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  سالح کيميائی، سوريه و ھذيانھای امريکا
 

 می کند که داليلی در اختيار دارد که نشان می دھد  که دولت اياالت متحده ادعا. اياالت متحده اظھار نگرانی کرده است

در پی اين موضوع، خشم عمومی و جنجال رسانه .  استفاده کندکيميائیسوريه می تواند به عنوان حرف آخر از سالح 

. پردازدبه ھمين علت برای ادوارد ھرمن فرصتی فراھم ساخت تا به حساب اياالت متحده در اين زمينه ب. ای بر پا شد

  آيا شکارچيان  غير قانونی نگھبانان خوبی برای جنگل خواھند بود؟

  ميشل کولن
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مترادف شجاعت . آن است که به آخرين درجۀ تکبر، بی حرمتی، و فقدان تمام و کمال شرم رسيده باشد: » شوتزپاه«

الت تحقير آميزش خارج می حقارت آميز است، وقاحت، گستاخی، در محيطی که بی شرمی جزء قواعد رايج است از ح

حاکی از  برانگيخته شدن عليه فردی است که بی ھيچ شرم و حيائی قويا از حد » شوتزپاه«به زبان عبری، واژۀ ...شود

  . و حدود رفتار قابل قبول پا فراتر می گذارد

و مصيبت زده به سوريه ن و رئيس جمھور اوباما را می بينيم که با حالتی سنگين وقتی وزير امور خارجه ھيلری کلينت

که از خط قرمز «به گفتۀ اوباما، يا » به ھيچ عنوان قابل قبول نيست« اخطار می دھند، کيميائیدر مورد کاربرد سالح 

مثل [ن، و وقتی نيويورک تايمز را می بينيم به گفتۀ ھيلری کلينت»  بايد پاسخگو باشندوالن آنؤخواھد کرد و مسعبور 

و يا ھر رھبر سياسی و يا روشنفکر غربی ديگر که اين بيانيه ھا را تکرار کرده و به آن ] ربیبسياری از رسانه ھای غ

  .بال و پر می دھد، در مقابل اين ھمه رياکاری شگفت انگيز بھت زده می شويم

 پيمان  در جھان بوده، و ھميشه از امضایکيميائیبا آگاھی به اين امر که اياالت متحده رکورد دار کاربرد سالح ھای 

و عالوه بر اين امروز دائما در تمام جنگ افروزيھايش، سالح ھای . منع کاربرد اين نوع سالحھا امتناع کرده است

وده و  شمار انواع ب کيميائیاورانيوم ضعيف شده سالحی اتمی و در عين حال (اورانيوم ضعيف شده به کار می برد 

  )!قربانيان، فراتر از اھداف مستقيم آن است

برد گستردۀ عنصر نارنجی در ويتنام يا مھمات با شارژ فسفر سفيد در عراق از جمله مواردی است که ھمه از کار

ن، اوباما و رسانه ھا از چنين مواردی بی اطالع ؟ آيا ممکن است که کلينتچگونگی آن اطالع دارند، اينطور نيست

نيم که می گويد تنھا وقتی که دشمن دست به کار شوک باشند؟ آيا در اينجا يکبار ديگر تکبر قدرتی را مشاھده نمی ک

  آوری می زند بايد از اخالق و قانون بين المللی حرف بزنيم؟

شايد مخلوطی از ھر دو، و ھمان رياکاری نھفته در دو وزن و دو معيار مختلف برای سنجش است که به شکل فوق 

 سم –باشد » باران زرد«ن نوع رفتار می تواند داستان کھن الگوی اي. خود جلب کنده العاده ای بايد توجه ما را ب

ولی گزارشات مرتبط به ارتکاب .  در آسمان الئوس پخش کرده اند١٩٨٠ که گوئی شوروی ھا طی سالھای کيميائی

چنين عملی فاقد مدرک جرم عينی بود، ولی در آن دوران مانع دولت ريگان نشد که از آن برای ابليس نمائی 

  .بھترين بھره برداری ھا را به عمل نياورد» امپراتوری شر«

 واقعيت نداشته و اشتباه بوده است و ھر چند که -  به شوروی ھا -ھر چند ثابت شده بود که اتھامات وارده آمده 

در واقع مدفوعات زنبورھا » باران زرد«ئی، متيو ميسيلسون مدارکی تھيه کرد که نشان می داد که امريکاپژوھشگر 

باران زرد سمی بوده و « نيست، ولی از ديدگاه وال استريت ژورنال و رسانه ھای ھمگانی ھم پيمان بوده و سمی

