
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اپريل ٠٣

  نظامی به ايران،ۀ طرفداران حمل

  ! به وضعيت عراق توجه کنند

٣ 
   ھا در اين زندان مخوف  زندانیۀست انواع شكنجيلب و يزندان ابوغر

ن زندان را به صورت ي مورد از شكنجه ھا در ا١۴ب، يان اتفاقات رخ داده در زندان ابوغريگاه اطالع رسانی با بيك پاي

  .  گزارش اين پايگاه اشاره می کنيم ازئیدر اين جا به گوشه ھا. ان می كنديمستند ب

ار مخوفی است كه ي ھای بس ب از جمله زنداني، نوشت زندان ابو غر١٣٩٠ سرطانه، در يگاه اطالع رسانی الشرقيپا

ارائه » بيزندان ابو غر«وسته در آن جھان را به وحشت انداخت، در مجموعه مطالبی كه تحت عنوان يع به وقوع پيفجا

  .م پرداختين زندان خواھيتر ايشی ھرچه بخواھد شد، به معرف

ار مخوف عراق است كه ي ھای بس ن زندان از جمله زندانيم كه ايگفت» بيزندان ابو غر«در بخش اول از سری مطالب 

 .اندازد وسته در آن ھر انسانی را به وحشت می يع به وقوع پيفجا

ان يا اعترافات نظامياند  دربرده ه ب جان سالم بي كه از ابوغرانیي ھا كه از زبان زندان ن شكنجهيای از ا اشاره به نمونه 

 . كننده ادعای فوق استتأئيدن مطلب قصد دارد، به آن بپردازد، يداشتند و ادست  ھا  ن شكنجهي كه در ائیكايمرا

دن ي و جھدنين و پريدن بر روی زميان به دراز كشي واداشتن زندان- : بي ھای زندان ابو غر  ای از شكنجه نمونه* 

ان زن و يان و گرفتن عكس از زنداني برھنه كردن زندان- آن ھا؛ ۀشان از روی بدن برھنيھا ن ي با پوتئیكايمراان ينظام

ان به قرار گرفتن ي واداشتن زندان- راخالقی؛ ين گروه و واداشتن آن ھا به انجام كارھای غيان به چنديم زنداني تقس- مرد؛ 

ان مرد ي واداشتن زندان- ز؛ يآم ن يار توھيان به شكلی بسيان زندانيكرھای برھنه و عري از پای ل تپه يگر و تشكيكديروی 

ا يان ي زندانۀ ھای برھن ھای برق به بدن م ي متصل كردن س- ا گذاشتن آن ھا بر سر؛ ير زنانه ي ھای ز به تن كردن لباس

ھا به گردن   سگ ۀ بستن قالد-ان؛ يدر زندانھای ناشی از برق گرفتگی  ھای حساس بدن و لذت بردن از تكان  قسمت 

ن و واداشتن زندانی به ادای حركات و صدای يدن آن ھا بر روی زميك زنجبر و كشيان و مرتبط كردن آن به يزندان

 -  آن ھا؛  ده برای به وحشت افكندن زندان و تكه و پاره كردن بدنيھای نظامی آموزش د  استفاده از سگ - ھا؛  سگ 

 گرفتن - ان زن و برھنه نمودن و گرفتن عكس از آن ھا در برابر خانواده و بستگان زندانی؛ ي به زندانتجاوز جنسی

ان عراقی بودند كه در اثر يان شان كه ھمان زنداني در كنار اجساد قربانئیكايمراان يادگاری توسط نظاميھای  عكس 

 . شدت شكنجه جان خود را از دست داده بودند
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 ئی ھا  اند، چون از شكنجه ف كردهيار شرافتمندانه توصيھا را بس ن شكنجه يب اين آزاد شده از ابو غراياری از زندانيبس

 شكنجه  ار دردناك جسمی است،ي بسۀك شكنجياند كه شرافت و كرامت بشر را لگدمال كرده و جدای از آن كه  نام برده 

ل بی يح برخی از آن ھا به دليشود، اگرچه تشر اشاره می ھا  ن شكنجهي از ائی ھا ای روحی است كه در ادامه به نمونه 

  .دينما ار دشوار می يشرمانه بودن آن ھا بس 

 سوزاننده ئیايميک آغشته نمودن چوبی به مواد - گر؛ يكديع و ضد اخالقی با ي واداشتن مردان به انجام كارھای شن-* 

ھای حساس بدن و اعضای   ضربه زدن به قسمت - ان زن و مرد عراقی؛يد و وارد كردن آن در بدن زندانيمانند اس

لی سرد بر يا آب خيعات سوزاننده مانند آب جوش يختن ماي ر-ا باتوم؛ ين ي ھای بزرگ و سنگ تناسلی مردان توسط چماق

  .اني زندانۀبدن برھن

 ھای  طی ماه: سديش می نوي ھا كی از گزارشيب در ي زندان ابو غرۀق در پروندي تحقمسؤول، »و تاگوبايآنتون«ژنرال 

كی از مقامات يانه و ھولناكی مرتكب شد؛ و يز و وحشيآم  ھای جنون  كا شكنجهيمرا، ارتش ٢٠٠۴مبر سال بر تا دسواكت

 ھا  ن بربرھا و متوحشيشك ا  ھا و كسانی كه دست به آن ھا زده بودند، گفت كه بی  ن شكنجهيل اي در تحلئیكايمرا

ستگی ندارند، با آن ھا برخوردی انسانی يپنداشته كه شا واناتی می يان عراقی را حيدانزن) ئیكايمراان يخطاب به نظام(

  .داشت

ھای فوق دست داشتند كه از آن  دھد كه در شكنجه   ارائه می ئیكايمراان يستی از نظاميل» تاگوبا«ن اساس گزارش، يبر ا

