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  یھای جنگ دروغ

  
  

در دوما به اثبات رسيده ولی غرب کماکان اين روايت جعلی را رھا » يميائیک ۀحمل«که مدتھاست عدم صحت  با اين

  .کند نمی

*****  

. يميائی در دوما ، شھری در کشور عربی سوريه صورت گرفته استک ۀ يک حمل٢٠١٨ پريلا ٧ادعا شد که روز 

ھای کف کرده که با  اين حادثه به ويژه کودکانی با دھان» قربانيان« دراماتيکی از  ھای ماين استريم تصاوير رسانه

ًين تصاوير تقريبا ھمگی توسط گروھی که به نام ا. شدند، را به طور گسترده پخش کردند شيلنگ آب شست و شو می

ھای غربی به عنوان يک سازمان حفاظت از مردم غيرنظامی  اند که از طرف رسانه شھرت يافته» خود سفيدھاکالھ«

  .شوند تھيه شده بود معرفی می
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 از طرف بريتانيا و  تعليم و  ھستند که توسط انگليس  انگليسMI6ای از  در اصل شعبه» کالھخود سفيدھا«ولی اين 

  ، فرانسه و بريتانياامريکا ۀمفروض به دول اياالت متحد» يميائیک ۀحمل«. شوند  حمايت مالی میامريکا ۀاياالت متحد

 پرتاب شد که خانه و مسکن مردم غير نظامی راکتًتقريبا يک صد . ھای سوری حمله کنند  به ھدفاکتربھانه داد تا با 

ھا به ھدف نرسيدند زيرا توسط نيروی ضدھوائی سوريه منھدم  راکت از یبه قتل رساند؛ بسياررا ويران کرد و آنان را 

  .و يا منحرف شدند

  

  گيری سريع نتيجه

طی يک کنفرانس مطبوعاتی يک سلسله از » مالکم تورنبول« نخست وزير وقت استراليا ۀشنبه پس از حملروز يک

 نظامی را اعالم کرد و به روسيه فشار آورد که ۀ خود از اين حملدولت» قوی«او حمايت . ادعاھای ناوارد مطرح کرد

  . نابود گردندکيميائیھای   خود استفاده کرده و تضمين کند که سالحۀاز اتوريت

 به طور اساسی مورد کيميائی ۀاين حمل«طور روسيه بايد از نفوذ خود استفاده کرده و تضمين کند که  به نظر او ھمين

او دولت اسد را متھم به اين حمله کرد و اقدام نظامی اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه را » .ر گيردتحقيق و بررسی قرا

 دوما را ۀکوشش کرد واقع) که فشار بر روسيه را شدت بخشد برای اين( او حتی  .خواند» والنهؤھدفمند، مناسب و مس«

  .بوری مربوط کند در ساليس» اسکريپال«با مورد 

 آنھا بخشی از سازو یھردو.  برای مربوط کردن اين دو حادثه به ھم تصادفی نبود  ھمين طور تالشانتخاب زمان و

در لندن »  رژيم دھندگانتغيير«خالف اميال  بود زيرا دخالت اين کشور در جنگ سوريه  کار برای بدنام کردم روسيه

  . کننده در جنگ بودتعيين عطف ۀو واشنگتن نقط

  

  نبی و مزاحم جلۀأفاکت و مدرک؟ مس

) دن صادق اءًکه امروز تقريبا بدون استثنا(ھا  طور واقعيت  کننده است و ھمينتعيينالملل که  در رابطه با حقوق بين

به نحو بارزی آشکار » اسکريپال« اين امر در مورد  .تفاوت فاحشی ميان گفتمان سياسی و وضعيت واقعی وجود دارد

  در٢٠١٩ چ مار٣ًمثال روز . (وب به ثبت رسيده استشد، که در جای ديگر به طور مبسوط و خ

com.theblogmire.www://http(   

  

  .ی به سوريهراکت ۀ حقوقی حملۀبپردازيم به جنب

 برای دفاع از يا بايد اين حمله: يک کشور مستقل تنھا در دو مورد مجاز است» والنهؤھدفمند، متناسب و مس«بمباران 

ًکنند خود مورد حمله واقع شده باشند، که در اين مورد ظاھرا صادق  يعنی کشورھائی که حمله می(خود صورت گيرد 

  .کند که اين مورد نيز صدق نمی. مجاز اعالم گرددمتحد  ملل که اين اقدام از طرف شورای امنيت نيست و يا اين

