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  )يونگه ولت(نوشته ماريو تال  

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١٣ دسمبر ٢۶

  

  ھدف سابقه و، ستايش برای وفاداری
  

از مدتھاست که اين . کند   نام صلح را با خود حمل میشود تنھا اسماً  جايزۀ صلح نوبل  که امروز در اسلو داده می

 . جايزه در خدمت حفظ سلطه وھژمونی ايدئولوژيک غرب قرار دارد

 

 

  :جايزه به خاطر سکوت در اثنای جنگ تجاوزکارانه عليه سوريه 

جايزه  یئرئيس سازمان منع تسليحات کيميا و  ناتوۀيکی از رؤسای سابق (Ahmet Üzümcü)  "احمد اوزومجو" 

  ی دريافت کردئصلح نوبل امسال را برای سازمان منع تسليحات کيميا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 شاعر و"( بوريس پاسترناک " نوبل امسال  به ۀ نوبل داريم  جايزۀخود را در کميت) عامل(نگران نباشيد ، ما نفر

  " گيرد تعلق می)  نوبل در ادبيات ۀ جايزۀ رومان داکتر ژيواگو برندۀنويسند

بايک افسر اطالعاتی ھالندی مورد اعتمادش بود که در تاريخ ) سی آی ای ( ين صحبت رمزگشائی شدۀ يک رابط ا

  .به چاپ رسيده است) يونگه ولت(در جمله مطالب روزنامه  ١٢/٣/٢٠٠٩

 در سال  به شکل يک  کودتای جذاب وتماشائی  در آمده بود  قبالً ١٩۵٨ سال  ۀتوزيع جايز نظر به اخبار منابع خبری ،

  . مالتا  فرود بيايد ۀ طياره ای که از ميالن به طرف روم در پرواز بود مجبور ساخته شد تا  در جزير١٩۵۶

دزديده "پاسترناک " خطی دست نويس ۀبکسی را با نسخ) سی آی ای(به در خواست  ) ۶ام آی ( خدمات سری انگليس 

به اين صورت توانستند رومان  تسليم دادند و) سی آی ای ( لتا به بود بکسی حاوی اسناد را خارج از ايتاليا در کشور ما

  .به نشر برسانند )روسی(داکتر ژيواگو را توسط يک ناشر تبعيدی  به زبان اصلی رومان 

 ادبيات برای کتاب به شمار ۀتوسط ناشر روسی يکی از پيش شرط ھای دادن جايزه در رشت نشر آن به زبان روسی و

  .رفت  می
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  سال بعد از آن که ارشيف ھا به روی ھمه باز گرديد۵٠" ايوان تولستوی" ررسی ھای ژورناليست روسی آقای بۀنتيج

  : نشر گرديد گفت٢٠١٣ فبروری ٩به تاريخ که  اشپيگل ۀصورت گرفته است وی در يک مصاحبه با  روزنام

 ۀآدم ما در سويدن برای توزيع جايز  واجنت ھای امريکائی به ھمکاران  خارجی خود گفته بودند که که فرد کمک کننده

است که حرفش به حيث عضو اکادمی علوم سويدن در توزيع جوايز از سنگينی و " داگ ھامرشولد"نوبل منظور آقای 

  . خاصی برخوردار است ۀوزن

 کمک ١٩۵٧ ملل متحد در سال ۀرا در انتخاب دوباره اش به حيث سکرتر جنرال مؤسس" ھامرشولد"امريکائی ھا 

الن فاستر " امريکا وبرادرش  ۀوزير خارج"جان فاستردالس "از دوستان نزديک " ھامر شولد. "ومعاونت کرده بودند 

  .بود ) سی آی ای (رئيس  "

  .خواھان چه ھستند "پاسترناک  "ۀدانست  که امريکائی ھا در قضي می" ھامر شولد"آقای 

د ندارد  به خاطری که امروز آنھا افراد مورد نظر خود ضرورت طرح ھای ماجراجويانه وجنجال برانگيز ديگر وجو

  .کنند   میءسسات مورد نظر خود اعطاؤ نوبل را به اشخاص ومۀ نوبل دارند که بدون مانع جايزۀرا در کميت

 ء نوبل را اعطاۀ اروپا جايزۀ به اتحادي٢٠١٢رئيس جمھور امريکا ودر سال  "بارک اوباما" به ٢٠٠٩که در سال  مثلی

  .دکردن

يک راه حل  OPCWی ئسال به سازمان منع تسليحات کيميا نوبل امۀبه بسيار سادگی قابل درک بود که در دادن جايز

 ترکيه در ۀی وسفير سابقئامروزی سازمان منع تسليحات کيميامدير عامل . سطحی برای دادن جايزه پيدا کرده اند 

