبال پايان دادن به قتل و خونريزی در سوريه باشند).راستی اين
دولتھای متمدن چندتا دولت ھستند-توفان(.
حمالتراکتی به سوريه در راستای تأمين امنيت ملی و حياتی امريکا صورت گرفته است.
بشار اسد از گاز سارين برای کشتار مردم سوريه استفاده کرده است.
جای ھيچ بحثی نيست که سوريه از تسليحات کيميائی ممنوعه استفاده کرده است.
سالھا تالش قبلی برای تغيير دادن رفتار اسد شکست خورده است)".ھمه جا تکيه از توفان(.
اين چندمين بار است که بعد از جنگ جھانی دوم امپرياليستھا به چنين جنايتی دست میزنند .اين اقدام در کوزوو،
عراق ،ليبيا و اکنون در سوريه اجراء شده است و وقتی حرمتھا شکست ديگر نيازی به توجيه و پروندهسازی ھای
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مصنوعی نيز نيست .قانون جنگل و حق با قويتر است در جھان به صورت اجراء درخواھد آمد .اين اقدام تجاوزکارانۀ
امريکا با دانائی به اين که ھمين گاز را در نزديکی دمشق جھادگرايان داعش و النصر به ضد ارتش سوريه و مردم
عادی به کار گرفته بودند و کشف آن مانع از اين شد که اوباما از خط قرمز عبور کند ،نشانۀ آن است که دولت ترمپ
سياست گستاخانهتری را در جھان در پيش گرفته است .وی مانند بولدزری که ترمزش بريده است عمل میکند .آش به
قدری شور بود که حتی نمايندگان جاپان و ايتاليا و مصر نيز ناچار شدند به صورت عمومی صحبت کنند .آنھا چنين
گفتند" :نمايندۀ دائم جاپان در شورای امنيت گفت بايد تمامی مرتکبين سالح کيميائی محاکمه شوند.
نمايندۀ دائم ايتاليا در شورای امنيت خواھان صدور قطعنامۀ شورای امنيت در مورد تھاجم کيميائی در ادلب شد.
نمايندۀ دائم مصر در شورای امنيت گفت قاھره به کارگيری سالح کيميائی از طرف ھر کسی که باشد را محکوم میکند
به ويژه اگر عليه شھروندان به کار گرفته شود".

بازيگری و صحنه سازی نمايندۀ امريکا مانع از آن نشد تا نمايندۀ شجاع کشور بوليوی در مقابل وی قد علم کند و
سياست جنايتکارانۀ امريکا را افشاء نمايد .اين اقدام دولت بوليوی پژواک مھمی در امريکای التين دارد و پردۀ
دروغھای امپرياليسم را در ھم میشکند .دول روسيه ،چين ،ايران ،سوريه ،لبنان ،بوليوی ،ونزوئال و ھمۀ متحدان آنھا
و ھمۀ نيروھای مترقی ،آزاديخواه ،کمونيست ،دموکرات و بشر دوست در جھان به افشای اين تجاوز وحشيانه مبادرت
کردهاند و طبيعی است که اين دروغ نمیتواند دوام داشته باشد .دشمنان بشريت و حاميان تجاوز و بربريت و مزدوران
سازمانھای جاسوسی در کنار ترمپ ،اردوخان و داعش ايستادهاند.
نمايندۀ بوليوی در جلسۀ شورای امنيت عنوان کرد که واشنگتن با اين حملۀ خودسرانه به سوريه منشور ملل متحد را
نقض کرده است وی ھمچنين اتھامات دروغين واشنگتن برای توجيه حملۀ نظامی به عراق را در جلسۀ شورای امنيت
ملل متحد يادآوری و تأکيد کرد که با اقدام يک جانبۀ امريکا در سوريه مخالف است .او گفت» :روزی کالين پاول روی
ھمين صندلی شورایامنيت نشست و دربارۀ عراق و اين که سالح کشتار جمعی دارد به ما دروغ گفت«.
