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  حقوقدان -اميرفيض

ن احواالت آرويدادی دستاورد ھای متعددی داردکه ھرکدام درمسيرخود نشانگراحواالتی است که يا  ھر
   .ن احواالت وجود دارد درکرسی حقيقت مينشاندآتی که نسبت به اورد ويا احتماالت وتصورآمي را ببار

 قرار مسير در دو موضوع را ورده آ عددی که فاجعه پاريس ببارورد ھای متآازبين دست ،درخدمت      ِ تحرير  
  .ميدھد

  نخست اينكه

جامعه بشريت برخالف ادعای حقوق بشری واعالميه جھانی حقوق بشرتبعيض فاحشی بين انسان ھا قائل 
وبرخی ازکشورھای اروپائی بقيه افراد جھان انسان شناخته  آمريکامردم  از درعبارت ساده بغيراست و

  .نميشوند وھمانقدرجان انسان ھا برای جامعه بشريت اھميت دارد که جان حشرات اھميت دارد

 ن کشورھاآواروپا فقط مردم سفيد پوست ومردم اصلی  آمريکاازاين اشاره دورنمانيم که مقصود ازمردم 
  .ھستند نه اقليت ھائی که تابعيت دوگانه دارند

ا ر آمريکاھم حضوردارد  آمريکاقای رندی شورت کشيش سياھپوستی که درفعاليت ھای حقوق بشری آ
ئی را زيرپا ميگذارد آمريکامتھم ساخته <که به شکلی برنامه ريزی شده حقوق شھرواندان سياھپوست 

  اوگفته است  >کشته ميشود آمريکاست بوسيله پليس ساعت يک سياھپو ٢۴ماری داده است که ھرآ و
 ھمو به رای ديوان کشور ؛ستآمريکانسبت به سياھپوستان يک مشکل جدی  آمريکاتبعيض نژادی در

ی حت ،ئیآمريکا        ِ فريقائی  آھيچ ن رای گفته شده <آصادرشده استناد کرده که در ١٨۵٧که درسال آمريکا
   ئی تبارندارد>آمريکاداری ازحقوق شھروندان صورت برده نبودن ھيچ حقی برای برخور در

بيان کرده سابقه ممتدی  آمريکاقای رندی شورت ازآقاعده ای که 
    .درفرانسه دارد

دولت فرانسه درمقابل مردم استقالل طلب  ١٩۶٢درسال 
ليون يتا يک م ۵٠٠مارھای محققين بين آالجزايرايستاد وحسب 

 ادبفرانسه به الجزاير< کشته شدند وبھانه حملهن توپانصدھزار
 ٢۵٠که تاحال  مقايسه کنيد اسد بايد برود> (پادشاه الجزاير بود

 ويرانی کامل الجزاير که ن جنگآ) نتيجه ھزارسوری کشته شده اند
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متناسبی با اين  بود معھذا ھيچ صدائ مردم وارگیآ ١ و تجاوز وحشيانه به نواميس مردم الجزاير و
 زادی وحقوق بشرآنداخت وھمچنان غرب برستايش ازفرانسه ومھد ن طنين نياآ ،جنايات عظيم درجه

   .بودن وپيشکام دمکراسی اصرارورزيد

ن ارتش آشايد کمتربدانند که سربريدن انسان ھا که امروز سياست ارعاب داعش است مبتکرومبدع 
به تصوير  بوده است فرانسه درجنگ الجزاير

ھتی اب و زيرنگاه کنيد که فرانسويان باچه اقتدار
   .سربريده ميھن پرستان الجزايری را نشان ميدھند

>=  داعشی <به دست ننه نگاه کن وغربيله کن 
     .ھا ھمانطور عمل کردند که فرانسويان عمل کردند

 .ندفرانسوی کشته شد ١۵٠درفاجعه پاريس تنھا 
 و یواکنشی احساسی وعملياتجامعه بشريت 
نشانی بارز ازتبعيض جان  که ھمدردی نشان داد

   .انسان ھا رابه تصديق کشيد

 ھزار ٢۵٠شوبھای تروريستی سوريه آدرجريان 
. درھمين ب تکان نخوردآ ب ازآانسان  کشته شد 

اسبه ای که انجام شده ھفته فاجعه پاريس با مح
دراثرعمليات بشرح زيرن ت ۵٧٣ به نزديک

  .درکشورھا کشته شده اند وريستیتر

  (تن) کشته ھاشماره   کشته شدنمحل   تاريخ
  ٢٢۴ الشيخشرم   ٢٠١۵ژوئيه ٣١
   ٢٧  کويت    ٢٠١۵ژوئن  ٢۶
  ٢١  ربستان ع   ٢٠١۵وئن ژ ٢۶
  ٣٨ ونست   ٢٠١۵ن ئژو٢۶
   ١٣٧  يمن    ٢٠١۵مارس  ٢١
  ١٩ تونس  ٢٠١۵ مارس ١٨
   ٢١  عراق   ٢٠١۵ژوييه  ١٨
  ٣١+۴٣  بغداد    ٢٠١۵نوامبر  ١٢
  ١٠۴١ آنکارا   ٢٠١۵اکتبر ١٠

