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  تری ميسان
شيری. م. ا: برگردان از  

٢٠١٣ سپتمبر ١٦  

  عقالنيت غربی
 در  لعامماشين جوجه کشی کويت و جنگ اول خليج، از قت  خليج تونکن و جنگ در ويتنام، از ۀشما که از حادث

وجد آمديد، ه  باراچاک، از تسليحات امحاء جمعی عراق و جنگ دوم خليج، از تھديد در بنغازی و جنگ در ليبي

  . با گاز، و بمباران سوريه شادمان خواھيد بود»غوطه«مسموم کردن ساکنان  از طبيعتا،

کند، که در اثر حمله با سالح   میتأکيد جيمس کالپر  منتشره از سوی کاخ سفيد، رئيس سازمان جاسوسی،ۀدر بياني

  . نفر کشته شده است١۴٢٩ دمشق ۀ در حوم»غوطه« ۀ محل در منطق١٢ در گست ا٢١يميائی در ک

، سازمانھای اطالعاتی فرانسه نتوانستند در آليونا زابولونا  جاسوسی،ۀ ھمآھنگ کنندۀبر اساس يادداشت محرمان

ن يي نفر تع٢٨١  لم ھای ويدئوئی، تعداد قربانيان رانھا بر اساس فاما آ. عمل آورنده محل حادثه ھيچ تحقيقاتی ب

  . نفر شمارش کرد٣۵۵فرانسه، در بيمارستانھا » غيردولتی«، اين سازمان »پزشکان بدون مرز«کردند، ولی 

يوب ، اياالت متحده صدھا نفر در يوتمثالً . کنند  استناد میئی سازمانھای اطالعاتی متحدان به کادرھای ويدئوۀھم

اما . کنند  اين شواھد را معتبر حساب میۀواشنگتن و پاريس ھم.  نفر پيدا کرد۴٧يافتند، و وزير دفاع فرانسه فقط 

 آن است، که آنھا ۀاين واقعيت نشاندھند(وقت دمشق در اينترنت منتشر شده بود ه  صبح ب٧برخی از آنھا در ساعت 

 آسمان ۀلمھا آفتاب در باالترين نقط، ولی در آن ف) منتشر شده بودنيا در يوتيوب واقع در کاليفورگست ا٢٠در تاريخ 

  .لمبرداری شده است فتوان نتيجه گرفت، که آنھا قبالً  است، از اين ھم می

 ۴٢۶اياالت متحده تعداد آنھا را . دانند ود تعداد زياد کودکان در ميان کشته شدگان را ھمه ناظران نامتناسب میجو

 و ھمتايان امريکاغير از سازمانھای اطالعاتی (بسياری از ناظران . کند سوم حساب مینفر، يعنی بيش از يک 

يک از آنھا حتی   کودکان تقريبا ھمسن و سال ھستند، و ھيچۀند، که ھم ااز اين واقعيت در حيرت) فرانسوی آنھا

، که از اين گاز فقط کودکان اين واقعيت باز ھم شگفت انگيزتر است. خويشاندی ھم ندارند تا برايشان سوگواری کند

  .و مردان سالخورده مسموم شده اند، ولی عجيب تر اين است، که اين گاز به زنان رحم کرده است

يميائی اين فرصت کيان حمله وسيله کانالھای ماھواره ای ھمراه با تصاوير قربانه  بئی کادرھای ويدئوۀپخش گسترد

 ۀوسيله  آنھا بۀ فراھم آورد، که بدانند بر سر کودکان ربوده شد»یالتاک« شھر ۀرا برای خانواده ھای علوی حوم

آنھا بالفاصله شناسائی نشدند، زيرا کمتر کسی پس از کشتار . در دو ھفته قبل از حادثه، چه آمده است» شورشيان«
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دفون در ، انگليس و فرانسه و ھزاران جسد مامريکا توسط متحدان ،جمعی ساکنان روستاھای طرفدار دولت قانونی

  .گورھای دسته جمعی زنده مانده است

. دارند، قربانيان با گاز سمی فلج کننده اعصاب کشته شده اند ، انگليس و فرانسه ھمصدا اظھار میامريکامقامات 

ه گويند، که به آزمايش ب آنھا می. بوده و يا در ترکيب آن گاز زارين وجود داشته است) سارين(اين، يا گاز زارين 

 ه در آزمايشگاھھای مربوطه از نمونه ھای برداشته شده توسط ھر يک از سازمانھای امنيتی خود استناد میعمل آمد

