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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 Von Karin Leukefeld - "کرين لويکه فلد: "نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
  ٢٠١٧ فبروری ٠٧

  

 استھمه چيز کمبود 
 حمالت ھوائی باعث ،ددر موصل جريان دار " ISدولت اسالمی يعنی داعش "ھاجمات عليه تکه  بدين سواز صد روز 

   "Souad Naij Al-Azzawiعزاوی د نايج ال سوا" در زمينه با مصاحبه ای. قتل افراد ملکی می شود

  

راق و ارتش ع" داعش"مردم ملکی از شرق موصل در اثر زد و خورد ھا ميان :  شھر جنگزده٢٠١٧ جنوری  ٢۵

 -Foto: .AP Photo/ Khalid Mohammed -.فرار می کنند

  

در صورتی که ما در مطبوعات المان به طور کلی در اين چند روز يک اندازه در بارۀ اوضاع در موصل باخبر : سؤال

فرار می کنند و قشون عراق شرق موصل از آنجا شويم، فقط گزارش از  جنگ پيرامون موصل است که ھزاران نفر 

  ؟ شنويد، مطابقت دارد  میلص آنچه شما از موا بچنين اخباریآيا . ستتحت تصرف خود در آورده ارا 

ی را ئوئآنھا عکس ھا و کليپ ھای ويد.  را انتشار می دھندی اکثر رسانه ھا گزارشات گمراه کننده ای مشابھ:جواب

ار کھا ش را در جاده "داعش"جنگجويان نشان می دھند، که در آنھا ارتش عراقی و پيشمرگه ديده می شوند که چطور

حقيقت . می کنند و به چه ترتيب مناطقی را که تحت کنترول خود دارند به افراد ملکی رسيدگی واز آنھا مراقبت می کنند
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اين است که زيادتر از يک ھفته است که شب و روز به صد ھا حملۀ ھوائی ائتالف اياالت متحده و راکت ھای برد بلند 

به صدھا تن از افراد ملکی . ستندھ مناطق مسکونی، که آنھا می خواھند تا آن مناطق را آزاد بسازند، در پرواز از باالی

که بتوانند، فرار می کنند ولی   ھا در صورتییبعض. کشته می شوند و يا با ويران شدن  خانه ھای شان زخمی می شوند

خانه ھای بدون برق، بدون آب . رای آنھا مانند دام است، می گذرانندی که بئکسانی  که قادر به فرار نيستند،  در خانه ھا

 و اکثر محالت ديگر را منھدم کرده اند و مطمئن ھستند "فلوجه"و " رمله"طوری که آنھا . آشاميدنی، بدون مواد غذائی

ونی که مجھز با ييزاز اين مناطق عقب نشينی کرده اند، آنموقع است که ارتش با گروه ھای تلو" داعش"که جنگجويان 

در .  قرار می دھندھمگانخود را به معرض ديد " موفقيت"کامره ھای عکسبرداری ھستند، وارد مناطق می شوند و 

ی که ھنوز ھم در زير خرابه ھای خانه ھای خود ھستند، جان ھای خود را به سبب نبودن وسايل ئھمين اثناء زخمی ھا

در صورتی که اگر زخمی ھا ھم بتوانند انتقال داده شوند، مگرھيچ . ھندحمل و نقل جھت نجات آنھا، از دست می د

دليل آن ھم .  در نزديکی وجود ندارد تا بتوانند زخمی ھا در آنجا تحت سرپرستی ومراقبت  قرار بگيرنده ایشفاخان

 را نابودی عمدی منھدم ساختن شفاخانه ھا توسط قوای نظامی ائتالف اياالت متحدۀ امريکاست، که من اين عمل آنھا

  .عراق می نامم مردم ملکی

  

  آيا می دانيد که چه تعداد مردم ھنوز ھم در موصل  زندگانی می کنند؟: سؤال

ًمتباقی تقريبا بايد حدود .  انسان فرار کرده است٢٠٠.٠٠٠ شروع عمليات نظامی تا به حال حدود  از زمان:جواب

  .د انسان باشد که در موصل زندگانی می کنن٨٠٠.٠٠٠

  

  شما در بارۀ وضع زندگانی آنھا چه می دانيد، زندگانی روز مرۀ آنھا چطور به نظر می رسد؟: سؤال

برق وجود ندارد، آب پاک آشاميدنی موجودنيست، بنزين نيست، مواد . وحشتناک است" موصل" اوضاع در شھر:جواب

 بمباردمانھای طيارات جنگی و با ترس و چطوربايد انسانھا بتوانند با سرو صدای ھولناک و وحشتناک. غذائی نيست