  

ھمه سران کشورھا وبيشترھمان  ؛کان نخورد ولی فاجعه پاريسب تآ ب ازآولی ھمگان شاھديم که 
   ت.خاندپو ابه تکارا  کشورھائی که مغزمتفکروصندوق مالی وتسليحاتی گروه داعش ھستند 

                                                
و جنايت تجاوز به آن زن و ديگر زنان الجزاير  Djamila Bouheridشھرت دارد  بوپاشا بوحيرد که به يلهمداستان مبارزه ھای ج - ١

 ک-حنگاره زنان در باال سندی بر آن مبارزه ھا است.  ه ھارا اشغال کرد.زمانی تمام روزنام
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ويا  آمريکا دارد در ئی عضوآمريکاخيلی ھا ازخودشان سوال ميکنند که چرا داعش که تعداد کثيری 
قای بايدن معاون آپاسخ اين پرسسش رابايد دراظھارات   ؟اوردپاريس را بنمايش درنمي هاسرائيل  فاجع

  .>تيغه چاقو دسته خودش رانميبردقای باراک اوباما يافت که <آ

  دوم  گم بودن رابطه سببيت   وردĤدست

عامل مادی  ؛ھرجرم وياجنايتی درھرسطح ومرتبه ای يک عامل مادی دارد ويک وياچند عامل معنوی
 ازقوه به فعل دررم ميشود وعامل معنوی يعنی مسائل وعواملی که سبب يعنی عمله ای که مرتکب ج

   .مدن عامل مادی را ممکن ميسازدآ

جامعه شناسان برای جلوگيری ازوقوع جرائم بيش ازتوجه به مسئله مادی جرم به مسائل معنوی جرم 
   .ن بکاھندآتوجه دارند تا ازوقوع مجدد ويا فراگيری دامنه 

 ای که امکانات وقوع وتحقق جرم را ممکن ميسازد حمايت مالی وروحی از يکی ازعوامل پشت پرده

ياری دھندگان به تحقق جرم را معاون مجرم ميدانند  ،بھمين دليل قانونگزاران کيفری بزھکاران است

  .وعقيده دارند که بدون دخالت معاون جرم وقوع جرم ممکن نيست

حمت حشرات توليد شده ازباطالق کافی نيست که دراين مورد تشبيھی است که ميگويد برای رفع مزا
   .حشرات را کشت بايد پايگاه توليد حشرات را تميز کرد

ده کمک کنن نکه معاون جرم يعنی کشورآمتاسفانه درجريان اقدامات جنايتکارانه داعش درسطح جھانی با 
نقش  س ومالی ومعنوی وحمايت سياسی معلوم ومشخص است ولی جامعه جھانی به اين مسئله حسا

د واين بی اعتنائی درحدی وقيحانه شده است که ھيچ نکشورھای خاصی درپرورش داعش اعتنائی ندار
اين  کشوری حاضرنيست قبول کند که به داعش کمک نظامی وحمايت ھای مالی ومنطقه ای ميکند  و

 ھستند کهگاه آ درحالی است که ھمه کشورھا ميدانند وبه اعتبارشھادت واقوال شخصيت ھا ميشناسند و
   .داعش قراردارند کدام کشورھا درجريان حمايت ھای از

  :ازباب نمونه

فتوائی صادرکردند که بايد به داعش کمک  ٩۴/٠٧/١٣ل سعوی درتاريخ آمفتی اعظم  ۵٢ازباب نمونه  
. عربستان سعودی يک کشوراسالمی دولتی است يعنی تصميماتش به اعتبارفتاوی مفتی وحمايت شود

   .اينھمه يکی ازکشورھائی است که ادعا دارد که به داعش کمک نميکند. با ھاست

منشاء اصلی تروريسم وافراط گرائی عربستان وقطر است <ئی بنام پوليتيکونوشت آمريکايک روزنامه 
  .>مو فرستادن بايد مفتی ھای وھابی رابه زندان گوانتاناآبرای جلوگيری ازادامه  و

ابی ھا ازنظرمکانيزم عمل درست است اما درمقابل اين واقعيت که وھابيت  توجه دادن تروريسم به وھ
حقق م ن دين فعاليت ھای داعشی ديده نميشودآدين تازه ای نيست وسابقه اقرانی دارد  ودرسوابق پيروان 

ای لت سياست ھآ و را به اين نتيجه ميرساند که وھابی ھا بمناسبت اعتقادات خاص مذھبی براحتی اسباب
   .رھای خارجی قرارگرفته اندکشو
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  متهم اصلي درجنايات داعش كيست

