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 ی دومای سوریهیابهامات در حادثه حمله شیمیایی ادعا

 

 1دکتر سیدعباس فروتن :نویسنده

 

 چكیده
 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)هاای یایمیا ی    المللی مانند سازمان منع سالح ی مرجع بینها ناحضور سازم

، جها  افازا ا اعتباار و بااد باردن کی یا        هاا  آنعلمی کشورها و مشورت دادن با   در بررسی حوادث بزرگ و وجود اعتماد مجامع 

 . بسیار مهم اس  ها گزارش

دانشمندان کشورمان در فرهنگستان علوم پزیکی جمهوری اسالمی ا ران با نگاهی علمی ب  حادث  ادعا ی یهر دومای سور   : ها یافته

 . باط با ا ن حادث  مورد بررسی قرار دادند، ابهامات ز ادی را در ارت8112آور ل  7مورخ 

در ماورد   گذیات   هاای  گازارش . ارسال یاد  OPCWجه  . های بیولوژ کی ای از بحث یامل عال م بالینی و نمون  خالص : گیری نتیجه

ن مقالا   در ا ا . یاود  ایاار  مای   هاا  آنهای ز ادی دارد ک  ب  چناد ماورد    نیز ضعف( 8117و  8112حوادث )حوادث ییمیا ی سور   

حادث  دوما با مسمومی  اسکر پال و نیاز    گاز اعصاب در سور   و نیز رابط  ازهای غربی در است اد   همچنین در مورد عل  اصرار رسان 

 .های ییمیا ی با حمالت مویکی بحث ید  اس  خطر تخر ب سالح

 های ییمیا ی، کلر، سار ن الحهای ییمیا ی، س دومای سور  ، سازمان منع گسترش سالح  حادث  :واژگان كلیدی

 

 مقدمه
هاای   سازمان منع ساالح  المللی مانند ی مرجع بینها ناسازم

با حضور در حوادث بزرگ و کساب اعتمااد    ،(OPCW)ییمیا ی 

 هاا  آنمجامع علمی کشورها و است اد  از تجربیاات کاریناساان   

. ها یاود  تواند باعث افزا ا اعتبار و باد بردن کی ی  گزارش می

ثبا  یاد  صاورت     یناسای  روشها با د مطابق باا   لی  بررسیک

ابتادا ی کا  در    هاای  ها و یایو  گازارش   نمون  پذ رد و بنابرا ن

های آمر کا، انگلیس و فرانسا  در   های گذیت  از طرف کشور ما 

ادعا ی دومای سور  ، تحلیال و منتشار یاد فاقاد       مورد حادث 

صورت در آ ند   رغیرا ند. نیس مورد قبول  ،استاندارد دزم بود 

هر کشوری باا روش خاود تایم حقیقا   ااب مساتقلی ا جااد        

. ساز اختالفات بزرگ خواهاد یاد   کار خود زمین  کند ک  ا ن می

المللای   از بازرسی علمی مراجع بین پیامتاس ان  اطالعاتی ک  

های غربی در مورد حادث  اخیر دوماای ساور      در اخبار و رسان 

گیری جه  حمل  س  کشاور آمر کاا،    میممنتشر ید مبنای تص

ای کا    با توج  ب  ساابق  . فرانس  و انگلیس ب  سور   قرار گرف 

جملا  ساار ن   ازکشور ما در درمان مصدومین گازهای اعصاب و 

در جنااا ا ااران و عاارا، دایاا ، فرهنگسااتان علااوم پزیااکی  

جمهوری اسالمی ا ران، طی جلسات متعددی ب  بررسای دقیاق   

آزاد پرداخ  تا مشخص یود با  فار     در منابعیواهد موجود 

ییمیا ی از   صح  اطالعات مورد ادعا، آ ا امکان تشخیص حمل 

ای از طارف   ها طی ناما   ا ن منابع وجود دارد؟ خالص  ا ن بحث

ر اس  محترم فرهنگستان علوم پزیکی جمهوری اسالمی ا ران 

در ارسال ید و ب  عنوان اساناد آن ساازمان    OPCWبرای مد ر 

کاا  مطالااب آن ناماا  باا  هماارا   1سااا   مربوطاا  منتشاار یااد

 .یود  تر در ا ن مقال  بررسی می توضیحات گسترد 

 

 اولیه از حادثه های گزارش
های حادثا  از طارف دو گارو  مخاالف دولا        نخستین گزارش

 The Syrian American Medical Society (SAMS)هاای   سور   ب  ناام 

 در. منتشاار یااد The Syrian Civil Defense (White Helmets)و 

 8112آور ل   2گزارش ا ن دو گرو  ک  بسیار یبی  هم بود  و در 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 فرهنگستان علوم پزیکی جمهوری اسالمی ا رانپیوست  عضو  .1
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  ن ری از مصدومین ایار  ید  کا  011ب  گرو  بیا از  منتشر ید

دهاد در معار   اا مااد  یایمیا ی قارار        نشان مای  ها آن عال م

در گزارش ب   ا مصدوم زن ایار  ید  کا  در حاال    .8-2اند گرفت 

 32هاا با     ا ان  بار  عالو . ای دایت  اس  تشنج بود  و مردما نقط 

کف فاراوان از دهاان و    عال مها با  مورد د گر ایار  ید  ک  در خان 

ت ید  بودند و نو سندگان گزارش باا توجا    سیانوز و زخم قرنی  فو

، ب  احتماال ز ااد در معار     ها آناند ک   نتیج  گرفت  عال مب  ا ن 

هاا   سپس بسیاری خبرگازاری . اند ترکیبات اورگانوفس ر  قرار دایت 

طاور   ، و برخی نیز ب 3-0را ب  نقل از گزارش فو، منتشر کردند عال م

ی، پاراماد ا و نیروهاای   نگاار محلا   نامشخص از قول  اا روزناما   

 .6-7امدادی ب  عنوان منبع خبر، یواهد مشابهی نقل نمودند

 

