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   ٢٠١۶ نومبر ٠٢

  کنند،می استفاده کيميائی سالح از حلب در تروريستھا
 دھدمی قرار ھدف را سوريه نظامی نيروھای امريکا

  
 مواضع تروريستھا .کردند استفاده کيميائی سالح از ديگر بار سوريه در تروريستی گروھھای ]٢٠١۶[ برواکت امسی

 مورد سمی گاز حاوی مھمات با را حلب غربی جنوب در "االسد" نظامی آکادمی ۀمنطق در سوريه دولتی نيروھای

  .دادند قرار حمله

 ئیجنا دادگاه به سوريه اوضاع ارجاع برای تالش در روسيه غربی طرفھای ،٢٠١۴ سال در ودشمی يادآوری

 متھم کيميائی سالح از استفاده به را سوريه ارتش و دولت تا کردند پا به جھان در تبليغاتی جنجال و جار المللی،بين

 ۀقطعنام پيشنويس سه که اين بر عالوه روسيه ،زيرا .نگرفت سر اما کند، عمل مانع بدون تبليغات اين بود قرار .نمايند

 سوريه کيميائی سالح خلع طرح ّحتا کرد، وتو را خصوص اين در متحد ملل امنيت شورای به غربی اعضای پيشنھادی

 .کرد مطرح را

 در سمی ائیکيمي مواد ۀھم که بود کرده تأئيد قبل مدتھا متحد، ملل به وابسته ،کيميائی تسليحات از استفاده منع سازمان

 .است شده منھدم و آوری جمع سوريه کشور از ٢٠١۴ سال

 از مؤسسه ٢۴ حاضر، حال در .شد برچيده عمل در سوريه عربی جمھوری کيميائی افزارجنگ توليد امکانات تمامی

 تسليحات از استفاده منع سازمان ۀدبيرخان حال، عين در .است شده منھدم سوريه در کيميائی تسليحات توليد ۀمؤسس ٢٧

 مسلح گروھھای که سوريه، دولت نظارت از خارج مناطقی در مؤسسات اين از بخشی که است مطلع کيميائی

 .است واقع اند،نموده اشغال سعودی عربستان ترکيه، غرب، الحمايه تحت غيرقانونی

 نشان مندیه عالق آنھا به گردي غربی ھایرسانه و دولتھا اما دارد، ادامه کيميائی تسليحات کاربرد به مربوطه وقايع

 از بازديد برای کيميائی تسليحات از استفاده منع سازمان از کرات به کيميائی سالح خلع از پس سوريه دولت .دھندنمی

 ماه در سازمان اين کميسيون گيريھا،بھانه کلی از پس .است نموده دعوت تحقيقات انجام و کيميائی سالح از استفاده محل

 طرزه ب تحقيقات کار اما برداشت، نمونه حادثه وقوع احتمالی ھایمحل از فقره ١٩ کميسيون .آمد وريهس به مبرسپت

 انجام منظوره ب" حاضر حال در کميسيون اعضای متحد، ملل کل دبير گزارش اساس بر .رودمی پيش کند آوریشگفت

 ."کنندمی بررسی را اسناد نزديکۀ آيند در تکميلی تحقيقات
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 استان در سوريه دولتی نيروھای به امريکا سردمداریه ب ائتالف ئیھوا حمله ۀنتيج در ]٢٠١۶[رمسپت ١٧ تاريخ در

 رابطه اين در پوتين والديمير روسيه، جمھور رئيس .گرديدند مجروح و کشته سوريه نظاميان از نفر دھھا ديرالزور

 .زدند دست حمله به داعش ھایدسته آن از پس و داد قرار ھجوم مورد را سوريه ارتش امريکا ئیھوا نيروی" :گفت

 شد نقض بسآتش اما .باشد طور اين شايد، .است کرده حمله اتفاقی طوره ب داعش و بوده اشتباه ھجوم گفتند ما به