که ھر لحظه امکان دارد که آپارتمانھا و خانه ھای آنھا مورد اصابت حمالت بعدی راکت ھا قرار بگيرند وبه  خوف اين

مورد اصابت قرار " نجات دھندگان"در صورتی که خانه ھای آنھا توسط راکت ھای . خاک يکسان گردند، بخوابند

نمی دانند که اطفال و يا کھنساالن خود را، اعضای مريض خانواده و ھمسايه ھا را درکدام جای امن  بگيرد، فاميل ھا 

 و تخريب شفاخانه ھا، واضح است که، امراض بی  با کمبود ادويه.  تا آنھا زخمی و يا کشته نشوند،می توانند جای بدھند

  .ن شودخطر به سادگی می توانند منجر به مرگ و مير اطفال و کھنساال

  

دانشگاه " داعشائتالف ضد "اياالت متحده " قوای ھوائی"طبق توضيحات مطبوعات فرماندھی مرکزی :  سؤال

آزاد ساختن : "  گفته شد جنوری ١٨تاريخ به .  موصل را از شروع سال چندين روز متواتر مورد حمله قرار داده اند

 مھم جھت عمليات ھای نظامی و تحقيقاتی خود از آن که  به حيث پايگاه" داعش "ازدانشگاه موصل و تسخير آن 

اين دانشگاه از نگاه کلتوری برای مردم موصل مھم و . نمودند، از اھميت خاصی برخوردار می باشداستفاده می 

شما خود تان در موصل تحصيل کرده  و . "ھمچنان به حيث تأسيسات آموزشی يک سمبول پر اھميت شھر است

  ھا داريد، از آنجا چه  معلومات داريد؟ارتباط  با فاکولته 

.  تا جنايات جنگی خود را بپوشانند آنھا يعنی قوای ھوائی امريکا و متحدين، طبيعيست که چنان ادعائی نمايند:جواب 

تأمين انرژی الکتريکی، مجتمع : آنھا در مجموع تمام زير بنا ھای ملکی در موصل را مورد حمالت خود قرار داده اند
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سسات تأمين و ؤذخيره خانه ھای مواد غذائی، بدون استثناء م. ، شفاخانه ھا، تأسيسات  صنعتی دواسازیآبرسانی

را شامل بسازيم، تخريب " دیفلوجه و رما"در صورتی که ما . اًسرپرستی دولتی ھمگانی، بانک ھا و طبعا دانشگاه ر

در آن مناطق  که در برابر قوای اشغالگر ن نقاطیتمام آسيستماتيک تمام شھرھا و نابودی عربھا ارتباط می گيرد به 

مثلث "، ٢٠٠٣ اشغال عراق از سال یدر اثنا( اشغالگران اياالت متحده اين سه شھر را . صورت گرفته استمقاومت 

بمباردمانھای مناطق مسکونی، تعداد زياد کشته شدگان، تخريب زندگانی مردم ملکی و تأسيسات آنھا . ناميده اند" مرگ

را به " کشور شکست خورده"ين شھرھا ھمه ارتباط به پالنھای اياالت متحدۀ امريکا می گيرد تا از عراق يک در ا

کشور از خود دفاع  و برنامه ھای تجزيه طلبانه در عليه که داشته نموقعيتی قرار دروجود بياورد که ھيچ يک از شھرھا 

  . نفت و ديگر منابع ملی عراق را به عھده  خود بگيرنديتترول و حاکمناين توانائی را بيابند تا ک نمودهممانعت 

  

 قوای نظامی اياالت متحده از اين صحبت می کنند که دانشگاه موصل را آزاد کرده اند؟: سؤال

اگر آنھا  شھر را آزاد ساخته می . می ناممآنجا  تخريب و انھدام موصل به شمول دانشگاه ،نابودیآن را  من :جواب

کن آنھا يل.  استفاده کنندگوريالئی تکتيکرا نجات بدھند، آنھا می توانستند تا از يک  خواستند ساکنان آنتوانستند و می 

در  آنچه که در موصل .ناميدند"خسارات جانبی"را ھزاران نفر از افراد ملکی تلفات  و   تصميم گرفتندیطوری ديگر

  . عليه مردم به وقوع پيوسته است، جنايت جنگی استدانشگاه و

  

شما نزد وی درس . با فاميل وی به قتل رسيدند" محمد طيبی ال ـ ليال"در يکی از بمباردمان ھا پروفيسر : سؤال

