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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠٥ 

  
   به استفاده از سالح کيميائیی سوريهاعتراف تروريست ھا

تروريست ھا : از سوريه گزار ش داد ه عضو بنيانگذار کميتۀ ھمآھنگی برای دفاع از سوري» ايسر ميدانی«

  .بوده اند» حمله با سالح کيميائی«اعتراف کردند که مسؤول 

  ٠٢:٥٧ ساعت ٢٠١٣ گست ا٣١

  

  ر کميته ھمآھنگی برای دفاع از سوريهعضو بنيانگذا-ايسر ميدانی 

وليت ؤمس) ١(گروه ھای تروريست در غوطه واقع در حومۀ دمشق، در مقابل روزنامه نگاری به نام ديل غافالک 

 را در ھفتۀ گذشته به عھده گرفتند، يعنی رويدادی که قدرت ھای غربی آن را به بشار اسد کيميائیحادثۀ سالح 

 کيميائیعتراف کردند که قربانيان در اثر يک اشتباه از سوی آنھا در کنترل سالح ھای تروريست ھا ا. نسبت دادند

  عربستان سعودی به آنھا تحويل  را کيميائیعالوه بر اين تروريست ھا اعالم کردند که اين سالح ھای . کشته شده اند

  

  ديل غافالک/روزنامه نگار
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مصاحبات متعدد با پزشکان، ساکنان غوطه، مبارزان مسلح و خانواده «: روزنامه نگار، غافالک نوشته است

طالعاتی عربستان بسياری بر اين باور ھستند که برخی از شورشيان با ميانجيگری يکی از رؤسای ا...ھايشان،

  ».ول انفجار گاز مرگ آور بوده اندؤ دريافت کرده اند و ھمانھا مسکيميائیسعودی، شاھزاده بندر بن سلطان سالح 

 مطلع نکرده کيميائی گفته اند که آنھا را به درستی از نحوۀ کا ر با اين سالح ھای »ديل غافالک«شورشيان به 

گويا که اين سالح ھا در آغاز برای تحويل به جبھۀ النصرت يکی . وده اندبودند، و حتی از محتوای آن بی اطالع ب

  .از شعبات القاعده فرستاده شده بود

ما در مورد اين سالح ھا خيلی کنجکاو بوديم و ترديد «به غافالک گفت ) حرف جی به التين(» جی«فردی به نام 

ای به اين سالح ھا دست زدند و موجب انفجار آن و بدبختانه، برخی از مبارزان به شکل بی احتياطانه . داشتيم

  ».شدند

به ما نگفته بودند که اين سالح «: به غافالک گفت ) کا به حرف التين(» کا«ھمين موضوع را يک مبارز زن به نام 

ھرگز .  استکيميائینمی دانستيم که حاوی سالح ھای . کار ببريمه ھا از چه نوعی است و چگونگی بايد آنھا را ب

  ». باشدکيميائیصور نمی کرديم که اين سالح ھا از نوع ت

يا آپسر من دو ھفتۀ پيش آمد و از من پرسيد که « : ، پدر يکی از شورشيان نيز به غافالک گفت »ابو عبدل منعيم«

به شکل را و اين سالح ھا به شکل استوانه و برخی ديگر » ...اطالعی دارم يا نه من از محتوای اين سالح ھا

به . معرفی کرد» ابو عايشه«و مبارز سعودی را که اين سالح ھا را تحويل داده بود به نام  ل گاز تشريح کرد، کپسو

  . نفر از شورشيان در اثر اين انفجار کشته شدند١٢گفتۀ ابو عبدل منعيم، سالح ھا در داخل تونل منفجر شد و 

  :ديل غافالک در ادامۀ گزارشات خود نوشته است که 

  ». گفته اند که از دولت عربستان سعودی حقوق می گيرندده نفر از شورشيانبيش از «

 شيرازۀ ماشين جنگی اياالت متحده را از ھم می گسلد اين اعترافات از جانب به اصطالح شورشيان سوريه، کامالً 

 را در »شار اسدب«که رؤيای حمله به سوريه را در سر می پروراند و در تبليغات رسانه ای به شکل خدشه ناپذيری 

او طی دو دھه گزارشگر آسوشيتت . در اعتبار ديل غافالک ھيچ ابھامی وجود ندارد.  متھم اعالم کردکيميائیحملۀ 

کار می گرده و برای بی بی سی نيوز »  ان پی آر-ناسيونال پيبليک راديو «پرس در خاورميانه بوده است و برای 

