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 ٢٠١٤ نومبر ١٣ /شبکۀ بين المللی ولتر 

 حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٤ نومبر ١٨

  

  توحش مرگبار در رقه

  

، در يک دادگاه اسالمی متشکل از يک نفر تونسی و يک نفر »امارات اسالمی « در رقه، پايتخت   ٢٠١٤مبر نو ٨

 .ليبيائی سه افسر ارتش عرب سوريه را محاکمه کردند

نبرد در اطراف يک حوزۀ گازی پناه داده بود، آنھا را به امارات اسالمی قبيله ای که به اين سه افسر سوری در کوران 

  .فروخت

وليت ؤ، و به ھمين دليل مس)١(شدنداين سه افسر به جرم خدمت به رئيس جمھور علوی و در نتيجه به جرم ارتداد متھم 

ارزان امارات اسالمی و بمباران ھای نيروی ھوائی ارتش سوريه را نيز به عھدۀ آنھا گذاشتند که موجب مرگ مب

  .اعضای خانوادۀ آنھا شده بود

قضات آنھا را به جرم علوی بودن محکوم دانست، در حالی که دو نفر از اين سه افسر ارتش عرب سوريه سنی مذھب 

 و يا بريدن دادگاه امارات اسالمی تصميم گرفت که حکم مرگ آنھا را نه با شليک گلوله يا حلق آويز کردن ). ٢(بودند

  . بگذاردءسر، بلکه از طريق لگد کوب کردن آنھا به اجرا

تودۀ جمعيت بدن آنھا را به اندازه ای لگد کوب . شرکت کردند» مراسم اسالمی « چندين ھزار نفر از اھالی رقه در اين 

ه موتور سيکلت سپس، مبارزان امارات اسالمی اجساد آنھا را ب. کردند و روی آنھا راه رفتند که بدن آنھا خمير شده بود

  .بستند و در شھر روی زمين گرداندند

 مقامات ٢٠١٢در سال . خاطر جشنواره ھای ادبی و نمايشی شھرت خاصی داشته در گذشته رقه شھر آرامی بود و ب

  .ل امارات اسالمی درآمد که اين شھر را به پايتخت خود تبديل کردو و سپس به کنتر  القاعده فروختند بهمحلی شھر را
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د طلبان چند روز پيش از بمباران ھوائی توسط اياالت متحده شھر را ترک کردند، ولی پس از قطع بمباران ھا به جھا

از اين پس، پنج بار نماز در روز و شب برای ھمگان واجب و ضروری است و زنھای تنھا با چادر و به . رقه بازگشتند

  .ر و مرور کنندھمراه يکی از اعضای خانوادۀ خود می توانند در شھر عبو

  طی اين دو سال گذشته در ذھن مردم اين شھر چه روی داده است که امروز دست به چنين کار جنايتکارانه ای زده اند ؟

و نه تنھا جھاد طلبان است که می بينيم اھالی سوريه  از آغاز جنگ برای نخستين بار . تمام سوريه شوک زده شده است

  .خارجی، سربازان سوری را می کشند

در واقع، اھالی رقه که در اجرای حکم مرگ افسران سوری شرکت کردند، به انضمام کودکان ھمه تحت تأثير مواد 

اين شيرينی ھا .  ھای قرآن و شيرينی جات می دھندسخهاز دو سال پيش، جھاد طلبان به آنھا ن. مخدر مسموم شده اند

اين آمفتامين با ). ٣(است ) Fénétylline chlorhydrateفنتيلين کلورئيدرات  (Captagonحاوی گرد کاپتاگون 

طی دوسال، بخشی از مردم شھر به اندازۀ کافی . حشيش مخلوط شده و جزء خوراکی ھای دائمی جھاد طلبان است

  .مستعد شده اند  مسموم شده اند و تحت تأثير اين مواد مخدر برای چنين اعمالی کامالً 

   

 : يادداشت

علوی ھا برخی از اعتقادات قديمی خود . علوی ھا به مذھب نو افالطونی معتقد بودند و سپس به اسالم شيعه گرويدند )١

سميت شناخته می شدند ولی ر  به عنوان مسلمان به٨٠تا سال ھای . را حفظ کردند، از جمله به تناسخ معتقد ھستند

ھم ناسک ارجحيت دارد، در نتيجه به ه خداشناسی نزد آنھا ب.  مرتد معرفی کردندنبه عنوان شيعياوھابی ھا آنھا را 

نی و شيعه در قرن بيستم، سه فتوا از سوی مقامات اسالمی، س. ندرت در نماز و جماعات مذھبی شرکت می کنند

، آيت هللا حسن مھدی شيرازی ١٩٢٩ال مفتی اعظم اورشليم حاج امين الحسينی س(يد کرده است ئمسلمانی علوی ھا را تأ

 )١٩٧٣، و السيد موسی الصدر در سال ١٩٧٢سال 

 درصد نيروھای ارتش عرب سوريه را سنی ھا ٧٠حدود ) فارس(خالف تبليغات آتالنتيست ھا و کشورھای خليج  )٢

بلکه ارتشی است که به اين علت ساده که ارتش عرب سوريه، به ھيچ عنوان ارتش بشار اسد نيست، . تشکيل می دھند

  .بر اساس نظام وظيفه بوده و از تمام مذاھب در آن شرکت دارند

 [3] « Le Captagon®, arme principale des jihadistes », Réseau Voltaire, 2 avril 2014. 
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 رده استلم صحنۀ مرگبار را حذف کناپذير و حشيانه بوده که يوتوب فصحنه به اندازه ای تحمل 
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