گزارش تھيه می کردند تا به جھانيان نشان دھند که » مزارع سمی الئوس« از و دائماً . »شوروی ھا آن را پخش کرده اند

 ٩وال استريت ژورنال، » م را نديده می گيردن درس تاريخی ويتناکلينت«(» بوده استچه کسی خوب، و چه کسی بد «

  ).١٩٩٢سپتامبر 

  عظيمی را که اياالت متحده واقعا عليه ويتنام، الئوس و کامبوج راه اندازی کرد کيميائیجنگ ) ١(به عبارت ديگر کين

 پيش غير واقعی توسط شوروی ھا ياد می کرد، حتی اگر از مدتھا» باران زرد« از داستان قديمی نديده گرفت ولی دائماً 

  .بودن آن به اثبات رسيده باشد

مشخصا در روزنامۀ ! در واقع رياکاری، دغل کاری يا ھر دو با ھم، به سختی بتوان بھتر از اين کارھا را به پيش برد

 کودک ويتنامی که از ضايعات مادرزادی رنج می برند ياد می کند ۵٠٠٠٠٠ از ١٩٩٧خودش، در مقاله ای به تاريخ 

  می نامد» خوب ھا«واقع حاصل اعمال ھمآنھائی است که او آنھا را که در 
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 (Peter Waldman, “Body Count : In Vietnam, the Agony Of Birth Defects Calls An Old War 

to Mind,” WSJ, 12 décembre 1997). 

 عليه ويتنام غرق کنند و ھمين يائیکيم تالش می کنند که ماھی را در مورد جنگ امريکاامروز وفاداران به امپرياليسم 

شيوۀ غرق ماھی در آبھای سکوت را در مورد کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف شده در جنگ ھای معاصر نيز 

  ).٢(تکرار می کنند 

) ۴(»چرا خشونت کاھش يافته است: بھترين تمايالت فطری ما « تحت عنوان در کتابی که اخيراً )  ٣(استيون پينکر

استيون  پينکر آشکارا در مورد موضوع . ، که خيلی مورد توجه و تشويق محافل سياسی حاکم قرار گرفتمنتشر کرد

مطروحه اش دروغ می گويد، او به خوانندگان می گويد آن عاملی که اخالق را در سطح جھانی متحول ساخته و به 

 و کيميائیدانستن کاربرد سالح ھای کاھش خشونت انجاميده ، پيشرفت دموکراسی ھای بزرگ غربی و ھمانا محکوم 

ولی در چند صفحه ای که استيون پينکر به خشونت جنگ ويتنام می پردازد، حتی يک . امتناع از کار بست آن بوده است

- ١٩۶٢(»عمليات کارگر مزرعه« نمی نويسد که در طرحی به نام کيميائیکلمه دربارۀ کاربست گستردۀ سالح ھای 

ته شد، و با اجرای عمليات مشابه ديگر در جنگ عليه ويتنام، الئوس و کامبوج گسترش  گذاشءبه اجرا) ۵)(١٩٧١

  .يافت

به ھمين نسبت در مورد سوريه، در تبليغات رسمی نمی گويند که دولت سوريه از اين پس چنين سالح ھائی را به کار 

د که گوئی سوريه در حال تدارک چنين می برد، ولی تنھا می گويند که غربی ھا مدارکی در دست دارند که نشان می دھ

آنچه موجب نگرانی ما می باشد، اين است که رژيم اسد بيش از پيش در «: سالحی به عنوان آخرين حربه می باشد 

و بر اين  تنگنا قرار گرفته و ممکن است به کاربست چنين سالح ھائی روی بياورد و يا کنترل ذخائرش را از دست بدھد

  )نھيلری کلينت(» .د که در سوريه فعال ھستندفتدست گروه ھائی بيه  بميائیکياساس سالح ھای 

» مبارزان آزادی« واشينگتن و رسانه ھای ھمگانی سرانجام به حضور القاعده بين گروه ھا و در اين مورد، تنھا اخيراً 

ر چنين گروه ھائی می تواند  و آنچه که حضو–اعتراف کردند که غربی ھا از فعاليت آنھا در سوريه پشتيبانی می کنند 

  .ايجاد نگرانی کند

بار ديگر به سھولت روی ديگر سکۀ طالئی باشد، به ھمان شکلی که پس از  اين نوع فرصت طلبی ھا می تواند يک

 عاقباً  روی داد، اياالت متحده دوباره از آنھائی پشتيبانی می کند که در آينده متاپشتيبانی از القاعده در افغانستان يا در ليبي

که اکنون سخاوتمندانه به آنھا اسلحه و پشتيبانی » مبارزان آزادی«  و از مقام –ناميده خواھند شد » بدترين بدترھا«

اعطا می کند، فردا به مقام ديگری برگزيده شده، و به زندانھای غير قانونی، و به شکنجه و قتل ھای ھدف گيری شده 

  .محکوم خواھند شد

 در سوريه، نمايندگان غربی در مورد کاربرد بمب ھای خوشه ای توسط ارتش رسمی کيميائی عالوه بر تھديد سالح

   سوريه عليه شھروندان در درگيری ھای جاری نيز خيلی اظھار نگرانی کرده اند

 (C.J. Chivers, “In Syria, Cluster Munitions Takes Its Toll,” New York Times, 21 décembre 

2012). 