، »كيوان فردريا«، گروھبان »رلز گارنرچا« زندان، گروھبان مسؤول» نسكیيس كاربيگان«د به سرھنگ يان بايم

نا يسابر«و سرباز » مگان امپول«، سرباز »ندی آنگلنديل«، سرباز »وتزيجرمی س«، سرباز »زيويگاوال د«گروھبان 

  .اشاره كرد» ھرمن

ان سازمان اطالعات مأمور زندانيان توسط ۀ غربی با انتشار جزئيات جديدی از شکنجۀقبل از اين نيز يک روزنام

  . روز با ھدف گرفتن اعتراف از آن ھا خبر داده بود١١از بيدار نگه داشتن مظنونين به مدت ) سيا (امريکاکزی مر

، ھر چند در گذشته اعالم شده بود که بی خوابی ١٣٨٨ ]ثور[ لس آنجلس تايمز در ارديبشھت ماهۀبه گزارش روزنام

عليه زندانيان اعمال می شده اما انتشار اين مطلب که ان سيا مأموری بوده که توسط ئيکی از معمول ترين شکنجه ھا

  . روز بيدار نگه داشته می شدند موجب تعجب اغلب کارشناسان شده است١١برخی زندانيان به مدت 

 محروميت از خواب را دست کم در ۀس جمھوری جرج بوش، شکنجئي رۀ اين روزنامه، سازمان سيا در دورۀبه نوشت

  .  کردءزداشت شده، اجرا مظنون با٢۵مورد بيش از 

 روز از خواب محروم کنند، ١١ه شد تا زندانيان را حتی به مدت رش، در يک مورد به سيا اجازه دادبر اساس اين گزا

 اين روزنامه، محروميت از خواب از مھم ترين بخش ھای ۀبه نوشت. اما اين مدت اندکی بعد به يک ھفته کاھش يافت

که برای از پا درآوردن و درھم شکستن روحيه ده ھا مظنون بازداشت شده مورد استفاده  ھای سيا بود ئی بازجوۀبرنام

  .قرار می گرفت

ست، اما امريکاس جمھوری ئير» باراک اوباما «جنوریگرچه روش ياد شده از موارد ممنوع شده براساس دستور ماه 

  . استئیآن در کنار ديگر روش ھای بازجو مجدد از ۀيک نيروی ويژه ھم اکنون نيز در حال بازبينی امکان استفاد

 در ماه گذشته، نشان می دھد که امريکااين نشريه افزود که يادداشت ھای منتشر شده از سوی وزارت دادگستری 

عوامل سيا ھنگام اجرای شکنجه محروميت از خواب بر روی زندانی، وی را گاه تا چند روز با دست و پای زنجير شده 

  .می کردندمجبور به ايستادن 
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بر اساس اين گزارش، پاھای زندانيان که ازغذا خوردن نيز محروم می شدند، به زمين و دستان آن ھا نيز در نزديکی 

چانه شان به زنجير کشيده می شد و بدين ترتيب، ھرگاه به خواب می رفتند و از حال تعادل خارج می شدند، زنجيرھای 

  .يستاده نگه می داشتنددست و پاھايشان آن ھا را در ھمان حال ا

 در پشت اجرای روش ھای امريکا نيز اعالم شده که مقامات ارشد امريکابر ھمين اساس، در گزارش جديد سنای 

  .اند  در گوانتانامو، عراق و افغانستان بوده ئیخشونت آميز بازجو

» کارل لوين« به رياست اامريک تنظيم شده از سوی کميته سرويس ھای نظامی سنای   صفحه٢۶١اين گزارش که در 

  .منتشر شده و احتمال دارد مشاجرات حال حاضر بر سر روش ھای شکنجه عوامل سيا را تشديد نمايد

 ھای   به پايان رساند، اما در طول روند علنی سازی شکنجه٢٠٠٨مبر سال اين کميته، تحقيقات خود را در دس

ات اين کميته در مورد رفتار با زندانيان جنگ عليه تروريسم گزارش ذکر شده حاصل تحقيق. غيرقانونی سيا اعالم نشد

  .است

ن احتماال جان صدھا ھزار يكا مدعی شد اطالعات به دست آمده از شكنجه از مظنونيمران يشيس جمھور پئيمعاون ر

  . را نجات داده استئیكايمرا

، مدعی شد اطالعات به دست آمده از »اس .بی .سی«ونی يزي تلوۀ، در مصاحبه با شبك١٣٨٨ ثور ٢٠، روز »ك چنیيد«

  . منجر شده استئیكايمرا» احتماال به نجات جان صدھا ھزار«شكنجه از مظنون به ھمكاری با القاعده 

ژه زندان يكا در سراسر جھان، به ويمراا در زندان ھای يمواران سأن با باال گرفتن موضوع شكنجه ميش از ايپ

ن ين افراد از ايان گفت كه ايه زندانيا از شكنجه عليان سمأمور ۀ اعتراف به استفادز باين» جرج بوش«گوانتانامو معاون 

  .ابنديق توانستند به اطالعات مھم دست يطر

ون ياند برای شكستن مقاومت افراط ح كرده ي كه منتقدان آن ھا را به عنوان شكنجه تقبئی ھا كين استدالل كه تكنيچنی، با ا

  .شد د انجام می ي ھمان كار درستی بود كه باقاً ين دقيكنم ا ستم و فكر می يسف نأمت: تر شده ضروری بوده، گفيدستگ

ی ئ  ك سالح ھستهيكا با يمراكی از شھرھای ين استدالل كه القاعده مصممانه در پی حمله به يگر با طرح اياو، بار د