 امسال را ۀجايز" احمد  اوزومجو"آقای ) ٢٠٠٢ـ٢٠٠۴(و  ثابت ترکيه در ناتۀونمايند) ١٩٩٩ـ ٢٠٠۴(اسرائيل از 

  .رسماً پذيرفت 

  .نيز يکی از آنھا است" اوزومجو"نبايد دچار ترديد شد  آقای 

  . نوبل بايد جست وجو کردۀبرد  پاسخش را در جھت گيری اساسی کميت  نوبل امسال سود میۀچه کسی از جايز

 جھانی از مدتھاست که در خدمت ۀين  وشناخته شده ترين جايزسازد که معروف تر سابقه وھدف آن آشکار می

  .کند برقراری سلطه غرب قرار دارد وھژمونی ايدئولوژيک غرب را محافظت می

  

  سياست مورد عالقۀ اروپائی

  :له وطنز تاريخ أروشن ساختن مس

  .نھاد گرديدند  صلح نوبل پيشۀبرای دريافت جايز" بينيتو موسولينی " و " ادولف ھيتلر "١٩٣۶درسال 

 به خاطر دفع نفوذ ١٩٢۵در سال  که يک سازمان يا بنياد مدنی بود وFedrelandslaget  اين پيشنھاد  از طرف بنياد

  .  نوبل تسليم گرديد ۀافکار سوسياليستی بنيانگذاری شده بود مطرح شد و به کميت

 جايزه ۀ، پژوھشگر قطب  ديپلومات وبرند"يکل سنکريستيان م"افراد آتی شامل اين بنياد بودند صدراعظم سابق ناروی  

 از طرفداران خاص فاشيست ھا Fedrelandslagetسکرتر سابق "اندرس لنگی "فريتيوف نانسن و "١٩٢٢نوبل سال 

 حزب اندرس لنگی را بنيادگذاشت  که يک سال ١٩٧٣اندرس لنگی بار ديگر در سال . در اين بنياد عضويت داشتند 

   از مرگش به حزب ترقی  تغيير نام پيدا کرد(FrP) ناروی به خاطر ٢٠١٣ انتخابات پارلمانی سال بعد  حزب ترقی در

  آراء را از آن خود ساخت اين ١۶.٣%سياست ھای نژادپرستانه وراست روی افراطی وسياست ھای باز نئوليبرالی  

  .ی به دست آورده بودأ ر٢٢.٩%  در انتخابات ٢٠٠٩حزب درسال 

محافظه .  زود ديويچه سيتونگ گزارش داد که حزب ترقی ھم در قدرت سھيم گرديده استۀبر روزنامودر اوائل اکت

  .دھند  کاران ھمراه حزب ترقی حکومت ائتالفی تشکيل می
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ۀ له در اين چرخش کوچک  اين است که حزب ترقی برای خود در مراجع تصميم گيری برای جايزأاما مھم ترين مس

  .است صلح نوبل جا باز کرده 

  عضو ۵را حزب ترقی در جمله   Inger-Marie Ytterhorn   به اين سو خانم اينگر ماری يترھارن٢٠٠٠از سال 

کميته نوبل ناروی که مسؤوليت دادن جايزه صلح نوبل را دارند معرفی کرده است که اين کميته تصيم نھائی را اتخاذ 

 ۀ جايزۀ باشد اما نقش تعيين کننده وتصميم گيرنده را رئيس کميت نوبل ممکن تعيين کنندهۀنقش کارمندان کميت. دکن می

  . Thorbjorn Jaglandآقای  توربجورن ياگالند  يعنی به عھده دارد نوبل 

 صدراعظم ناروی بود و) ١٩٩۶ـ ١٩٩٧( ودر سال ) حزب کارگر(قبالً رئيس حزب سوسيال دموکرات آقای ياگالند  

 ناروی را به عھده داشت که درمدت کوتاھی به فقدان موفقيت در امور ۀرجپست وزارت خا) ٢٠٠٠ـ٢٠٠١(در سال 

  .وھم چنان اجرات نادرست و نا فھمی وبيانات نژاد پرستانه متھم گرديد 

کرد   وی آقای عمر بونگو رئيس جمھور گابُن را که به مناسبت سفر رسمی از ناروی ديدن می٢٠٠١در فبروری 

  .بونگو از کنگو ناميده بود 

 در شھر دوربان سومين شھر بزرگ افريقای ٢٠٠١ر کنفرانسی که از طرف سازمان ملل عليه نژاد پرستی در سال د

جنوبی برپا کرده بود  کنفرانسی که اسرائيل وامريکا ازآن خارج شدند  وی اين کنفرانس را يک فستيوال انتقاد از 

