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  حقوقدان -اميرفيض

ده تبديل ش تصاويری که ازجنايات وسربری ھای داعش انتشاريافته ودرموردی به اخطاربزرگ به بشريت
 .مجوز تحرير حاضراست

طايفه  از يھودی اسير ٧٠٠را ديدم افسوس خوردم که درواقعه گردن زدن  سربری ھاھنگاميکه تصاوير
بنی قريضه بوسيله علی امام اول شيعيان تصويربرداری رايج نبوده است و اال درمقام مقايسه ميرسيديم 

   .نيست بوده وردن زدن ھای معمول دراسالم نمام جنايات البغدادی انگشت کوچک گبه اين نتيجه که ت

  مده است آدرتاريخ اسالمي 

مصعب حاکم اسالمی پس ازفتح برمختاردرکوفه ماند 
وکارگزاران خودرابه شھرھا وديارھا فرستاد وتمام 

او تعصبات زياد  ؛وردآعراق را تحت اشغال خود در
ياری  عربی داشت بخصوص عليه ايرانيان که به مختار

 رھغيرموالی که موالی و. مصعب دستورداد داده بودند
 مورخين نوشته اند که ،بکشند را که طرفدارعلی بود

نفرازياران مختارکه تسليم اونشدند ولی امان  ۶٠٠٠
 ۴٠٠٠ گردن زدند  خواستند مصعب دستورداد ھمه را

  )نقل ازالفتوح -کتاب خلفا  (                                                               .نھا ايرانی بودندآ نفر

است  (محمد) دی اسيرازطايفه بنی قريضه  که يکی ازافتخارات اسالميھو ٧٠٠درواقعه گردن  زدن 
 وشخص خمينی ھم به اين واقعه استناد

اسيردست بسته   ٧٠٠کرده است  ومباھات 
بوسيله علی ظرف يک روز گردن زده شد 
ودرخندقی که حفرشده بود اين جنايت تاريخی 

   .بوقوع پيوست

نفراسيردست  ٧٠٠دن مجسم کنيد که گردن ز
ک روز دريک گودال چه منظره ای بسته دري

ازشقاوت را ترسيم مينمود که متاسفانه تاريخ 
  .واقعه نبوده تصويری ن زمان امکان ضبطآ و ن پرداخته است آ فقط به ذکر
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  >موز اخالص عملآازعلی تازه شعارشيعيان ھم اين است <

 ؛داشغالی تجديد کننتصورنميکنم داعشی ھا توانسته باشند تجربه تلخ ووحشتاک عمل علی را درمناطق 
  ؟!نفردريک روز کجا ٧٠٠گردن زدن سه خارجی کجا وگردن زدن 

عربستان است با گردن زدن اسيردست  مورد عمل داعش وکشوراسالمی ردن زدن که ازاحکام اسالمی وگ
  .خيلی تفاوت دارددريکروز نفر ٨٠٠نفروبقولی  ٧٠٠نھم به تعداد آ بسته 

نوقت معلوم ميشود محمد که آورد آقريضه را بصورت فيلم دراگريک فيلمسازی واقعه گردن زدن بنی 
دم کشی بوده اند  که آ چه نمونه ھائی ازوحشت و داه وعلی که مجری حکم بوده  را حکم گردن زدن
   .نھا يک کودک استآالبغدادی پيش 

 نزبه تاريخ ساسانيان رجوع کنيم درتمام شھرھای ايران پاسخ مقاومت مردم با کشتار وغارت واسارت 
   .روبروبوده استتوسط مسلمانان عرب  فرزند وگردن زدن ايرانيان  و

 ی  وانتقامان يک امرملی ويا ميھنی ويا تارھای وسيع ايرانيان توسط مسلمانتحقيق نشان ميدھد که کش
    .ن واسالم بوده استآلکه دستورقرحتی تعارض فرھنگی نبوده است ب

دارد که وقتی ارکان مھيا شد تکليف کشتار کافران  شروطیارکانی و ن مبنی برکشتارکفارآاجرای حکم قر
  .ميگردد برمسلمانان واجب  وغيرمسلمانان

م ان کشتار وتفوق برکفار فراھن تکليف کشتارکافران را بوقتی موکول کرده که برای مسلمانان امکآقر
  .شود

  تحقق ركن قتال كفار

دقت کنيد البغدادی به  ،غدادی درسوريه رفتابرقدرت جھان به مالقات البيکا مرآ بنيابت از ،قای کریآ
ارجه خ مريکا قرارومدارنگذاشت بلکه جان کری وزيرآبايک کارمند سفارت  مريکا نرفت ودرخفاآسفارت 

مل خطرات جانی به                    ّ مريکا مخفيانه با تح  آ
البغدادی رفت واين اھميت موضوع مالقات 
نشان  وشخصيت البغدادی رامريکا آبرای 
مالقات وقرارومدارھای  متعاقب اين .ميدھد
 ميليون دالر با واسطه ۵٠٠يک قلم  سری