  .مي ا ات دادهد صدھا ھزار نفر را نجي مطمئنم كه جان ھزاران، شامن كامالً : بوده، افزود

ت ينان وی امنياس ھشدار داد كه جانش .بی . با شبكه سیگفت و گون در يكا، ھم چنيمران يشيس جمھوری پئيمعاون ر

  . اند جھان را كم تر كرده

ج گوآنتانامو توسط يو زندان نظامی در خل) شكنجه(ھای خشن   ئی بازجوۀ ھای دولت بوش دربار استير سييل تغيبه دل

تی را كه حدود ينده ھمان امنيما در آ: ن شبكه گفتي با اگفت و گوكا، چنی در يمراس جمھور ئير»  اوباماباراك«دولت 

  .م داشتيم، نخواھياز آن برخوردار بود) دوران بوش( سال ٨

ای را منتشر كرد كه بر اساس آن مشخص شد كه دولت   بندی شده  كا، ھفته گذشته اسناد طبقهيمراوزارت دادگستری 

  .ز استفاده كنديآم  ھای خشونت  ان، از روشي از زندانئیا اجازه داد تا در بازجويبه سبوش 

ن اقدام وزارت دادگستری اعتراض يا، به ايسای قبلی سازمان سؤن در حالی است كه قانون گذاران جمھوری خواه و ريا

  .كند د می  به اثربخشی آن لطمه وارئیات روش ھای بازجويكرده و مدعی شدند كه افشای جزئ

ه سازی شده، محروم سازی افراد از خواب، يدر مطالب منتشر شده به مواردی از شكنجه، از جمله غرق در آب شب

  .گر اشاره شده استيكی دي ھای فز قرار دادن شخص در زندان انفرادی و خشونت

به .  در عراق خبر داده است منظم زندانيان در زندان ھای سریۀ، از شکنج١٣٨٩ دلوسازمان عفو بين الملل نيز در 

 سری را اداره می کند که ئیگزارش شبکه تلويزيونی العربيه، سازمان عفو بين الملل اعالم کرد دولت عراق زندان ھا
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ھدف از شکنجه اين زندانيان گرفتن اعترافاتی است که از . در اين زندان ھا زندانيان به صورت منظم شکنجه می شوند

  .کوم کردن آن ھا استفاده می شوداين اعترافات برای مح

سازمان عفو بين الملل، افزود ھنوز حدود سی ھزار نفر از مردان و زنان در عراق بازداشت ھستند و برای گرفتن 

  .اعتراف، شکنجه می شوند

ه ك» قهي دق۶٠«ونی يزي معروف تلوۀ از برنام٢٠٠۴ سال اپريل ١٨ھا بعد از ظھر روز چھارشنبه  ت ين جناي ائیرسوا

پخش می شد، با كمال » بي ھای عراق؛ نمونه زندان ابو غر شكنجه در زندان«كا تحت عنوان يمرا. اس.بی.از شبكه اس

ان زن و مرد ابو يان بر زندانيد و در آن بعد از ظھر تمام جھانيوقاحت و در اوج بی شرمی به اطالع جامعه جھانی رس

شدند،  ا مجبور به كارھای خالف عفت می يده ين كشيھا بر زم سگ ا چون يزان شده بودند يب كه برھنه از سقف آويغر

  .ستنديگر

 ھای   برآمده از نطفهئی ھا ب كه بی گناه وارد زندان شدند، اما با شكميجھان آن بعد از ظھر به حال زنان زندانی ابو غر

ن بردن آن ھا را يشان برای از بيھا ا خانوادهيا خود دست به خودكشی زدند ي از زندان خارج شدند و ئیكايمرامتجاوزان 

  .ستيصدا خاك كردند، خون گر گناه و مظلومانه كشتند و بی  بی 

  ھا و خواھش ست كه صدای التماس يك فاجعه شباھت داشت، نگريتر به يشن المللی در حالی آن گزارش را كه بي بۀجامع

 ای راست می كرد و تصور آن ماورای  موجود زندهتن ھر برد كه موی را يانی را شني ھای زندان هيھا و تمناھا و مو

  تي بودند، پس واقع ن اندازه وحشتناك و ھولناكي ھا تا ا تير و حكاي اگر تصاوت عقل بشری بود؛ واقعاً يش و ظرفيگنجا

اندازند،  ھا می   ھا لرزه بر اندام  ن شكنجهيدن و خواندن اين اندازه از ديھا تا ا  ھا و فلم و نوشته  اگر عكس. ھا چه بودند

روز و ماه به ماه و سال ه  ھا بوده و آن ھا را لحظه به لحظه و ساعت به ساعت و روزب ن شكنجهيپس كسانی كه تحت ا

  .دنديكردند، چه كش به سال تحمل می 

  

  گری ھا از زندان گوانتانامو ءافشا

 زندان گوانتانامو ۀ در پی انتشار اسناد محرمان.گری ويکی ليکس از زندان گوانتانامو نيز بسيار تکان دھنده استءافشا

 ھای بی گناه و بی ازداشت افغانتوسط ويکی ليکس بسياری از رسانه ھای غربی در گزارش ھای متعدد خود به ب

  .اشاره کردند پزشکان به موارد شکنجه ئیاعتنا

 سند در رابطه با زندان گوانتانامو، از اشتباه در تشخيص ھويت افراد در زمان ٧٠٠ويکی ليکس، با انتشار بيش از 

 پرده سپتمبر ١١ مظنون اصلی حمالت ۀبازداشت، گردآوری غيرفنی اطالعات در مناطق جنگی و جزئيات جديد دربار

 بی گناھی بسياری از زندانيان که سال ھا به عنوان تروريست ۀنتی دربارگری اين پايگاه اينترءبرداشت و در پی افشا