  .ارزش ھای غربی ناميد 

آقای ياگالند برای افزايش قوای ناروی در افغانستان کوشش کرد ) ٢٠٠۵ـ٢٠٠٩ (بعداً در پست رياست پارلمان ناروی 

ش را ادا نمايد  واين  نمايد ناروی بايد سھماگر ناتو در خواست قواء:  عصر ناروی گفت ۀدر گفت وگو با روزنام و

 .و واجد شرايط می سازدمطلب را توضيح داد که آماده شدن و کسب تجربه در جنگ ما را برای وظايف مھم تر آماده  

  . نوبل برای صلح است ۀ بدين سو وی سکرتر جنرال شورای مشورتی اروپا  ورئيس کميت٢٠٠٩از سال 

.  شديد لفظی  بين اعضای کميته  تبديل شد ۀ صلح نوبل  به اوباما به علت بی احتياطی کميته به يک مشاجرۀدادن جايز

در روی کار آمدن ياگالند کامالً مشھود بود اما با آن ھم  نظر به گزارش گرچه ظاھراً ھمه چيز تحت تسلط شان بود که 

  با سه Verden Gangبعد از صحبت  ھای طوالنی آقای ياگالند  وھمکار حزبی  اش  خانم  ) حرکت جھان( روزنامه

   Sissel Ronnebeck   سيسل رونی بک  کميته داوری توانستند نظر خود را به آن ھاۀعضو ديگرھيأت منصف

اعالن ديروزی به خاطر .  نوشت ٢٠١٢ اکتوبر ١٣ سويسی به تاريخ ۀ روزنام٢٠١٢ تصميم سال ۀدر بار. بقبوالنند

توانست با حوادث بد منظر ھمراه شود وزيادتر مشتعل گردد اگر در جلسات   نوبل صلح به اوباما میۀدادن جايز

  . وتصميم گيرنده از جلسه غايب نمی بود ديروزی يگانه حريف مخالف اتحاديه اروپا در جلسه نھائی

  : توزيع جوايز صلح نوبل عضويت دارندۀعالوه آقای ياگالند وخانم يترھارن افراد ذيل در کميته ب

  SVتوسط دانشمند الھيات لوتری  آقای که اين حزب فعالً  Agot Valleخانم اگوت واله  حزب چپ سوسياليستاز 

خانم بريت رايس  ،که در حکومت ياگالند وزير عدليه  بود Gunnar Stalsettگونار ستالزت  . شود رھبری می

اشتات اويل  وعضو ھيأت) ١٩٩١ ـ١٩٩۴(رھبر پيشين حزب محافظه کار   Berit Reiss Andersen  اندرسن

 Kaci Kullmann فايفخانم کاسی کولمن  ،ئيسه بزرگترين شرکت نفت ناروی ر  Statoil  )٢٠٠٢ـ ٢٠٠٧(

Fiveتبليغاتی در پارلمان بودۀسی به حيث مشوره دھنده  در امور تبليغاتی شرکت نفت وروابط عمومی و نمايندخانم کا . 

  . تقاطع بين سياست واقتصاد قرار داشت ۀخانم کاسی در نقط

 اقدامات حفظ صلح که تنھا.  صلح نوبل ھمراه صلح جھانی در ارتباط قرار نداردۀوی به اين مسأله اشاره کرد که جايز

  .تواند صلح به بار بياورد   نظامی صادر شود  میۀ مداخلۀبرای ارتش اجاز
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  برای ديپلمات ميانجی سازمان ملل و رئيس      ٢٠٠٣ نوبل بعد از سال ۀدر دوران تصدی خانم کاسی کولمن در کميت

اين  Martti Ahtisaari جمھور قبلی کشور فنالند  مارتی آھتيساری رئيس  صلح نوبل داده شدۀجايز٢٠٠٨ھم در سال 

با اين مدال تعدادی . لمان به دست آورده بودا مدال مانفرد ورنر را از وزارت دفاع ٢٠٠٧ديپلمات فنالندی قبالً در سال 

در جنگ مقابل يوگوسالويا  مارتی آھتيساری به . لمان ونمايندگان ناتو خود را زينت داده اندااز جنرال ھای قوای مسلح 

پشتيبانی از کوسوو را به عھده گرفت که باالخره پالن جداسازی   سازمان ملل ديپلوماسی دفاع وۀالعاد فوق ۀحيث نمايند

  .رامخالف حقوق بشر طرح کرد

  آھتيساری از جمله بنيانگذاران کانون تفکر (ECFR)پشتيبانی از سياست خارجی وسياست امنيتی اروپا را قوياً   دفاع و