 ."ما تقصير سر از نه منتھا

 اواخر در فقط .ندارد معنی اينجا در اشتباه .شودمی وارد دقيق بسيار و منظم طوره ب سوريه ارتش به ضربات چنين

 در نفت چاھھای به پيوسته اراضی ،)٢٠١۶ تگسا ١٣( ديرالزور استان در "تنک" نفتی ميدان پائيز، اوايل تابستان،

 و "ئیجز" منطقه در نفت چاھھای اراضی، ھمان مبرسپت ١۴ در آن، از پس ،)تگسا ٣١( استان ھمان در جفره ۀمنطق

 ...گرفت قرار امريکائی ائتالف بمبارن ھدف )مبرسپت ٢۶( ديرالزور استان در "العمر"

 "جنگی جنايت" بھانه تحت آنھا متحدان و ھاامريکائی کرد؟ صحبت اشتباه يا تصادف از توانمی چگونه اينجا در

 .برندمی پيش را سوريه اقتصادی ھایساخت زير نابودی ۀبرنام روسيه،

 وزارت رسمی سخنگوی ۀگفته ب را، امريکا و روسيه توافق رایاج روند به مربوط گزارش روسيه گذشته ھفته آخر در

 .دارد ادامه ھاء افترا اما .نمود منتشر "زمينه اين در افترائات به دادن پايان" منظوره ب زاخاراوا، ماريا خارجه، امور

 دبير گزارش در )ھم روسيه خود يعنی( سوريه اوضاع اما ندارد، ضرورتی غربی ھایرسانه ھایئیگوءافترا يادآوری

 بر ميرسپت ٩ تاريخ در مذاکره ماه چند از پس روسيه و امريکا" :شودمی توصيف چنين امنيت شورای به متحد ملل کل

 توافق کشور دو اين بيشتر نظامی ھمکاری و انساندوستانه کمکھای به دسترسی بس،آتش برقراری شرايط سر

 روز چند مدت در خشونتھا سطح کاھش به کمک موجب اين و گرديد متوقف مسلحانه ھایدرگيری مبرسپت ١٢ .کردند

 غيردولتی، مسلح مخالف ھایگروه سوی از بسآتش نقض علته ب که کرد اعالم سوريه دولت مبرسپت ١٩ اما .گرديد

 در .کرد آغاز حلب شرقی بخش به یاگسترده حمله مبرسپت ٢٢ و داند،نمی بسآتش موازين رعايت به ملزم را خود

 نفر، ٨٠ روز ھمين در گزارشھا، اساس بر .شد کشته کودک ١٠٠ جمله، از نفر، ٣٠٠ از بيش حمله، اين اول روز

 )١( .شد کشته حلب غربی بخش در نيز کودک ٣٢ شامل

ۀ متحد اياالت بندیپای عدم علت به روسيه، سوی از منتشره گزارش طبق :واقعی اوضاعۀ نشاندھند شواھد ھم اين

 برقراری واشينگتن و مسکو توافق طبق .نشد ءاجرا امريکا و روسيهۀ توافقنام مفاد از يک ھيچ توافق، ينا به امريکا

 ،٢٠١۶ سال مبرسپت اول تا بروریف ٢٧ از .نگرديد عملی ٢٠١۶بروریف ٢٧ از سوريه خاک سراسر در بسآتش

 آن نتيجه در که شد نقض "روميانه" مخالفان ھایدسته سوی از بار ]يک و سی و ھزار دو[ ٢٠٣١ بسآتش مقررات

 ٨٩۴٩ کشته، غيرنظامی]ھشتصد و ھزار دوازده[ ١٢٨٠٠ و ارتشی نفر ]دو و سی و پانصد و ھزار سه[ ٣۵٣٢

 نظامی غير نفر ]دو و چھل و ششصد و ھزار پنج و بيست[ ٢۵۶۴٢ و نظامی نفر ]نه و چھل و نھصد و ھزار ھشت[

