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  روزنامۀ تغيير نظم جھانی
Journal du changement d’ordre mondial #8  

  ريسواشنگتن و پا
  را دوباره راه اندازی کردند» رژيم بشار«تبليغات ضد 

Washington et Paris relancent la propagande contre le « régime de Bachar » 

برگ و توکيو به متفقين اجازه داد تا جنايات دول محور طی جنگ دوم جھانی را به ثبت رسانده  و بھای ندادگاه ھای نور

 ١٢٠بر اساس ھمين الگو، واشنگتن تصور کرده است که می تواند .  شان را بر جھان توجيه کنندپيروزی و فرمانروائی

 را به گونه ای محاکمه کند که جنگ و سرنگونی جمھوری عرب بشار اسدرھبر سياسی سوريه از جمله رئيس جمھور 

 .. .حاال ھمين باقی مانده است که رمان جنايات را بنويسند. سوريه توجيه پذير شود

 ٢٠١۶بر و اکت١٠ /)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

  ژان مارک آيرو و سرگئی الوروف

و )  دوباره به ميدان جنگ بازگشتجوالیکه در ماه (، يعنی پس از خروج فرانسه از جنگ در سوريه ٢٠١٢ اپريل در 

بشار  که رئيس جمھور تصميم گرفت» دوستان سوريه«، )وي در ژنجون ٣٠در (پيش از توافق روسيه و اياالت متحده 

 به شکل مابعدی پس از Pax Americanaمريکائی ابا مطرح کردن صلح . را در دادگاه بين المللی محاکمه کننداسد 

  .قتل اسلوبودان ميلوسويچ در زندان الھه، اعدام صدام حسين و قتل بی دادگاه معمر قذافی
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 Syria Justice and Accountabilityاد کرد به نام برای اجرای چنين طرحی، اياالت متحده انجمنی در الھه ايج

Centre (SJAC)طی . وليت بين المللی دولتھا از منظر موازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سوريهؤ مرکز مس

  .جمع آوری کردند» شکنجه توسط رژيم « دوسال، حقوقدانان مدارکی دربارۀ 

 بود از عربستان سعودی، Stephen Rappه مديريت استفان ريپ دفتر نخست وزيری برای دادگستری جھانی، که ب

با آگاھی به اين امر که اين . را تأمين کنند» دادگاه ويژۀ ملل متحد برای سوريه« اردن، قطر و ترکيه درخواست کرد که 

  .پيشنھاد شده بود» دادگاه ويژۀ ملل متحد برای لبنان« دادگاه بر اساس الگوی 

دگاه ويژۀ ملل متحد، خالف نام آن، دادگاه به معنی واقعی کلمه نيست، زيرا توسط دو مقام اجرائی، يادآوری کنيم که دا

يعنی دبير کل ملل متحد و نخست وزير لبنان ايجاد شد، ولی نه شورای امنيت و نه پارلمان لبنان ھرگز آن را به رسميت 

قی رئيس جمھور سوريه را بی آن که دليل موجھی ارائه اين به اصطالح دادگاه با زير پا نھادن موازين حقو. نشناختند

  .دھد محکوم اعالم کرد

 سفير پيشين اياالت Jeffrey Feltmanاصل و اساس دادگاه ھائی که برای لبنان و سوريه بر پا کردند به جفری فيلتمن 

ورميانه رسيد و در حال حاضر ًمريکا در بيروت باز می گردد که بعدا به مقام معاون امور خارجه برای امور خاامتحدۀ 

  .مدير امور خارجه در ملل متحد است

 و اميل الھود برپا کرد تا رئيس جمھور رفيق حريریدادگاه لبنان را پس از سازماندھی قتل ) يا فلتمن(جفری فيلتمن 

ما توانستيم به آن بر اساس يکی از پرونده ھای داخلی که . ولين چنين سوء قصدی قلمداد و محاکمه کندؤ را مسبشار اسد

 نفر از رھبران کشور را ١٢٠مراجعه کنيم، ناتو پيشبينی کرده بود که پس از سرنگونی جمھورس عرب سوريه، 

 نفر از آنان در فھرست اشخاصی به ثبت رسيده که پيش از اين از سوی اياالت متحده و اتحاديۀ ٨٠محاکمه کند که نام 

  .ذاشته شده است گءاروپا تحريمھائی عليه آنھا به اجرا

 در Carter-Ruck، دفتر وکالت کارتر راک ٢و يھای ژنمذاکره ، يعنی دو روز پيش از آغاز ٢٠١۴ جنوری ٢٠در 

 قاضی بين المللی او گزارشی را که سه.  شھروند سوری طی جنگ متھم کرد١١٠٠٠لندن سوريه را به شکنجه و قتل 

 کليشۀ عکس بود که بر اساس ادعای بی اساس توسط يک ۵۵٠٠٠ی يد کرده بودند منتشر کرد که حاوئاصليت آن را تأ

 شده بود و قاضی سوم نيز ءًگرچه جانبداری دو نفر از قضات در موارد پيشين کامال افشا. نظامی فراری تھيه شده است

ن حقوق وليت بين المللی دولتھا از منظر موازيؤمرکز مس«وليت ايجاد ؤ مس سازمان سياھمان فردی بود که از سوی 