  )١(قوای اروپائی شرکت کرده اند  جنگ ١٢ بدين سو کم از کم  در ١٩٩٠ا ص از سال پشتيبانی خ دفاع و. تطبيق کرد 

 اروپا مکلف گرديدند تا قدرت ۀ گرديد که اعضای اتحاديفيصله قرار داد ليسبون ٢٠٠٩که در سال  بدون دليل نبود

  .نظامی خود را قدم به قدم بھتر بسازند 

 Lea Heuser يزه صلح نوبل توسط اتحاديه اروپا  خانم ليا ھويزرسخنگوی مطبوعاتی جايزه به مناسبت دريافت جا

وسايل جنگی ھر چيز است غير از    دعوای پناھندگان باۀسلب حق اقام صلح آخن گفت که نظامی ساختن اتحاديه اروپا و

  .روش صلح آميز

 استعمار نو اضافه تر بيان در آن جا مزايای.  نوبل چيز بيگانه استۀندامت به خاطر تاريخ استعماری در نزد کميت

 ياگالند ٢٠١٢ اکتوبر ٢١ تاگس اشپيگل به تاريخ ۀدر يک مصاحبه با روزنام در قضيه تيموشنکو. گردد وتبليغ می

ما ھم يک .که ما انتظار داريم که اوکراين ريفورم ھا را آماده بسازد  واز متخصصين ما کمک بگيرد   اخطار داد

  .ترتيب نموده ايم مخصوصاً در موردسيستم قضائی ه وپروگرام وسيع ريفورم را آماد

ياگالند گفت که بعد از فروافتادن ديوار برلين ما کشورھای اروپای شرقی را به عرشه کشتی سوار کرديم  وفعالً روند 

است خواھند م آشتی در بالکان در حال توسعه است آن ھا سياست توسعه طلبی اروپائی خودرا با اين جمالت فريبنده می

  . صلح نوبل به خاطر اين روند تاريخی به اروپا تعلق گرفته است ۀگفت جايز  و مالی کنند

  

 استثناء در قانون

 

  

  (OPCW) انستيتوت علوم نظامی  ،یئالح ھای کيميالمان برای آزمايش گاز سازمان منع سا البراتوار قوای نظامی

سھم گرفتن در آموزش وآماده ساختن بازرسان ھا برای  برای تکنالوژی حفاظتی در ايالت نيدرزاکسن در مونستر

به  دقيقاً معلوم نيست که چقدر و (ECFR)کميته نوبل نفوذ مؤسسات خدماتی مربوط به آن باالی  و استفاده در سوريه

  .کنند   خود را اعمال میۀبالواسط کدام پيمانه کانون تفکر

 و کند کدام نقش را در اين ميان بازی میمايليم بدانيم که بنياد علوم وسياست (SWP)لمان را در ا بنيادی که حکومت 

  .د دھ در سياست خارجی وسياست امنيتی مشوره می
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 يکی از کارکنان اين بنياد  ھکارد لوبک مايرزود دويچه سايتونگ  ۀ خود در روزنام٢٠٠٧ مارچ ٢۴ ۀ در مقال

Eckhard Lübkemeier  نوبل پيشنھادی به اين عنوان کرد  که ما به پختگی ۀلمان برای گرفتن جايزابه حکومت 

  . را دريافت کنيم  صلح نوبلۀکامل رسيده ايم  حال زمانش فراھم گرديده تا جايز

  )٢٠٠٣ـ٢٠٠۶( لمان درسال ھا المان در ايرلند که به حيث معاون بخش اروپائی صدارت ادر عين زمان سفير فعلی 

خورد چنين پيشنھادی را مطرح  مشغول به کار بود در جائی که رشته ھای سياست واطالعات سری  به ھم گره می

آمادگی ) ٢٠٠٠ـ٢٠٠٣(خش روابط خارجی برای امنيت وسياست دفاعی وی در مشغوليت قبلی خود رئيس ب. کرده بود 

  .درست  وآموزش بسيار عالی ديده بود

    .کرد اداره می Friedrich Ebert بخش پژوھش سياست خارجی را در بنياد ٢٠٠٠ تا سال  ١٩٩١ از سال 

 نفوذ کار اين بنياد مشابه به کار بنياد ياگالند وھردو دريک سطح  در اروپا با ستراتيژی ۀپس زمينه ھای سياسی وداير

شود که اين جمالت ماندگار را به خاطر  زمانی راه ھای شان باھم يکی می. ھای مختلف وراه ھای جداگانه  قرار دارند