 بالینی عالیمبحث در مورد 
مطرح ید  و در تشخیص  ها گزارشک  در ا ن  یعال م کی از 

گازهای اعصاب اهمی  ز ادی دارد تنگی مردما اس  ک  در ا ن 

 :باید مورد مالحظات ز ر مطرح می

او ر بسیار کم وجود دارد و نیز مقدار تنگای  ا ن عالم  در تص .1

دزم . رود مردما کمتر از آن اس  ک  در ا ن موارد انتظار می

  های تن سی عوامل اعصاب، با  ب  ذکر اس  ک  در مسمومی 

عل  تماس مستقیم قرنی  با عامل سمی، میوز بسیار یاد دتر  

ظا   ک  غل  مواردی البت  در. اس و پا دارتر از موارد خوراکی 

 عال ام سا   ا ممکان  (fulminant case) عامل بسیار بااد بایاد  

کالسیا، حتی میوز، د د  نشود و یخص در زمان  ا تاا دو  

دقیق  بیهوش یود و آنقدر سر ع فوت کند ک  مشاب  تاابلوی  

اگرچ  ماا در دوران جناا در   . نظر آ د  مسمومی  سیانید ب

ان منتقال  یهدای گاز اعصاب ک  سر ع ب  بیمارست تعدادی از

 .ید  بودند میوز را مشاهد  نمود م

ن ری از بیماران ذکر یاد    011ک  در گرو  بیا از  یعال م کی از 

مشاهد  سوختگی قرنی  اسا ، کا  نشاانگر معا نا  چشام مصادومین       

اس ، حال چطور ممکن اس  در ا ن گرو  بازرگ، تنهاا در  اا ماورد     

 ؟8-2کرد  بایندمشاهد  ( در  ا بیمار بسیار وخیم)تنگی مردما 

با توج  ب  تجرب  گسترد  ما از زماان جناا یایمیا ی عارا،،      .8

ای با یادت مسامومی  نادارد و در ماوارد      تنگی مردما رابط 

وجود دایت  و تا  کی دو روز پاس از حادثا     معمودًخ یف هم 

در نتیج ، در صورت ادعای حمل  با بمب گااز  . باقی خواهد ماند

با     چشامی  عال ام سالم با  همارا     تاًاعصاب، با د بیمارانِ نسب

فراوانی در دسترس بایند، اما یواهدی در ا ان زمینا  منتشار    

چهار مورد از تصاو ر تنگی مردما گااز اعصااب در   . نشد  اس 

. یاود  مشاهد  مای  1حمالت ییمیا ی عرا، ب  ا ران در تصو ر 

در حمل  احتمالی ییمیا ی دوما، با د تعداد ز ادی بیمار مشاب  

ای  دومین ا رانی گازهای اعصاب با عالم  واضح تنگی نقطا  مص

دای  ولای تصااو ر چناین بیماارانی وجاود      مردما وجود می

دزم ب  ذکر اس  ک  گازهای اعصااب در جناا جهاانی    . ندارد

در مقیاس صنعتی ساخت  یاد اماا مصارف     ها نادوم توسط آلم

امل های اعصاب یا  د و نخستین کاربرد حداقل س  نوع از گازشن

تااابون، سااار ن و سیکلوسااار ن توسااط عاارا، در ا ااران بااود و 

پزیکان ا رانی برای نخساتین باار در تاار د، در  اا عملیاات      

 .نظامی ا ن بیماران را تشخیص داد  و درمان نمودند

 

 های بیولوژیک بحث در مورد نمونه
حادثا  دوماا، ابتادا با       تأ یاد وزارت خارج  آمر کا در ماورد  

یاود   تأ یدکند ک  در حال بررسی اس  و اگر  می اطالعاتی ایار 

ساپس  . 2با د پاسد فوری جامع  جهاانی را بادنبال دایات  بایاد    

در . 9یاود  یس جمهور آمر کا یروع می های تهد دکنند  ر توئی 

آور ل از سخنگوی کاخ س ید در مصااحب  مطبوعااتی ساوال     11

لا   حم تأ یاد انگلیس گ ت  اسا  هناوز دنباال     یود ک  دول  می

: اس ؟ جاواب  تأ یداس  آ ا آمر کا هم منتظر ( ب  دوما) ییمیا ی

 .11بندی ید  یوم توانم وارد اطالعات خاص طبق  نمی

رساد چاون اطالعاات تصاو ری بیمااران همگای        نظر مای   ب

بندی  توانند مطالب طبق  نمی ها آنپخا ید  بود پس  پیشاپیا

اسا  و   أ یاد تمورد ایار  بایند، پس اطالعاتی کا  منتظار    ید 

چیس ؟ ا ن اطالعات ک  با د ناگهان  ،بندی ید  اس  هنوز طبق 

 های بیولوژ ا اس  کا  اااهراً   ابهامات را برطرف کند تنها نمون 

 .یود نام آن برد  نمی دارد ولی فعالً دسترسی ب  آنآمر کا  تنها

ییمیا ی   کند در مورد حمل  جمهور فرانس  نیز ادعا می یس ر

ر   یاواهد قطعای دارد و با  آن پاساد خواهاد      توسط دول  ساو 

خواهد ا ن یاواهد   جمهور روسی  از او می یس اما وقتی ر 11-18داد

 .12یود ا ن اطالعات نمی ارائ را ارائ  دهد حاضر ب  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 11