. ھمه محققين متھم اصلی درجنايات داعش کشوری است که امکانات برای انجام جنايات را فراھم ميکند
عقيده دارند که ھرحکومتی ھرقدرضعيف باشد قادراست  تروريستھای داخلی وحتی شورشھای داخلی را 

کارساده وممکن درشرائطی که تروريستھا ويا شورشيان ازسوی کشورھای براحتی متوقف کند واين 
   .گاه غيرممکن است و بسياردشوار، خارج حمايت مادی وتسليحاتی شود بسيار

تروريستھا غافل  ازشوبھا نميتوان ازنقش کشورھای خارجی درحمايت آبنابراين درجريان ترورھاويا 
 گرو اراده و در که نشان ميدھد داعش وفعاليت ھای او به ھمين دليل اين تحرير دالئلی چند و ،ماند

  .وردآبه اينجا ميرا ، فرماندھی کشورھای ديگراست

  :داليل

رکات داعش داشت که بخشی ايمز مقاله ای درباره نقش قطردرتداروزنامه انگليسی فايننشال  ت 
   :تند اين تحريراستسن مآ از

با پرداخت سه ميليارد ذشته اميرنشين قطرکه ازفروش گازثروتمند شده دردوسال گ<
فايننشال  .دالرازشورشيان سوريه حمايت کرده ورقم مزبوربيشترازکمک ھردولت ديگری است

تايمز مدعی است که درباره نقش قطردرسوريه با ده ھامصاحبه بارھبران شورشيان درداخل 
 کم وکيف ،ات. يکی ازنتايج تحقيقوخارج وھمچنين با دولتمردان  منطقه ای مصاحبه کرده است

ھزاردالر به کسانی ميدھد که  ۵٠قطرساليانه کمکھای مالی قطربه شورشيان است  برای نمونه 
  .دندازاردوگاه اسد به شورشيان بپيون

عربستان سعودی دررقابت با قطر ميزان کمک ھای مالی وتسليحاتی خود رابه شورشيان سوريه 
روھای ني قرارگرفته و آمريکادربست دراختياريت خود نافزون برقطرساخته است قطربرای حفظ ام

درصد ھزينه ھای  ۶٠رابرای حمايت خود درپايگاھی بزرگ درقطرمستقرساخته است که  آمريکا
  .>ئی بوسيله قطرپرداخت ميشودآمريکااين پايگاه 

محال است  آمريکاورده شد که نشان وسندی است که قطربدون اشاره واجازه آاين تفصيالت بدان جھت 
  .ه درکمک به شورشيان سوريه ازجمله داعش  دخالت کندک

برخی ازکشورھای اروپائی با نظارت < :بيون بنقل ازمنابع ديپلماتيک  نوشتروزنامه ورلد تري 
پرتاب ھمان روزنامه نوشته < ،ناتو محموله ھای تسليحاتی دراختيارگروه داعش گذاشته اند

زمان گسترش داعش در عراق مبادرت به روش  از آمريکامحموله ھای تسليحاتی اياالت متحده 
ن پرتاب محموله ھای تسليحاتی برای افراد آ جديد درانتقال کمکھای تسليحاتی به داعش داشته و

   >.داعش درمناطق تحت کنترل اين گروه تروريستی است
 محموله ھائی ازسالح ٢٠١٢سازمان جاسوسی سيا دست کم ازسال نيويورک تايمز نوشته است < 

 ١۶٠رابرای گروھای وابسته به القاعده درسوريه ارسال کرده است اين محموله ھا درقالب 
  .ارسال شده است ، عربستان وقطرپروازھواپيماھای نظامی اردن
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 .داعش ازارتش عراق مجھز تراست آمريکابه لطف کمکھای < :پوتين رئيس جمھورروسيه گفت 
؟ اولين کشوری که حامی تسليحاتی داعش استبه داعش چگونه  ريکاآمکمکھای تسليحاتی 

> تروريستھای داعش ازابتدای تشکيل ازموشک ھای ضد ستآمريکابشمارميرود اياالت متحده 
. نھا داده ميشودآازطريق ترکيه به  آمريکا زطرف> استفاده ميکنند که اورنتکزره بنام <

ح ھای سبک ونيمه سنيگين کارشناسان عقيده دارند يک سوم فشنگ ھای شليک شده ازسال
   .ستآمريکاداعش ساخت اياالت متحده 

ازقصد کشورش برای ارسال  آمريکاتحليگرضد تروريست وافسرسابق ارتش  قای اسکات بنت آ 
درحال حاضر سالح ومھمات ومواد غذائی برای  آمريکاتسليحات برای مخالفان اسد خبرداد وگفت 
  .اين کاربنوعی موجب بی ثباتی سوريه استگروه تروريستی داعش ارسال ميکند که 