  ."وبل داريم خودرا درکميته ن) نفر(را حفظ کنيد ما عامل  آرامش تان" کند  تداعی می

 زود دويچه سايتونگ بار ديگر تأکيد کرد ۀ در روزنام٢٠١٢ دسمبر ١٠ ديگر خود به تاريخ ۀبه ھرصورت وی در مقال

  تواند اين جايزه را کسب کند ؟  اروپا میۀچه کسی غير از اتحادي

  غير از ما کی استحقاق آن را دارد وسزاواراست که اين جايزه را از آن خود بسازد ؟ آيا 

 ی نوبل در اثنای جنگ سرد ھمه وقته وبه صورت مداوم تير ھای زھر آگين  به سمت اروپای شرقۀ افرادشان در کميت

که در اوج جنگ  کسانی. چين روشن بود  کردند وبه کسانی جايزه می دادند که ضديت شان با شوروی و پرتاب می

  .  افراد ذيل بودند ،سرد اين جايزه را دريافت کرده اند

   ١٩۵٣ سابق امريکا در سال ۀرج مارشال  وزير خارججو

  ١٩٧٣ امريکا در سال ۀھنری کيسينجروزير خارج

  ١٩٧۵مخالف ايدئولوژيک شوروی آندريه زاخاروف درسال 

  ١٩٨٣رھبر اتحاديه ھمبستگی لخ والسا در سال 

  ١٩٨٩رھبر بوديست ھای تبت داالی الما در سال 

  ١٩٩٠چف در سال وميخائيل گورب

گرفتند  که تعادل بين المللی وتوازن قواء طور ديگر بود دست اندرکاران کميته نوبل تصاميم قابل توجه می زمانی

 مدافع ارجنتاينی ١٩۶۴ مارتين لوتر کينگ در سال١٩٣۶ نوبل برای کارل فون اوسيتسکی در سال ۀچنانچه دادن جايز

برای گزارشگر شجاع امريکای بردلی منينگ  ٢٠١٢که وی در سال ١٩٨٠حقوق بشر ادولف پرز اسکيوال در سال 

  .وفعال گواتماالی حقوق بشر خانم ريگوبرتا منجو اقدام کرد

  . نوبل به طور فزاينده به نفع سياست غرب  در دست شان قرار داردۀ بدين سو جايز٢٠٠٠از سال 

معاون سابق رئيس جمھور  ، ٢٠٠٣ نام برده شده   برندگان ديگری چون شيرين عبادی در سال کهعالوه کسانی ه ب

 و مخالف ٢٠٠۵ محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی  انرژی اتمی در سال ، ٢٠٠٧امريکا ال گور در سال 

  . جايزه نوبل گرفتند٢٠١٠ ليوشيائوبو در سال ،ايدئولوژيک چين

وپر آوازه ای چون پابلو نرودا  نام ھای روشن ۀعالوه  صلح نوبل ندارد بۀ ادبيات نوبل ھم تفاوت چندانی با جايزۀجايز

  ٢٠٠۵ و ھارولد پينتر در سال ١٩٩٨ ژوزه ساراماگو در سال ١٩٨٢، گابريل گارسيا مارکز  درسال ١٩٧١در سال 

 ۀ افتخار آفرين ھم تغيير کرده است مثالً دادن جايزۀ ادبيات نوبل با اين نام ھا پيوند خورده  مسير اين جايزۀکه جايز
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ايزه داده ج برايش يافت،از چپ به نئوليبرال استحاله وی  که زمانی که ٢٠١٠ارگاس يوسا در سال ادبيات به ماريو ب

  . شد

 بدين سو سکرتر ھميشگی اکادمی سويدن ومسؤول اعالن ٢٠٠٩ نوبل پيترانگوند که از سال ۀدر مورد پرسونل کميت

نصوب گرديد پيام ھای تبريکی دوستانش را که وی به اين پست م زمانی.  ادبيات است ۀکردن نام ھای برندگان جايز

 تر به مکلفيت سربازی مشابه است  و گفت که اين پست چيزی نيست که برايم تبريکی داده شود  اين  زياد نپذيرفت و

  .وک را از سرباز عادی به خدمات سری ارتش منتقل کنندکمانند امر بسيج سربازان است که مردی دارای سوابق مش

 گزارش داد که انگلوند با آن که از مدت ھا قبل عضو ٢٠١٢ اکتوبر ١١يچه سايتونگ  به تاريخ  زود دوۀروزنام

  افغانستان ،اکادمی سويدن بود  مانند سابق برای روزنامه ھای سويدنی منحيث خبرنگار جنگی   در يوگوسالويای سابقه

