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  وقدانحق -اميرفيض

  .دساله را سربريده ان ١٠دھد يک پسربچه نشان مي له خبرگزاری بی بی سی منتشرشده ويدئوئی بوسي

ساله بنظرميرسد درعقب  ١٠ حدودديده ميشوند که يک پسربچه وحشت زده را که  مرد ۵دراين ديدئو 
دقايقی بعد  و ميکشد سپس يکی ازمردان موھای پسربچه را ؛موردضرب وشتم قرارميدھند انتويک 

  ای برگ پسين نگاه کنيد).(به نگاره ھ .تنش جدا ميکند ھمان مرد ظاھرا سربچه را از

که يک گروه شورشی مخالف دولت سوريه است عامالن اين قتل  ،شبه نظاميان جنبش  نورالدين زنگی
   .معرفی شده اند

، شورشيان اين پسربچه رايک مبارز فلسطينی حامی دولت بشاراسد ن طور که درويدئو عنوان شدهآ
  .خوانده اند

  

ن آ بنابرگزارشات اين واقعه درحوالی حندرات واقع درشمال شھرحلب روی داده است منطقه ای که در
  .وشورشيان درجريان است سوريه درگيری ھای شديدی ميان نيروھای دولتی
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  است  مدهآدرپايان خبر

، بريتانيا، فرانسه وديگرحاميان غربی مخالفان دولت آمريکا نگی از، جنبش نورالدين زبنابرگزارشھا
   .بشاراسد کمک ھای مالی وتسليحاتی دريافت کرده است

  وامـــــا بعد

  

شناد نبود الزم شد که سيری درتحقيق جنبش آنگی زياد اين تحرير که نام جنبش نورالدين زبرای 
  :ه باشد  معلوم شد کهمزبور داشت

اسم يکی ازسرداران اسالمی جنگھای صليبی مايه گرفته است يک گروه  جنبش مزبور که از **
سوريه است که درحلب فعال  - زاد ترکيهآدرسوريه فعال ومنتسب به ارتش < مسلمان شورشی است که
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دارد معھذا مدعی ميانه نکه دربسياری موارد درکنارجبھه النصره ديده شده وفعاليت آاست اين گروه با 
 برخورداراست  وھمچنين ناظران ميگويند که اين جنبش از آمريکاازحمايت ھای ترکيه و وروی  است  

  >موشکھای تاو دريافت کرده که دربسياری ازدرگيری ھا عليه ارتش سوريه استفاده کرده است آمريکا

  (باشگاه خبرنگاران بين المللی )                                                                                  

ياد کرد که اين کشورھا بارھا به  آمريکافرانسه وانگليس و زاد بايد ازآازديگرحاميان ارتش < **
ان سوری حمايت مالی ونظامی وسياسی کشورشان دنشست معاض در مناسبت ھای مختلف ضمن حضور

اعالم کرد که ارتش   ٢٠١٢اوت  ١٧زاد سوريه  اعالم کرده اند ازجمله  شبکه العربيه درآارتش  از
   .دست يافته است آمريکافقره موشک ضد ھوائی ازنوع پيشرفته استينگرساخت  ١۴د سوريه به  زاآ

ميليون  ۵وعش بمت ذشته اعالم کرد که کشورگھمچنين ويليام ھيگ وزيرامورخارجه انگليس دراوت 
   .دنزاد سوريه درراستای تجھيزات مخابراتی ومواد داروئی کمک ميکآپوند انگليسی به ارتش 

مايت فرانسه نيز ھمين اشاره کافی است که ژان مارک ابرو نخست وزيرسابق فرانسه درخصوص ح
  زاد سوريه حمايت ميکند و........آپاريس ازارتش اعالم کرد <

  )مشرق ۵٩٨گزارش (                                                                                              

اين گروه حقوق  ه به رژيم اسالمی که در پشتتلويزيون انگليسی زبان وابست ؛پرس تی وی **
ھائی که مرتکب ه گروه تروريستی درسوريه را بعنوان گرو ۵نام  ميباشد، ندن مستقراستبشری که درل

