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 Political سياسی

 
  تی يری ميسان:نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٣ سپتمبر ٢٠

   اسرائيلی ھاکيميائیاسرار گاز 

  
  

  

  

  تی يری کيسان

 

او مديريت برنامۀ سّری تحقيقات مشترک اسرائيل . ٢٠١١اه، سال ، در دومين دادگ)١(دکتر وونتر بيسون : عکس 

 تا ١٩٨۵ و باکتريولوژيک را بين سالھای کيميائیبرای گسترش سالح ھای ) دوران آپارتايد(فريقای جنوبی او 

  . به عھده داشته است١٩٩۴

ه سوريه را به نفی منشور  و بيولوژيک بود ککيميائیاز ديدگاه تاريخی، تحقيقات اسرائيلی ھا روی سالح ھای 

به ھمين علت امضای اين پرونده توسط دمشق می تواند وجود احتمالی .  واداشتکيميائیمرتبط به منع سالح ھای 

 انجام گرفته و تنھا ھدف آن نيز کشتار مردم کشورھای کيميائیتحقيقاتی را بر مال سازد که در زمينۀ سالح ھای 

  .عرب بوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در حالی که تمام . نظر می رسنده ر موضع اياالت متحده در رابطه با سوريه شگفت زده بيي تغرسانه ھای غربی از

اعالم کرده بودند، نمی دانند در مقابل واپس را » رژيم«آنھا دو ھفتۀ پيش اردوی بمباران و سقوط اجتناب ناپذير 

  .نشينی اوباما چه بايد بگويند

 که پيش از اين نوشته بودم، حضور واشينگتن در سوريه ھيچ انگيزۀ با اين وجود قابل پيشبينی بود، ھمان گونه

  .سياست فعلی پيش از ھمه به دليل حفظ وضعيت يکتا ابر قدرت جھان است. ستراتژيک مھمی ندارد

اگر به شکل تحت الفظی تعبير کنيم، آنچه را که در آغاز به گفتار جان کری تعلق داشت، و پيشنھاد کرده بود که 

 را بپذيرد، مسکو به بازی زبانی واشينگتن پاسخ گفت، بی آن که کيميائیشور منع گسترش سالح ھای سوريه من

اياالت متحده از ديدگاه نظری وضعيت . خاصه در دوران بحران اقتصادی ضرورتی برای جنگ وجود داشته باشد

  .ازی را ھدايت می کندخود را حفظ می کند، حتی اگر ھمه می بينند که از اين پس، اين روسيه است که ب

 کيميائیسالح ھای . مورد استفادۀ نظامی و برای قتل عام مردم:  دو مورد استفادۀ مشخص دارد کيميائیسالح ھای 

از دوران جنگ سنگرھا طی جنگ اّول جھانی تا جنگ تجاوزکارانۀ عراق عليه ايران مورد استفاده قرار گرفته 

جائی می باشد ديگر ه  مدرن که جبھۀ آن دائما در حال حرکت و جا ب در جنگ ھایکيميائیولی سالح ھای . است

 ء را امضاکيميائی منشور منع سالح ھای ١٩٩٣ کشور با خيال راحت به سال ١٨٩به ھمين دليل . کاربردی ندارد

يل  اساس خودشان را از بار انبارھای خطرناک که نگھداری از آن مخارج ھنگفتی را به آنھا تحماينکردند، و بر

  . آزاد ساختند،می کرد

 برای قتل عام جمعيت ھای ساکن و شھروندان در نظر گرفته شده، پيش از آن که کيميائیدومين کاربرد سالح 

يمی از اريتره ، ايتاليای فاشيست بخش عظ١٩٣۶-١٩٣۵بر اين اساس بود که سال . سرزمين آنھا را تصاحب کنند

در اين . به تصرف خود درآورد) گاز خردلی(را پس از خالی کردن منطقه از باشندگان آن با استفاده از گاز موتارد 

، اسرائيل به شکل سّری پژوھش ھای دکتر ووتر بيسون را در ١٩٩۴ تا ١٩٨۵چشم انداز استعماری، بين سالھای 

 و کيميائیجوی مادۀ  و ھم پيمان آن، رژيم آپارتايد، در جست. الی کردتأمين م) آفريقای جنوبی(آزمايشگاه رودپليت 

از بين ببرد، مانند فلسطينی ھا و به » شخص ھای نژادی«ويژه بيولوژيک بودند که بتواند افراد را بر اساس  هب

و از نتوانست نتيجۀ اين برنامه را مشخص کند » حقيقت و سازش«ت يأھ. طور کلی عربھا و افراد سياه پوست

با اين وجود نشان داد که در اين برنامۀ سّری گسترده اياالت متحده و سوئيس نيز . سرنوشت آن نيز بی اطالع ماند

ت، در عين حال می دانيم که  چندين ھزار نفر به عنوان الگوی أو بر اساس گزارش اين ھي. شرکت داشته است

  .آزمايشی در طرح دکتر بيسون کشته شده اند

 دريافته کيميائی مصر و سوريه را از امضای منشور منع گسترش سالح ھای ١٩٩٣را که طی سال اگر داليلی 

 را کيميائیباشيم، امروز با مداخلۀ مسکو فرصت مناسبی برای دمشق فراھم آمده تا امروز منشور منع سالح ھای 

ايان خواھد داد، بلکه خود را از در اين صورت نه تنھا به بحران تنش آميز با اياالت متحده و فرانسه پ: بپذيرد 

  . آزاد سازد،نظر می رسده انبارھای دست و پا گير و بی فايده که دفاع از آنھا بيش از پيش مشکل نيز ب

محض احتياط، رئيس جمھور بشار االسد قيد کرده است که سوريه به درخواست روسيه عمل خواھد کرد و نه زير 

وليت دفاع از کشور در مقابل ؤکو بايد مسم يادآوری کرده است که در آينده فشار اياالت متحده، و به شيوۀ بارزی

  . احتمالی از سوی اسرائيل را به عھده گيردکيميائیحملۀ 

اين وضعيت می تواند به سرعت به .  در واقع، اشغالگران يھودی در خاک فلسطين ھنوز اين منشور را نپذيرفته اند

به ھمين علت جان کری امروز يکشنبه به آنجا می رود، تا دربارۀ اين . يل شودبار سنکين سياسی برای تل آويو تبد
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تی از اين وضعيت اگر نخست وزير دولت عبری ھوشيار باشد، می بايس. گو کند و موضوع با بنيامين نتانياھو گفت

ی و نژادی را پيدا کرده  با ھدفمندی قومکيميائیمگر اين که دکتر ووتر بيسون گاز . له استفاده کندأبرای بازبينی مس

  .باشد و شاھين ھای اسرائيلی بخواھند آن را به کار ببرند

 

  

 :منبع 

http://www.mondialisation.ca/le-secret-des-gaz-israeliens/5350196 
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