  .مقاله می نويسد

که در (منتشر شده بود ) ٢(»مينت پرس«نقش عربستان سعودی که در گفتارھای شورشيان شنيديم، داستان آن در 

که يک سازمان رسانه ای قانونی است ) حال حاضر به دليل تراکم مراجعات از سر تا سر دنيا دچار نقص فنی شده

 به شورشيان خبر شگفت آوری کيميائیح نقش عربستان سعودی در ارسال سال.  بنيانگذاری شده»مينسوتا«درکه 

نيست، در گزارشات اخير در ھمين ھفته، اعالم شد که مقامات عربستان سعودی روسيه را در صورتی که به 

پششتيبانی از رئيس جمھور سوريه ادامه دھد به حملۀ تروريستی در بازی ھای المپيک زمستانی سال آينده در 

  .سوچی تھديد کرده اند

می توانم برای حفاظت از بازی ھای «: گويا شاھزاده بندر به والديمير پوتين گفته است » تلگراف«به گزارش 

گروه ھای چچن که امنيت بازی ھا را تھديد می کنند تحت کنترل . به شما ضمانت بدھم، المپيک زمستانی سال آينده 

  ».ما ھستند

والن فرانسوی بين گازانبر گير ؤشد، در اين صورت مس حقيقت داشته باکيميائیاگر ماجرای حادثۀ ناخواستۀ سالح 

ولی در صورتی که حقيقت آشکار شود، و عده . می کنند و ھمکاری آنھا، به تبانی در جنايت جنگی تلقی خواھد شد
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 بيانات حتی اگر چنين حقيقتی کامالً . ای گفته باشند و اعتراف کرده باشند که اين واقعه يک اتفاق ناخواسته بوده

تأکيد »  توسط بشار اسدکيميائیبه کار بستن سالح «ر امور خارجۀ فرانسه، لوران فبيوس را که مصرانه روی وزي

 برای - به اصطالح حادثۀ ناخواسته   - نداشت بی اعتبار می سازد، دست کم » ھيچ ترديدی«می ورزيد و در آن 

 در مقابل دادگاه بين المللی به عنوان دليلی برای آنھائی که با جنايات جنگی عليه بشريت ھمکاری کرده اند، می تواند

  .کاھش جرمشان مطرح شود

چنين تأويلی به موعد مناسبی می رسد زيرا فرانسوی ھا پس از رأی پارلمان اياالت متحده مبنی بر مخالفت با 

ولت برای دفاع از ، عليه اقدامات دگست ا٢٩مداخلۀ نظامی در سوريه و پس از رأی نمايندگان بريتانيائی، پنجشنبه 

  . توسط دمشق، خودشان را خيلی تنھا می بينندکيميائیاصل مداخله در پاسخ به اتھام استفاده از سالح 

  . رأی موافق مردود اعالم شد٢٧٢ رأی مخالف عليه ٢٨٦در بريتانيا، مداخلۀ نظامی با 

 توسط دولت سوريه کيميائیحملۀ مدارک مرتبط به «بلژيک به سھم خود از دولت فرانسه درخواست کرده است که 

ايتاليا، لھستان، ھلند بر اساس مجوز سازمان ملل متحد واکنش . »عليه مردم سوريه را به اطالع عمومی برساند

  .اعضای اتحاديۀ اروپا در مجموع از مدتھا پيش به اين اصل پايبند بودند. نشان خواھند داد

اجبار در زدودن شکست تحقير آميز که در برگ ھای کتاب تاريخ در فقدان توانائی برای حمله به سوريه، و خطر 

برای نسل ھای آينده نوشته خواھد شد، راه حل اعتراف به حادثۀ ناخواسته می تواند دست کم راه نجاتی برای گروه 

می گفت » آر ام سی«ی در راديو برنارد ھانری لو. ھوالند، کوشنر و برنارد ھانری لوی باقی بگذارد- فبيوس

» ميتومن«ولی برنارد ھانری لوی، اين . »مداخله نکردن در سوريه شرم آور است«چندان ديرتر از امروز ن

  .جز شرم آوری برای فرانسه انجام نداده استه و پسيکوتيک کاری ب) اسطوره پرداز بيمارناک(

  

   لوران فبيوس                          برنارد ھانری لوی                                    

                  

   فراسوآ ھوالند                                دکتر برنارد کوشنر                        

  :پی نوشت 

١(   Dale Gavlak  

٢(   Mint Press  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه  

 ٢٠١٣ سپتمبر ٤

 


