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  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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جون ١١

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

  )بخش ھشتم(
  

 جنگ ۀال نيروھای خارجی و روی کار آوردن دولت ھای دست نشاندمردم کشورھای عراق و افغانستان، از زمان اشغ

ين نرفته و ھم چنان با تروريسم دولتی و غيردولتی و ئقدرت، آب خوش از گلويشان پاطلب و خشونت طلب و عاشق 

  . نداردئیدر اين کشورھا، صحبت از امنيت جانی مردم، به معنای واقعی جا. رو ھستنده فاشيسم اسالمی روب

  

  قعرا

به گزارش العربيه به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، شھر موصل از دست دولت مرکزی خارج و به دست 

  .نيروھای داعش در آمده است، اين دومين شھر است که از دست دولت مرکزی خارج می شود

استان عراق  شمالی نينوا، بزرگ ترين واليت، گزارش شد که شھر موصل، مرکز ٢١۴ جون ١٠صبح روز سه شنبه 

 شدن آن ھا به   شھر و نزديک   المللی  داعش بر ساختمان استانداری و فرودگاه بين بعد از بغداد، در پی تسلط نيروھای

 .رو شده استه نشينی نيروھای دولتی با خطر سقوط روب ھای سالح در پی عقب  انبار

 کيلومتری شمال ٣٧۵(ناتولی از موصل  ھم چون رويترز و آ٢٠١۴-۶-١٠به گزارش خبرگزاری ھای صبح دوشنبه 

 اند، و در نتيجه نيروھای داعش پس از   شھر را ترک کرده ، نيروھای امنيتی عراق تعدادی از مناطق)غرب بغداد

 .ل خود درآوردندو را به کنترواليتپيشروی، ساختمان 

اجتماعی و افراد قبايل خواست تا با  ای از تمامی نھادھای فرھنگی،  س پارلمان عراق در بيانيهئياسامه النجيفی، ر

  .ھای مسلح ھمکاری کنند نيروھای ارتش عليه گروه

 نينوا به اقليم واليت عراقی از ۀ خانواد۴۵٠ تاکنون حدود  از سوی ديگر، دفتر وزارت مھاجران عراق اعالم کرد

  . اند کردستان مھاجرت کرده

 استان االنبار عراق، آن   با حمله به انبارھای نفتی٢٠١۴ ونج ٩به گزارش العربيه نيروھای مسلح داعش روز دوشنبه 

 .ھا را منفجر کردند

 تحت تسلط خود دارند و مقر ھنگ  شرقی شھر موصل را کامالً ۀدھد که افراد مسلح داعش منطق گزارشات نشان می 

زرسی موصل را که  داعش، ھم چنين مراکز با نيروھای. اند  در غرب موصل را نيز اشغال کرده سوم ارتش عراق

  .توسط نيروھای عراقی ايجاد شده بود، تخريب کردند
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 الداوسه و ساختمان مبارزه با تروريسم يورش ۀليس منطقونيروھای داعش به مرکز پ: خبرگزاری ترکيه، گزارش داد

والن ؤزيادی از مستعداد . اند درآورده ل خود و بانی ارتش را تحت کنتر ھای ديده ھا، مقرھا و برج  برده، بيمارستان 

  .اند  خارج شده و به مناطق امن رفته واليتوالن ارشد از اين ؤنظامی و مس

 را به آتش کشيده و به انبارھای بزرگ سالح در اردوگاه الغزالنی نزديک واليتنيروھای داعش، ھم چنين ساختمان 

کردند نيروھای داعش اين فرودگاه را به  اند و پس از اين که نيروھای امنيتی عراق فرودگاه شھر موصل را ترک  شده

 . اند ل خود درآوردهوکنتر

ھای سنگين در مرکز موصل در حبس بودند  که به جرم را افراد داعش زندانيانی :  اند  ھای خبری گزارش داده شبکه

 . ھا وجود دارد  دفاتر تعدادی از رسانه  الدواسه مستقر شدند که در آنۀآزاد کردند و در منطق

