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  تصوير جنازه بن الدن

  حقوقدان: –اميرفيض 

خودداری نمايد   نمريکا تصميم دارد که ازانتشار عکس جنازه بن الدآبرحسب اخبار، دولت 
نازه بن الدن مريکا دالئل ومزيت ھائی برای خود داری ازانتشار تصوير جآممکن است که دولت 
مريکائی آبه اين مورد ھم بی اھميت نيست که سالحی که کماندوھای  داشته باشد ولی توجه

مصرف ميکنند يک اسلحه معمولی نيست  که مورد استفاده پليس است  بلکه سالح مخصوصی 
ن آرامتالشی ميکند ورھائی از نجاآاست که قدرت انفجاری دارد يعنی بااصابت به موضع 

يد يک متری بادوگلوله پيا پی متالشی شده سربن الدن از فاصله نزديک شا غيرممکن ميشود.
بن الدن ھست  جنازهاست  وتصوير يک سرمتالشی شده چيزی رانشان نميدھد  که ثابت کند

   .ميرساند يانيست  بلکه برعکس يک جنايت مخوف غيرالزم رابه اثبات

چھارنفربه وسيله   سی  –بی  –بوسيله بی  شنبه  پنجم می ۵درگزارش منتشرشده بتاريخ 
نھا که گفته ميشود زن وجوان کم سن ھم بين آنفر ۴يا ھرآمريکائی کشته شده اند  آکماندوھای 

  نھا بوده اند ھمگی بن الدن بوده اند؟آ

افتخاروقتی   !شت و افتخارھم کرد ُ ـ  نميشود ک  ،،  غيرمسلح استمتھمی که قابل بازداشت است
مفصل به پليس ومامورين امنيتی  موزشھایآاست که پليس، متھم راگرچه مسلح باشد دستگيرکند 

   .ينکه چگونه کشته شوداين است که  متھم چگونه دستگيرشود  نه ا

درپنجم ماه می يعنی دوروز  ،دشايردانشگاه بدفور  استاد عدالت کيفری >جان سيلورمن<پرفسور
   :بعد از کشتن بن الدن نوشت

ين وردند وبه اآلوله ازپای درمريکابه جای دستگيری اسامه بن الن اورابه ضرب گآنيروھای «
مريکا قرارداشت ھرگز تحقق آتحت تعقيب  دترتيب  محاکمه مردی که درصدر فھرست  افرا

نميبايست به جای کشتن بن  ياآاما حال اين سوال مطرح است که « :ستاواضافه کرده ا   .»نيافت
که روند قانونی محاکمه  حقوقدانان به درستی استدالل ميکنند ،الدن اورادستگيرومحاکمه ميکردند

  ».بھتراز انتقامجوئی است

منجربه افشای ازدادگاه صدام حسين گرفته شد محاکمه اسامه بن الدن  که بادرنظرگرفتن درسی
سوال اينجاست که اين محاکمه ميشد  ١٩٨٠مريکا بامجاھدين دردھه آسابقه درگيری وارتباطات 

 قی محاکمه بن الدن بايستی درشھرنيويورکاز نظرحقو  ؟اخالقی کدام طرف منجرميشد به برتری
امابه  ،انجام ميگرفت که درحمله تروريستی شبکه القاعده بيشترين تلفات رامتحمل شده است

، کسی که متھم به طراحی حمالت يازدھم سپتامبراست نه دالئلی نامعلوم محاکمه خالد شيخ محمد
ی گوانتامو انجام ميگيرد وبسياری از دريکی از دادگاه ھای نيويورک بلکه دريک دادگاه نطام

فاقد صالحيت ميدانند  جان سيلور  نوشته  صاحبنظران وحقوقدانان دادگاه نظامی  گوانتامو را
ستان دادگاه بايد اول ثابت ميکرد که بن الدن مسؤل حمالت تروريستی به الزاما داد< :است

وجھاد بوده بلکه بعنوان کسی  تشھاد لژیئونه فقط بصورت نماد ترويج ايد ،ا بوده استمريکآ
  ( پايان) >مريکا طراحی کرده استآکه توطئه قتل ھزاران نفررادراياالت متحده 

ی که ايجاد شده عمال محدويت ھائی برای                                         ّ قای باراک اوباما باتبليغات بسياروسيع وجو  آدولت 
 ١١درماجرای   ن سه نفرآ اظھار نظرنسبت به کشتن بن الدن وسه نفرديگر که اصال معلوم نيست

نچه که مسلم است به آمده است ولی آسپتامبر ويااقدامات  تروريستی مشارکت داشته اند بوجود 
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مبانی حقوقی ولزوم محاکمه ومجازات محکومين بموجب قانون دراين ماجرا لطمه جبران ناپذيری  
  .مريکا خواھد بودآواين ننگی بزرگ در تاريخ قضائی  وارد شده است 

=======  

فرتور ھا و فيلم ھايی که از محل مخفيگاه بن الدن نشان داده اند انگار يک مخروبه بوده و از 
ن خرابه زندگی کرده اند ولی خبرھا حاکی از يک خانه سال در آ اگر آن مرد با خانواده اش ده

از آن بسياری از خبرنگار ھا در اطراف جھان گذشته ند. ميليون دالری می کند باه ھم خوانی ندار
  پرسش ھايی را مطرح می کنند که نشان می دھد خيلی به ماجرا خوشبين نيستند. 

اندو ھا نشان می دھد می گويد يونی که نقاشی مانندی از حمله کمگزارشی در يک کانال تلويزدر 
اشاره به نوشته استاد مرد دومی ازپله ھا پايين می آمده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته. با 

يلم ھم می گويد: ری و تصويری آن فاميرفيض در پاراگراف نخست در ھمان فيلم گزارش گفتا
ھمان که تصوير پودر شدن مانندی را نشان می دھد. سپس » مرد پس از شليک ناپديد می شود«

  فيلم به کودک و زنی که در آنجا بوده اشاره دارد.

ديگر اينکه اگر باور کنيم که در دھسال گذشته بن الدن و افرادش ابدا از آن خانه بيرون نکته 
ھای عکسبرداری بدون سرنشين آمريکايی ھا و نيامده اند، با وجود اينکه ساتاليت ھا وھواپيما 

ھلی کوپتر ھای تجسس مرتب در اين مناطق و سرتاسر ايران افغانسان، پاکستان مشغول بوده اند 
ر درست در شب انتخابات آمريکا کشف ھويت شده و دستور قتل صادر شده است؟؟   چطو

  ک-داری، دريغا..  حھيھات... روز بي

    