  .کرد  از عراق گزارش تھيه می٢٠٠۵خير درسال اودر 

توجه غرب قرار دارد که از لحاظ اقتصادی ھم در  جناح ايدئولوژيک غرب است که فوق العاده مورد نوبل حافظ  ۀجايز

 گزارش داد که بنياد نوبل پالن کرده است که برای ٢٠١٢ دسمبر ۶ولت در  دی  ۀروزنام. سطح باال قرار دارد 

  . سرمايه گذاری بيشتر صورت گيرد ،صندوق تأمينات  کميته

  .ه محصول  ھم افزايش می پذيرد به اين ترتيب بازد

  

  آمادگی برای جنگ

وی در ناتو نه تنھا . ی دريافت کردئو برای سازمان منع تسليحات کيميادر اسل  صلح نوبل راۀکه جايز احمد اوزومجو

ر  بود بلکه قبل از آن جنرال قنسل ترکيه در شھر آلپو سوريه بود  د١٩٩۶ تا سال ١٩٨۶ دايمی ترکيه ار سال ۀنمايند

  موريت ھای ديگر وی از اين قرار استأ نظامی ناتو مۀفھرست اتحادي

   ١٩٨٩ تا ١٩٨۶مشاور ھيأت ترکی در سال ھای 

  ١٩٨٩ تا سال  ١٩٨۴کارمند بين المللی ناتو در سالھای 

   ١٩٩۶ تا ١٩٩۴رئيس يک بخش در ناتو در سالھای 

 ن  رئيس  اين سازمان خوزه موريسيو بوستانی بنيانگذاری شد اولي١٩٩٧ی در سال ئسازمان منع تسليحات کيميا

 ويژه در دن ھاگ پيش از شروع جنگ در مقابل عراق از ۀديپلومات برازيلی چون وفاداری کمتر داشت در يک جلس

برکناری وی توسط جان بولتن . کار برکنار شد که تا کنون در تاريخ سازمان ھای بين المللی در نوع خود يگانه است 

 ملل متحد کارگردانی شد دليل برکناری وی سر پيچی از قواعد بازی قدرت ھای بزرگ  ۀسسؤ امريکا در م بعدیۀنمايند

خواست پيش از شروع جنگ در مقابل عراق با رھبری عراق مذاکره کند تا سالح ھای  بوستانی می. وجنک طلب بود 

در اين صورت . ی قرار دھد ئيحات کيمياارت سازمان منع تسلکشتار جمعی را که به داشتن آن متھم گرديده تحت نظ

  نظامی امريکا برھم میۀحمل  جنگ بود قبل از تھاجم وۀدروغی که مردم دنيا بعداً دانستند که دروغ امريکا وبھان

  .خورد

ی از بوستانی وتجربه اش آموخته است و در مقابل تھاجم قوای غربی ظاھراً مخالفت ئامروز سازمان منع تسليحات کيميا

  .دھند تا به چشم مردم خاک بپاشانند   مینشان

ی سوريه در ماه سپتمبر ھمين سال حقيقتاً برای شان غير قابل پيشبينی وغير منتظره ئقرار داد تخريب سالح ھای کيميا

مخصوصاً برای روسيه وخود سوريه   نظامی قريب الوقوع شان يک پيروزی خرد برای ھمه وۀدر برابر حمل بود و

  .بود
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 ٢٠١٣ سپتمبر ١٨لمان جديد به تاريخ ا ۀکه در روزنام"  ھانس ھوف باور"صاحب رسانه  زنامه نگار وسخنان رو

  . نوشت قابل تأمل است

.  قاطع در مقابل اسد  برای پالن بعدی کامالً به نفع شان است ۀوی گفت که صرف نظر کردن فعلی امريکا از يک حمل

 دست شان از تمام  اول غرب نيست  اما اگر پيش از به قدرت رسيدن ۀگرچه به قدرت رسيدن مسلمانان راديکال گزين

  . ی کوتاه گردد ئسالح ھای کيميا

به کدام پيمانه سالح  گيرد که آن ھا چه نوع سالح و تصميم می کند و واين امريکاست که برای متحدين خود تعيين می

  .گردد عوا واضحاً بی خطر میبه اين ترتيب د کنترول آن در دست امريکا  باشد، داشته باشند و

  . به يقين صورت خواھد گرفت،یئالح ھای کيميابين بردن ساز  بمباردمان سوريه بعدِ   ضد اسد وهپيدا کردن يک دليل ب

زمايشگاه قوای نظامی مربوط به اکادمی علوم آی يک ئحات کيميادر اوائل سپتمبر روشن گرديد که سازمان منع تسلي

ی دفاعی وامنيتی فعاليت دارد و مقر آن  در ايالت نيدر زاکسن  است وظيفه داده است تا نمونه نظامی را که در فن آور