سيسات حياتی در مرکز موصل حمله بردند أ، به تعدادی از ت٢٠١۴- ۶-٩ھای پايانی دوشنبه  وھای داعش، در ساعت نير

 . ھم چنان رو به کاھش است،و شمار مناطقی که در اختيار نيروھای دولتی است

 .ل خود درآورده اندور ھای سازمان يافته در اين شھر را به کنت  تروريسم و جرمۀ ھای ويژ افراد مسلح، مجتمع دادگاه

 و آماده آغاز   ھای اطراف موصل را بسته نيروھای امنيتی عراق اکثر خيابان«: از سوی ديگر، شاھدان عينی می گويند

 ». ھا را تصرف کرده است گيری مناطقی ھستند که داعش آن عملياتی جھت بازپس 

 ھا غيرنظامی،  ای به مناطق مسکونی در موصل ده  بر اثر حمالت خمپاره«: در ھمين حال، منابع پزشکی اعالم کردند

  ».کشته يا زخمی شدند

 تن ٣٠ ھای صالح الدين و ديالی واليتليس عراق اعالم کرد که بر اثر انفجار سه خودروی بمب گذاری شده در وپ

 .اند  تن ديگر زخمی شده ١٠٠کشته و بيش از 

ل وداشت کنتر» داعش«موسوم به »  اسالمی عراق و شامدولت« که با گروه ئیھا پيش تر ارتش عراق در درگيری 

 .موصل را از دست داده بود

 در معرض آن ھا   نينوا، به العربيعه گفته است، حمالتی که شھر موصلواليت عالی امنيتی در ۀيک منبع آگاه در کميت

 اين منبع، نيروھای مسلح  زارش به گ. خود مسلح شوند  باعث شده که تمامی اھالی اين شھر برای دفاع از قرار گرفته

 .شوند وارد شھر موصل می » شبه جزيره «ۀداعش از منطق

 ۴٨٠ انبار عراق منجر به آواره شدن حدود واليت ھای چندماھه در  آژانس پناھندگان سازمان ملل اعالم کرد درگيری

 .ھزار نفر شده است

 ھزار نفر برآورد کرده بودند اما آدريان ادواردز، ۴٣۴ھای رسمی عراق، پيش از اين، شمار آوارگان انبار را  مقام 

 .سخنگوی کميساريای عالی پناھندگان در عراق، روز جمعه گفت تعداد واقعی آوارگان بيش از اين برآورد است

د  ھای مرتبط با القاعده به طور عمدی شکافی در يک سد در منطقه ايجا  ھای اخير گروه  آقای ادواردز، در ھفتهۀبه گفت 

 ھا   انبار ماهواليتھا در   درگيری . ھای خود گريختند بسيار باال رفت کردند، و شمار ساکنانی که از بيم سيل از خانه

 . ھای مرتبط با القاعده ھم چنان ادامه دارد ست که بين ارتش عراق و گروه

 شيعه ۀ که در يک منطقبمب گذاری ھای ھماھنگ شده در عراق مناطق مختلف اين کشور را می لرزاند به طوری

 کشته ٢٠١٣ غيرنظامی در ماه سال ۴۵٠ و حدود اپريلنشين بر اثر انفجار اين بمب ھا بيش از ھفتصد نفر در ماه 

 واضح از وخامت سريع اوضاع یدر حالی که شورشيان بر شدت عمليات خود در عراق می افزايند، نشانه ھا. شدند

 خودروی بمب گذاری شده در مناطق شيعه نشين عراق، ١٧ بر اثر انفجار الیجو آخر ماه ۀدر ھفت. امنيتی وجود دارد

  .دست کم شصت نفر کشته و يکصد نفر زخمی شدند
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 به گزارش سايت الوطن .ترين سال اين کشور بود، سپری کرد خونين ٢٠٠٨ را که پس از سال ٢٠١٣عراق سال 