ولی با وجود اين که سوريه اين اتھام را مردود اعالم کرد، . را به عھده داشت» بشر و حقوق بشر دوستانه در سوريه

  . از يادآوری اين پرونده امتناع نکرد٢و ي در گشايش گردھمآئی ژنجان کری

اين عکاس . ل به عمل آوردت امور خارجه در مجلس نمايندگان از اين عکاس سوری استقباأ، ھي٢٠١۴ جوالی ٣١ در 

 تائی خود را به نمايش گذاشت البته پس از تحريف آنھا برای اين که قابل ۵۵٠٠٠ ۀ عکس از مجموع١٠سوری نيز 

  .شناسائی نباشند

، روسيه و چين طرح قطعنامۀ فرانسه را که جنايات صورت گرفته در سوريه را به ديوان کيفری ٢٠١۴مبر  سپت٢٢در 

مريکا نتيجه گرفت که ااز سوی ديگر، وزارت امور خارجۀ اياالت متحدۀ .  وتو کردند،ين المللی تسليم کرده بودب

مدارک جمع آوری شده ھر چند که حجيم باشند ولی بيش از دو شھادت دروغين پيشين در مورد دادگاه لبنان ارزش 

  .وری متوقف کردبرگ سنندارند و به ھمين علت بودجه ھايش را برای دادگاه نور

تصاص داده است که خ امينه سوتاًبا وجود اين، وزارت امور خارجه اخيرا بودجه ای برای مرکز قربانيان شکنجه در 

را بايد پوشش دھد، البته اول بايد قربانيان را پيدا » قربانيان رژيم«نه تنھا فعاليتھای اين مرکز بلکه کمک رسانی به 
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 در گوآنتانامو شکنجه کرده و يا روی کشتی بحریاياالت متحده ربوده و توسط نيروی  نفری که ٨٠٠٠٠کنند، ولی از 

  . ھيچ حرفی نيست،ھائی که طی دو دور رياست جمھوری جرج بوش در آبھای آتالنتيک به زندان تبديل شده بود

ست در واشنگتن و عالوه بر اين وزارت خارجه از سخنرانی قطر در ملل متحد در نيويورک، و سپس در موزۀ ھولوکا

 عکس در آرشيو دفتر وکالت کارتر راک پشتيبانی کرد، ولی عکسھا، ھمان ۵۵٠٠٠سرانجام ھفتۀ گذشته در رم دربارۀ 

ھم زمان، نمايندۀ طرفدار اسرائيل .  عکس تحريف شده ای بودند که به تصاوير ديگری از جنگ ضميمه شده بود١٠

ت بين المللی دولتھا از منظر موازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در وليؤنويسندۀ مس( Eliot Engelاليوت انگل  

  . حقوق بشر را برای افزايش مجازات عليه سوريه پيشنھاد کرد۵٧٣٢قانون ) سوريه

https://www.youtube.com/watch?v=CjCAXyYoByo 

لند در ادر سفارتخانۀ ھ) ريه مستقر کرده استوکه به شکل غير قانونی نيروی نظامی در س(لند ا، ھ٢٠١۶بر و اکت۶در 

» وليت بين المللی دولتھا از منظر موازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سوريه ؤمس «واشنگتن برای فعال کردن 

، بريتانيا، اروینمارک، ايتاليا، ن، دجيملمان، بلا. ادو تأمين بودجه برای تشکيل دادگاه عليه سوريه گردھمآئی تشکيل د

اين طرح . مريکا اعالم کردند که بودجه ھای کمکی خودشان را واريز می کنندايس و البته اياالت متحدۀ ، سويدنسو

  .ر در سال بودجه خواھد داشتالچند ميليون د

وط نخواھد کرد و محاکمۀ رئيس جمھوری از ديدگاه واشنگتن، از اين پس روشن است که جمھوری عرب سوريه سق

مدافعان خير « بی گمان اين صحنه پردازی در رفتار غربی ھا در آرمان .  در نبود دليل موجه ممکن نيستبشار اسد

  .به ثبت می رسد» عليه شر شقاوت آميز سوريھا

وضوع را به شکل ديگری گوی منافع ترکيه، قطر، عربستان سعودی و سپس اسرائيل است، اين مولی فرانسه که سخن

 رھبر سوری را که از ھم اکنون روی کاغذ محکوم کرده به ديوان کيفری ١٢٠می پندارد، به اين معنا که می خواھد 

  .بر حسب عادت بد...بين المللی فرا بخواند

ات  اعالم کرد که از يک گروه از حقوقدانان و قضژان مارک آيروبر، وزير امور خارجۀ فرانسه، و اکت١٠در 

  .درخواست کرده است که پرونده را به ديوان کيفری بين المللی ببرند، با وجود مخالفت پيشبينی پذير شورای امنيت

در اين صورت، اتھامات بی در . نظر می رسد که واشنگتن خود را برای پذيرش پايان جھان تک قطبی آماده می کنده ب

  .سيه کاربرد خواھد داشتو جبھۀ رو بی پيکر و دھشتناک عليه سوريه برای سياه نمائی
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