  .ھای گرفته شدۀ گاز را مورد آزمايش قرار دھد 

کند به   که حکومتش در سوريه مداخله میی را آزمايشگاه ارتش يک کشور:  سپتمبر نوشت ۵ روزجمعه ۀھفته نام

  .که قوای نظامی اش در اين نزاع فعاالنه سھم دارد  بی طرف وغير وابسته بدانيم در حالیرا واقعاً  توان آن آسانی نمی

 غرب  به راه ۀگيرد  ودر برابر تبليغات گسترده که به کمک ادعا ھای ثابت نا شد اما چه کسی به اين مسأله عالقه می

رابر افراد عير نظامی استعمال کرده ی در بئ گاز کيميا٢٠١٣ اگست ٢١در انداخته شده است که گويا ارتش سوريه 

  .دھد    دلچسپی نشان می،است

لمان  نمونه ھای گاز استمال شده در سوريه را مورد آزمايش قرار ابعد از نشر اين خبر که يک آزمايشگاه قوای نظامی 

   کهھوای غبار آلودی در ئآموزش سالح کيميابرتھيه شده بود تحت عنوان وی از اواسط اکتئدھد يک فلم کوتاه ويدئو می

  . سازد ی را برای سھم گرفتن در سوريه آماده میئرسانان سازمان منع تسليحات کيميالمان بازاقوای نظامی 

 گزارش داد که Franz Ontalآمر تر يننگ بازرسانان سازمان منع تسليحات فرانس  اونتال  ) ٢( در گزارش انترنتی 

 ،لمان دايرشده بود ما تجارب زيادی کسب کرديمادر ايالت بايرن  Wildfleckenدر دورۀ آموزشی که در فيلد فليکن 

وی گفت که اين تريننگ برای ما از ارزشی خاصی برخوردار است وما از اين تجارب که در مناطق جنگی چون 

سازی  تا در نابود خير ماه اکتوبر ناتو در نظر گرفتادر .و عراق وافغانستان کسب گرديده است  می آموزيم کوسو

  .ی سوريه سھم بگيرد ئسالحھای کيميا

سال قبل در جنگ عمومی اول برای بار اول به مقدار زياد گاز ١٠٠تواند که   نوبل اگر بخواھد به خاطر آورده میۀکميت

  .زھری استفاده شد 

کشته  ھزار ٢٠٠٠٠ ھزار زخمی و ۵٠٠٠٠٠که  ) يک صدودوازده ھزار تن(  تن ١١٢٠٠٠گاز استفاده شده در حدود 

 زياد مورد استفاده قرار ۀی  به اندازئجنگ ھای استعماری  ھم سالح کيميابايد  اشاره شود که در .بر جای گذاشت 

ی در مقابل شورشيان عرب ابراز داشت ئ به خاطر استفاده از سالح کيميا١٩٢٠چرچيل معروف در سال . گرفته است 

من خواھان استفاده وبه کار بردن .  من درک کرده نمی توانم ی رائيت در خصوص استفاده از گاز کيمياکه اين حساس

  .گاز در مقابل قبايل غير متمدن ھستم 

که وزير جنگ بود ابراز داشته بود گاز استفاده شده ضرور نيست  کشنده باشد بلکه باعث درد شديد گردد  در زمانی

  .گرديد  ی ارزيابی میئ سالح کيميام ومعنا استعمال بعدیبه اين مفھو. ويک ترور وسيع را انتشار دھد 

  . از گاز زھری در جنگھای ريف در شمال مراکش در مقابل قبايل بربر استفاده کرد١٩٢۴چنانچه اسپانيا در سال  

   ١٩٣۵ ـ ١٩٣۶ ودر مقابل اتوپيا در سالھای ١٩٢۴ ـ ١٩٣٠ايتاليای فاشيستی در جنگ مقابل ليبيا در سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  ر نظاميان در جنگ جھانی دوم جاپان در مقابل قوای چين وغي

  .استفاده کرده اند) اجنت آرنج(ی ئ از سالح کيميا١٩۶١تنام  بعد از وامريکا در مقابل مردم وي

 اگست ٢١ ۀ سوريه بسياری ھا به اين نظر ھستند که ھردو مسأله گر چه به ظاھر متناقص ، ھم استعمال  وحملۀدر قضي

  . ی مطابق سنت ھای استعماری است ئميا قرار داد نابودی سالح ھای کي وھم٢٠١٣

ی را به دوش دارند ئکيميارسد که احتماالً پياده نظام غرب وعربستان سعودی مسؤوليت حمله  از يک طرف به نظر می

