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 ٢٠١٣ اگست ٢٨

  »کيميائی«معمای بزرگ 
زور ساقط شود، غرب اولين بار نيست ه  کشوری که قرار است بتوسط رژيم) گويا (کيميائیکاربرد اسلحه  با کارت

بھانه ای برای حمله به  نيز » صدام حسينکيميائیتسليحات « وجود ۀزمانی دروغ بزرگ در بار. کند که بازی می

توسط سوريه در رسانه ھای غربی از چند » زارين«به ھمين ترتيب نيز گزارشھا در مورد کاربرد گاز . عراق گرديد

  .اه پيش انتشار يافتم

موارد اتفاقی، که تحقيقات . طور کلی وجود نداشته، که نيازمند بررسی جدی باشده  بکيميائیسند استفاده از تسليحات 

عمل آمد، ه رياست کارله دل پونته به  کارشناسان روسيه و کميسيون مستقل سازمان ملل متحد بۀواسطه  آنھا بۀدر بار

از سوی آنھا چنين . در ميان بوده است» باندھای مظنون مشخص«تفاده از آن توسط ثابت کرد، که صحبت از اس

 کيميائی کاربرد تسليحات ۀ، از دست دادن ابتکار جنگی را با بھانکنند اوالً  سعی می: تاکتيکی مفھوم دوگانه دارد

 ً دست قدرتھای ضد سوری ه  ب»بمب تبليغاتی«، برای تجاوز نظامی به سوريه زير پرچم ناتو، توجيه نمايند و ثانيا

  .بدھند

کرد، و باراک اوباما  تا زمانھای اخير در سوريه از چند ده نفر تجاوز نمی» زارين«شمار قربانيان کاربرد گاز 

تحمل » از خط قرمز عبور کرده«که بشار اسد  ئيھا به اينامريکامجبور شد زحمات بسياری را برای متقاعد کردن 

 جلو تبليغاتی فراوان تر به» خوراک«فقط بايد منتظر زمانی بود که باندھای شورشی . پريداما سخن از دھان . نمايد

  .ندازندسازمانگران جنگ اطالعاتی بي

 و کشتار کيميائی دولت سوريه از سالح ۀ گستردۀاستفاد«خبر مربوط به » العربيه«به اين ترتيب، کانال تلويزيونی 

 نفر اعالم شد و مقامات ١۴٠٠بالفاصله تعداد آنھا .  پخش کردگست ا٢١ريخ در تا» شمار زيادی انسان در اثر آن را

 کشورھای ناتو بيدرنگ در اين باره اظھار نظر کردند، که دولت سوريه شھروندان خود را وحشيانه به قتل می

کنند،  کر میکه سازندگان آنھا ف طوریه خيلی آسان تھيه نمی شود، و آنھا اغلب ب» بمبھای تبليغاتی«اما . رساند

  ... تکه شدن شروع کرد-  به تکهگست ا٢١بمب، بالفاصله از . شوند منفجر نمی

ھيچ دولت عاقلی ھمزمان با ورود بارزسان برای . له، که تحريکات نوبتی شروع شده، شکی نيستأدر اين مس

کاربرد . کند ستفاده نمی عليه مردم خودش اکيميائی به کشور، از سالح کيميائیبررسی احتمال استفاده از تسليحات 

  .اين سالح در چنين موقعی فقط برای دشمنان دولت الزم است
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که آيا تلفات انسانی پيامد چنين  اما در مورد اين.  نفر کشته نشده، ترديدی وجود ندارد١۴٠٠و در اين واقعيت ھم، که 

  .صه مطلع شويمتوانيم بالفا تحريکاتی بوده، با چه سالحی و چگونه آنھا کشته شدند، ما نمی

  :کنيم فعال توجه خود را روی داده ھای زير متمرکز می

لمھای  نيويورک می بايست با ف٢٠٠١مبر  سپت١١ تروريستی ۀــ ھر چند چنين اقدام تروريستی قابل قياس با حادث١

 ً با . ت انتشار يافتانفجار در اينترن» قربانيان «ۀ چند سوژه در بارويدئوئی و تصاوير زيادی ھمراه باشد، اما مجموعا

عصر روز حادثه ويدئو يا . ی به آنھا اضافه نشده استئگذرد، ولی ھيچ سند آماتوری يا حرفه  که روزھا می اين

 ۀاين فاجع« حتی بخش کوچک  جھان. طور کلی متوقف گرديده عکس جديد بازگذاری نشد و از روز دوم ب