 تن در عراق در سال ٧١۴۵ع و کشور عراق ارائه داده اند، ھای بھداشت، دفاالعربی، براساس اطالعاتی که وزارتخانه

 در ٢٠٠٨ تن در سال ٨٩٩۵ باالترين آمار کشته شدگان است چرا که ٢٠٠٨ کشته شدند که اين تعداد از سال ٢٠١٣

  .عراق کشته شدند

 در عراق کشته ٢٠١٣تعداد افرادی که در سال : ، اعالم کرد»شمارش اجساد عراق«در ھمين راستا، سازمان انگليسی 

 .شدند تقريبا دو برابر آمار کشته شدگان در سه سال گذشته است

 جان باختند و ٢٠١٢ تن در سال ۴۵٧۴ تن در سال گذشته ميالدی کشته شدند و ٩۴٧۵: سازمان مذکور تصريح کرد

 .ھا بوده استترين سال برای عراقی به بعد خونين٢٠٠٨ از سال ٢٠١٣سال 

اين اعداد و : ای عنوان داشت دبيرکل سازمان ملل در عراق در بيانيه ۀ ويژۀ مالدينف، نماينددر ھمين راستا، نيکوال

ھای والن عراقی ريشه ؤکيدی بر آن است تا مسأشود و اين آمارھا خود تھا میارقام ھولناک است و باعث ناراحتی 

 .خشونت در اين کشور را بخشکانند

 نيروھای متحد ۀھا در عراق پس از حمليم ميليون نفر در ارتباط با خشونت بر اساس يک پژوھش دانشگاھی، حدود ن

 .اند و بريتانيا به اين کشور کشته شده امريکا

 .شود می ٢٠١١ ميالدی تا ميانه سال ٢٠٠٣اين شمار، شامل کشته شدگان سال 

ھای پس از آن کشته شده اند، بلکه ھای پس از حمله و ناآرامی  شامل کسانی نيست که در اثر خشونت اين آمار صرفاً 

 .ھای عراق را نيز در نظر گرفته استپذير ناشی از فروپاشی زيرساختھم چنين تلفات اجتناب 

دارد، برآورد کرده است ھای اخير عراق را نگه می ھای سالشدگان خشونت که آمار کشته » جسدشمار عراق«گروه 

 .اندشده ھا کشته  ھزار نفر در جريان اين خشونت ١١٢که 

ھا، و خانهشویھا و مرده ھا، سوابق بيمارستان اين گروه مستقر در بريتانيا، آمارش را مبتنی بر گزارش رسانه 

 .کنداطالعات منابع رسمی و غيردولتی حساب می 

المللی رو به  بينھایھای عراق به خاطر تحريمزمان، زيرساخت تحقيقات قرار گرفت چون از ھمان ء مبدا٢٠٠١سال «

 ».ويرانی بود

 .بار مذھبی نيز در عراق باال گرفته استھای خون در يک سال گذشته، درگيری 

 در اثر اين خشونت ٢٠١٣مبر سال  تا سپتجنوریھای گويد حدود پنج ھزار غيرنظامی ظرف ماهسازمان ملل متحد می

 .اندی کشته شدهئھای فرقه 

 .اند کشته شده٢٠١٢از سه ھزار نفر نيز در سال گويد بيش سازمان ملل می 

ھای واشنگتن، جان ھاپکينز، سايمون فريزر و موستانسيريا انجام گرفته، اين پژوھش که توسط محققانی از دانشگاه

، بريتانيا و متحدانشان به عراق حمله امريکا است؛ از زمانی که ٢٠١١ جون تا ٢٠٠٣ چشدگان از مارشامل کشته 

 . از عراق خارج شدامريکاا زمانی که کردند ت

 ٢٠١١ جون تا ی عراق بين مواليت ١٨ در ئی جغرافياۀ خوش١٠٠برای اين پژوھش، از دو ھزار خانوار عراقی در 