نھا آ ومتحدانش از آمريکاھائی ديده ميشود که ه ن ميان نام گروآ کرده که در جنايات جنگی شده اند ذکر
  .ن ھا ميپردازدآموزش آبنام مخالفان ميانه رو ياد کرده وبه حمايت تسليحاتی و

گروه  –گروه موسوم به احرارالشام  –ھه النصره وابسته به القاعده جب گروه عبارتند از ۵ن آنام 
که تحت حمايت   ١۶گروه موسوم به جبھه شاميه وگروه موسوم به واحد  –نورالدين زنگی  موسوم به

  درسوريه فعاليت ميکنند آمريکارھبری ائتالف ضد تروريسم به 

اران وحتی کودکان را تنھا به اين دليل که ھا وکال وروزنامه نگه اين گروھمين گزارش حاکی است که <
  >نھا پرداخته اند بازداشت وشکنجه کرده اندآ به انتقاد از

  )٩۵تيرماه  ١۵(                                                                                                    

ين جدائی به اين ا ؛جنبش نورالدين زنگی ھمکاری خودش را با جبھه اخوان المسلمين قطع کرد **
اطاق عملياتی الموم) ازطريق ( آمريکاعلت است که جنبش نورالدين زنگی ازحمايت ھای 

وبھمين جھت  زنگی به اين گروه مسلح شورشی اعتماد دارند نئی نورالديآمريکاحاميان برخورداراست 
    .نخواسته اند که با گروه وابسته به اخوان المسلمين ھمکاری داشته باشند

  )١٣٩۴سرويس بين المللی   ششم بھمن (                                                                      
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   آمريكاشهادت وزارت خارجه 

صبح امروز  آمريکاسخنگوی وزارت خارجه < ھم اکنون که اين تحريرتنطيم ميشود انتشارخبرگرديد که
ذبح نوجوان  ش به انتشارتصاويرپاسخ به سوال خبرنگاران رسانه ھا پيرامون واکنش کشور در

 نرا محکوم کرد وبنابرگزارش مارک تونرآزاد آفلسطينی توسط عناصرگروه تروريستی تکفيری ارتش 
 در برای تجديد نظر آمريکامادگی آ با اشاره به اينکه شخصا تصاويراين جنايت فجيع رامشاھده کرده از

  . )١(زاد خبرداده است آی تکفيری ارتش ارسال کمکھای مالی وتسليحاتی ارائه شده به گروه تروريست

ع يک کودک مجروح يجزاد درجنايتی فآنظاميان گروه نورالدين زنگی وابسته به ارتش روزگذشته <
ان مرکزی د" ربوده ودرميحدراتوارگان فلسطينی "آساله راروی تخت بيمارستان ميدانی اردوگاه  ١٢
   )(سی ام تيرماه سال جاری                                            >                   ن با چاقو سربريدندآ

ارسال  برای تجديد نظردر آمريکامادگی آمبنی بر آمريکااظھارات سخنگوی وزارت خارجه  ) ١(
اعتراف  و ساله سوری ھستند اقرار ١٠کمکھا به نظاميان نورالدين زنگی که قاتلين کودک 

ياسی ونظامی وحمايتی ازبخشی ازتروريست ھای محسوب است به تغذيه س آمريکاصريح 
   .نھاستآمتوجه ھم  سوريه که اکنون اتھام سربری يک کودک بيمار

بااقرارمزبور وسايرمدارک وشھادت ھائی که به اين تحرير بافته شده ونشانی ھای بسيارديگر که  **
   :نھا دراين تحرير نبوده اين تحرير قاصد است که گفته باشدآ ضرورت استفاده از