ستراليا در سراسر جھان، برای دخالت در سوريه نيز ھيچ نوع مجوز قانونی ھای نظامی ا  تازو مانند بسياری از تاخت

  .کرد وجود نداشت، ھرچند که استراليا اين بار فقط در کنار گود ايستاده بود و ديگران را تحريک می

در گروه ) گذارد الملل را زير پا می کشوری که مدام قوانين بين (امريکا ۀپيمان اياالت متحد شرکت استراليا به عنوان ھم

 اين وضعيت را از نظر ٢٠١۴ دولت استراليا که در سال  . حقوقی نيستۀجنگد، دارای ھيچ پاي ائتالفی که در سوريه می
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حقوقی مورد بررسی قرار داد، اگر از موضع حقوقی خود مطمئن است چرا کماکان از انتشار نتايج اين مشاورات 

  .کند ئيد نمیأرا به ھيچ وجه ت» تورنبول« موضع حل نيزکند؟ اوضاع عينی در م حقوقی خودداری می

دھد که چرا در شورای امنيت از حق وتوی خود استفاده کرده است تا مانع  روسيه را مورد انتقاد قرار می» تورنبول«

ولی در واقع ھم روسيه و ھم سوريه از سازمان منع .  گرددکيميائیھای  از بررسی و تحقيق جنايت استعمال سالح

  . درخواست کردند که واقعه دوما را مورد بررسی قرار دھدOPCW کيميائیھای  سالح

.  مفروض تحقيقات خود را آغاز کردۀ، يعنی دوھفته بعد از حمل٢٠١٨ پريلا ٢١ روز OPCWکميسيون تحقيقاتی 

مايت ارتش سوريه و  توانستند تنھا زير چتر حOPCW مانع از تحقيقات شدند و کارمندان ءھای جھادگرا در ابتدا گروه

  .کننده شوند تعييندژبان روسيه وارد مناطق 

  

  گذارند ھا مسکوت می نتايج تحقيقات ـ که رسانه

ھای محل و پالسمای  در نمونه« : گيری کرده بود  گزارش موقت اين سازمان منتشر شد که نتيجه٢٠١٨ والیج ۶روز 

استعمال گاز سارين . »و يا مشتقات ناشی از آن يافت نشدخون قربانيان مشکوک به مسموميت ھيچ اثری از گاز سارين 

  .ھا قرار نگرفت اين گزارش موقت زياد مورد توجه رسانه.  عليه دولت سوريه بود اتھام عمده

انسان اگر بخواھد متن دقيق اين گزارش را در .  انتشار يافت٢٠١٩ چ مار١ روز  OPCW تحقيقات ئیگزارش نھا

  .ھا زياد مشکل نيست درک دليل سکوت رسانه. جو کند و پيدا کند بايد مدت زيادی جستھای باب روز غربی  رسانه

و نخست وزير استراليا » می«مپ، نخست وزير انگليس  ترامريکا استدالل رئيس جمھور OPCWگزارش 

 و دوستان» کالھخود سفيدھا«.  ايجاد گرديدOPCWموانع زيادی در راه تحقيقات . کند را نفی می» تورنبول«

محل دفن آنھا در ختيار .  مفروض را سوزانده و يا دفن کرده بودندکيميائی ۀ حملۀشد کشته» قربانيان«جھادگرايشان کليه 

  .بازرسين قرار داده نشد و در نتيجه مواد کالبد شکافی در اختيار محققين قرار نداشت

ه باشد به کادر پزشکی و پزشکان کشيک  صورت گرفته شدکيميائی مفروض ۀاين حمله قبل از اين که حمل» قربانيان«

. داد  و يا عصبی را نشان نمیکيميائیعالئم تماس با گاز » قربانيان«ھيچ يک از . بيمارستان دوما تحويل داده شده بودند

 قرار گرفته کيميائیھای  ای که گويا مورد اصابت سالح ھائی را در منطقه  يک سلسله از آناليزOPCWتيم تحقيقاتی 

  . مطرود ديده نشده بودکيميائیصورت داده بود ولی در اينجا نيز اثری از وجود سالح   بود،

نيز قابل استفاده نبود زيرا » مدارک«ولی حتی اين .  زرد رنگ به عنوان عامل مرگ قربانيان ارائه شده بودۀدو استوان

ھا از محل  برداری به طوری که نمونه مکان داده و در دو محل مختلف قرار داده شده بود تغييراز طرف جھادگرايان 