   بود ؟یچطور يک مردايشان خوانديد، 

 توانا، جدی، آبرومند و فعال در فاکولته بود، وی شغل خود را ، يک شخصيت ھوشمند"محمد ال ـ ليال"پروفيسر  :جواب

نه .  وی موصل را بسيار دوست داشت و ھيچگاه شھر، دانشگاه و محصالن را ترک نکرده بود. گرفتبسيار جدی می 

تر از ددر اين زمان زيا. ٢٠٠٣ قوای اشغالگر بعد از ی و نه ھم در اثنا٢٠٠٣ تا ١٩٩١در زمان تحريمات اقتصادی از 

نی که تحصيالت خود را در امريکا و اولتر از ھمه کسا.  در صد تحصيل کرده ھای عراقی کشور را ترک گفتند۶٠

. بريتانيا به پايان رسانده بودند، آنھا نمی توانستند تا شرايط مشکل زندگانی و موقعيت امنيتی زياد وخيم را تحمل نمايند

 که ی تن از کسانی را که به درجۀ داکتری بودند و ھمچنين محصالن۶٠ در موصل باقی ماند و زيادتر از مگر وی

 وی را به ٢٠١۴در سال .  را در بخش انجنيری ساختمان می گرفتند، آنھا را مراقبت و رھنمائی می کردماستری خود

طرف راست " Dhubat  دھوبات" خانۀ خود را که در محلۀ از اين کهوی . حيث دانشمند ممتاز عراقی برجسته ساختند

خانه ھائی را که باشندگان آن ترک نموده " شداع"زيرا امتناع می ورزيد، ،  قرار داشت، ترک کند " Tigris تيگرس"

مرگ وی نه تنھا برای ما و . کشته شدوی با فاميل خود در ويرانه ھای خانۀ خود . بودند، ھمه را ضبط می کرد

  .شاگردان وی يک فاجعه است بلکه  يک فاجعه برای مجموع  دانشمندان و برای شھر موصل است

  

که، در موصل چه اتفاق رخ  انشمندان در تمام جھان به ندرت در بارۀ اينجنبش صلح طلبی، روشنفکران، د: سؤال

  چرا؟. می دھد، اظھار نظر می کنند

که در موصل  به وقوع می پيوندد، از انظار را اکثر رسانه ھا با گزارشات گمراه کننده آنچه : بسيار ساده ست :جواب

نگامی صورت گرفت که تمام جھانيان متوجه تعويض عمليات ھای نظامی آزادی سازی در ھ. مردم پنھان می کنند

ًاين مطمئنا تصادفی نبوده است، ھيچ کسی توجه به جنايات و تبھکاری . رئيس جمھور در اياالت متحدۀ امريکا بودند
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 که در موصل رخ داده است، نام یعالوه بر آن، افرادی که ازجنايات. دا در موصل مرتکب شده اند، نمی کنھائی که آنھ

دولتھا در اروپا می خواھند تا از .  تھديد می شوندًاآنھا واضح.  می شوند"داعش"رند، آنھا متھم  به حمايت از ترور و بب

  .مشکل فراريان خود را بدون قيد و شرط راحت بسازند

 که می خواھيم  که در عراق انسانھای بيگناه را به قتل برسانند و تمام شھر ھا را ويران کنند و بگويندآنھا فکر می کنند

ھای شان می بودی شھرھمان کشتار انسانھا و نا" داعش"مناسب برای نابودی يعنی به قيمت . را نابود کنيم " داعش" تا

خوش و سعادتمند به زعم آنھا اصل مسأله اين است که فراريان دوباره به وطن خود بر گردند و در آنجا برای آنھا . باشد

  .به زندگانی ادامه دھند

  

عکس آن ه مردم سنی عليه شيعه و ب. است"عراق جنگ مذھبی"ًمطبوعات المان اکثرا تأکيد می کنند که در : لسؤا

در مقابل ديگران از  Assyrer ھا وری سآ ، Jesiden عسيوی ھا، ايزيدی ھا.  عه عليه سنی می جنگنديمردم ش

  آيا ھمينطور است؟. خود دفاع می کنند

بی توسط اشغالگران به وجود آمده است تا عراق را تسخير نمايند و کنترول تمام تشنج ميان گروپ ھای مذھ :جواب

 که در قانون اساسی توسط امريکائی ھا تحرير وتحميل شده، روند یموضوعات. را به عھدۀ خود بگيرند منابع آن

آنچه که . نی کردندعراقی ھا صد ھا سال صلح آميز با ھمديگر زندگا. عقيدتی سياسی را باعث شده استدشواری ھای 