نظر می رسد، زيرا رسانه ھا ه رو می شويم که در عين حال آشنا و مضحک به ا نيز، با يکی از مواردی روبدر اين ج

بار ديگر ھمکاری ھايشان را روی تالش ھای رياکارانه در رابطه با مسائل عينی متمرکز ساخته،  ولی در انتخاب  يک

  .چھّرۀ ابليس در وضعيت رقت آوری ھستند

متھم کردند، بی آن که دخالت ناتو در راه اندازی جنگ داخلی را در » تصفيۀ قومی«ا به پيش از اين، صرب ھا ر

  . محاسباتشان درنظر بگيرند
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ولی به ھيچ عنوان نمی توانيم انتظار داشته باشيم که با چنين محاسباتی از تصفيۀ قومی که اسرائيل طی ساليان دراز در 

  . د حرف بزنن،مورد فلسطينی ھا راه اندازی کرد

 منعکس می کردند، گوئی که قذافی گفته بوده است که بنغازی را به ابر اساس آنچه رسانه ھای غربی از حوادث ليبي

حمام خون تبديل خواھد کرد، در نتيجه به يمن ھمين رسانه ھا و سازمان ملل متحد بود که اينبار اياالت متحده، ھم 

 موفق شدند که حمام  کرده بو دند، واقعاً اور ی که از خارج وارد ليبيپيمانانش در ناتو، شورشيان محلی و سربازان مزد

ن است که با افتخار و و اين ھيلری کلينت. گاه قذافیندازند و البته با يک نقطۀ پايان برجسته يعنی اعدام بی دادخون راه بي

 جملۀ پر طمطراق ژوليوس سزار  که تکرار ھجو آميز»!ما آمديم، جنگيديم، او مرد «:خندۀ تمسخرآميز اعالم می کند 

  »آمدم، ديدم، پيروز شدم «–است 

 [“We came, we fought, he died !” “Veni, Vidi, Vici !” de César]. 

سالح کشتار جمعی در انبارھای صدام حسين به پيکرۀ ھمين اسطوره پردازی تعلق دارد که به عنوان بھانه برای جنگ  

حده عليه عراق به کار بسته شد و در اينجا نيز به نابودی يک کشور، کشتار مردم آن و تجاوزکارانه از سوی اياالت مت

 . آن انجاميد» رھبر شرور«قتل 

پيرامون حوادث سوريه، در حال حاضر يک عنصر شرور ديگر، ايران است که جھان را با پافشاری روی برنامۀ 

ھرست برنامۀ دموکراسی ھای بزرگ برای توليد دولت ايران، بی گمان ھدف بعدی در ف. ی اش تھديد می کندئھسته 

:  ھمان گونه که استيون پينکر اين دموکراسی ھای بزرگ را می نامد –ھای ناموفق شکست خورده قرار دارد 

  .»دولتھای راديکالمان ضد خشونت«

ھا در ويتنام و ی، اياالت متحده به شکل گسترده از اين نوع سالح ئحال برمی گرديم به موضوع بمب ھای خوشه 

اسرائيل نيز در جنگ .  استفاده کرد١٩٩٩ در جنگ ھوائی عليه صربستان، در سال الئوس، در عراق و بعداً 

 سخاوتمندانه از بمبھای خوشه ای عليه لبنان استفاده کرد و بذر مرگ را به ويژه در ٢٠٠۶تجاوزکارانه طی سال 

ارتش اسرائيل تقريبا نيم .  که به صلح نزديک شده بودندآخرين روزھای جنگ در سراسر کشور پراکند، در حالی

فرمانده اسکادران ھواپيماھای بمب افکن اسرائيل در اين مورد .  به لبنان برجا گذاشتهميليون بمب پس از آخرين حمل

 - یئخوشه آنچه ما انجام داديم، جنون آسا و ھيوالئی بود، ما چند شھر را در لبنان به تمامی با بمب «: اظھار  داشت