 در پايگاه نظامی اين امريکابازداشت شدند، بسياری از رسانه ھای غربی گزارش ھای تندی را در رابطه با اقدامات 

 . کشور در کوبا منتشر کردند

ان گوانتانامو در کوبا منتشر کرد و نگرشی جديد را  سند را در رابطه با زند٧٠٠پايگاه اينترنتی ويکی ليکس بيش از 

 سرباز در زندان ٧٨٠اين پايگاه اينترنتی، فاش کرد که .  زندانی اين بازداشتگاه ايجاد کرد١٧٢ وضعيت ۀدربار

 فرد بی ١۵٠ نفر به عنوان تروريست تبھکار، ٢٢٠از گوانتانامو به عنوان تروريست بازداشت شده اند که در اين ميان 

  .ی ياد شده استئ کالھبردار حرفه ٣٨٠ و پاکستانی و ناه افغانگ

 است که به امريکا ٢٠١١ سال سپتمبر ١١ خارجی بازداشت شده در حمالت ۀ تبع٧۵٠اين اسناد پرونده ھای بيش از 

  .  در کوبا منتقل شدندامريکاپايگاه نظامی 
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 خواست تا زندان گوانتانامو را ببندد و امريکا  خود، ازی ھاجلسهشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در يکی از 

 نيروھای اين کشور درعراق و ۀشکنجه در زندان ھای اين کشور را متوقف کند و تحقيقاتی را در رابطه با استفاد

 خواسته شد تا به تبعيض عليه اقليت ھا و مھاجران امريکادر اين کنفرانس ھم چنين از . افغانستان از شکنجه آغاز کند

  . يان دھد و صدور حکم اعدام را برای زندانيان متوقف کندپا

 در مورد عمليات اين کشور در عراق، از امريکا ارتش ۀ ھزار سند محرمان۴٠٠ سايت ويکی ليکس با انتشار مسؤول

  .حمام خون در اين کشور صحبت کرد

ای ژوليان آسانژ بنيان گذار سايت ست و به ادعامريکااين بزرگ ترين و بی سابقه ترين درز اطالعاتی اسناد ارتش 

بخشی از اين اسناد، به دخالت . ويکی ليکس، بسيار کامل تر از اسنادی است که درمورد افغانستان منتشر شده بود

  . عراق اختصاص داردۀحکومت اسالمی ايران و حمايت اين کشور از شبه نظاميان شيع

 در مورد امريکا نظاميان ۀ خبرنگاران گفت انتشار اسناد محرمانجوليان آسانژ، در يک کنفرانس مطبوعاتی در لندن، به

  .عراق به قصد افشای حقيقت صورت می گيرد

ئيان در مورد شکنجه و پنھان کردن ميزان کشته شدگان، خود را ملزم به مبارزه با امريکاآسانژ، با اشاره به اغماض 

  .د که حقايق پنھان شودمخفی کاری دانست و گفت وقتی جنگی در می گيرد، سعی می شو

 نظامی را موجب به خطر افتادن جان سربازان می دانند و درصدد بازپس گرفتن ۀپنتاگون و ناتو انتشار اسناد محرمان

  .اسنادی که بيرون برده شده، ھستند

اد نشان می اسن.  کرد که بررسی اين اسناد اجازه می دھد که جزئيات در مورد ميزان کشته شدگان فاش شودتأکيدآسانژ، 

تعداد غيرنظاميان کشته شده از جمع کردن .  ھزار نفرشان غيرنظامی بوده اند۶۶ ھزار کشته، ١٠٩دھد که از حدود 

  .ارقام پراکنده ای به دست آمده است که در گزارش ھا ذکر شده است

 شکنجه از باراک ۀزمين سازمان ملل متحد در ۀ، گزارشگر ويژ»مانفرد نواک«پس از انتشار اسناد مربوط به شکنجه، 

  .اوباما خواست تا به اين موارد رسيدگی کند

 کرد که آن ھا تأکيداين مقام عراقی، » .تعجب برانگيز نيست«اما وزير حقوق بشرعراق، گفت که اسناد منتشر شده 

  .شدار داده بودندو ھ،بارھا در چند مورد، به خصوص در ارتباط با آن چه درزندان ابوغريب می گذشت

به گزارش . ، ديگر کشورھا و شرکت ھا را فراخواند که ويکی ليکس را تحريم کنندامريکائی اين ميان يک سناتور در

، امريکائیبا استناد به گفته ھای دفتر سناتور ليبرمن، پس از اين که ھمکاران اين سناتور . ان.ان. تلويزيونی سیۀفرستند

 .  نداده ويکی ليکس از کامپيوتر خادم اين شرکت استفاده کندشروع به تحقيقات کرده اند، آمازون ديگر اجازه

سناتور ليبرمن، ھم چنين خواستار آن شده بود که خدمات اينترنتی ديگر کشورھا نيز اجازه ندھند ويکی ليکس از 

 ليکس، منافع آور و بی گذشت ويکی رفتار غيرقانونی، شرم «:  اين سناتور به گفته. کامپيوترھای خادم آن ھا استفاده کند

 ».اندازد  را به بازی می گيرد و جان افراد را در سراسر جھان به خطر می امريکاامنيتی 

 و خارجی نبايد به ويکی ليکس کمک کند که اسناد سرقت امريکائیيت مسؤولھيچ شرکت با «: شدار داده بودوليبرمن، ھ

  ».شده را پخش کند 

ثير ارزيابی کردند اما اين أحکومت اسالمی، ھمواره اين اسناد را بی تاز سوی ديگر، برخی سران کشورھا چون سران 