 .تحقيق شد

 پرسش قرار ء مبدا٢٠٠١سال .  پرسيده شد٢٠٠١ خانوار از سال ۀشد اعضای کشتهۀاز ھريک از اين خانوارھا دربار

 .المللی رو به ويرانی بودھای بين ھای عراق به خاطر تحريمزمان، زيرساخت گرفت چون از ھمان

 نفر در ھر ھزار نفر بوده است؛ يعنی بيش ۴/۵۵ جنگ، ۀبا اين پژوھش، محققان دريافتند که نرخ مرگ خالص در دور

 . درصد بيش از نرخ زمان پيش از حمله۵٠از 
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 ۀشدگان مرتبط با جنگ، تا مياناند کل آمار کشته ين درصد در جمعيت عراق، محققان برآورد کردهکردن ابا ضرب 

 .رسد ھزار نفر می۴٠۵ به حدود ٢٠١١سال 

ھای آنان به خارج از عراق،  ھزار نفر به خاطر مھاجرت خانواده۵۶گويند در تحقيقات شان مرگ آن ھا ھم چنين می 

 .از قلم افتاده است

ھا کشته  به خاطر خشونت شده، مستقيماً  ھزار کشته۴۶١ درصد از اين ۶٠گويد که بيش از وھش ھم چنين می اين پژ

 .ھا و ديگر داليل ثانويه آنان، به خاطر فروپاشی زيرساختۀاند و بقيشده

ديگر امکانات ھا، شامل فقدان امکاناتی از جمله بھداشت، دفع فاضالب، حمل و نقل، ارتباطات و فروپاشی زيرساخت

 .بوده است

 .ھمراه است» توجهترديدھای قابل «دھند که برآوردھايشان با با اين حال پژوھشگران ھشدار می 

 کوچکی از ۀآمده از گروه نموندست به ھای  موارد ترديد برانگيز، آن است که اين آمار با تعميم يافته ۀاز جمل

.  سال از آن ھا گذشته بود١٠آوردند که تا  را به خاطر میئیدادھايد رخدھندگان باخانوارھای عراقی بوده، و پاسخ

 آخرين سرشماری در عراق اتکاء کنند که ۀگذشتزدن، به نتايج تاريخاند برای تخمين پژوھشگران، ھم چنين ناچار بوده 

 . انجام گرفت١٩٨٧سال 

دروھای سنی و شيعه کشته در کشورھای مختلف  اخير، ھزاران انسان بی گناه در جريان خصومت ھا بين تنۀدر دھ

  .، جان خود را از دست شده اند...منطقه به خصوص عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و

گروه ھای اسالمی، ھلھله کنان انسان ھای بی گناه را به قتل می رسانند و صحنه ھای ھولناک اقدامات خونين خود را 

  .کنند ارائه می ئیدر غالب تصاوير ويديو

. گفته می شود در سوريه، ھزاران فرد مذھبی خارجی به گروه ھای اسالمی در جنگ عليه دولت سوريه پيوسته اند

، اروپا، ترکيه و بعضی کشورھای عربی با کمک ھای مالی و نظامی از مخالفان دولت سوريه حمايت می کنند؛ امريکا

ی ئدر شرايطی که قدرت ھای بين المللی و منطقه . ی می کننددر حالی که روسيه، ايران و حزب هللا از اسد پشتيبان

  .  مداخله در سوريه، عراق و لبنان دارای دودستگی ھستند، چشم انداز پايان اين مناقشات روشن نيستۀدربار

، يک گروه مسلح اسالمی است که با تفکرات سلفی و تروريستی، در »داعش«يا » دولت اسالمی در عراق و شام«

  .ايجاد کند» خالفت اسالمی«ت در سوريه و عراق تالش اس

ابوبکر « رھبری اين گروه تروريستی را .اين گروه ھمان طور که از نامش پيدا است، در عراق و سوريه فعال است

  .به عھده دارد» البغدادی

 شکل ھای مسلح در عراق شماری از گروهتجمع و پس از ٢٠٠۶بر و اکت١۵در » دولت اسالمی در عراق«گروه 

