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 عمليات عثمان
 فيلم گروگان گيري سربازان ايران

  حقوقدان -اميرفيض

ان درانترنت به جري ،پاکستان بوسيله مھاجمين سنیگروگان گيری سربازان مرزی ايران وفيلم عمليات 
ھرگز فکر نميکردم که به اين سادگی وراحتی  ١ ؛نرا ديدم وايکاش که نديده بودمآبنده ھم  ،افتاده است

 سربازان مرزی ايران که درحساسترين نقاط مرزی کشور انجام وظيفه ميکنند اينھمه خام وبی تجربه و
   .بی خيال باشند

واره ھای درچادری که اطراف دي
 ،ندگذاشته شده بودنرا چند سنگ آ
چند  ،درمقابل باد مقاومت کند ات

جوان بدون لباس نظامی با پيراھن 
واب و زيرشلواری مثل گوسفند خ

روی ھم افتاده بودند بدون اينکه 
افظ وديده بان داشته حتی يک نفرمح

ی ازچادرمراقبت ويا سگ ،باشند
سالحھای اين عده دربيرون  ،کند

وخودشان  ،اچادر به ھوای خد
خوابيده وبيدار، شوخی درچادر
  .گوئی که منتظر ميھمانھای ناخوانده بودند وميخنديدند ميکردند

رھای کوچک وضعيفی سی سی که موتو ١٠٠درفيلم ديده ميشود مھاجمين بوسيله موتورسيکلت ھای 
ازبيابان وسيعی حرکت  ،بسته شده درپارچه ای تورھم يک مسلسل دستیوپشت ھرمدوترکه و ،است

ن عبورميکنند آ احتياط از باعدد است ووقتی به رودخانه ای ميرسد  ھارچتورھا واد اين مميکنند تعد
  .)نھم دوترکهآمناسب برای عبورازبيابان نيست  ١٠٠اموتوريرز(

ايران است ميروند بدون سربازان تورھا پياده شده وبطرف ھدف خود که پاسکاه وبھرحال مھاجمين ازم
ميروند وميروند حتی درچند قدمی چادرھم ھيچ  ،ده وبااطمينانايستا، بحالت ھای الزماستتاروپوشش 

درست شده به ترتيبی فيلم  .بوده ازبی حالی مرزداران ايرانیستتاری نداشته اند گويا خيالشان راحت ا
 ابدا شليکی چادر می رسند.  به سه گروگانگير ، تا زمانی کهدر حال اجرا استيک سناريو  گارنااست، 

قايان مرزداران ملتفت ميشوند که آتازه ھم نميشود راست ودرست ميروند درچادرو سروصدا ميکنند 
شروع به پوشيدن  ،به مقابله     ِ تظاھر  ويا  کمری  ازاسلحهاده بدون مقاومت ويا استفمده آميھمان 

دست  .اجازه ھم ميگيردمھاجمان از شلوارش  ن مرزبانھا برای پوشيدنآ يکی از ود شلوارھايشان ميکنن
                                               

  ]] نشود. رداشتهب. البته اگر پس از مدتی از اينترنت [[ پيوندی به فيلم در آخر اين نوشته گنجانده شده است- ١
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ند سرميبندباپارچه ای که معموال مردان عرب به  دومخصوص بسته نميشيا بند  بند وسربازان با دست 
   .دوبسته ميش

 نقدرآبستن دست سربازان  نیاين عمل يع و
وبدون مقاومت وحتی باخوشروئی رام آ

سربازان صورت ميگرفت که اگربجای 
ھم بودند تفاوتی  اجمان چندکودکمھ

   .نداشت

رباز که شلوارش را پوشيده بود يک س
ازمھاجمان به  یستش ھم بسته يکود

اوکمک کرد که پوتين سربازی اش را پا 
الطفت منظره رقت باری بود ھم م ،کند

درداخل چادر يک ظرف فلزی شايد ھم حلبی ديده ميشد که ظاھرا درتغذيه بيحالی سرباز، مھاجم وھم 
   .سربازان استفاده ميگرديد

 نقدرآ زيرا چادر عمليات داخل چادر بوسيله يک مھاجم ديده ميشد بقيه مھاجمان دربيرون چادربودند
درتمام اين مدت اسلحه   وشايد ھم ھمان يک مھاجم کافی بود. کوچک بود که جا برای ديگر مھاجمان نبود
   .سربازان درمقابل چادر صف کشيده بود

ه کنند وتجربه مرزداری ندارند. آنکه دروان سربازی را ميگذرا يی ھستندبيچاره ھا سرباز ھااين گويا 
شلوارش را ميخواھد بنظرميرسد از خانواده 