بنابراين، . اسناد روابط برخی از کشورھا، به ويژه روابط دولت ھای عربی با حکومت اسالمی را تيره تر کرد

 جھانی بيش از  ۀسسات در جامعؤگری ھای تاکنونی ويکی ليکس، به افزايش بی اعتمادی به دولت ھا، نھادھا و مءافشا

  .پيش دامن زده است
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  ی و تروريسم در عراقئ جنگ فرقه ۀادام

» دموکراتيک«و ايجاد يک کشور » تروريسم« و متحدانش در حمله به عراق، ھمواره از مبارزه با امريکادر حالی که 

ر حکومت ديکتاتوری ييدم می زدند؛ اما در اين يک دھه پس از تغ» ثبات و امنيت«و برقراری » حقوق بشر «تأمينو 

  .صدام حسين در عراق، تروريسم دولتی و غيردولتی امان مردم اين کشور را بريده است

آن ھا توانستند قدرت سياسی را از سنيان عراق .  به اين کشور به موقعيت ممتازی دست يافتندامريکا ۀشيعيان، با حمل

  .ندبگيرند که در دوران صدام حسين قدرت کامل را در دست داشت

 کنند از  سنيان و ھم چنين کردھای عراق دولت نوری المالکی، نخست وزير عراق را که شيعه مذھب است، متھم می

  . آمده سوء استفاده کرده و به تحکيم قدرت شيعيان پرداخته است شرايط پيش

ه عراق، چندين  و متحدانش بامريکائی نيروھای ۀ، ھم زمان با دھمين سالروز حمل١٣٩١ حوت ٢٩ شنبه  روز سه

 ۀبه گفت.  کشته برجای گذاشت۵٠کم   جنوبی پايتخت عراق دست ۀنشين بغداد و حوم انفجار بمب در محالت شيعه 

  . اند  نفر نيز در اين انفجارھا مجروح شده١۶٠ن بيمارستان ھای بغداد، مسؤوال

لی يک بازار شلوغ بغداد در  گذاری شده در حوا شنبه يک خودروی بمب به گزارش خبرگزاری رويترز، روز سه 

 ديگر ۀ ديگر نيز در چند نقطۀشد گذاری  منفجر شد و چند خودروی بمب »  سبزۀمنطق«شده   حفاظت ۀنزديکی منطق

  .پايتخت منفجر شدند

نشين حمله کرد و  ای شيعه  ليس در محله و گذار انتحاری سوار بر کاميون به يک پاسگاه پ ای ديگر، يک بمب در حادثه 

  .انفجار بمب شماری را به قتل رساندبا 

 سازمان ۀکه شاخ» دولت اسالمی عراق« ميالدی، حمالت مشابھی از سوی گروھی موسوم به ٢٠١٣از آغاز سال 

  . است  انجام شده،القاعده در عراق است

 ۀزارتخانگذاران انتحاری وابسته به القاعده به و  نيز افراد مسلح و بمب١٣٩١ سال حوتدر ھمين رابطه اواسط 

  . نفر را کشتند٢۵ حمله کرده و ،شده بود دادگستری عراق که ساختمانی حفاظت 

بر اساس آمارھای رسمی و غيررسمی در سال ھای اخير، در اثر عمليات ھای تروريستی و بمب گذاری ھا در نقاط 

ی جان خود را از دست  عراقهاننفر از شھروندان عادی و بی گھزار مختلف عراق به خصوص بغداد، نزديک به صد 

  .داده و و يا زخمی و معلول شده اند

  

   عراقۀگزارشاتی دربار

، در گزارشی که برای وزارت دفاع آن کشور در ارتباط با ٢٠١٠ در سال امريکا تحقيقات دفاعی ملی در مؤسسه -١

ه ظرفيت و احتمال با توجه ب«:  تھيه شده بود نوشتامريکائیوضعيت امنيتی عراق پس از خروج نيروھای رزمی 

  ». نمی تواند و نبايد نسبت به ناامنی درعراق بی تفاوت باشدامريکاناامنی در عراق پس از اين خروج، 

 منتشر شد، بر اين باور ھستند که نيروھای امريکادر ) RAND( تحقيقات رند ۀمؤسسنويسندگان تحليل فوق، که توسط 

 و سالح در اختيار دارند که اگر بخواھند ئیدھا در عراق آن قدر تواناشبه نظامی و پيکارجويان سابق سنی، شيعه و کر

  ».حتی بقای حکومت بغداد را به خطر بيندازند« جنگ داخلی پس از اشغال عراق بکشانند و ۀدوباره عراق را به ورط

رند که در صورت  ھزار نيرو دا۴٠ ھزار و سپاه مھدی متعلق به شيعيان ٧۵ ھزار، کردھا ١٠٠به نوشته رند، سنی ھا 

  .بروز جنگ داخلی، به راحتی می توانند اسباب دردسر جدی برای عراق شوند
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در حال حاضر فعاالن ھر سه طيف ياد شده ترجيح داده اند که از طريق مشارکت در ساختار و فعاليت ھای سياسی به 

ز از خشونت نيست، بلکه بر اساس دنبال رسيدن به اھداف خود باشند؛ اما اين تصميم ناشی از تمايل ذاتی به پرھي

  .ر کنديير شرايط می تواند تغييمحاسبه است و با تغ

، گزارشی تحت عنوان ٢٠١٣ چ مار٢۵ برابر با ١٣٩٢ حمل ۵دوشنبه در تاريخ » امريکاصدای «سايت اينترنتی  -٢

: ن سايت نوشته استاي. پخش کرده است که بسيار جالب و خواندنی است» زندگی مردم عراق، ده سال پس از جنگ«