http://ijhp.ir/article-1-54-fa.html


 ابهامات در حادثه حمله شيميايي ادعايي دوماي سوريه

19 

ما در آنجا نبود م و »: گو د آور ل وز ر دفاع آمر کا می 18در 

رد دار ام،  توانم ب  یما بگو م ک  ما یواهدی در ا ان ماو   من نمی

دهاد کلار ن    ها نشان می هرچند اطالعات فراوان موجود در رسان 

من معتقدم حملا  یایمیا ی وجاود    .  ا سار ن است اد  ید  اس 

 .13ما ب  دنبال یواهد واقعی هستیم. دایت  اس 

ساعاتی  دهد، اما یواهد واقعی را توضیح نمی حاضر درحالوی 

اهد واقعاای و مقامااات آمر کااا ی ایااار  باا  یااو     پااس از آن

هاای خاون و    آزما ا نمونا  : گو ند کنند و می می یبخش اطمینان

ک  یامل کلار ن   های ییمیا ی مثب  ید  اس  ادرار برای سالح

آور ال   12و ساپس در   10و عامل اعصااب نایاناخت  باود  اسا     

CNN 16کند ا ن ترکیبات کلار ن و ساار ن باود  اسا      ذکر می .

زمان ملل با قاطعی  ب  خبرنگاران همان روز نما ند  آمر کا در سا

گو د ک  بر ما مسلم اس  ک  حمل  یایمیا ی توساط ساور       می

. 17اناد  کارد   تأ یدرا  انجام ید  و آمر کا، فرانس  و انگلیس نیز آن

دارد کا  کاریناساان    در همان روز وز ر خارج  روسی  ااهار مای 

 روسی حاضر در صحن ، هیچ یواهدی در مورد حمالت یایمیا ی 

و دول  سور  ، تیم سازمان مناع   ها آناند و تح  فشار  پیدا نکرد 

اماا با  یاکل    . 12یاود  تسلیحات ییمیا ی تا فردا وارد دمشق می

ی بدون وجود یواهدی ک  ارائا  یاد  بایاد و پایا از     ا ن عجود

المللی ک  در آن زمان آماد  ورود ب  دوما  ورود تیم کاریناسی بین

، حمل  مویکی س  کشور آمر کا، فرانسا  و  بود، در بامداد روز بعد

ها حتی پس از ا ن حمالت  ی آمر کا. انگلیس ب  سور  ، انجام ید

دقیاق  طاور   ب دانستند  ی، هنوز نمی مویکی، علیرغم یواهد ادعا

ای با    چ  گاازی در ساور   اسات اد  یاد  اسا  و حتای ایاار        

ز ر دفاع های و خواندن پاسد. های بیولوژ ا نکردند آزما ا نمون 

. برانگیاز و دردنااا اسا     ملأآمر کا ب  خبرنگاران در ا ن مورد، ت

ساعاتی پس از حمل  مویکی در کن رانس خبری از ا شان ساوال  

ک  یما گ تید در حال بررسی یاواهد هساتید    از زمانی»: یود می

ک  براساس آن یواهد ب  سور   )گذرد، آ ا اکنون  مدت ز ادی می

د ک  چ  گاز یایمیا ی در ساور   مصارف    معلوم ی( حمل  کرد د

ماا در باار   اا عامال     »: پاساد . «ید  اس ، کلر ن؟  ا ساار ن؟ 

س  بایا از  اا عامال بایاد، ا ان      ا ییمیا ی مطمئنیم، ممکن

دانایم حاداقل  اا عامال یایمیا ی       هنوز روین نیس ، ماا مای  

دهد ک   وی در طول مصاحب  هرگز پاسد نمی «.مصرف ید  اس 

آ اا  »: یود ک  سوال د گری مطرح می. ر رفت  اس کا  چ  عاملی ب

یما یواهدی دار د ک  نشاان دهاد دولا  ساور   ا ان حماالت       

مان مطمئانم کا  رژ ام     »: پاساد  «ییمیا ی را انجام داد  اس ؟

گناا  انجاام    سور   ه ت  پیا حمل  ییمیا ی را بر علی  مردم بی

د باود   کامل مطمئنم و درج  اطمینان ما تاا آن حا  طور  ب داد  و 

 جمل  عجیب آخر را مجادداً  .«19ک  بتوانیم ب  سور   حمل  کنیم

یواهد قطعای یاما بارای حملا      : الؤس: مل نما یمأت بازنو سی و

انجاام حملا  مویاکی  عنای یاواهد      : مویکی ب  سور  ؟ جاواب 

 .و تاکنون نیز هیچ یواهدی ارائ  نشد  اس ! قطعی وجود دایت 

یاد د خاود را در ماورد     دبیر کل ساازمان ملال نیاز نگرانای    

احتمال است اد  از سالح ییمیا ی علی  غیر نظامیاان در دوماا در   

بهدایا  چناد   جهانی و متاس ان  سازمان  81همان ابتدا اعالم کرد

باادون بررساای یااواهد و براساااس همااان آمااار و  پااس از آنروز 

ای از  مشااکوا مخااال ین دولاا  سااور  ، خالصاا   هااای گاازارش

مورد فاوت را   32مصدوم و  011ان گزارش اطالعات را نقل و هم

کنند  اعاالم   نگران و وضعی  را ید داً کردبا اندا تغییراتی ذکر 

 ید سازمان أو ب  دنبال آن، هزاران سا   خبری ب  عنوان ت 81کرد