  .شود نمايش داده می» سيب ديدهآ«فقط دو سه محل با بيست نفر . را ھم نديد» دھشتناک

ع يي تشگست ا٢٢بايست در  بنا بر اين، می. خاک سپرده شوده ــ طبق سنت، مسلمان بايد در اولين روز مرگ ب٢

ع جنازه ييپس، گزارشات از اين تش. گرديد  بزرگی، حداقل برای چند صد کشته در اطراف دمشق برگزار میۀجناز

  ھا کو؟

آنھا . بايست تعدادی پزشک حضور داشته باشند که شورشيان تصرف کرده اند، می با اين آسيب ديده، ۀــ در منطق٣

بنا بر اين آنھا نيز . کنند شتابند و سبب جراحات را مشخص می کمک آسيب ديدگان میه اولين کسانی ھستند که ب

 ً انات و اظھار نظرات اين پس، بي. گرفتند ن ھمراه قرار میولفي در مقابل دوربينھای تلويزيون يا حداقل تلزوما

  متخصصان کجاست؟

ــ تکنولوژی ارتباطی معاصر امکان اطالع دادن فوری خبر مرگ مقتول به قوم و خويشان او در ساير شھرھای ۴

کو .  ابعاد فاجعه را تکميل نمايدۀتوانست خبرھای اينترنتی در بار اين کار می. سوريه و جھان را فراھم ساخته است

  اين اطالعات؟

کنند؟ بيانيه ھای شخصيتھای  ـ چرا انجمن ھای مذھبی سوريه مجالس سوگواری برای کشته شدگان برگزار نمیـ۵

  مناسب فاجعه کجاست؟ه روحانی ب

له را که ھدف أو؟ آنھا اين مسک نيروھای دولتی ۀ حملۀ انگيزۀــ اظھارات و توضيحات مستدل مخالفان در بار۶

  دھند؟  توضيح میباندھای مسلح نبودند، چگونه» حمله«

خواھند اجازه دھد بازرسان سازمان ملل از محل کشتار مردم بازديد نمايند،  ــ مقامات غربی از دولت سوريه می٧

 آسيب ديده تحت کنترل ۀفھمند، که چنين تقاضا را بايد در مقابل شورشيان مطرح سازند، چرا که، منطق انگار نمی

  .شورشيان قرار دارد

 ۀ، فقدان عالئم مشخص»فاجعه«لمھای محل وقوع سان با تجزيه و تحليل تصاوير و فشناــ متخصصان و کار٨

 در مکانھای مختلف ظاھر می» قربانيان«را و ھمچنين، اين واقعيت را که درست ھمان » قربانيان«مسموميت در 

  .و سه وضعيت مختلف مشاھده کردندرا آنھا در سه مکان » مسموم شده«يکی از دختران . کنند شوند، تأئيد می

.  بسيار محتاطانه ای صادر کردۀداليل بفوق الذکر، در رابطه با اين داستان بيانيه شورای امنيت سازمان ملل متحد ب

. زنند در غرب اما به تشديد اوضاع دامن می. »حادثه بايد مورد بررسی قرار گيرد«: شود در آن از جمله گفته می

الزم به . به سوريه شد»  نظامیۀحمل« فرانسه، چنان عصبانی شد، که خواھان ۀر خارجلورن فابيوس، وزي

آيا احتمال دارد، که در مورد سوريه نيز مثل . ، فرانسه نقش اول را بازی کردايادآوريست، که ھنگام تھاجم به ليبي

  ، بحث بر سر مستعمرات سابق فرانسه باشد؟امورد ليبي
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وجود » کيميائیکاربرد گسترده تسليحات «د تا روشن شود، که ھيچ منظره ای از زمان زيادی الزم نيست بگذر

ه ب. نداشته، بلکه، يک جنگ تبليغاتی ديگر با ھدف تشديد ھر چه بيشتر ھيستری ضد سوری در جريان بوده است

  قطری، عربستانی،ۀکه طرح سرنگونی رژيم بشار اسد با شکست مواجه شده و پولھای صرف شد خصوص اين

مند از پيروزی ه دنبال اين، فقط ايران بھره تواند باد ھوا شود و ب ئی برای آن، میامريکای، اروپائی و ئترکيه 

  .سوريه، قادر به تقويت مواضع خود خواھد بود

ر ييآنھا برای تغ. که مناقشه را به سوريه تحميل کردند، قابل تحمل نيست پذيرش چنين چشم انداز برای آن کسانی

  .اغفالگريھای تازه تر در جنگ تبليغانی ھنوز در پيش است. ه ھر وسيله ای چنگ خواھند زداوضاع ب

» يورش« آمد، باعث شد تا مسکو و پکن ا آنچه که بر سر ليبيۀمشاھده و مطالع. اما پايان شب سيه، سفيد است