 نظامی به رھبری اياالت متحده به عراق می گذرد، تھاجم نظامی که به ۀ و آغاز حمل٢٠٠٣ سال چ مار٢٠ده سال از 

ند زندگی ا عراق معتقدۀبا وجودی که اقشاری از جامع. س جمھوری وقت عراق منتھی شدئيسرنگونی صدام حسين، ر

اما بسياری ھنوز از ميراثی که جنگ برای اين کشور به جای گذاشته پس از صدام حسين تا حدودی بھتر شده است 

  .است، خشمگين ھستند

 ۀکارگران بی کار صبح خيلی زود در منطقه ای در مرکز بغداد به اميد يافتن کاری برای پرداخت ھزينه ھای روزان

 .خود پرسه می زنند

او می گويد در ماه فقط چند روز کار دارد و .  پيدا می کنداو ده سال است که اين جا کار. عابد خالد نقاش ساختمانی است

  . به دست می آورددالر ٣٥روزی 

وقتی يک کارفرما از راه می رسد ھمه به . کار نيست. ھمه زندگی سخت و مشقت باری را می گذرانند«خالد می گويد 

شرايط بسيار دشوار است و به نظر می رسد . درآمدھا بسيار ناچيز است. او ھجوم می برند تا شايد بتواند کاری پيدا کنند

  .»که اوضاع ھر روز بدتر می شود

ند بر سر کارھای خود حاضر شوند، مملو از خودروھای در حرکت  اخيابان ھای بغداد از تراکم کارگرانی که در تالش

ی گويند زندگی بسيار بسياری از ساکنان بغداد م. تدابير امنيتی شديد نيز عامل کند شدن جريان ترافيک است. است

فقط تعدادی اندک از جنگی که بيش از صد ھزار قربانی گرفت، سودی برده اند، درگيری و جنگی که . مشقت بار است

  .حتی تا امروز ھم قربانی می گيرد و ھنوز ادامه دارد

انفجار بمب جدی  ،دياو می گير.  خود خريد می کندۀ نو٢١ کودک و ٩نجيله علی صبا، در بازار مرکزی شھر برای 

  .ترين نگرانی اوست

زندگی به دليل شرايط امنيتی و تروريست ھا که بيش تر آن ھا عراقی تبار نيستند، خيلی دشوار است، «صبا می گويد 

  .»آن ھا از کشورھای ديگر به عراق می آيند

ينی انجام دادند که حکومت  و تھاجمی زمئیده سال پيش نيروھای بين المللی به رھبری اياالت متحده حمله ھائی ھوا

اما بسياری از مردم عراق می گويند نظامی که جانشين حکومت صدام شده است، به . صدام حسين را سرنگون کرد

  .وعده ھای خود برای استقرار آزادی و دموکراسی عمل نکرد

ه و تھيج تنش ھای قومی و آن ھا دولتمردان عراق را به فساد گسترد. مردم عراق از سياستمداران کشور خشمگين ھستند

  .نژادی متھم می کنند تا اھداف خود را به پيش ببرند

اختالف ھا و شکاف ھای «بغداد را به عھده دارد، می گويد » مرکز تحليل ھای سياسی«ھادی جالو ماره که رياست 

ف بودند، اما برخی از بعضی از اقوام کرد و شيعيان با صدام حسين مخال. بسياری بين اقشار مختلف عراق وجود دارد

ند که شرايط سياسی کنونی آن ھا را از حقوق اسنی ھا او را به حاکميت کنونی ترجيح می دادند چون آن ھا بر اين باور

  .»شان محروم کرده است
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اسامه رشيد می گويد فروش مغازه لباس .  مرفه نشين منصور غروب ھا برای خريد به خيابان ھا می آيندۀمردم در محل

شی او بعضی روزھا خوب است اما بعد از بمب گذاری ھا که مردم را برای خروج از منزل به ھراس می اندازد، فرو

  .فروش افت می کند

شرايط امنيتی از دو سه يا حتی چھار سال پيش بھتر شده است اما ما اميدواريم که وضعيت بھتر ھم «رشيد می گويد 

  .»بشود

. ی زنده و پر جنب و جوش است، در حسرت بازگشت زندگی عادی خود ھستندبعضی از ساکنان بغداد که ھنوز شھر

  .بسياری از آن ھا می گويند ھر روز به اميد روز بعد زندگی می کنند. برخی ھم ھنوز اميد دارند

  

  سازمان عفو بين الملل گزارش

مردم عراق :  گزارشی اعالم کرد نظامی به عراق با انتشارۀ دھمين سالگرد حملۀسازمان عفو بين الملل نيز در آستان

  . به آن کشور، ھم چنان بھای سنگينی را می پردازندامريکا سال از تجاوز تحت رھبری ١٠پس از گذشت 

 کرده تأکيد منتشر شد، ٢٠١٣ چ مار١٣که » يک دھه بدرفتاری«اين سازمان مستقر در لندن، در گزارش خود با عنوان 

 شوم خشونت، نقض حقوق بشر، شکنجه، حمله به ۀم حسين، عراق در چرخبه رغم سقوط حکومت بی رحم صدا: است

 .غيرنظاميان و محاکمات ناعادالنه گرفتار است

 ٢٠٠٣گزارش با اشاره به سوء رفتارھای نظاميان خارجی و نيروھای امنيتی عراق پس از تجاوز نظامی سال اين 

 از  حقوق بشر انجام می شد اما تقريباً ۀبنيادی در زمينپس از برکناری رژيم صدام حسين بايد اصالحات : افزوده است

  . بازداشت شدگان را آغاز کردندۀ حقوق بشر و شکنجۀھمان روز نخست، نيروھای اشغالگر نقض گسترد