در کلی  ا ن موارد باا  . کردندجهانی بهدای ، همین خبر را اعالم 

ساتیم کا  هایچ    زدگی جهانی و کم ساابق  مواجا  ه   نوعی یتاب

رف   از طرف د گر انتظار می. یود دلیل منطقی برای آن پیدا نمی

محافل علمای دنیاا و مجاالت پزیاکی در ا ان زمینا  با  بحاث         

نشستند اما چنین ات اقی نیز نی تاد و سکوت عجیبای در ا ان    می

 .زمین  همچنان ادام  دارد

گیااری از بیماااران  اکنااون باا  فاار  قبااول صااح  در نموناا 

 :ها، چند ابهام وجود دارد یِ مورد ادعای آمر کا یییمیا 

ها چ  تعداد بود ، چند مورد جواب مثب  دایت ، آ اا نمونا     نمون  .1

یاهد هم دایت  و آ ا فقاط در  اا آزما شاگا  در آمر کاا ماورد      

وتحلیل قرار گرفت  اس   اا در فرانسا  و انگلایس و مراکاز      تجز  

خطاهاای انساانی در    اند؟ها مقا س  ید   د گر هم بررسی و پاسد

تواند بسیار گمرا  کنند  باید و بنابرا ن  تشخیص آزما شگاهی می

در ساال  . ها، با د ب  تأ ید چند آزما شگا  مرجع برسد پاسد نمون 

زمانی ک  تعدادی از مصادومین یایمیا ی ا رانای جبها       1923

جنااا در  ااا کشااور غرباای بسااتری یااد  بودنااد آزما شااگا   

 آن کشااور، در خااون و ادرار تعااداد ز ااادی از دانشااگاهی معتباار 
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بیمار مربوط به حمالت مختلف شیمیایی  4تنگی مردمک ناشی از گاز اعصاب سارین در ـ  1تصویر 
توجه كنید كه حدود یک روز پس از درمان و هوشیاری كامل، هنوز تنگـی شـدید    عراق به ایران،

 .مردمک باقی است
 

روسی  را متهم ب  است اد   ،پیادلیل ا نک  از های غربی ب   رسان 

طاور    با  ها در برخی حاوادث کارد  بودناد فاوراً     از میکوتوکسین

و اضااف  کردناد کا  ا ان      کردناد گسترد  ا ان اخباار را منتشار    

اما اندکی بعد مسلم ید کا  ا ان   . میکوتوکسین منشا روسی دارد

هااای  تشااخیص، خطااای آزما شااگاهی بااود  و ناا  توسااط تاایم 

طاور   ب ها ی ک   ها و ن  در نمون  ریناسی سازمان در همان سالکا

های ییمیا ی عرا، در خاا ا ران آزما ا کردند  از بمب مستقیم

بارداری گساترد     همچنین نمونا  .  ید نشدأوجود میکوتوکسین ت

ها ب  ا ن  ی های ییمیا ی عرا، پس از حمل  آمر کا انبارها و بمب

 .کسین را ثب  نکردکشور، هیچ یواهدی از میکوتو

 ها هم یامل افراد زند  و هم پس از مرگ بود  اس ؟ آ ا نمون  .8

آ ا مواردی بود  ک  در  ا نمون  هم تشخیص کلار ن و هام    .2

طورکلی فار  ا نکا  در  اا      گاز اعصاب داد  ید  باید؟ ب

سالح هر دو عامل کلر ن و اعصااب قارار داد  یاد  و ساپس     

ایاد اماا فار  ضاعی ی     ب پخا ید  باید اگر چ  مطرح می

کنناد  گااز اعصااب     تواند خنثای  ز را کلر ن خودش می. اس 

ها در  ا ماورد هار دو    ی بنابرا ن مهم اس  ک  آمر کا. باید

 . مسمومی  را ثب  کرد  بایند

های خون، ساطح کولینساتراز پالساما و گو چا       آ ا در نمون  .3

گیری یاد  و کااها کولینساتراز مشااهد  یاد        سرخ انداز 

کولینستراز آنز می اس  ک  در اثر گاز عصبی ساار ن،   ؟اس 

 اباد و ا ان کااها در مصادومین      فعالیتا بسیار کاها می

در حقیق  عل  اصلی مسامومی   . وخیم بسیار ید دتر اس 

سار ن در سطح سالولی، هماین مهاار آناز م کولینساتراز در      

بایاد و در مصادومین وخایم، عادم      های عصبی مای  سیناپس

راز، تا حد ز اادی تشاخیص مسامومی  را رد    کاها کلینست

ما در زمان حمالت ییمیا ی عرا،، پس از تشاخیص  . کند می

هاای آیکارسااز عوامال یایمیا ی، جها        در محیط با کیا  

اطمینان بیشتر و نیز تا یاد تشاخیص باالینی، در تعادادی از     

ی، ساطح   مصدومین ییمیا ی بستری در بیمارساتان صاحرا  

گیری کرد  و یاهد کاها یاد د   انداز کولینستراز پالسما را 

ماننااد )کننااد  کولینسااتراز  پااس از تزر ااق فعااال. آن بااود م
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گیاری   سطح فعالی  آناز م را اناداز    نیز مجدداً( اوبیدوکسا م