ما بيش از يک ميليون بمب :  نيروھای اسرائيلی اعالم کرد  هفرماند[ بمباران کرديم - مھمات با عملکرد ثانوی در زمان 

  ).٢٠٠۶مبر  سپت١٢ھاآرتض، ] (پرتاب کرديمی روی لبنان ئخوشه 

 بی آن –رسانه ھا ھيچ نقد خاصی برای مطرح کردن نداشتند ئی و امريکاول ؤربارۀ اين نوع عمليات، مقامات مسولی د

  . نوين يا مرگ آن  چيزی بگويندۀآوردن خاورميان دنياه که از درد و رنج  ب

مانند تمام رسانه ھای بزرگ، نيويورک تايمز ھرگز نقل قولی حتی از يک فرماندۀ نيروی نظامی اسرائيلی که کاربرد 

 کرده و آن را ھيوالئی ناميده باشد منتشر نکرده و يا ھنوز او را کشف ء افشای توسط کشورش رائبمب ھای خوشه 

  .نکرده است

تنھا مقاله ای که دربارۀ اين موضوع منتشر کرده نه شمار بمب ھای پرتاب شده را قيد کرده، و نه ھيچ توضيح 

ھيچ انتقادی نيز در خصوص . مشخصی دربارۀ زمان يا مناطق بمباران شده و نه ھيچ توضيحی دربارۀ تأثيرات آن

نين جنايتی خودش را به کاربرد چنين مھماتی از سوی اسرائيل مطرح نکرده و به ويژه با امتناع از ھيوالئی خواندن چ

  .نداخته استمخاطره ني

با نگاھی به عناوين مقاالت . در سنت قديمی دفاع از پاکسازی قومی، گزارشات مشخصا عاری از ھر گونه بحثی بود

ورک تايمز نيز مشاھده می کنيم که ھرگز موضوع شھروندان يا مناطق غير نظامی که ھدف مطلوب بمبارانھا و نيوي
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 در دوران قذافی و يا سوريه در دوران اسد ا ولی در مورد ليبي–ويران شدن آنھا به صفحات اول اختصاص نداشته است 

  . اشته است مشخصی اينگونه گزارشات به صفحات اول تعلق دبه شکل کامالً 

: م کمابيش به موضوع ما مربوط می باشد چيزی است شبيه ئيدر مورد اسرائيل در لبنان، تنھا مطلبی که می توانيم  بگو

، اگر چه اين روزنامه مقاله ای از )٢٠٠۶ گست ا٢۵(»لبنانی ھا و بشردوستان خطر ويرانی ھا را کشف می کنند«

، و يک )٢٠٠۶ گست ا٢۴کيفنر، (ياست اسرائيل را جنايت جنگی ناميده ديدبان حقوق بشر نيز منتشر کرده است که س

  مقالۀ ديگر که به جزئيات وحشی گرانه و خصوصيت ضد شھروندی و خشونت اسرائيل می پردازد  

 (Worth et Kifner, 25 août 2006). 

چند کشور ديگر  مانند روسيه و  (ی را امضا نکردئاياالت متحده مانند اسرائيل پيمان نامۀ منع کاربرد بمب ھای خوشه 

 گروه ھمآھنگ - ٣۶تيلور، عفو بين الملل، آکسفام و قطعنامۀ - به گفتۀ ريچارد نورتون).  نکردندءچين نيز آن را امضا

سازی برای جلوگيری از به کار بستن اين نوع سالح ھا اعالم کردند که در مذاکراتی که توسط اياالت متحده تدارک 

 به حاشيه رانده شد، وچھارشنبۀ آينده بريتانيائی ھا را فراخواھند خواست تا مانع ور بشر دوستانه کامالً ديده شده بود، ام

 ». را  تحميل نکند،د ضرب بمب خوشه ای نداربه» جواز کشتن«جز ه اياالت متحده شود که اين چيزی که نام ديگری ب

 (“US pushing UN to lift ban on cluster bombs, say campaigners” Le Guardian, 22 novembre 

2011). 