   >.ورده ايمآداعش والقاعده راما بوجود < :گفت آمريکامايکل فلين  رئيس سابق اطالعات دفاع  
سرشناسان ن کشور گفت <آمجلس  در نوامبر ٢٠ويليام ھيگ وزيرخارجه انگلستان درسه شنبه  

نامه ھائی برای افزايش کمک به مخالفان حکومت سوريه رابرسميت شناخته است وبزودی بر
  .>ن کشور اعالم خواھد کردآمردم 

 آمريکاپيمان  متاسفانه کشورھای ھم :گفتد قای بايدن معاون باراک اوباما درسخنرانی ھاروارآ 
   .درمنطقه ازجمله ترکيه مسئول بروز پرونده ای بنام داعش ھستند

درمورد مبارزه با  آمريکايس جمھورسخنان رئ< :نجلس تايمز درارتباط با داعش نوشتآلوس  
  .>مغالطه ورياکاری است آمريکاگروه تروريستی داعش تحت رھبری 

  )قاتلی که درکنارجنازه مقتول نوحه ميخواندچه تفسيردرست ومنطقی است (

النه «است كه با نام وانگلستان واسرائيل  آمريكاداعش ساخت ادوارد استون  فاش کرد که < 
  .>مدآي حمايت ازاسرائيل بوجود برا »زنبور

 يکاآمربا نابودی وتجزيه سوريه بزرگترين حمايت ازاسرائيل صورت گرفته است واين کاری است که 
  .اسرائيل انجام ميدھدبرای 

 > سوريه ديگراستبرای تجزيه ونابودی زيرساختھای سوريه داعش بھانه ای < :نوشت گلوبال ريسرچ
  ؟ محسوب ميشودچه خطری برای اسرائيل 

  درجريان سوريه  آمريكارمزعمل 

اسد « :کری گفته است  ؛درمورد سوريه دراين جمله ای که کری گفته نھفته است آمريکارمزز عمل 
ست وکشورھای اقماراو آمريکاشعاراسد بايد برکنارشود که شعار  »يندآيسقوط کند تروريستھا روی کارم
نھا شده است زيرا درعمل آ حمايت ازشورشيان برکناری اسد اتفاق نظربه اين معناست  که بجای اعالم 
لنی حمايت ع از ولی شعاربدون اسد فانتزی تر ،مدن داعشيان نيستآ فرقی بين برکناری اسد وروی کار

ت  مورد سرنوش چنانکه ھم اکنون مذاکرات وين در ،وجايگزينی شورشيان بجای دولت قانونی سوريه است
   .ت قانونی سوريه درجريان استسوريه بدون حضور دول
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  اسد د اوري درست يا

کشورھای اروپائی بزودی بھای کمک به < :لمانی فرانکفورتر گفتآبشاراسد درمصاحبه با روزنامه 

> فراموش نکنيم که فرانسه برای کمک به شورشيان عليه اسد گروھای تروريستی را خواھند پرداخت

کاری که ازھيچ کشورمخالف اسد ديده  سوريه اعزام داشتافسراطالعاتی ومتخصص ارتباطات به  ١٢٠
  .گيرشدندتافسران مزبور ھمگی بوسيله قوای دولتی سوريه دس ٢٠١١سال  نوامبر ٢٩که در  نشد.

فرانسه اولين كشوري بود كه شوراهاي ملي شورشيان را دركشورش براه انداخت وعمال تصدي اداره 
مل ميكند ع آمريكا ونوكري فرانسه دراموراينچنيني به نيابت. شورشيان را عليه اسد برعهده گرفت

   .دمديريت ميشو آمريكانيزازسوي فرانسه به نيابت از ايران  طلبان كما اينكه شوراي تجزيه 

  رابطه سببيت 

ايات اين جن درفاجعه پاريس ونظايران که درھرگوشه جھان فعاالنه مشغول کشتارمردم است رابطه سببيت
حمايت  بجای اين احترام و وتا .ام وحمايت قرار دارداحتر درمقام ون ازتعرض و درنھايتمص متاسفانه 
ع تری نھم با ابعاد وسيآمسببين واقعی اين فجايع به محکوميت کشيده نشوند ھمين وضعيت  ،بين المللی

  .روی خواھد داد

 و بلر مه بوش واگرخواست وانتظارمردم جھان ومحققين وعاقبت انديشان بشريت مبنی برلزوم محاک
ن جنايات فجيع وضد بشری را درعراق آشورای امنيت اجازه  مانسفيلد که با دروغ وتقلب بدون رايس و

براه ايجاد داعش وفرقه  آمريکامورلک مآب رپوست ما رئيس جمھور سياه ؛مرتکب شدند محاکمه ميشدند
  .ھای مذھبی برای پيشبرد سياست ھای کشورش کشيده نميشد
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