در اسارت نمی خواھد ی است که حتا مرمحت
   يده شود.دبا تنبان 

چادر بسيار غريب است، نه ميله محل 
مرزی، نه عالمت مرز، نه سيم خاردار، نه 
برج و بارويی که نشانی از مرز داشته 

م، ذخيره ھيزباشد، و نشانی از آذوقه يا 
يک نيک انگار اين سربازان به منظور پ

  مده اند.آ

بدون کشيک ونگھبانی باشد  ،پاسگاه ،ل است دريک پاسگاه مرزی حساس ازنظر قاچاق ويا نظامیامح
   .تاچه رسد به منطقه مرزی بين ايران وپاکستان  که معبرقاچاق وسابقه قتل وجنايت دارد

بقه است بی سا ،حساسيت وتکليف خاصی نسبت به نگھبانی ازسالح دارند ،مسلح بودنپاسگاه بمناسبت 
   .که اسلحه را دربيرون چادر به صف کرده وخودشان درچادربدون کشيک استراحت کنند

   .زيرا ھوا روشن بودهصبح بوده است  ٨بنظرميرسد که ساعت حدود 
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نطور که ميگويد ازجريان حمله آاست که اگرفيلم باری برداشت نزديک به حقيقت اين 
 ،را پنھان نساخته است انمرزبان حالت تبانی بين مھاجمان و ،مھاجمان به پاسگاه باشد

اگرفيلم ساختگی باشد که بحث ديگری است ولی اگر فيلم حقيقت داشته باشد وای به روزگار 
    .معرفی ميکنند ۵+١با قدرتھای جھانی  ماده جنگآ ن خود راآکشورما  که سردمداران 

دقيقه ای ممکن است پس از مدتی از اينترنت برداشته شود.  ١٧اين پيوند به فيلم  =============
 ===============================-تضمينی برای آن نيست... بنابراين 

http://www.youtube.com/watch?v=ynMX779XOE0 

 ====  

  : نوشته است  ١٣٩٢اسفند  ٠٢ - ٢٠١۴فوريه  ٢١جمعه در خبر  بی سیبی 

کنند. پنج سرباز ايرانی در چادری پيروزی می خوانند و برای خود آرزویگيران به زبان بلوچی دعا میدر اين فيلم گروگان
 .گيرندکنند و آنھا را به گروگان میالعدل به آنھا حمله میجيش مشغول استراحت ھستند که افراد

 اسفند) خبر داده است که ھياتی از ٢فوريه/  ٢١امروز (جمعه  ،ير کشور ايرانوز ھمزمان علی عبداللھی، معاون امنيتی
 .است ھا به پاکستان سفر کردهايران برای مذاکره درباره آزادی گروگان

 پاکستان خبر داده بود، اما پاکستان اعالم کرد به نيروھای ايرانی اجازه پيشتر وزير کشور از احتمال مداخله نظامی ايران در
  .دھد وارد خاک پاکستان شوندنمی

  نوشته است:  ٢٠١٤فوريه  ٨بی سی در خبر بی 

العدل ايران" زير هللا" و ھمچنين عنوان "جيشرسول روی پرچمی سياه پشت سر اين افراد عبارت "ال اله اال هللا محمد
 .شودمی نقشی از يک شمشير ديده

العدل در توييتر خود مدعی شده آنھا از مرزبانان ه گروه جيششود کھايی جلوی پای اين افراد ديده میھا سالحدر عکس
 .گرفته است

پاکستان و مالقات مسئوالن مرزبانی استان سيستان و بلوچستان با مقام  خبرگزاری مھر از انتقال اين افراد به داخل خاک
 .مرزبانی پاکستان خبر داده بود ھای

کند، پيش از اين ھم مسئوليت چند حمله مسلحانه سنی منطقه معرفی می نالعدل که خود را مدافع منافع مسلماناگروه جيش
 .مرزی استان سيستان و بلوچستان را بر عھده گرفته بود در مناطق

= ======  

تنظيم اين مطلب نزديک به سی ھزار اعتراض در اينترنت تا  بت به اين گروگان گيری ديده ميشود.تراض ھای مردم نسزير ويديو اعدر 
طاب به بان کی مون دبيرکل سازمان ھزار نفر کاربر اينترنتی با امضای نامه ای خ ٢٥يه فيس بوک آمده بود بچشم می خورد در رو

ن رييس جمھور پاکستان و پيتر مارور رييس کميته بين المللی صليب سرخ خواستار آزادی ملل متحد و حسن روحانی، ممنون حس
  رگوگول پالس آمده است: نوشته ھا جالب توجه است دبرخی  سربازان ايرانی شده اند. 

 شھر من شھری است که پشت سربازھايش شاھی نيست، پشتشان خالی است" ، "در"
 ک-ح  بازی شطرنج ھم زدن سرباز افتخاری ندارد"