بالینی، ب  سرع  ب  مقااد ر   عال مکرد م ک  همزمان با بهبود  

 ید تشاخیص  أید ک  ا ن خود دلیل دومی بر ت نرمال نزد ا 

منظور مواردی اس  ک  کمپلکس آناز م فسا ر ل ، با     . اس 

اکسا م حساس بود  و در زمان کوتااهی پاس از مسامومی ،    

 .کنند  کلینستراز مصرف گردد فعال

های بیولوژ اا   تشخیص مسمومی  کلر با چ  رویی از نمون  .0

تااکنون، چناین     ک  در مناابع علمای   ثاب  ید  اس  درحالی

 ن از ما عاات بیولوژ اا   ای در تشخیص مسمومی  کلر ییو 

هاای اخیار    گزارش نشد  اس ؟ دزم ب  ذکر اس  ک  در سال

ز ار ایاار     نشانگرهای ز ساتی گیری  در منابع علمی ب  انداز 

 :ید  اس 

3,5-dichlorotyrosine, 3-chlorotyrosine22  

2-chloropalmitic acid, 2-chlorostearic acid 23  

L-α-Phosphatidylglycerol Chlorohydrins24  

8-Isoprostane25 

هنوز مراحل تحقیقااتی را   نشانگرهای ز ستیگیری ا ن  انداز 

 OPCWاز  SABگارو    8112گذرانند و در گزارش اخیر آور ل  می

ها ایار  ید  و گ ت  یاد  اسا     ب  عدم عملیاتی بودن ا ن روش

 نشاانگرهای ز ساتی  های امید بخشای جها  پیادا نماودن      روش

هاای   ر در حال انجام اس  اما هنوز نیااز با  بررسای   آلودگی با کل

ها اسات اد    ها از ا نگون  روش ی ک  آمر کا درصورتی 86بیشتر دارد

تواناد اعتباار    بایند اگر چ  ارزش تحقیقااتی دارد اماا نمای     کرد 

 .بالینی جه  تشخیص مسمومی  دایت  باید

 

 اصرار بر كاربرد گاز اعصاب
غیار از   اصرار بر ا ن دارند ک  حتمااً  کشورهای غربی ب  ات ا،چرا 

کار رفت  و ا ن گاز هام از ناوع گازهاای      کلر ن، گاز د گری هم ب

ساار ن باود  اسا ؟ یاا د چاون گااز کلار و         اعصاب و احتماادً 

مشتقات آن در مصارف خانگی و صنعتی کاربرد دارد و برای متهم 

ظاامی  کردن دول  سور   فا د  ندارد اما سار ن تنهاا کااربردش ن  

در ارتا ساور   وجاود دایات  بناابرا ن مقصار       بود  و چون قبالً

مسامومی  جاساوس   ) Skripalماورد  . دول  سور   خواهاد باود  

از  پایا ک  حدود  ا ماا   ( روسی پناهند  ب  انگلیس و دخترش

حادث  دومای سور   در سالزبری انگلیس رخ داد نیز بسیار عجیب 

ز ارائا  مادارا پزیاکی    هاا حتای ا   در ا ن ماورد انگلیسای  . اس 

در . 87را بدون ارائ  یواهد متهم کردناد  سی و رو کردندخودداری 

آنجا هم همین منطق دوبار  قابال درا اسا  کا  با اد ترکیاب      

بایااد کاا  باار طبااق نشاار ات را ااج،    Novichokمصاارف یااد  

ا ن ترکیاب  اا ناوع    .   اس یاختصاصی زرادخان  ییمیا ی روس

سار ن اس  ک  البت  در هار کشاوری   تر از  گاز اعصاب بسیار قوی

قصاد کشاتن اساکر پال را       واقعاًیاگر روس. باید قابل ساخ  می

دایتند چرا باا ترکیبای مثال سایانور کشات  نشاود کا  از خاود         

جای نگذارد و انگش  اتهام ب  سم  تنها دولتای    یواهدی هم ب

با   از ا ان جها    ا ان داساتان   . را در گذیت  دایت  نرود ک  آن

نخس  وز ر انگلیس نیز ب  نوعی ا ن دو . ن دوما یبی  اس داستا

تاوانیم   ماا نمای  » :گو اد  دهد وقتی ک  می م ربط میه حادث  را ب 

اجاز  دهیم است اد  از تسلیحات ییمیا ی ب  امری عادی تباد ل  

ی انگلایس و  اا هرجاای    هاا  نایود چ  در ساور  ، چا  در خیابا   

کنناد    بسیار بزرگ و نگاران ناتو مورد ساد  اسکر پال را  .«82د گر

ا ن نخستین تهاجم با  ا گاز عصبی با  قلمارو   »دانس  و گ   

ا ان حادثا  آنقادر     .«89اتحاد   ناتو از زمان تاسیس آن بود  اس 

کشاور در   81ای بایا از   ساابق   طور بی  مهم جلو  داد  ید ک  ب

بایا از  . های روسی را اخراج کردند همدردی با انگلیس د پلمات

ن اار و  82ن اار، انگلاایس   61د پلمااات روساای از آمر کااا   121

ن ر بود، البت  روسی  هم ضمن اقدام متقابل درخواس   12اوکرا ن

. 21ارائ  یواهدی کرد ک  نشان دهد روسی  مقصر ا ن حادث  اس 

گو ند روسی   اند و تنها می ها تاکنون یواهدی ارائ  نکرد  انگلیسی

 .م دایت  اس انگیز  ز ادی بر انجام ا ن اقدا
 

 شواهدی در مشكوک بودن حادثه دوما

یواهد متعددی ک  نشانگر مشاکوا باودن حادثا  دوماا باود،      

 کی از گزاریگران یبک  رایا تاودی، دو ه تا  پاس از    . منتشر ید

ای ک  در و د وی منتشر یاد  دوماا در    حادث ، موفق ید پسر بچ 

  ناام حسان   یاود، با   حال لرز اس  و ب  او اسپری تن سی داد  می

سال  را پیدا کند و ب  محل بیمارستان ز رزمینای موجاود    11د اب 

 همارا  ماادرم  »: دهاد  حسن توضایح مای  (. 8تصو ر )در و د و ببرد

 بیرون بودم، من را ب  داخل بیمارستان ب  طبقا  دوم بردناد و روی  
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ـ  دهید حادثه روز در تشوشس از پس ها یغرب استناد مورد یویدیو در باال در حسن ـ 2 ریتصو ـ الجز شـکكه ) شـود  یم  (.رهی