مگر توسط اکثريت مطبوعات به . امروز رخ می دھد، اختالفات منافع ميان کسانيست که به اشغال عراق مشغول ھستند

  .وانمود می شود" جنگ مذھبی"حيث 

  

به طور مثال . اقليت ھای مذھبی و گروپ ھای مردم مانند کرد ھا توسط دولتھای غربی حمايت می شوند: سؤال

با دادن سالح حمايت می کنند  و آنھا راآموزش می دھند، امريکا را " پيشمرگه" از کرد ھا ی المان گروپفرانسه و

ه را حمايت و مساعدت می کند عيدولت ايران شبه نظاميان ش. ايجاد نموده اندرا " آسوريھا"  قطعاتو" ايزيدی ھا"

  چرا؟.  در مجموع از ارتش عراق حمايت و پشتيبانی می کنندهو ھم

  واحد و يگانه تمدن دارایديگر زياد متفاوت و متمايز ولی  ھا خلق تمدن بين النھرين ھستند، آنھا از يکیعراق :جواب

که سرپرستی اياالت متحدۀ امريکا و دولت بريتانيا تصميم گرفتند تا تمام منابع تيل در شرق ميانه را تحت  اين. ھستند

به آنھا . د که اسرائيل بتواند خود را بدون ممانعت در منطقه گسترش بدھد تصميم گرفتنھمچنانکنترول خود بياورند، 

به سه و يا زيادتر قسمت کنند و آنھم  چند  که عراق را به خواست شان برسندد نواضح بود که در صورتی می توان

گروپھای مذھبی انجام اين پاشيدگی در راستای گروپھای مختلف مردم و .  پارچه پارچه نمايندرد و کوچک مناطق خ

لذا ھر کدام از گروپھای درگير در جنگ ضرورت به حمايت اياالت متحدۀ . باعث می شود تا عليه يکديگر جنگ کنند

 با ١٩٩١ که آنھا در سال پروژه ايست  ختم کامل ھستيم، در واقع آن حال حاضر شاھد در آنچه را. امريکا و ناتو دارند

فروپاشی کشور : ی شروع کرده بودندئو به وجود آوردن رژيم امنيت منطقه جنگ عراق وشروع  تحريمات ملل متحد 

  .عراق

  

  :افزودۀ مترجم

 حلب، در ماه گذشته، يعنی زمانی که حمالت ارتش سوريه و روسيه عليه مواضع تروريست ھای القاعده در شھر

يی، از تلفات افراد غير نظامی و ملکی  بوديم که رسانه ھای وابسته به امپرياليزم با چه بی شرمجريان داشت، ھمه شاھد
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ھائی را که به گير جنگ بودند، جنايتکار جنگی می ناميدند، بلکه گستاخانه تمام آننموده،  نه تنھا آنھائی را که درصحبت 

گتر و رمگر اينک که عين قضيه در مقياس بز.  نظر می انداختند، نيز بد و بيراه می گفتندیرقضيه از زاويۀ ديگ

ھم شاھديم که ھيچ يک از رسانه ھای رسمی، نامی از موصل نمی برند، تا تری بر موصل جريان دارد، بازتناکدھش

  .ل تحقيق نمايدصو بيفتد که نسبت به سرنوشت مردم منکند کسی به اين فکر

به نظر من چنين موضعگيريی ضد اخالقی و ضد انسانی رسانه ھای رسمی، به بھترين صورت گواه آن است که در 

نيای تحت سيطرۀ سرمايۀ امپرياليستی، تمام رسانه ھای رسمی بخشی از وزارت ھای جنگ آنھا بوده، ھمه و بدون د

  .استثناء در خدمت امپرياليزم قرار دارند

بدون فاصله بايد بيفزايم، اظھار ھمدردی، غمشريکی و حمايت از مبارزۀ خلق عراق، به ھيچ صورت به معنای دفاع از 

دی ھای کوکی ساخت امپرياليزم نيست، زيرا آنھا خود بخشی از يک توطئۀ عظيم عليه خلقھا می و سايرگ" داعش"

به نظر من بشريت آزاده و متعھد، می بايد با تفکيک قايل شدن بين امپرياليزم و ايادی اش در يک سو و خلقھای . باشد

 اين فرصت را به امپرياليزم مساعد نسازند تا مورد تجاوز قرار گرفته در سوی ديگر، قاطعانه در کنار خلقھا ايستاده،

  .ھم خلقھای يک کشور را نيست و نابود کند و ھم خود را قھرمان آزادی معرفی بدارد

 :منبع

: Aus26.01.2017Ausgabe vom Schwerpunkt / 3Seite ,  

 

 