دولت امريکا و انگليس که به تجاوز خويش به سوريه آگاھند مدعی شدند که آنھا نيازی به تحقيقات ملل متحد ندارند،
زيرا سازمان جاسوسی اسرائيل و يک منبع ديگر امنيتی آنھا را در جريان گذارده و مدارک الزم را به آنھا دادهاند .اگر
اين دروغ را بپذيريم پرسش اين است که چرا اين مدارک را منتشر نمیکنيد تا دست دولت سوريه رو شود .آنھا می-
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توانند حتی بعد از تجاوز خويش اين اسناد را منتشر کنند .واقعيت اين است که سندی در کار نيست .جالب اين است که
شھود از پرتاب راکت صحبت می کنند و امريکا از بمباران ھوائی .محل "اصابت بمبھای ھواپيماھای سوريه" ولی از
يک سوراخ کوچک بزرگتر نيست .تازه در ھمين سوراخ که بايد نتيجۀ اصابت بمب باشد تاراکت ،يک تصوير از پوتين
را گذارده ،عکس گرفته و به سر آنتنھا فرستادهاند .شواھد ثابت میکنند که اين گاز از طريق دولت ترکيه و حمايت
سازمانھای جاسوسی آن کشور به دست داعش رسيده و آنھا آن را با راکت به خانشيخون پرتاب کردهاند .آقای ميشائيل
لودرز کارشناس معتبر المانی در امور خاورميانه در يک برنامۀ تلويزيونی در کانال دوم تلويزيون المان به
تاريخ ٢٠١٧/٠۴/٠۶تحت نام "پيرامون گاز سمی در سوريه -تبليغات ،اردوخان و پوتين" سخنرانی کرد و نشان داد که
استفاده از گاز سمی سارين نخستين بار توسط جبھه النصر که ھمان جبھه القاعده با نام جديد برای رد گم کردن است در
ھمکاری با سازمان جاسوسی ترکيه)ميت( مورد استفاده قرار گرفته است .افشای اين سند در تاريخ  ٢٠١٣توسط
سازمانھای جاسوسی امريکا و انگلستان مانع اجرای تصميم اوباما برای عبور از "خط قرمز" و تجاوز به سوريه شد.
حال ھمين اقدام مجدداً به اسد منتسب میشود در حالی که وی اساسا ً منفعتی در به کار بردن گاز سارين ندارد ،زيرا
ارتش ملی سوريه در حال پيشروی است و تروريستھا در تمام جبھهھا شکست خورده و بیاعتبار شدهاند .با بمباران
غيرقانونی کشور سوريه که نقض آشکار منشور ملل متحد است و از باالی سر شورای امنيت صورت گرفته است،
متحدان امپرياليسم امريکا که از ھمان جنس وی ھستند با اين اقدام غير قانونی و ضد بشری دولت ترمپ موافقت کرده و
برای وی دست زدند و فاتحۀ ملل متحد و امنيت کشورھای کوچک را خواندند .حقيقتاً به بیشرمی و پوست کلفتی
خارقالعادهای نياز است تا کسی در مقابل دوربين و انظار صدھا ميليون مردم جھان دروغ بگويد ،منشور ملل متحد را
لگد مال کند و خود را محق جلوه دھد .مشتی نوکران حقير امريکا نيز خفت اين سرشکستگی و تأکيد بر دروغھای
امريکا را به جان میخرند و آ نرا بدون کم و کاست تکرار میکنند.
دول اروپائی "متمدن" و اعضای معدود "جامعه جھانی" از اين قماشند .نتانياھو اين جالد خلق فلسطين که خودش
مرتبا ً قطعنامهھای ملل متحد را به زير پا میگذارد و برای تصميمات اين سازمان ارزشی قايل نيست پيش از جلسۀ
ھفتگی کابينه در دفتر نخست وزير در اورشليم گفت" :اسرائيل از حملۀ امريکا به سوريه حمايت کامل دارد" و "اين
اقدام بر پايۀ داليل اخالقی و به دنبال وقوع صحنهھای دشوار ادليب ،و نيز به اين خاطر که تصريح شود استفاده از
تسليحات کيميائی ھزينه دارد)".تأکيد از توفان( انجام شده است که مورد تائيد اسرائيل است .روسيه اين اقدام را تحت
عنوان "اقدام خشونتآميز" محکوم کرد ،ولی ھمين اقدام ضد بشری و ضد منشور ملل متحد از جانب اياالت متحدۀ
امريکا ،از سوی کشورھای ديگر از جمله کشور "دموکراتيک و سکوالر" عربستان سعودی و ترکيه عثمانيستی که
حامی تروريستھا و مزدوران بينالمللی در سوريه ھستند ،مورد تقدير قرار گرفت .دولت ترکيه که تا ديروز واقعيت
حکومت اسد را مجدداً به رسميت شناخته بود و آمادۀ ھمکاری در سوريه بود ،بعد از اين تغيير روش دولت ترمپ با
يک پشتک و واروی شرمآور مواضع ديروزی خويش را تغيير داد و دوباره به ھمان مواضع داعشی گذشتۀ خويش
بازگشت .ترکيه نشان داد که تا چه حد خطرناک و غير قابل محاسبه و دسيسهگر در منطقه است .ترکيه با حمله به ايران
به عنوان "پارسيان" پايش را در راه تجزيۀ ايران در جای پای اسرائيل قرار میدھد ،با نتانياھو ھمصدا میشود و با اين
روش با نزديکبينی سياسی گور ترکيه را میکند و اين کشور را به منجالب تجزيه و جنگ داخلی میکشاند .سياست
اخير ترکيه به ما میآموزد که ھمه چيز بر اساس قھر تعيين میشود .تا موقعی که زورش نرسد سر به راه میگردد و
وقتی احساس گردنکلفتی بکند ھار گشته و به در و ديوار میزند .ھم در درون مردم را سرکوب میکند و ھم در بيرون
متجاوز است.