   گفتاراين تحرير

که درتجھيز تروريستھای سوری مداخله وھمه دولتھائی  آمريکا بنا برباب مسئوليت دراتھام وجرائم، *
ن کودک شريک ومعاون جرم آميکنند درقتل وسربری  کرده اند ويا يا حمايت مالی وتسھيالتی و

ی رابرای شورشيان زيرا حمايت مالی وسياسی ونظامی است که امکان چنين موقعيت ؛محسوب ميشوند
علمای حقوق وعلم < فراھم ساخته است واين ھمان است که معاونت درجرم وجنايت شناخته ميشود و

االجتماع شناخت معاون وموثروآمرمادی ويا معنوی جرم را الزمه حفظ عدالت وجلوگيری ازتکرارجرم 
  .>ميدانند

به تروريستھای کشورھا ازجمله  دولت ھا با تصويب مجلس اگريد  که آازقاعده باال چنين برمي *
ناحيه تروريستھا به  يعنی تمام خساراتی که از ،جرمناشی از حقوقیِ  ند مسئوليتسوريه کمک کرده باش

مسئوليت ھمه جنايات و  الزامات منشورسازمان ملل بنابر را دارند، شده است مردم وکشورسوريه وارد
 قطر وفرانسه وانگلستان وعربستان و آمريکادرتطبيق مورد ن کشورخواھد بود وآبرعھده  خرابی ھا

 افغانستان ميباشند –عراق  –سوريه  –ول جبران تمامی خسارات وارده به ملت وکشورھای ليبی مسئ
کمک به تروريستھا ودخالت درامورکشورھارا دنبال کرده باشند  دولت ھا بدون اجازه مجلس امر اگر و
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د متھم به جنايات ضد  بشريت بوده وقابل تعقيب خواھن ،ن کشور ومجريان دستورآدقيقا عمل رئيس 
   .بود

باشد که يک جو  ،ئی استآمريکانگران وجود اسلحه نزد خانواده ھای  نقدرآقای اوباما که آخوبست  *
را با  او ساله ھم رحم ندارند وسر ١٠انصاف وبيداری پيداکند واسلحه برای تروريستھائی که به کودک 

   .چاقو قطع ميکنند  نفرستند

   .ملل متحد را درجنايت مزبور شريک ميداندانصاف واخالق بشريت ھمه کشورھای عضو سازمان  *

روسای  وزنان و مردان رند وببه سازمان ملل وشورای امنيت نمي اکه سکوت ميکنند وموضوع رآناني
به  را جمھوری کشورھائی که تخم نفاق وترور ومداخله درامورکشورھا را درجھان سياست کاشته اند

  در ھمه جنايات شريکند. فری اعزام نميدارنددادگاه ھای کي

" معاون پيشين رئيس دادگاه کيفری الھه "ژان پيربمباء ١۶٢٠ژوئن  ٢٠درھمين سال جاری *
 که در شناخت به اين دليل گناھکار را دادگاه ژان پير ؛سال زندان محکوم کرد ١٨به  را جمھوری کنگو

   .شده بودنفريقای مرکزی آمانع ازکشتارشھروندان جمھوری  ٢٠٠٣و ٢٠٠٢سالھای 

 ازکشتارمردم سبب محکوميت متھم شده است در ممانعتدرحکم دادگاه کيفری الھه کوتاھی ژان پيردر
 وانگلستان وفرانسه و ترکيه و آمريکاحاليکه درتطبيق مورد می بينيم که روسای جمھوری کشورھای 

روسای کشورھای قطروعربستان مستقيما سبب ومعاونت جرم کشتارمردم کشورھای عراق وافغانستان 
را متوجه کسانی سازد که واقعا  ی اين مصونيت ناموجهبايد جامعه جھان اچر ،سوريه وليبی رادارند و