 . ھمين عملدراختيارالبغدادی گذاشته شد
 ايجاد تکليف اسالمی برای البغدادی ،مريکاآ

به حکم  البغدادی  که والزم ميساخت  است
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ذاست ا دراختياراوگمريکآواگرعليرغم امکاناتی که  ؛وارد عمل شود وکفار يعنی کشتارمخالفين اسالمسالم ا
  ١  .ساکت ميماند مسلمان نبود

درکشتارمخالفان اسالم باشد وقتی به  کين به حکم اسالمھرمسلمانی که حاضربه تم ،تنھا البغدادی نيست
   .امکانات مالی ونظامی برسد البغدادی است

مريکائی به مريخ آسفينه  ؟ ھمين امروز خبرگزاريھا ازرسيدنليون دالرچقدراستيم ۵٠٠ميدانيد که 
 ۶۵٠ميليون کيلومتررا طی کرده ودرمريخ برای شناسائی نشسته است وھزينه اين کار ٧٠٠که  خبردادند

ميليون دالر  ۵٠٠مادگی برای پرداخت آ. برای کشوری که مشکل مالی دارد ميليون دالراعالم شده است
   .مريکاستآنشانه اھميت موضوع برای 

مريکا حضورالبغدادی اکتفا آميليون دالربه البغدادی وشرفيابی وزيرخارجه  ۵٠٠رداخت مريکا تنھا به پآ
ھزارنفری عراق را واداربه عدم مقاومت کرد  ١۵٠نکرد بلکه با عواملی که درارتش عراق داشت ارتش 
 ۵ن درمقابل آھزارنفری  ١۵٠مد  موصل وارتش آ وتمام ذخائرنظامی عراق درموصل بتصرف داعش در

ارتش شاھنشاھی ميان برخی مقام ھای  مريکا درآدرست ھمان کاری که  ؛اعش پابه فرارگذاشتھزارد
   .اعالم بيطرفی کارايران راساخت ھمان برنامه رادرعراق بکاربست با کرد و

 شکارنگردد وآمريکا ازمسئله موصل اين بھره برداری راکرد که کمک ھای تسليحاتی خود به داعش آ
 ی گفت که داعشدرحاليکه نوری مالک ؛وصل مسلح استخلق هللا خيال کنند که داعش باھمان تسليحات م

 يعنی تنھا سالح ھای ،مريکا به عراق داده مجھزھستندآکه  یشرفته ترازسالحھاييپ با سالحھائی بمراتب
   .نھا قديمی استآدرمقابل  ھائی است که سالحھای موصل نيست بلکه سالح دردست داعش موصل

زاد دراختيارداعش قراردارد جزسازمان اطالعاتی نظامی آاراين سالحھای پيشرفته ازکجا وازکدام باز
   ؟مريکاآ

  اخطاربزرگ بسيارناراحت كننده

گروھای اسالمی باھدف نابودی < :نوشته استيک روزنامه خارجی تحت عنوان اخطاربسيارناراحت کننده 
  .>مده اندآمريکائی ھا به حرکت درآ تمدن غربی وکشتاريھوديان وعيسويان و

 اب نداشتند ورا گروھای اسالمی ھيچگاه قدرت حرکت برای نابودی غرب  ،ن روزنامه حقيقت را نگفتهآ
تحق شرط مزبور ازعھده مسلمانان  ،نھا گشودهآ بر نھا ھم تکليف مشروط راآوجوی که فلسفه دينی 

 ومريکا آ ١٣۵٧ درسال  ،ساقط بود به ھمين علت قرنھاست که مسلمانان درالک فلسفه خود خفته بودند

با  نھا تحقق بخشيدند وآن را برای حرکت آفت خفته ذليل را قدرت بخشيدند يعنی شرط  قراين آانگليس 

 و رساندند  ی) رابه پيروزولاالبغدادی حرکت سياسی مذھبی خمينی ( ،رايش سياسی ونظامیآحمايت و

                                               
  ک-ن سناتور جمھوريخواه ھم با البغدادی مالقات و مذاکره کرده بود. حمک کيجان  ١
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ناسبت شرط ن زمان تاکنون درھمه کشورھای مسلمان حرکت ھای سياسی وانتقامی مسلمانان بمآ از
   .نھاستآ غازشده است والبغدادی ھم يکی ازآن است آمريکا فراھم کننده آنی که آقر

ذاشت نميگ او اختيار مريکا به مالقات البغدادی نميرفت وامکانات مالی علنی ومخفی درآيا اگروزيرخارجه آ
غدادی جھان برفعاليت البغدادی متمرکز نميساخت  البدر را سلطه گری خودوبرنامه ھای سياسی و