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تبليغات به ضد سوريه اشکال مشمئز کنندهای به خود گرفته است .مخبران مزدور حتی از خندۀ سخنگوی دولت رسمی
سوريه در ملل متحد نيز پرونده میسازند .خبرنگار شبکۀ تلويزيونی الجزيره وابسته به دولت متجاوز قطر که ھمدست
النصر)بخوانيد القاعده-توفان( و داعش است در پائين پلکانی در ساختمان ملل متحد در نيويورک از بشار جعفری،
نمايندۀ رسمی دولت قانونی سوريه در ملل متحد که از پلهھا پائين میآيد پرسيد» :آقای نماينده ،آيا شما دو بيمارستان در
حلب را بمباران کرديد؟"
آميز بچهگانه و مضحک مانند ھر انسان عاقل به خنده میافتد،
نمايندۀ سوريه در ملل متحد در برابر اين پرسش تحريک ِ
به اين دلقک جوابی نمیدھد و به راه خود ادامه میدھد .سازمانھای امنيتی فوراً از پوزخند تمسخر به ريش اين اوباش و
جاعالن خبری از "خنده سرد" نام میبرند و کليپی که از اين پوزخند به عنوان "خنده سرد" تھيه میکنند و در شبکه
مجازی قرار میدھند و خودشان تفسيری بر آن نوشته که ھمه از اين "خنده سرد" بھت زده شدهاند!! ؟؟ .سامانتا پاور،
نمايندۀ امريکا در ملل متحد ،خندۀ ھمتای سوری خود را "وحشتناک" توصيف کرد و اعالم کرد که گفت و گو پيرامون
کشتار ھزاران نفر غيرنظامی در حلب بر حاکمان سوريه ،و سران روسيه که حامی اين کشور ھستند ،ھيچ تأثيری
ندارد.
در کنار اين سرور و شادمانی نيروھای دستراستی آدمکشان جھانی ،اپوزيسيون وھابی-صھيونيستی-پنتاگونی ايران
قرار دارند که از يک ُسنت امريکاپرستی برخوردارند و تالش دارند ھرطور شده از امريکای "دنيای آزاد" و "دوست
ملت ايران" حمايت کنند.