 (.یراشاتود شکكه) دهد یم شرح را ییایمیش یساختگ حادثه داستان حسن بعد هفته 2 نییپا در

 

: گو اد  پدر حسان مای  . «من آب ر ختند و فیلمبرداری کردند

خود را با عجل  ب  بیمارستان رساندم، در آنجا بسیار متعجب »

هاای پسار مان قرماز      ید ؟ چرا چشم یدم و پرسیدم ک  چی

علا  ر خاتن آب سارد اسا ، او       اس ؟ و متوج  یدم ک  با 

 «21!ممکن بود بیمار یود

و نیاز خبرنگاار    28آلماان  ZDFگزارش  ا خبرنگار یبک  

در دوما، طی مصاحب  م صل با افرادی ک   22آمر کا OANیبک 

و  اناد  ِ ادعاا ی باود    در فایلم حادثا    در بیمارستان ز رزمینای 

دهاد ا ان    مردمی ک  در آن اطراف حضور دایتند، نشاان مای  

متاسا ان  ا ان دسات  از    . بود  اسا  حادث   ا گزارش جعلی 

دسا  آورد و در    توان ب راحتی در ا نترن  نمی  را ب  ها گزارش

انبو  ز اد اطالعات د گر گم ید  و  اا در مراجعاات بعادی از    

 .یوند سا   اصلی حذف می

 

 دث شیمیایی گذشته سوریهابهامات در حوا

داوری غلط  ها براساس  ا پیا غربی های بسیاری از گزارش

ب  گاز اعصاب سار ن  عال میود ک  در حادث  دوما  یروع می

خورد و ا ن کار دول  سور   اس  ک  در گذیت  نیز بارها  می

. المللی نیز اثبات ید  اس  طور بین  سار ن مصرف کرد  و ب

گذیت  تاا چا  حاد باود       های تبار گزارشحال ببینیم آ ا اع

و  8112ها مربوط ب  دو حادثا    تر ن ا ن گزارش مهماس ؟ 

اس  ک  براساس آن آمر کا تصمیم با  اقادام نظاامی     8117

 .گرف 

 

 2112حادثه 
ک  قارار   23تهی  ید OPCWدربار  ا ن حادث  گزاریی توسط 

ساال   بود مبنای حمل  مویکی گسترد  آمر کا با  ساور   در آن  

در کا  هشا  ماورد آن    دایا   ا ن گزارش ابهامات ز ادی . باید

 :گیرد مورد ایار  قرار می ذ ل

در چشاام  (inflammation)گاااز سااار ن ا جاااد التهاااب   

ما موارد بسیار ز ادی در جنا عارا، علیا  ا اران     .کند نمی

در ا ان  . دایتیم ک  فقاط قرمازی مختصار و گاذرا دایاتند     

درصد افاراد همچناان    88روز،  7تا  0گزارش پس از گذی  

 (.2تصو ر )اند  عالم  دایت 
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 2112مصدوم حادثه  23عالیم  ـ 2تصویر 

24 

 

 درصاد  29در  disorientationولی  درصد 13در  miosisوجود 

س  جدول خاام  ا دزم. گزارش ید  ک  ا ن نسب  منطقی نیس 

ارد د گر تا هم در ا ن مورد و هم مو یوداطالعات بیماران منتشر 

correlation index  (.2تصو ر ) یودمحاسب   عال مبین 

 درصاد  19در  (convulsion)در ا ن گازارش با  باروز تشانج     

موارد ایار  ید  ک  در یرح حاال مصادومین پاس از حادثا  از     

ال یاد  اسا ، بیاان چناین عالمتای توساط خااود       ؤبیمااران سا  

وش مصدومین قابل قبول نیس  چون در ا ن زماان یاخص بیها   

 .اس ، مگر کسانی وقوع تشنج را در د گران گزارش کنند

در مورد تجاو ز آتاروپین، دزم با  ذکار اسا  کا  ا ان دارو        

تر ن پادزهر سار ن اس  و مقاد ر ز اد آن اگار ور ادی و زود    مهم

ک  یخص با  س ا نجات بخا بود  و خود نشان  ا ن یودمصرف 

س ان  در ا ان  أمت . ا ماد  از گرو  گاز اعصاب مصدوم ید  اس 

زمین  اطالعات بسیار ناقصی در گازارش داد  یاد  و ذکار نشاد      

 .اس  ک  بیماران ب  ا ن درمان چگون  پاسد دادند

حیااتی بیماار    عال ام های بیماران با  ذکار    در مطالع  پروند 

در اثار  . مانند نبض و فشار خون در هیچ مورد ایار  نشاد  اسا   

آ اد و   و فشار خاون پاا ین مای   طور کالسیا نبض کند   سار ن ب

برد و ا ن پاسد ب  آتروپین نیز خود نشان   آتروپین نبض را باد می

 (wheezing)همچنین ب  عالم  خس خاس  . مهم تشخیصی اس 

ک  در سمع ر   مصادومین یاد د گااز ساار ن بسایار مهام و از       

بایاد ایاار  نشاد      جهاتی مشاب  صدای تن سی مر ض آسمی می

 . ، غیرعادی اس ک  ا ن عدم توج

 .گیری میزان فعالی  آنز م کولینستراز ایار  نشد  اس  ب  انداز 

 هاای انساانی، ساار ن   ایار  ید  ک  در برخی موارد در نمون 

ادعاای  . ی یاد  اسا    یناساا ( عالو  بر مواد نایی از تجز   آن)