عليه سوريه ھر چه کردند برای صدور قطعنامه  اعضای غربی شورای امنيت سازمان ملل متحد را که سعی می

» زائدات خشک« بايد منتظر بود و ديد، که -اين عقالنيت است. بيشتر از تحريکات استفاده کنند، متوقف سازند

  .احتمال قوی، عاقبت آن بسيار رقت انگيز خواھد بوده ب. چه خواھد بود» بمب تبليغاتی«باقيمانده از 

***  

  نتيجه گيری اخالقی

ھر کسی که تنھا ذره ھائی از شرف، وجدان و .  عالی انسانی استۀک خصيص، شرم و خجالت يءحجب و حيا

خاطر يک کردار و يا گفتار نادرست يا ه عقالنيت در نھادش باقی مانده باشد، در حين ارتکاب يک امر خالف، ب

 ً   ...شود نشيند، صورتش از خجالت سرخ می  عرق شرم بر پيشانی اش میناروا، طبيعتا

مپرياليستی، اين سخنگويان و مجريان فرامين دولت مخفی صھيونيستی، از ھمان ابتدای زايش مقامات رسمی دول ا

تا ھمين ساعت، که من و شما زنده و شاھديم ميليونھا بار عليه تمامی کشورھا و خلقھای جھان، عليه مقامات دولتی و 

زده، دروغھای بيشرمانه گفته اند و بر کنشگران سياسی آنھا توطئه کرده، دسيسه چنينی نموده، به جعل و تقلب دست 

اگر تلفات دو جنگ . عام کرده اند اساس آنھا، آتش جنگھای خانمانسوز را بر افروخته، صدھا ميليون انسان را قتل

عام ميليونی خلقھای ويتنام، کره، کامبوج،   را، قتلجاپانجھانی را، بمباران اتمی دو شھر ناکازاکی و ھيروشيمای 

 اخير، يوگسالوی، افغانستان، عراق، ۀفريقا، استراليا، يا در ھمين دو دھای التين، امريکاوروی، چين، اتحاد ش

 رقت انگيزی در افق ديدمان ۀخاطر آوريم، چنان منظره طور کلی ھمه و ھمه را به  امروز و بۀ، سورياسومالی، ليبي

گاه شاھد عرق شرم   با اين وجود، نه تنھا ھيچ.زبان از توصيف و قلم از بيان آن عاجز خواھد بودکه شود،  ظاھر می

عکس، آنھا با سماجت و لجاجت بيشرمانه به ه در پيشانی کارگزاران استعمار و صھيونيسم جھانی نبوده ايم، بلکه ب 

  .دھند اعمال و گفتار ضدانسانی خود ادامه می

 عمل يا اقدامی، بيرحم ترين داور آن وانگھی و گذشته از نتيجه گيری اخالقی فوق، مگر نه اين است، که حاصل ھر

بپذيريم که اين فعال مايشاءھای امپرياليسم جھانی آخرين ذرات شرف و وجدان خود را مصرف کرده اند و ! است

 دسايس و ۀحداقل نتيج! خوب.  برای تربيت يافتگان مکتب دولت مخفی جھانی در واقع بی معنی استءشرم و حيا

که تا روز ... ، سوريه و ا، عراق، افغانستان، سومالی، ليبيوريا، کجاپانان در ويتنام، توطئه ھا، جنگھا و تجاوزاتش

ھان از بين برده، تاراج و سرقت جطور کلی در جايجای ه گيرد، صلح و امنيت جھانی را ب امروزی قربانی می

حقوقی را ھمگانی کرده عنوان امر عادی تعريف نموده و فقر، فساد، بی ه  ثروتھای کشورھای جھان را بۀمسلحان

  ...اند
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 دولتھا و مردم جھان، ناتوی رسانه ای باز ھم به انتشار ۀ عليه ھمامريکا اوج رسوائی جاسوسی ۀامروز در نقط

 نيروھای دولت سوريه از ۀدروغھای بيشرمانه و ادعاھای غير قابل اثبات مأموران دولت مخفی جھانی داير بر استفاد

آيا ھنوز ھم بايد به تماشای صحنه ھای فجايع جھانی با نقش ... م خويش مشغول است عليه مردکيميائیتسليحات 

 اساسی برای رام کردن اين ۀآفرينی مشاطه ھا و خدمتکاران امپرياليسم جھانی و صھيونيسم بين الملل ادامه داد يا چار

 ً   .نظر ميرسده ، راه دوم بسيار عقالنی بزنجير بريدگان بايد انديشيد؟ طبيعتا
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