  ؟مد ويا يک شيخ ريشوی منزوی بيشترنبودآدرموقعيت کنونی بوجود مي

سربريدن وگروگان گرفتن وفروش زنان ودختران ھستند ولی            ِ جنايتکاران  ری بظاھر داعش والبغدادی آ
ی ھم درصندل و ھم پيمانانش مريکاآنظر حقوق جنائی مشوق وفراھم کننده امکانات جنائی داعش يعنی  از

   ستند.ھاتھام سربری 

  اعشي ها مالطفت د

بريدن سرافراد بوسيله داعشی ھا عالمت مشخصه بيرحمی وقساوتی است که برای مردم جھان تازگی 
سان آن برای محاربين  آقر در م جھان نميدانند که داعشی ھا دربين مجازات ھای مقرر. متاسفانه مرددارد
  .) بکارميبرندمخالفين با حکومت اسالمیرا برای محاربين ( نھاآميز ترين آرافت  و طريق

به صليب ن باحاکم اسالمی است اول قتل دوم آاسالم برای محارب سه نوع مجازات مقررکرده که انتخاب 
  .دارزدن) سوم قطع دست وپای محارب ازچپ وراست ورھا کردن تا بميردکشيدن (

 رطريق شمشيروگردن زدن برگزيده اند جمھوری اسالمی دا از قتل محارب راحکام اسالمی عربستان 
   ٢.عمل ميکنند راھم سربريدن که ھمان گردن زدن اسالمی است  ،زدن وداعشی ھا

ن استواراست  آ يا مجازات بريدن دست وپای محارب که سنت محمد برآاکنون اين داوری باشماست که 
فجيع تروبحال محارب سخت تراست يا بريدن سرکه بايک ضربه شمشير وکارد تيز محارب ازحس   ساقط 

  ميگردد؟

که اسالم اجازه نميدھد که  ميدانيد
محارب بيھوش شود وبعد يک دست 

ودرزمان محمد  ويک پايش قطع شود 
ھم محاربين درحال وحواس کامل 

حال  ،گرفتارمجازات محاربه شدند
مجسم کنيد که درمقابل چشمان شما 
دست وپای يک انسان زنده با اره قطع 

ن بيچاره با صدای آفرياد ھای  ،ميشود
اره که استخوان ھارا بايد قطع کند چه 

                                               
 ک-در برخی فرتور ھا داعش گلوله زدن به مغز، صليب کشيدن و ديگر خشونت ھارا ھم بکار ميبرد. ح - ٢



 حقوقدان -اميرفيض—مقايسه البغدادی با علی -نگرانی جھانی                                  ۵از  ۵برگ  ٢٠١۴/٠٩/٢٣شنبه (بھرام شيد) سه 

تر وبه حال محارب بيچاره سخت تراست يا بريدن  يا واقعا اين صحنه دلخراشآ !حالی به شما دست ميدھد
  ؟سر

مجرم باب بود جالدان  اگرحق وحسابی ازبستگان مجرم دريافت  سر =( درزمان قاجار که بريدن حاشيه

ربه کند وزجد بسرعت وباکارد تيز سرمجرم را جدا ميکردند واگرحق وحسابی نميگرفتند باکار دميکردن
  )اجتماعی ايرانتاريخ سرش را ميبريدند  ( ،مجرم

  دم كشي وبشريت آ

يده سرانسانی بر ،چه .دم کشی باز نميکندآاساسا قبح انسان کشی درحدی است که جائی برای کيفيت 
 ھيچ تفاوتی ،دراين قاعده حقوقی عام ،دم کشی استآقبل ازمحاکمه عادالنه  ،ويخته شودآ شود ويا به دار

 که ازبين رفت دمآ و ،نفس  .يماھای بدون خلبان نيستبين سربريدن يک مخالف با حمله بوسيله ھواپ
ھم  . ھيچ جنايتیبا چه وسيله ای وچگونه به قتل رسيده شرح داستان است                        ِ جنايت تحقق يافته ومسئله  
ايرانی را  ۴۵٠٠داعش اگربدون محاکمه سرميبرد  خمينی ھم بدون محاکمه  .بدون جانی ومجرم نيست

وکسانی راکه امان  يرکشوروافسران ارشد ارتش وشھربانی وزراءزندان اوين اعدام کرد نخست وز در
     .رابدون محاکمه اعدام کرد گرفته بودند

ربری س ازسوی جھانيان اعتراضی نشد ولی باپاسخ اين پرسش را چگونه ميتوان يافت که به عمل خمينی 
   .بدون محاکمه داعش ھمه دنيا تکان خورده است

يخواھد م مريکا به مقاصدی آف بين المللی عليه داعش  که بااين ائتالف پاسخ روشن است برای ايجاد ائتال
ينده اين مالحظه را آ .نھائی ازنظرسياست جھانی وحقوق بين الملل با مشکالتی روبروستبرسد که بت

     .ثابت خواھد کرد

    

  

   

     

 

 