 به وجود آمد و کشته شدن فردی امريکا زندان ابوغريب که توسط نيروھای نظامی ئیرسوا:  گزارش آمده استۀدر ادام

شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، به ه وسی که در بازداشتگاه نيروھای انگليسی در بصره ببه نام بھاء م

  .وضوح نقض حقوق بشر را از ھمان ابتدای اشغال عراق به نمايش گذاشت

 برخی شکنجه ۀ تحقيقاتی دربارامريکابه رغم اين که در انگليس و :  گزارش خود نوشته استۀعفو بين الملل، در ادام

 حقوق بشر توسط ۀ و بدرفتاری ھای منفرد، انجام شده اما اين دو کشور در رسيدگی سيستماتيک به نقض گستردھا

  .ن اين جرايم در ھمه سطوح حساب کشی کنندمسؤوالنيروھايشان در عراق ناکام مانده و نتوانسته اند از مرتکبان و 

 قربانی نقض حقوق بشر و بدرفتاری نيروھای  به روی عراقيانی کهئی مسير پيگيری قضا، اصوالً امريکادر «

  ». بوده اند، مسدود استامريکائی

: در بخش ديگری از اين گزارش از مقامات عراقی و نھادھای امنيتی آن کشور نيز به شدت انتقاد شده و آمده است

وادثی منزوی و منفرد  اين حوادث را حمقامات عراقی بعضا به وقوع شکنجه و سوء رفتار اشاره کرده اند ولی عموماً 

 .توصيف کرده و تالش نموده اند از آن ھا فاصله بگيرند

در برخی پرونده ھای مھم نيز مقامات عراقی کميسيون ھای تحقيقی برای بررسی موضوع تشکيل داده اند ولی نتايج «

 ».کار اين کميسيون ھا ھرگز مشخص نشده است

يروھای اشغالگر به معيارھای حقوقی و بين المللی پايبند نبوده اند و مردم  عفو بين الملل، نه دولت عراق و نه نۀبه نوشت

  .عراق ھم چنان بھای سنگينی را به دليل ناکامی آن ھا می پردازند

خير و به طور صادقانه اقدامات قاطعی را برای أمقامات عراقی بايد بدون ت:  کرده استتأکيدعفو بين الملل، در پايان 

  .ر به عمل آورندمحافظت از حقوق بش
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  کردستان عراق

يعنی مناطقی مانند کرکوک و .  اين منطقه استئی جغرافياۀيکی توسع. در کردستان عراق، مشکالت زيادی وجود دارد

برخی مناطق ديگر که مناطق مورد مناقشه کردھا با دولت مرکزی است از نظر جمعيتی اکثريت کرد را به خود 

  .  حل و فصل نشده استمسأله اختصاص داده اند اما ھنوز اين

دولت . کردھا، ھمواره با تجھيز نيروھای پيشمرگ به سالح ھای سنگين، ھم چنان نگران تجاوز ارتش عراق ھستند

ليس داخلی فعاليت کنند و نه اين که به و دارد که نيروھای محلی بايد به عنوان پتأکيد مخالف است و مسألهعراق، با اين 

  .ليس حکومت مرکزی بايستندوارای تسليحات سنگين مقابل ارتش و پعنوان نيروی نظامی د

.  دارد که ھرگونه ارتباط اقليم کردستان با دولت ھای خارجی، بايد زيرنظر حکومت مرکزی باشدتأکيددولت مرکزی، 

  . روابط خارجی مستقل خود ھستندۀاما کردھا، به اين اصرار دولت مرکزی اھميتی نمی دھند و به فکر ادام

ھر .  عراق به مناطق کردنشين، شيعه نشين و سنی نشين نيز يکی از احتماالت استۀ شواھد نشان می دھد که تجزيۀھم

چرا که فکر می کنند . چند که دولت ھای منطقه چون ايران و ترکيه و عربستان سعودی مخالف تجزيه عراق ھستند

  . کرد در ايران و ترکيه را تشديد می کندۀمسأليژه  ھم می زند و به وهبا تجزيه عراق معادالت سياسی منطقه ر

 بيست ميالدی ھمواره ۀشوند که از دھ  ھای اين کشور محسوب می  ترين اقليت ھا در عراق، از جمله اصلی  در واقع کرد

ک ھا به عنوان ي از ابتدای تشکيل دولت عراق و پس از آن، کرد.  اند  ھای مرکزی روابط پر تنشی داشته با حکومت

اقليت معترض در اين کشور زندگی کرده و خواھان احقاق حقوق سياسی و اجتماعی خود مانند خودمختاری، حق 

   ھای مسلحانه و سياسی را پيش گرفته  ھا راه  اين خواستهتأميناند و برای  تحصيل و اطالع رسانی به زبان مادری بوده 

  .اند

، ١٩٩١ درجه در سال ٢٣ ئیھای عراقی باالتر از طول جغرافياجنگ عراق و کويت و وضع ممنوعيت پرواز ھواپيما

  .سيس کنندأھا کنترل منطقه را در دست گيرند و حکومت محلی خود را ت  ای فراھم کرد که کرد زمينه

 برگزار شد، اما ھيچ يک از دو حزب بزرک شرکت کننده، يعنی اتحاديه ١٩٩٢اولين انتخابات کردستان در ماه می 

 دمکرات کردستان عراق در اين انتخابات اکثريت آراء را به دست نياوردند، در نتيجه توافق کردند که ميھنی و حزب

  .  بخشی از آن را به عھده بگيردۀکردستان به دو بخش مساوی تقسيم شده و ھر حزب ادار

اقليم کردستان را به  اول قانون اساسی دائم جمھوری فدرال عراق، حکومت ۀھا با استناد به ماد ، کرد٢٠٠٣در سال 