اما بازرسان سازمان ملل متحد که برای نمونه برداری به محل حادثه آمده اند، حکم خود را تنھا پس از ده روز . کنند

ئيھا، انگليسی ھا و فرانسويھا از کدام روش آزمايش استفاده کرده اند، ولی امريکاروشن نيست، . اعالم خواھند کرد

  .علمی، برای انجام چنين آزمايشاتی به زمان باز ھم بيشتری نياز دارندۀ روشھای شناخته شد

ا با ، که آنھهباراين يميائی کشته شدند، و ھيچ يقينی ھم در کنيست، که کودکان در اثر مسموميت ھيچ ترديدی در اين 

دھد، که رنگ سفيد بزاق  ، نشان میئیلمھای ويدئو آنھا در فۀدرد و رنج تثبت شد. گاز مسموم شده اند، وجود ندارد

  .بايست زرد بشود دھان آنھا ھنگام مسموميت با زارين، می

ول اين ؤ سوريه در ھر صورت مسکنند، که ارتش عربی  واحد تأکيد میۀسه قدرت بزرگ غربی روی اين نکت

د، که سازمان تحت رھبری او اطالعاتی دال بر اين در يگو  میامريکارئيس سازمان جاسوسی . باشد ثه میحاد

 يميائی توليد کردند و انگليسی ھا اظھار میک چھار روز گذشته مخلوطی از مواد دست دارد، که نظاميان سوريه در

 حادثه از ١۴ در ٢٠١٢حتی در سال . زند یدارند، اين اول بار نيست که ارتش عربی سوريه به چنين کاری دست م

  .کار برده يعنی به ھمان تعداد که اياالت متحده در جنگ دوم خليج ب. گاز استفاده کرده است

 و در اين گفت. نی ضبط شده استوار استولفيگوی ت و ، انگليس و فرانسه به گفتامريکاداده ھای سازمانھای امنيتی 

اما . کند  اين حمله صحبت میۀيميائی در بارکه ھراسان با فرمانده يگان دفاعی سوري وزارت دفاع ۀگو، مقام عاليرتب

 موساد ٨٢٠٠ئی ھا، انگليسی ھا يا فرانسوی ھا رديابی نشده، بلکه از سوی واحد امريکا ۀوسيله گو ب و اين گفت

  .اسرائيل در اختيار آنھا قرار گرفته است

گليس و فرانسه صد در صد مطمئن ھستند، که ارتش عربی سوريه ، انامريکا کالم، سازمانھای جاسوسی ۀخالص

  :تعداد نامعلومی از شھروندان غيرنظامی را با گاز مسموم کرده است

سازد و ھيچ تأثيری روی   زارين، که فقط مردان و کودکان را مصدوم میۀــ برای اين کار، از نوع جديد گاز کھن١

  .گذارد، استفاده کرده است زنان نمی

 در طول چھار روز ناظر چگونگی تدارک اين جنايت بود، اما در مقابل آن ھيچ امريکا ۀکه اياالت متحد  با اينــ٢

  .عمل نياورده اقدامی ب

ــ ھنوز قبل از استفاده از آن، اين گاز سحرآميز کودکانی را کشت، که دو ھفته قبل از حادثه، در منطقه ای واقع ٣

  .وع حادثه، از سوی جھاديھا ربوده شده بودند کيلومتری محل وق٢٠٠در بيش از 

لمھای قابل اطمينان که از حوادث مختلف تھيه شده و از قبل در اينترنت منتشر شده بود، ــ اين حادثه به برکت ف۴

  .شناسائی شد

  . اسرائيل دشمن، مؤيد اين حادثه می باشدۀوسيله نی بولفيگوی ت و ــ رديابی گفت۵

ربی ابزارھای مخفی در اختيار دارند که بدون نزديک شدن به بافتھای آسيب ديده، گاز ــ سازمانھای جاسوسی غ۶

  .دھد زارين را تشخيص می
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عبور کرد و بايد » خط قرمز«ميان آمد، رژيم سوريه از ه ــ از وقتی که سخن از پانزده بار کاربرد اين نوع گاز ب٧

  .سازد، مجازات شود طريق بمبارانھائی که آن را از دفاع خود محروم میه ب

  .سازد زيرا جنگ، راه ھمه جنايتھا را ھموار می. طبق موازين حقوقی بين المللی، جنگ بزرگترين جنايت است
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