 امريکا .نمودند رعايت مقرر موعد در را بسآتش مقررات سوريه مسلح روھایني و روسيه اين، رغمه ب .گرديد مجروح

 .دادند ادامه مسلحانه تھاجمات به فعاالنه واشينگتن تبعيت تحت مسلح گروه ]بيست[ ٢٠ و نکرد عمل خود تعھدات به

 .يافت ادامه موارد تمامی در ترتيب اين به

 .شد تکرار باره دو چيز ھمه ٢٠١۶ مبرسپت ٩ موافقت از بعد .يکاامر و روسيه ٢٠١۶ بروریف ٢٢ توافق ۀبار در اين

 ٢٠١۶ مبرسپت١٢ از بسآتش برقراری طرح .گذاشت نمايش به ديگر بار را توافق به خود بندیپای عدم اوباما دولت

 بستشآ بار ]دو و سيصد[ ٣٠٢ "روميانه" مخالفان ھایدسته ٢٠١۶ مبرسپت ١٩ تا ٢٠١۶ مبرپتس ١٢ از .نشد اجرا

 مسلح نيروھای ميان از .گرديد مجروح ديگر نفر ٢۵٢ و کشته غيرنظامی نفر ٨٣ آنۀ نتيج در که مودندن نقض را
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 اجرای بر نظارت ھایدوربين نصب با سوريه عربی ارتش و روسيه حال، اين با .شد قربانی نفر ١۵٣ نيز سوريه

ه ب بار دو بسآتش تخلفات، از صرفنظر .نمودند رعايت ار بسآتش مقررات اينترنت در واقعی زمان در توافقی موارد

 ترتيب اين به و .فرانخواند نظامی عمليات قطع به را "روميانه" مخالفان امريکا .گرديد تمديد ساعت ٧٢ و ۴٨ مدت

 .آخرالی

 :نمود تصريح برواکت ٢٧ در والدای بحث المللیبين باشگاه در خود بيانات طی پوتين والديمير روسيه، جمھور رئيس

 نخواھيم دست تروريسم با مبارزه برای متخذه تصميمات در موفقيت به وقت ھيچ نکنيم، عمل خود تعھدات به ما اگر"

 و کنيم متھم را کسی نيستيم منده عالق کلی طوره ب جاناي در ما و  نيست ساده ۀوظيف يک اين که کنممی درک من .يافت

 مقصر را ما صورت، ھر در .ھستيم آن اجرای به ملزم رسيديم، توافق به صیمشخ مورد در اگر اما بزنيم، اتھام

 و حد اينھا ۀھم اما گوئيم،نمی پاسخ گستاخانه مانطرفھای مثل و دھيممی نشان خويشتنداری ًفعال ما ...نشمارند

 ..."دھيم جواب توانيممی و دارد، مرزی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢۵٨ و )٢٠١۴( ٢١٩١ ،)٢٠١۴( ٢١۶۵ ،)٢٠١۴( ٢١٣٩ ھایقطعنامه اجرای" متحد ملل کل دبير گزارش -)١(

 .٢٠١۶ سال برواکت ١٨ تاريخه ب ٢٠١۶/٨٧٣/اس :متحد ملل سازمان اسناد -"امنيت شورای )٢٠١۵(

 
-oruzhie-himicheskoe-ispolzujut-aleppo-v-terroristy/2016/10/31/news/ru.fondsk.www://http

html.42956-sar-vojskam-po-udary-nanosjat-ssha 
 ١٣٩۵ عقرب -آبان ١١

 وکالی انجمن عضو حقوقی، علوم دکتر پروفسور، قازان، دانشگاه المللبين قوقح و شھروندی حقوق کرسی رئيس-*

 و حقوق" مجلۀ سردبير ژئوپليتيک، مسائل فرھنگستان البدلعلی عضو الملل،بين حقوق جھانی انجمن عضو المللی،بين

  "المللیبين مناسبات

  