های بیولوژ اا   یناسا ی ملکول سار ن پس از  ا ه ت  در نمون 

 یناساای روش، نیاااز باا  توضاایح دقیااق اساا کماای غیرمحتماال 

جه  متخصصین د گر در دنیا دارد  ها گیری و ت سیر جواب انداز 

 .چون امکان خطا ز اد اس 

های محیطی با توج  با  تصااو ری کا  نشاان      در مورد نمون 

اند و با توج  ب   در معر  نور آفتاب بود  ها نادهد بسیاری مک می

بایاد ادعاای مثبا  باودن      می latile)(voار ا نک  سار ن بسیار فرّ

 .سار ن با د ب  ت صیل توضیح داد  یود

رسد ا ن گزارش از نظر پزیکی با اد باا    طورکلی ب  نظر می  ب

المللاای  د و توسااط تیماای از مجااامع بااینواحتیاااط پذ رفتاا  یاا

منظاور رد  . ماورد بررسای قارار گیارد     یناسی بالینی مجادداً  سم

کلینیکای   جنبا  ارش حداقل از سار ن نیس  بلک  یواهد ا ن گز

 .بایدکافی جه  اثبات سار ن در ا ن حادث  نمی

 

 2112 كنندگان گزارش ابهامات در استقالل نظر تهیه
S. Ghoshroy سس  ؤاز محققین مMIT  آمر کا گزارش سازمان

باان   تا مز و د اد   از آن در نیو ورا پیاملل را با دو گزاریی ک  

ثاا  چاااه یااد  بااود مقا ساا  حقااو، بشاار در مااورد همااین حاد

یود ک  برخی اطالعات و حتی تصاو ر و  وی متوج  می .20کند می

 ها بین ا ن دو گزارش و گازارش ساازمان ملال دقیقااً     گیری انداز 
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دهاد   ا ن نشاان مای  . نشد  اس  منبعی ارائ مشاب  اس  اما هیچ 

منتشار یاد  و نا      تیم سازمان ملل براساس اطالعااتی کا  قابالً   

های مساتقل خاود در ماورد حادثا  ااهاارنظر نماود  و        بردای 

کننادگان   س ان  باین کاریناساان تایم ساازمان ملال و تهیا       أمت

ی دو گزارش قبلی ارتباط غیر قابال قباولی وجاود دایات       آمر کا

طی کا  نتیجا     ها ی در گزارش، در یرا وجود چنین ضعف. اس 

ثیر بگااذارد بساایار أجنااا تااتوانااد باار یااروع  ااا  گاازارش ماای

 .کنند  اس  نگران

فقاط ایاار  با  مویاا      8112رغام ا نکا  در گازارش     علای 

برد زمین ب  زمین گاز اعصاب ید  و هیچ یاهدی در ماورد   کوتا 

کارگیرند ، دول  سور   باید ارائ  نشد  اسا  اماا      ک  عامل ب ا ن

حملا    آمر کا بر همین اساس تصمیم ب  و ژ  ب کشورهای غربی و 

پیا از اقدام نظاامی آمر کاا،   . مویکی گسترد  ب  سور   گرفتند

سور   مجوز بازرسی و انهدام کلی  تسلیحات ییمیا ی خود را با   

OPCW کار حمل  مویکی آمر کا صورت نگرف  داد و با انجام ا ن. 

 

 2112حادثه 
طااور   یاایخون سااور  ، آمر کااا باا در خااان 8117در حادثاا  

خودش ادعا کرد ک  حمل  ییمیا ی  های رشگزامستقل برمبنای 

پس از و س  روز  انجام ید  اس توسط دول  سور   و با هواپیما 

. ی یعیرات سور   حمل  کرد مویا کروز ب  پا گا  هوا 09با  آن

هااا در حملاا  باا  یااعیرات ا اان بااود کاا      ی اسااتددل آمر کااا

یایخون را باا گااز اعصااب ساار ن       هواپیماها ی ک  منطق  خاان 

دزم ب  ذکر اس  ک  در . اند اند از ا ن پا گا  برخاست  مباران کرد ب

المللی ب  بررسی حادثا  نپرداختا     ا ن زمان هنوز هیچ مرجع بین

پس از حمل  نظامی در نشس  خبری کاخ س ید ا ن فرضای   . بود

یاود کا  یاا د علا  حادثا ، بمبااران انباار مهماات          مطرح مای 

ر ساالح   حااوی ذخاا   حتماادً معارضین دول  ساور   باود  کا  ا   

ماا  » :کند کا   کید میأییمیا ی بود  اس  اما سخنگوی مربوط  ت

های مخالف و ترور ستی گاز سار ن ندارند و  مطمئن هستیم گرو 

اگرچ  برای اثبات ا ن موضاوع هایچ    «ا ن کار دول  سور   اس 

 باا  MITسسا   ؤاز م T.Postolپروفساور   .26یود یواهدی ارائ  نمی

رش کاخ س ید را ک  براساس آن حمل  ب  ساور   انجاام   گزادق  

های هاوا ی و مطالعا     ید، بررسی کرد  و پس از است اد  از نقش 

هوایناسی مربوط با  مکاان اااهری اصااب  ساالح       های گزارش

کند ک  ا ن اطالعات هرگز  گیری می طور قاطع نتیج   ییمیا ی، ب

بایاد و حتای    ینشانگر یلیا سالح ییمیا ی از  ا هواپیماا نما  

کناد کا  ساالح از زماین یالیا یاد  اسا  و          ید مای أبیشتر ت

در  pcwO27 .توان دول  سور   را مقصار یاناخ    اساس نمی برا ن

ط دیوار  عل  یرا   کند ک  ب ییخون ذکر می خان 8117گزارش 

 اب را ب  منطق  ب رستد اما در  اا   تواند تیم حقیق  امنیتی نمی

هاای   پردازد و با آزما ا نمون  واهد میکشور همسا   ب  بررسی ی

ب  ا ان نتیجا     ها آنگیری از  حال مصدومین و نمون  خاا و یرح

 ،کاار رفتا  اسا  ولای در ماورد وسایل         رسد ک  گاز سار ن ب می

کلی  ا ان  . 22تواند ااهارنظر دقیقی کند پخا عامل ییمیا ی نمی

مبتنی بر  ها ب  سور   ی دهد حمل  مویکی آمر کا موارد نشان می

 .یواهد قطعی نبود  اس 

 