.  کرد ھا استفاده  از اين استوانهکيميائی قادر نبود بگويد که چگونه ممکن بود برای پخش گاز OPCW. قابل استفاده نبود

  .ھا تنھا برای منحرف کردن بوده است جا اثری از مواد سمی يافت نشد، لذا بسيار محتمل است که اين استوانه چون ھيچ

 ۀشد، يک استوان جھادگرايان که برای ساختن بمب استفاده میھای  در يکی از تعميرگاه OPCWئيد اين احتمال تيم أدر ت

 به اين صورت تعريف  را ًھا اصوال در اين مورد خبری منتشر ساختند، آن اگر رسانه. فلزی شبيه ديگر پيدا کرده بود

  .کند ئيد نمیأ چنين نظری را تOPCW. کردند که دولت سوريه اين اجسام را وارد منطقه کرده

  

  !ند ابا اين حال سوريه و روسيه مقصر… سازی  صحنه

 خانگی است و از اين ۀ معمولی و مورد استفادکيميائی ۀ پيدا کرد آثار کلرين بود ولی کلرين يک مادOPCWچه که  آن

 رسد به اين تعداد عظيمی قربانی کشد چه گذشته از اين کلرين نمی.  مطرود قرار نداردکيميائیھای  رو در ليست سالح
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 مصاحبه شد گفته بود که قربانيانی که در بيمارستان مورد درمان OPCWکادر پزشکی که از طرف . به جای گذارد

ھيچ يک از آنان دچار جراحات . اند قرار گرفته بودند دچار عوارض ناشی از استنشاق گرد و غبار و دود بوده

يرقانونی بودن حمله در واقع غدر نيتجه به غير از .  در بيمارستان از دست نداده استتھديدآميزی نبود و يا جانش را

 به ھمان اندازه نيز ھيچ توجيھی برای  . اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه وجود نداشت ۀھيچ پايه و اساسی برای حمل

 به مردم غيرنظامی وجود کيميائیمبنی بر تقصير سوريه و کمک روسيه برای يک حمله » تورنبول « ادعای صريح

  .نداشت

ھای باب  اياالت متحده و رسانه) از جمله حمايت ناشيانه و بد تورنبول( و ديگران امريکااثرکردن ادعادی  فارغ از بی

  . اشغال سرزمين سوريه را توجيه کنندۀکنند تا ادام  می کيميائیول استعمال سالح ؤروز ھنوز اسد را مس

  

   از نظر قانونی محقخوانده و نه نه خوش

در محافل حاکم در اياالت متحده در اين » گفتمان«ھمين . کند الملل را نقض می نيز قوانين و حقوق بين حتی ھمين اشغال

 غيرواقعی و مضحک به نظر  مپ در مورد خروج از سوريه را پذيرفت يا نه، ترۀمورد که آيا بايد آرزوی اولي

  .مپ از اين آرزو صرفنظر کرده استررسد، ھرچند که در اين ميان ت می

اند و نه از نظر حقوقی مجازند که  خوانده ًرسد که اصال به فکرشان خطور نکرده که نه مھمان خوش طور به نظر می اين

  .در سوريه ماندگار شوند

 روریب ف١٣روز » ريام ديالتی«.  حرف آخر را داشته باشدBBC تلويزيونی سابق ۀشايد بھتر باشد که يک توليدکنند

 معروف در ۀ که واقع توانم بدون شک و ترديد ثابت کنم پس از ششماه تحقيق می«:  در توئيتر خود نوشت٢٠١٩

مداران ما قادر خواھند بود به ھمين اندازه صداقت از  ھا و سياست آيا رسانه» .بيمارستان دوما يک صحنه سازی بود

) گردد حق است و ھم لزومش از مدتھا پيش محسوس میکه ھم ب(خود نشان داده و از روسيه و سوريه پوزش بطلبند 

  .ًاحتماال بايد مدتھای مديدی در انتظار آن باشيم

****  

او . باشد المللی به ويژه ژئوپوليتيک می بين تخصص او در حقوق. يک وکيل دادگستری و حقوقدان است» نيل.  او جيمز«

 يمجدر بل» لوان ال نف«و به عنوان پرفسور ميھمان در دانشگاه ) ندنيوزال(، دانشگاه وايکاتو )رویان(در داننشگاه برگن 

  .تدريس کرده است

 روبيکون: منبع

 تتارنگاشت عدال

  