  .ن شدييبه عنوان رھبری آن تع» ابوعمر البغدادی «تجمعدر اين . گرفت

 پس از .، عمليات و حمالت تروريستی بسيار را در عراق برعھده گرفت٢٠٠۶اين گروه از زمان تشکيل در سال 

  .به عنوان جايگزين وی معرفی شد» ابوبکر البغدادی «١٩/٠۴/٢٠١٠در » ابوعمر البغدادی«ھالکت 

ی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عمليات و حمالت اين گروه تروريستی وسعت گرفت و ھم زمان با آغاز با رو

  .بحران در سوريه، عناصر اين گروه در سوريه نيز فعال شدند

 گروه ۀ و با آغاز بحران و جنگ در سوريه به عنوان شاخ٢٠١١در اواخر سال » جبھه النصره الھل الشام«گروه 

  .ھای مطرح در اين عرصه تبديل گشتتشکيل شد و به سرعت به يکی از گروه» المی در عراقدولت اس«

» دولت اسالمی در عراق«و » جبھه النصره« ابوبکر البغدادی، در پيامی صوتی ادغام ٩/٠۴/٢٠١٣سرانجام در تاريخ 

  .شکل بگيرد» دولت اسالمی در عراق و شام«را اعالم کرد تا بدين ترتيب، گروه 
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 و با آغاز عمليات نيروھای ارتش عراق برای پاکسازی ٢٠١۴ و اوايل سال ٢٠١٣مبر از اواخر دس» داعش«اصر عن

  .االنبار، وارد شھر فلوجه در اين استان شدند

  

  افغانستان

 که قصد داشت خود را در ميان ايست و  افغانۀ سال١٠وب سايت اينترنتی روزنامه اينديپندنت، از بازداشت دختر 

ليس در جنوب و انفجاری خود را در ميان نيروھای پۀاين دختر قصد داشت جليق.  خبر داد،ليس منفجر کندوی پبازرس

  . ھلمند در افغانستان منفجر نمايد که دستگير شدواليت

 گفته است که برادرش از ، دستگير شد، به مقامات افغان٢٠١۴ جنوری ۶ ساله ای که روز ١٠سپوژمی دختر 

  . انتحاری مجبور کرده استۀطالبان است و او بوده که وی را به اين حملفرماندھان محلی 

 انفجاری به تن داشت، خود را ۀ ساله به نام جمعه گل در حالی که جليق۶ در واليت غزنی، يک پسر ٢٠٠٧در سال 

  .تسليم نيروھای امنيتی افغانستان کرد

به گزارش .  عبور نيروھای امنيتی خارجی و افغان منفجر کند، گل را تعليم داده بودند تا جليقه اش را در ھنگامطالبان

 .رسانه ھا، آن ھا گفته بودند که خانواده اش در ازای اين کار گل، مواد خوراکی دريافت خواھد کرد

مقامات امنيتی افغانستان در سال ھای گذشته، شماری از کودکان بمب گذار بالقوه را به رسانه ھا نشان داده اند که ھمه 

 . کودکان به شھادت سوء استفاده خواھند کردۀ مقامات، شورشيان اغلب از ايمان ناپختۀبه گفت. داستانی مشابه داشتند

در سال . ن طرف بی سابقه بوده استي از زمان آغاز جنگ به ا٢٠١٣ان در افغانستان در سال يرنظاميشمار تلفات غ

رنظامی يشدگان غ شمار كشته ٢٠١٢در سال . اند زخمی شدهزي نفر از آنان ن۵۶۵۶رنظامی كشته و ي غ٢٩۵٩گذشته، 

ن گزارش، اكثر يبه موجب ا .شود نفر می ٧٨٣٩ تن بود كه در مجموع ۴٧٠۶ز يشدگان ن و تعداد زخمی ٣١٣٣بالغ بر 