 خطر انهدام تسلیحات شیمیایی با حمالت موشكی
هاا و لاوازم مرباوط با  تولیاد       تاکنون جه  مخاازن، ساالح  

گازهای ییمیا ی در عرا، و سور   ب  ا ن صورت عمل ید  بود 

المللی مربوطا  داد    ی بینها ناب  سازم ها آنک  اسناد و نشانی 

برداری و تهی  گزارش  از بازرسی اولی ، نمون پس  ها آنید و  می

مقدماتی در مورد نوع و حجم عوامل ییمیا ی، تصمیم ب  امحاء 

در حادث  دوما، آمر کا، انگلیس و فرانس  بارای  . گرفتند می ها آن

طرز عجیبی اعالم کردند ک  جها  خلاع ساالح     نخستین بار ب 

ور را باا  ، مراکاز یایمیا ی آن کشا   (سور  ) ییمیا ی  ا کشور

کاار   دانند کا  ا ان   ب  خوبی می ها آن. اند مویا هدف قرار داد 

تواند باعث پخا عوامل ییمیا ی و  ا انهدام ناکامل برخی از  می

. نظامیاان گاردد   و آلودگی دراز مدت محیط ز س  و غیار  ها آن

 اا مرکاز تحقیقااتی    : عبارت بودناد از  ها آننقاط مورد ادعای 

کردند جه  تولید تسلیحات  فکر می علمی در نزد ا دمشق ک 

یاد، و دو مجموعا  احتمااد مرباوط با        ییمیا ی است اد  مای 

 هاا  آناند  کی از  های ییمیا ی در غرب حمص، ک  مدعی سالح

مسایر  . 29یاد  اسا    جه  تولید گاز عصابی ساار ن اسات اد     

صحیح ا ن بود ک  اطالعات مربوط ب  ا ن مراکز، چون گذیات ،  

در مورد ساور   کا     و ژ  ب . جع مربوط  قرار گیرددر اختیار مرا

اعالم کرد  بود کلی  تسلیحات یایمیا ی خاود را    طور رسمی ب 
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المللای قارار    ی باین ها نا ید سازمأکار مورد ت د  و ا نکرمنهدم 

گرفت  بود، پس اگار ماوارد جد ادی در ماورد تحقیاق و تولیاد       

عقاول  های ییمیا ی مشخص ید  بایاد با اد با  روش م    سالح

سسیساات  أحمل  مویاکی با  مخاازن و ت   . ید گذیت  عمل می

عمل معادل حمل  با مویا ییمیا ی ب  طور  ب سالح ییمیا ی، 

 ی ک  مورد حمل  مویکی ها نادر ساختم. آن منطق  خواهد بود

پس از حمل ، افراد ز ادی ک  در آن  ها قرار گرف ، فوراً ی آمر کا

، 31ل ح اااتی وارد یادند   اکردند بدون وس کار می ها ناساختم

ساالح   طاور کلای   با  خویبختان  هیچ فردی مصدوم نشاد ز ارا   

ا ن حمل  ک  در تالفای حملا    . ییمیا ی در آنجا وجود ندای 

توانس  مشاب   ا حملا    ادعا ی ییمیا ی ب  دوما بود، خود می

پس از تااخیر بسایار    opcwسازمان . ییمیا ی بزرگتر عمل کند

ریی خالص  و مقدماتی منتشر نمود ک  در طودنی سرانجام گزا

31آن ب  هیچ موردی از تا ید گااز اعصااب ایاار  نشاد  اسا      
. 

گزارش نها ی مربوط  ب  گون  سوال بر انگیز و بدون توضیح، بعد 

  .ما  از حادث ، هنوز منتشر نشد  اس  6از گذی   نزد ا 
 

Ambiguities in the Claimed Chemical attack  in Douma Syria 

 

S.Abbas Foroutan. Fellow of Academy of Medical Sciences. 

 

Abstract 

The presence of international organizations and   agencies such as the Organization for the Prohibition of 

Chemical Weapons (OPCW) investigating calamities are trusted  by the scientific communities of numerous  

countries; by collaborating with them the  reliability of these organizations and the quality and validity of 

their reports will increase.  Scientists from our country at the Academy of Medical Sciences of the Islamic 

Republic of Iran scrutinized a number of ambiguities connected to the claimed Douma incident  on April  7, 

2018. A summary of the debates    relevant to clinical signs and  biological samples     were sent to 

OPCW. Former reports concerning the chemical tragedy in Syria (in 2013 and 2017) also had a number of 

shortcomings which are addressed in this paper. Additionally the persistence of western news media insisting 

upon the fact that nerve gas was used in Syria and   the relation between skripal poisoning and the Douma 

incident is also explained.  In this paper the dangers of destroying chemical weapons via rocket attacks are 

discussed as well. 

 

Keywords: Syria, Douma, Chemical Warfare Agents, Weapons of Mass Destruction, chlorine, Sarin, Opcw 
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