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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  عرب پرس: برگرفته از سايت

  احمد مزارعی: برگردان
 ٢٠١٣ جون ١٢

 

 ! اين گونه طفلی را اعدام کرد،حلب» ت شريعهأھي«

 

 .ی آنھا حد و مرزی نداردئامريکا و ئی ھم پيمانان مجاھد عرب و غير عرب و پشتيبانان اروپا،سوريه» انقالبيون«جنايات 

بر پشت وی  يکصد ضربه شالق ء ابتدا، محمد قطاع را دستگير،حلب» ت شريعهأھي «،»مرکز حقوق بشر سوريه «ۀبنا به نوشت

 . در مغز و گردن به قتل رساند،زده و سپس وی را در حضور عده ای از اھالی و پدر و مادرش با دو گلوله

شخصی مراجعه کرده و می خواھد به .  در گوشه ای از خيابان شھر حلب مشغول فروش قھوه بوده است، ساله١۵محمد قطاع 

 ،اگر محمد«:محمد می گويد. خود داری کرده و جدل ميان آن دو باال می گيردمحمد از دادن قھوه . صورت نسيه از وی قھوه بگيرد

  دو نفر. مراجعه کرده و ماجرا را تعريف می کند» ت شريعهأھي«شخص مذکور به . » قھوه قرض يا نسيه نمی دھم،پيغمبر ھم بيايد

 ء يکصد شالق بر وی اجرا، و پس از محاکمه با خود برده،ت به محمد قطاع مراجعه کرده و وی را دستگيرأاز مأموران مرکز ھي

 ، زيادی از جمله پدر و مادش با زدن دو گلوله در مغز و گردنۀ در مقابل عد، سپس وی را به محل کارش در خيابان آورده،می کنند

 .به قتل رسانيده و جسدش را در مقابل چشم ھمگان به خيابان می اندازند

ھستند که اروپای متمدن و » انقالبيونی«اينان .  قطر و امارات ھستند، اسرائيل، عربستان، ترکيه، اروپا،امريکا» انقالبيون«اينان 

 می خواھد امريکاھستند که دولت » انقالبيونی«اين ھا . سوريه بجنگند» آزادی«دمکرات اصرار دارد که به آنھا اسلحه دھد تا برای 

انقالب «از » کمونيست ھای ايران«خفت بار تر اين که بخشی از . ک باشندشري» صلح«بياورد تا در برقراری » ٢ژنو«آنھا را به 

 .سوريه دفاع می کنند» و انقالبيون
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 برای ، متعلق به راه کارگر، به ھمراه يوسف بنی طرف به تلويزيون برابری، يکی از اين انقالبيون کت و شلوار پوش،چندی پيش

يوسف بنی طرف مدتی ( . داد سخن می داد، برای فردای سوريه،ودک و عدالتمصاحبه آورده شده بود و در مورد حقوق زن و ک

 .) برای آزادی ايران پيوسته است،است که به صف نوری زاده

http://www.arabi-press.com/?page=article&id=75852 

  

  :يادداشت

در ھر کجای از جھان که از گوربرخاستگان تاريخ چه به شکل اخوانی و چه ھم به شکل طالبی و يا واليت فقيه آن به 

مردم آن خون د، ند، صرف نظر از آن که دار و ندار چنان کشور ھائی را به امپرياليزم به معامله می گذارنقدرت برس

چنين توحشی که از ھويت اعتقادی . يند و نه ھم بر زنان و يا کھنساالنمباح دانسته، نه بر اطفال رحم می نماخطه را نيز

، مکتب فکری و ھاآنھا مايه می گيرد، فقط زمانی می تواند از بين برود که توده ھای ميليونی تحت ستم ھمان کشور

  .به گورستان تاريخ بفرستندنمايندگان سياسی آن را 
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