 جان المللیني ب]اشغالگر[ان گروه ھای متخاصم و واحدھایيری ميا درگي، در انفجارھا ٢٠١٣ان افغان در سال يقربان

ھای افغانستان ری يرنظامی در درگي ھزار غ١۴ن سو حدود ي به ا٢٠٠٩ه، از سال ين پايبر ھم. اندخود را از دست داده 

  . اندكشته شده

د، شمار تلفات زنان و كودكان در سال گذشته يگوسازمان ملل در گزارش خود، در خصوص آمار زنان و کودکان می 

ن يد، ايافزان سازمان می يا. ن تعداد بوده استيش تري به بعد ب٢٠٠٩زان از سال ين مي اافته كهيش يدر افغانستان افزا

ش تر يری ھا بين درگيگذرد اك جنگ افغانستان در طول سال گذشته است و ھرچه می ينامير ديي تغۀدھندآمار نشان 

  .شودوارد مناطق مسكونی و مراكز عمومی می 

برای » ن ساليبدتر«، ٢٠١٣، سال ٢٠٠٩از بعد از سال . ن متشنج و ناآرام استتی افغانستان، ھم چناياوضاع امن

، به ٢٠١٢ش نسبت به سال ي درصد افزا٣۶زنان، دختران و پسران افغان بوده، به طوری كه آمار تلفات زنان قربانی با 

)  زخمی١١٩۶ه و  كشت۵۶١ (١٧۵۶ش به ي درصد افزا٣۴و آمار تلفات كودكان با )  زخمی۵١١ كشته و ٢٣۵ (٧۴۶

  .ديرس

ف كرده و بمب گذاری يتوص» عقبگرد«ان در جنگ افغانستان را يرنظاميش در آمار تلفات غين افزايسازمان ملل، چن

ن يروھای طرفدار دولت را عامل درجه دوم اين مخالفان و نينی بيتوسط عناصر ضد دولتی را عامل اصلی و جنگ زم

 ١۵ان دانسته و افزوده كه يرنظامي درصد غ٧۴ول تلفات ؤھای شورشی را مسن سازمان گروهيا. تلفات دانسته است

ھای ھدفمند توسط مخالفان دولت كشته شده گر در قتل ي درصد د١۴ده و يچيان در حمالت انتحاری و پين قربانيدرصد ا

گر يه درصد دول سؤالمللی را مسن يب]اشغالگر[روھای يول ھشت درصد و نؤروھای دولتی را مسيگزارش ن. اند

گر معرفی كرده و تلفات پنج درصد ي درصد د١٠روھای مخالف و طرفدار دولت را عامل ين نينی بيدانسته و جنگ زم
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 ۀركل سازمان ملل در افغانستان، گفته كه استفادي دبۀژي وۀش، فرستاديان كوبي. چ جناحی نسبت نداده استيگر را به ھيد

. رنظامی شده استي باعث كشته و زخمی شدن ھزاران غ،خالفان مسلح دولتساز توسط مھای دست روزافزون از بمب 

ل كرده ي تحم٢٠١٣ان افغان در سال يرنظاميرحمانه ای را بر غن و بی ي سنگۀني مسلحانه ھزۀمنازع«: او، افزوده

  ».است

 ٢٠١۴از سال المللی پس دبير کل ناتو گفت که اگر برای حضور نيروھای بين» آنرس فوگ راسموسن«چندی پيش 

  .رو خواھد شده ميالدی، اطمينان حاصل نشود، افغانستان با بحران امنيتی روب

 امريکاگفتنی است نيروھای ناتو قرار است تا پايان سال جاری ميالدی افغانستان را ترک کنند و دولت افغانستان و 

 را تضمين خواھد کرد به ٢٠١۴سال  پس از امريکائیھنوز روی امضای توافق نامه ای که حضور بخشی از نيروھای 

 .اندتوافق نرسيده 

  ٢٠١۴ جون  دھم -  ١٣٩٣ ]جوزا[سه شنبه بيستم خرداد

  .ادامه دارد

 

  