آنھا از آزادی حلب رنج میبرند و جريانی صھيونيستی به نام "حزب کمونيست کارگری" که سخنگوی صھيونيسم و
امپرياليسم در ايران است ،وظيفهمند شد به دروغھای ترمپ و تقديرنامۀ نتانياھو و داعش بپيوندد .آنھا در تأئيد اين
جنايت ضد بشری و نقض حقوق ملل ،اعالميۀ ننگينی منتشر کردند که در آن بر دروغھای بیشرمانۀ ترمپ صحه
گذاردند و نوشتند" :روز پنجشنبه  ۶اپريل ،به دنبال کشتار مردم شھر خانشيخون سوريه در اثر حمله کيميائی رژيم اسد
که خبر آن با تصاوير کودکان خردسال قربانی گازھای کيميائی دنيا را تکان داد" .اين حزبک اسرائيلی زرع نکرده پاره
کرده است .خبری را که ھمه با ترديد تفسير کردهاند و دروغ بودن آن آشکار است ،اين حزبک اسرائيلی به عنوان خبر
موثق در دفاع از امپرياليسم منتشر میکند و در قالب "انساندوستی" نوع صھيونيستی میافزايد" :نفس حمله به پايگاھھا
و نيروھای نظامی رژيم اسد ،تا آنجا که به کشتار مردم منجر نشود ،قابل محکوم کردن نيست" و سپس با ھمان تئوری
اعی پارکابی با امپرياليسم و صھيونيسم به ميدان میآيد و مینويسد" :عامل اصلی جنايت و کشتار در سوريه رژيم
ارتج ِ
afgazad@gmail.com

۵

www.afgazad.com

اسد و متحدينش يعنی دولت روسيه و جمھوری اسالمی ھستند ،اما قطب مقابل جنگ داخلی در سوريه ،داعش و ديگر
نيروھای اسالمی وابسته به ترکيه و عربستان و مورد حمايت دولت امريکا نيز به ھمان اندازه ارتجاعی و
جنايتکارند")تکيه ھمه جا از توفان( .به ديگر سخن صدور مزدوران تروريسم به سوريه توسط ارتجاع جھانی "جنگ
داخلی" است و عامل اصلی جنگ نه دخالت امپرياليسم ،صھيونيسم و وھابيسم و پانترکيسم در منطقه ،بلکه حاکميت
رژيم بشار اسد که کشوری مستقل و نمايندۀ مردم سوريه است ،میباشد .روشن است که اگر بشار اسد متکی بر مردم
کشورش نبود يک ھفته ھم در مقابل اين فشار جھانی دوام نمیآورد .وی  ۶سال با اتکاء بر مردمش با ارتجاع جھانی و
عمالشان از جمله عمال سوريهئی سازمانھائی نظير ھمين "حزب کمونيست کارگری صھيونيستی"ھا میرزمد و
پيروزی از آن وی است .آکروبات بازیھای پيروان منصور حکمت که گويا عامل اصلی جنايت و کشتار در سوريه،
رژيم اسد و ...ھستند ،اما قطب مقابل ...نيز به ھمان اندازه ارتجاعی و جنايتکارند" بيشتر موجب پوزخند است .اين
حزبک برای تسکين اعضای فريب خورده و در ماندهاش دو تا علت اصلی کشف کرده است .يکی اسد ،روسيه و
جمھوری اسالمی و ديگری داعش و ديگر نيروھای اسالمی وابسته به ترکيه و عربستان که تنھا مورد حمايت امريکای
"بیطرف" ھستند .اين حزب حتی ادعای امريکا که خود را يک طرف دعوا میداند را نيز قبول ندارد و اين نزاع را به
دخالت مستقيم امريکا ربط نمیدھد .کشف ديگر اين حزبک صھيونيستی در ايران از جمله غيرامپرياليستی بودن
ماھيت امريکاست که گويا فقط سياستھای وحشيانه و ارتجاعی دارد که آنھم ماھوی نبوده ،گذرايند و نبايد موجبات
نگرانی خلقھا و طبقۀ کارگر را فراھم نمايند .مجاھدين خلق يکی ديگر از ارکان خرابکاری و ھمدستی با داعش در
منطقه است .آنھا نيز مانند حزبک منصور حکمت تمام دروغھای عربستان سعودی و اسرائيل را تکرار میکنند.
صميميت آنھا فقط در اين است که به صراحت بيان میکنند که در جبھه امپرياليسم امريکا قرار دارند ،دو دوزه بازی
آکروباتيک مبارزه "جبھه سوم"یھا که میخواھند ھمزمان ھم رژيم جمھوری اسالمی
نمیکنند و به بازی عوامفريبانه
ِ
را سرنگون کنند و ھم امپرياليستھای امريکا ،ناتو ،عربستان سعودی ،قطر ،امارات متحده عربی ،صھيونيسم ،ترکيه
عثمانيسم ،داعش ،النصر ،القاعده و ...اعتقادی ندارند .مردم ايران بايد ھشيار باشند و بدانند که نقض حقوق ملتھا ،نقض
حق حاکميت ايران و ساير ملل ،نقض استقالل ايران و تماميت ارضی ايران نيز است و اين دستآودردھا ربطی به
جمھوری اسالمی ندارد .سياست امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه موجوديت ھمۀ ممالک غير متعھد را به خطر می-
اندازد.
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