واقعا ھدف ياب بوده  و ميزان اشتباه آن خيلی اندک ) ۶(»س ب يو«ئی ھا اطمينان دادند که آخرين مدل ھای امريکاولی 

 مدل ھای قديمی بوده، يعنی آنھائی د که ارتش سوريه در اختيار دارئیھا» س ب يو«می توانيم نتيجه بگيريم که . است

 يعنی آنھائی –يا شايد اياالت متحده، ھم پيمانانش و مشتريانشان .  مھارت فنی کافی در آنھا به کار نرفته و بد ھستندکه

که خوبه ھا ھستند، در ھر جنگی، در واقع تنھا ھمانھائی ھستند که حق داشتن و استفاده از چنين سالحھائی را دارا می 

  .باشند

ه ای و  کابرد اين نوع سالح، جايگاه ويژه و ممتاز کودکان بين قربانيان يکی از خصوصيات اصلی بمب ھای خوش

ئی و رسانه ھا، از سوی ديگر، در رابطه با سرنوشت کودکان در منازعات نظامی توجه خاصی امريکا مقامات –است 

کتيکات کشته شدند  برای کودکانی که در واقعۀ نيوتان در کانآيا رئيس جمھور بارک اوباما اخيراً . مبذول می دارند

  )٧(اشک نمی ريخت؟

   دچار ھيجان نشده بودند؟آيا رسانه ھا نيز تحت تأثير اين واقعه قوياً 

 صدھا ھزار نفر ناي  کودک ويتنامی داريم که با نقص عضو به دنيا آمده اند، عالوه بر۵٠٠٠٠٠خب، از سوی ديگر، 

ولی بی آن که به چنين اموری توجه خاصی ابراز دارند، ديگر در اين کشور طی جنگ کشته شده و يا جراحت ديده اند، 

ولی (جنگ برای قربانيان در نظر بگيرند -فکر جبران خسارت باشند، يا کمک پساه يا اظھار تأسف کنند، و يا حتی ب

  ).  سال بايکوت به عنوان جريمه، آری١٨

شدند، بسيار » مجازات کشتار جمعی« سال قربانی که ۵ عراقی کمتر از ۵٠٠٠٠٠پاسخ مادلن اولبرايت، در مورد 

  »!به اين بھا می ارزد«: مشھور خاص و عام است، او گفته بود 

ارسالی توسط پست در رسانه ھای جانبدار ما منتشرشد، ولی بی آنکه موجب اعتراض شود ۀ  مانند نامچنين پاسخی عيناً 

 با کاروان -» مبارزان« پھپادھای ما عليه با» حمالت ھدفمند«و سپس موج دائمی . و يا واکنش خاصی را برانگيزد

 به مديريت ھمين اوبامای غمگين، و با بی اعتنائی رسانه –در سنين پائين ) ٨(» خسارات جانبی«يا » سھل انگاری«

در منطقۀ فالوجه در عراق افزايش نوزادانی که با نقص عضو به . ھای ما که ھيچ ھيجان و واکنشی را نشان نمی دھد

خودی به شکل فوق العاده ای رو به افزايش داشته است ، ه ند، نوزادانی که مرده به دنيا می آيند و  سقط خود بدنيا می آي
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ول اين فاجعۀ ؤتش اياالت متحده در اين منطقه مسبی گمان کاربرد گستردۀ سالح ھای اورانيوم ضعيف شده توسط ار

  ).٩(انسانی و بحران بھداشتی در سطح عمومی بوده است

 (Sarah Morrison, “Huge Rise in Iraq Birth Defects Linked to US Cluster Bombing,” The 

Independent [UK], 15 octobre 2012). 

رسانه ھای ما ھرگز به کودکانی که در دور دستھا کشته و يا معلول می شوند توجه خاصی نداشته است، حتی وقتی که  

اگر بخواھيم بی پرده حرف بزنيم، نسبت به زندگی و . ر انسانی ارزشمند استرھبران ما اعالم می کنند که زندگی ھ

چه تعداد از اين کودکان ونو جوانان در . ، به ھمين اندازه بی اعتنا ھستندامريکاسالمت کودکان در کشور ما يا در خود 

افزايش می يابد، و در جھانی که به م که شمارشان بيش از پيش ئيخيابانھا و گتوھا کشته می شوند، بی آن که از آنھا بگو

 فزاينده نيل می کند و در حالی که نظام اجتماعی  از ھم فرو می پاشد به سختی  به زندگی ادامه می یسوی نابرابر

  .دھند

ی يا سرنوشت کودکان در سطح ئ، بمب خوشه کيميائیحد و حدود رياکاری نمايندگان طبقۀ حاکم وقتی که از سالح ھای 

ن و نظر می رسد، وقتی است که کلينته ب» شوتزپاه«وآنچه که بدتر از .  سرسام آور استی زنند واقعاً جھان حرف م

 .ی اخطار می دھندئ و بمب خوشه کيميائیاوباما، با استفاده از فرصتی که پيدا کرده اند به سوريه در مورد سالح ھای 

  .ود با دو وزن با دو معيار سنجش آگاه نيستندنظر می رسد که اين افراد به تکبر و کلبی منشی خه اينگونه ب
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