   .امنيت جھانی رابه مخاطره انداخته اند

 امور لمان درآ وفرانسه وانگليس و آمريکادخالت  ثارآچرابايد سازمان ملل وجامعه حقوقی جھانيان به 
سم بين ايران شاھنشاھی چنان بی اھميت بمانند که ازھمان موقع دخالت درامورکشورھا بصورت يک ر

   .مدآالمللی در

ھمه امکانات وقدرت ھای خبری ودستگاھھای اطالعاتی وجاسوسی نميدانست که گروه اب آمريکايا آ
  ؟؟اسالمی استتروريست بدرالدين زنگی يک گروه 

 يا نميدانست که گروه مزبوردرکنارسايرگروھای تروريستی سوريه مسئول جنايات عديده وسربری وآ
را مسلح وحمايت ھای مالی وسياسی کرده  نھاآچرا  !ميدانست مسلما  ؟گروگان گيری است و کشتار
  )آمريکابنابراعتراف سخنگوی وزارت خارجه (                                                          ؟است

بازدرست  ،ساله  را يک مسلمان ازگروه نورالدين  بريده است ١٠ن کودک آ درست است که سر *
اعتقادی به  بارزه ھای روحيه قساوت وخونخواری وبی رحمی درمردان گروه نورالدين ازاست که 
 ن کودک ويا افراد ديگرآ مدن ان روحيه که منجربه بريدن سرآولی امکان ازقوه به فعل در ؛اسالم است
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بوده  وديگر کشورھا آمريکادمکشان ازسوی آن آشده است  ناشی ازمساعدت ومجھزساختن  وحمايت 
   .است

تطبيق  در> نشستن بی بی درخانه ازبی چادری است< :ارسی ضرب المثلی داريم که ميگويدپدرزبان 
 ايجاد خشونت برای اھالی کشورھا ازنداشتن امکانات و و مورد عدم مشارکت عموم مسلمانان به ترور

اکنون اين موقعيت وامکانات را ھمين کشورھائی که مردمانش نگران فعاليت  و ؛موقيعت مناسب است
   .ھای تروريست ھای اسالمی ھستند تامين ميکنند

   :ئی بوسيله تروريستھای داعش گفتندآمريکايک خبرنگار قای باراک اوباما درفاجعه سربريدنآ

قای آ> انصاف ومردانگی حکم ميکند که نچه الزم است انجام ميدھيمآ درمحافظت ازمردم خود از<
ساله ھم  ١٠اوباما تنھا بفکرمردم کشورش نباشند به فکرمردم عراق وسوريه وبويژه ھمين کودک 

  .باشند

    مثالي براي اثبات ورود مسئوليت

وبه  )درتشبيه مسلمانان مومن ومعتقد به اسالم(يک حيوان وحشی ذاتا مستعد پاره کردن انسان است  
کسی  حال اگر ؛ھنين وبا داشتن نگھبان شبانه روزی نگھداری ميشودآن حيوان درقفس آھمين دليل 

ن حيوان آيله مسئول پاره کردن انسانھا بوس ،ان قفس را بازکردآ در مد وآ) ويا کشورديگری آمريکا(
  ؟نکه درقفس را بازکردهآن حيوان است يا آدرنده  

نھم دانستنی به يقين که اسالم به آگاھی داشته باشد ميداند آھرکس به مسائل اجتماعی ودينی قدری 
زن وکودک ومرد وحتی مال واموال  نان اعم ازپيروان خودش تکليف ابرازخشونت نسبت به غيرمسلما

سمانی مسلمانان به پيروان خودش دستورداده که تا آوبازميدانند که کتاب  نھا کرده استآوحقوق 
   .قدرتمند نشده ايد دست به مبارزه وجھاد با کفارنکنيد

کمک مالی وتجھيزاتی وحمايت  نچرا کشورھای جھان به تروريستھای مسلمان آبا اين صراحت قر
  ؟يه کفارديگرعذری نداشته باشندانجام تکليف جھاد وخشونت عل سياسی ميکنند تا  مسلمانان در