ھای کالن  عالوه بر اين، در ھمين دھه برای اولين بار کردھا فرصت پيدا کردند که در سمت . طور رسمی تشکيل دادند

  . کشور حضور پيدا کنندۀاين کشور مانند رياست جمھوری، معاونت نخست وزير و کابين

.  کشوری فدرال، متحد، مستقل و دارای حاکميت استکند که جمھوری عراق،  اول قانون اساسی عراق تصريح می ۀماد

   ھا، اديان و مذاھب مختلفی تشکيل شده و بخشی از جھان اسالم به شمار می در ماده سوم آمده است که عراق از ملت

  .رود

ب آن  چھارم ھمين قانون، زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی کشور اعالم شده تا بدين ترتيۀدر ماد

  . کند وارد قانون اساسی شوند گوی حکومت اقليم به آن اشاره میھا که سخن  ھای کرد خش از خواستهب

 فدارل اين منطقه توسط حکومت اقليم کردستان ۀادار. شود  اين کشور محسوب می ۀترين نقط اقليم کردستان عراق، امن 

  .ومت مرکزی مستقل کرده استھا را به لحاظ سياسی و مديريتی از حک عراق، تا حدودی کرد

اين انتخابات که در جريان آن ھيچ .  گذرد ، سه سال می٢٠١٠ چاز زمان برگزاری انتخابات عمومی عراق در ماه مار

 نشد، نه تنھا مشکالت سياسی جاری در اين کشور را حل نکرد، بلکه بعد از ءحزبی موفق به کسب اکثريت مطلق آرا
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تر شدن اختالفات موجود نيز  ل دولت و حل خالء قدرت در اين کشور، منجر به بحرانی  اربيل برای تشکيۀتوافق نام

  .شد

اين اختالفات که بعد از ماجرای طارق ھاشمی، معاون نخست وزير عراق و پناه دادن حکومت اقليم کردستان به وی 

  . نوری المالکی شدھا با دولت ھا، شيعيان و خصوصا کرد  تر شدن شکاف بين سنی شدت گرفت، باعث عميق

 کرکوک، ۀمسأل قانون اساسی مربوط به ١۴٠ ۀھا، از بدو تشکيل دولت جديد عراق بر سر مسائلی مانند تعليق ماد کرد

  . نيروی نظامی پيشمرگ با دولت مرکزی مشکل داشتند ھنوز ھم اين مشکالت حل نشده استۀدر آمدھای نفتی و بودج

زبان کردی ھنوز به عنوان زبان رسمی . ای که بايد سھم ببرند، نمی برند  اندازه ھنوز کردھا، از درآمدھای نفتی به آن

 فدرال در ۀ خواھد به عنوان يک منطق کردستان عراق می.  گيرد  کردستان مورد استفاده قرار نمیۀدر خارج از منطق

  .دھد کشورھای خارجی نمايندگی داشته باشد، اما حکومت اجازه نمی

 قانونی اساسی در رابطه با آن ھنوز ١۴٠ ۀ مناقشه مانند موصل، کرکوک و دياله حل نشده و مادمشکالت مناطق مورد

  . در نيامده استءبه اجرا

 در سال رسيده و دالر ميليارد ٨ھم اکنون حجم مناسبات تجاری ميان کردستان عراق و ترکيه در حال حاضر به بيش از 

  . افزايش يافته استدالررد  ميليا۵مبادالت اقتصادی با ايران نيز حدود 

 رسد؛ ميزانی که به  ستان می  عراق به کردۀ درصد از کل بودج١٧اما در حال حاضر طبق قانون اساسی عراق، حدود 

  . شود  درصد آن دريافت می١٢ای عمال تنھا  دليل اختالفات حکومت مرکزی و منطقه 

مندی ھای شھروندان اين منطقه، از طريق مرزھای اقليم طبق آمارھای رسمی اقليم کردستان، در حال حاضر عمده نياز

نوزاد ھادی، استاندار اربيل اعالم کرده که طی سال گذشته ميزان . شوند با کشورھای ھمسايه وارد کردستان می 

  . بوده استدالر ميليارد ٢٠مناسبات اقليم با کشورھای ھمسايه بيش تر از 

راق نيز گفته است که حجم مناسبات تجاری ميان کردستان و ترکيه در حال  ای، سخن گوی اقليم کردستان ع سفين دزه

او، ھم .  افزايش يافته استدالر ميليارد ۵ در سال و مبادالت اقتصادی با ايران به حدود دالر ميليارد ٨حاضر به بيش از 

  . دھد  درصدی بی کاری در اين منطقه خبر می۴چنين از نرخ 

 سرمايه گذاری خارجی در بخش ھای مختلف دالر ميليارد ١٧ر و تحليلگر سياسی ھم به ريبوار کريم، روزنامه نگا

  .توصيف کرده است» بسيار زياد«کردستان عراق اشاره و آن را برای اين منطقه 

ھا با حکومت  ای برای حل ديگر مشکالت کرد اما واقعيت اين است که رشد اقتصادی اقليم کردستان نتوانسته زمينه 

  .ن شده از محل درآمدھای نفتی برای اين منطقه تاکنون خود يکی از موارد محل مناقشه استيي تعۀبودج. باشدمرکزی 

 ميھنی کردستان و حزب دمکرات کردستان ۀحکومت اقليم کردستان در حال حاضر در دست دو حزب اصلی اتحادي

ر و ديگر ييکنند، اما حزب تغ کت می ھا به عنوان طرف اصلی در مذاکرات با حکومت مرکزی شر عراق است و آن 

  .احزاب اپوزيسيون اقليم، به روند اين مذاکرات خوش بين نيستند

 


