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األحد 4 كانون األول 2016

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تتحدث عن التدخل اإليراين يف سوراي بيــان

ابريس: تلقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان دعوة من قبل املقاومة اإليرانية للحديث عن التدخل اإليراين يف سوراي، ويف يوم 
السبت 26/ تشرين الثاين/ 2016 ُعِقَد املؤمتر يف قاعة موتواليته بباريس حتت شعار »دعوة إىل احملاكمة... حماكمة مرتكيب 
اجلرمية ضد اإلنسانية يف إيران وسوراي«، ترأس املؤمتر السيدة مرمي رجوي، وحضر عدد من احلقوقيني والسياسيني من فرنسا 

وأورواب، ومجٌع مجاهريي حاشد.

حتدَّث السيد فضل عبد الغين عن بداايت التدخل اإليراين يف سوراي، وركَّز على عدة نقاط رئيسة، أبرزها:
      أواًل: التدخل اإليراين العسكري ظهر يف هناايت عام 2011 يف درعا وهو سابق على التنظيمات اإلسالمية املتطرفة، 

جبهة النصرة )24/ كانون الثاين/ 2012( وتنظيم داعش )9/ نيسان/ 2013(

      اثنيًا: اعتمد حتشيد امليليشيات العميلة للنظام اإليراين يف سوراي على التجييش الطائفي حبجة محاية املراقد، بشكل 
آالف  واسئتجار  املادي،  الَعَوز  استغالل  أخرى  انحية  ومن  السنني،  مئات  منذ  املوجودة   - زينب  السيدة  مرقد  خاص 
الشباب وحتويلهم إىل مرتزقة لدى النظام اإليراين، وهؤالء يتم اسئتجارهم بشكل رئيس من العراق، حيث الفساد احلكومي، 

وعدم توفر األمن والوظائف.

      اثلثاً: التنظيمات املوالية للنظام اإليراين مل أتِت فقط من العراق ولبنان وإيران، وإن كان القسم األكرب من عناصرها من 
هذه الدول الثالثة، بل أيضاً من اليمن وأفغانستان، وهي تنظيمات معوَلمة، ارتكبت جرائم قتل وعنف جنسي يف سوراي، والبُدَّ 
على جملس األمن ِمن حُماربتها وإصدار قرارات خاصة حبقِّها على غرار التنظيمات اإلسالمية املتطرفة، ولن يتم ذلك بدون قطع 

مصدر الدَّخل والتحشيد الرئيس وهو النظام اإليراين احلايل.

يف اخلتام دعى السيد فضل عبد الغين إىل ضرورة الَبدِء يف مجع أدلة جنائية، وحتضري دعاوى ضد هذه امليليشيات حتديداً يف 
جرائم قامت ابرتكاهبا منفردة، يف مناطق ُمتعددة يف ريف دمشق، وريف محص وريف حلب، وهذه اجلرائم مازالت حديثة 
العهد، وابإلمكان مجع األدلة والشهود، قبل أن ميضي عليها الزمن، وهذه اجلرائم التسقط ابلتَّقادم، والنظام اإليراين احلايل 

متورط بشكل رئيس وهو طرف مباشر يف أطراف النزاع السوري إىل جانب النظام السوري، والبُدَّ من حماسبتهم يوماً ما.
مداخلة السيد فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مؤمتر الدعوة إىل العدالة يف ابريس.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=rxPNY4MfgQs
https://www.youtube.com/watch?v=rxPNY4MfgQs