عربستان به پای ارتش سوريه بنويسند که با وجود تبليغات وسيع نتوانستند آن را  که اين جرم غير قابل اثبات را غرب و

خواھند در کشور خود آرامش وصلح را بر قرار  ر بسازند واز جانب ديگر خلع سالح يک جانبۀ کسانی که میقابل باو

  .کنند 

 بدون سالح ھای امحای جمعی را در سر تا ۀاز تاريخ استعماری امروز بايد نتايج ديگر بگيريم تقاضا برای يک منطق

  .سرشرق ميانه را بخواھيم 

ی ھستند اسرائيل تا حال کنوانسيون ئيه عضو سازمان منع تسليحات کيميا شمول سورکشور جھان به١٩٠در حالی که 

  .ی را تصويب وامضاء نکرده است ئکيمياسالح ھای 

  

  :شان ديگرنيست) عامل(نفر 

  . نوبل که روزی نفر شان بود اما وی تا آخر نفر شان باقی نماند ۀرئيس قبلی کميت" داگ ھامر شولد " دوباره به 

 گزارش شد ،گردد لمان که از شھر کلن پخش میا که از تلويزيون  غرب ٢٠١١ سپتمبر ١٨زارش به تاريخ در يک گ

 به قتل رسيد ١٩۶١کرد در جنوری  که از دولت شوروی ھواداری می"  پاتريس لومومبا"که رئيس دولت کنگو  زمانی

ت ھای غربی  ومدافعين صنايع  از ھر سو رئيس سازمان ملل متحد ھامر شولد به عنوان منتقد ثابت قدم از طرف دول

خواست سازمان ملل را به يک  می" ھامر شولد " آمده که آقای " ماير" جيبی ۀدر دانشنام. تحت فشار قرار گرفت 

  . ضد روند مستعمراتی تبديل کند هنيروی محرکه ب

   . پس از مرگش به وی تعلق گرفت١٩۶١جايزه صلح نوبل در سال 

 ١٧ گاردين در ۀجان داد، روزنام )ھواپيما( در يک حادثۀ غير قابل توضيح در سقوط طياره ١٩۶١وی در ھمان سال 

 سر منشی ملل متحد سقوط ۀدھد که  طيار مدارک نشان می  پنجاه سال بعد از مرگش نوشت که شواھد و٢٠١١اگست 

  . داده شده است

گفته بود که نه تنھا گزارش شاھدان عينی آن را تأئيد  ١٩٩٨ اگست ١٩در " بی بی سی " به تأئيد آن ،  قبالً خبر رسان 

کند بلکه کمسيون حقيقت ياب افريقای جنوبی اسناد محرم  را که تا امروزمحفوظ بودند  بيرون داده است که نشان  می

ز  يک توطئه اۀمع خود در کنگو که از نگاه مواد خام غنی است طۀدھد  ھامر شولد در فعاليت ھای ميانجيگرايان می

  .گرديده است" سيا" افريقای جنوبی وسازمان جاسوسی امريکا ،طرف انگليس

جرأت وشجاعت نشان خواھد داد که ديگر  نفر " ھامر شولد " قابل پيش بينی نيست که آيا در آينده ھم کسی به موقعيت 

  . عامل ونفر شان باشدجرأت تغيير جھت دادن با گرايش ضد استعماری در عصر استعمار جديد که نخواھد. شان نباشد 

ی بايد خواھان يک تغيير اساسی در توازان قوای بين ئامااضافه تر از نشان دادن جرأت فردی برای تغييرات زير بنا

ی که کار ئ صلح نوبل از طرف قدرت ھاۀالمللی گرديم در آن صورت يک شانس واقعی به وجود خواھد آمد که جايز

  . نشود  ربوده،شان به راه انداختن جنگ است

  

  ياداشتھا 
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  ١٩٩٠ـ١٩٩١جنگ دوم خليج 

  ١٩٩١ـ١٩٩۴جنگ داخلی در جيبوتی 

  ١٩٩١ ـ ٢٠٠٢جنگ داخلی سيرالئون 

  ١٩٩١ ـ ٢٠٠٢جنگ داخلی الجزاير 

  ١٩٩٢ ـ ١٩٩۵جنگ نامنھاد بوسنيا 

  ١٩٩٧قيام  در البانيا 

  ١٩٩٨ ـ١٩٩٩جنگ کوسوو 

   به اين سو٢٠٠١ زجنگ افغانستان ا

  ٢٠٠٣جنگ عراق  

  ٢٠٠۶ ـ ٢٠٠٩ جنگ سوماليا 

   ٢٠١١جنگ ليبيا 

  ـ٢

 لينک ذيل ديده شود

kurzlink.de/Chemiewaffentraining 
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