نکه اورا جری آدمخوارميکند آسگ را چه کسی <فرانسوی ھا يک ضرب المثلی دارند  که اين است 
  .>ميکند

سيبی آن سگ به مردم آ نکرده باشد و (قالده) را ليش ش، سگدرجوامع انسانی اگرصاحب سگ *
کردن ه تنھا درمنزوی ن. دراين صورت چرا کشورھای نامبرده برساند صاحب سگ مسئول است

با مسلح ساختن وحمايت ھای سياسی وبين المللی برای بريدن  را نھاآمسلمانان کوتاھی ميکنند بلکه 
   ؟ساله جری ميسازند ١٠سرانسان ھا حتی کودکان  

چه رسا به  آمريکاساله سوريه رجوع کنيد حيرت خواھيد کرد که وزيرخارجه  ۵به تاريخ جنگ  *
وزيرخارجه فرانسه وانگليس ھم ازقافله  –سوری وعده حمايت وکمک ميدھد ترورييست ھای مسلمان 



 حقوقدان -اميرفيض -با مشارکت آمريکاساله  ١٠سربری کودک                                     ٧ از ٧ برگ ٢٠١۶/٠٧/٢٢، جمعه=شيدناھيد  

کمک به تروريستھای مسلمان عقب نمانده اند دولت انگلستان اعالم ارسال ميليون ھا پوند برای 
   .تروريست ھای مسلمان سوريه کرد

نھا درسوريه که آمربوط به فعاليت تروريست ھای وحاميان  مارآ درگزارش از IACماری آمرکز *
 ٨۴از نت ھزار ٢٨۴بحران اين کشوربه بيش از غازآ نھا ھمين گروه بدرالدين زنگی است ازآ يکی از

ن عده به ھالکت رسيده آ ازن تھزار ۵٨ماری اضافه کرده است آھمان گزارش  .مليت اعالم کرده است
 نت ھزار  ٩۶مفقود االثرھستند وتن  ھزار ١٢يه را ترک کرده اند سورتن  ھزار ٨٢ –اند 

  .تروريستھای سوريه را تشکيل ميدھند

يا تجھيز اين تعداد نفرات ازباب لباس ووسائل جنگی وخوراک وبھداشت ومسکن کاری است که افراد آ
ارتش يک  قانونی و نھم درحاليکه قوایآ؟ اداره ومديريت کنند نراآحتی متخصصين غيرنظامی  بتوانند 

  ؟نھاستآکشور مانند سوريه مقابل 

ارزيابی حمايت خارجيان ازگروھای تروريستی مسلمان درسوريه است  مزبور برای درک و مارآارائه 
 کشور اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج از نھا مانند حمايت ازآنکنيم حمايت ويا تجھيز  که تصور

   .است

ميليارد دالرازسوی کشورھای عربی خليج فارس  ٣۴ن حدودکه تاکنو مده استآدرھمان گزارش  *
   .ميليارد درراس اين کشورھا قراردارد ١٣برای حمايت ازتروريستھا ھزينه شده که قطربا 

تروريستھای  ين جمھوری اسالمی ازنعربی وھمچ کشورھای نسانیاونظامی و =حمايت مالی حاشيه
ت برضد بشريت محسوب است لکن ازنظرحقوق اسالمی گرچه ازنظر حقوق بين الملل  مشارکت درجناي

  )پايان حاشيه(  .اسالمی انجام تکليف ازسوی دولت اسالمی است

زمين  فت مالی برای حمايت وتامين فعاليت تروريستھا ھست تروريست مثل علف ازگتا اين رقم ھای ھن
ازطريق دستمزد زی وکه ھم مسلمان به تکليف شرعی اش عمل کرده وھم به بازارثروت اند ميرويد چرا

   .خدمت اسالمی  وھمچنين غارت اموال مردم وتصرف زن ودختر وارد شده است

                                                                                                                                          

  

 


