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 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 اگست ١٩

 :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت

 »!مذھب افيون توده ھاست «
  )بخش يازدھم(

  

تی اسالمی ھستند که برخی از از جمله گروه ھای ترويس...  وئی، تانزانيائیھای اسالمی مصری، سودانی، کنياگروه

 .گيری ھا و حمالت ترويستی فعالنددراعضای آن ھا، در سومالی، به طور مخفيانه آموزش ديده اند و در 

اين گروه در . شودل می و، کنتر»شباب«بخش ھای روستا نشين مرکزی و جنوبی سومالی توسط گروه اسالمی 

 .، با القاعده متحد شده بود٢٠١٢ بروریف

در اين حمالت . اری در کامپاال پايتخت اوگاندا بوده استحانتگذاری ول دو فقره بمب ؤ شود گروه شباب مسمیگفته 

اين گروه مدعی شد که عمليات به تالفی تصميم اوگاندا برای .  نفر کشته شدند٧۶ رخ داد، ٢٠١٠ يجوالکه در 

 .فرستادن نيروھای حافظ صلح به سومالی، صورت گرفت

، از شھرھای مھم سومالی بيرون رانده شد، ھنوز شماری از شھرھای ٢٠١١ که گروه شباب از سال با وجود اين

 .ل می کندو را کنترئی ھای وسيعی از مناطق روستاتر و محدودهکوچک 

 ھای اسالمی  گروهئیآلی برای زورآزما ھای بزرگی از نواحی بيابانی موسوم به صحرا و ساحل، محل ايدهبخش

  .مسلح است

 الدن متحد شد و سپس نام خود شد، با اسامه بن گروه سلفی برای موعظه و نبرد، خوانده می ءيک گروه، که در ابتدا

 .رھبر اين گروه ابو مصعب عبد الودود نام دارد. ر داديي تغ٢٠٠٧را در سال 

در الجزاير، ان اميناس   انشعابی اين گروه به رھبری مختار بلمختار، در گروگان گيری در نيروگاه گازۀيک شاخ

 . نفر جان خود را از دست دادند۶٩ رخ داد ٢٠١٣ جنوریدر اين حمله که در . دست داشت

فريقا ا القاعده در شمال ۀ به فرمان مختار بلمختار، يکی از فرماندھان ارشد شاخان اميناسحمله به نيروگاه گاز 

 .موسوم به القاعده در مغرب اسالمی صورت گرفت

 گذاران انتحاری در شمال نيجر، به يک پادگان نظامی و نيز محل يک معدن اورانيوم که ، بمب٢٠١٣ یدر ماه م

 .ھا اداره می شد، حمله کردندتوسط فرانسوی 
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ھای اسالمی را از شھرھای تيمباکتو، کيدال و  به مالی اعزام شدند تا گروه٢٠١٣ جنورینيروھای فرانسوی در 

 .برانندگائو در شمال مالی بيرون 

ی ھستند، به تدريج به صورت يک گروه ئدر نيجريه، گروھی از مذھبيون موسوم به بوکو حرام، که نفراتش نيجريه 

 . بين المللی دارد، در می آيندۀتر جنبجھادی که بيش 

والن مبارزه با تروريسم می گويند اين ؤمس. يافته نيستحضور القاعده در اروپا مانند ساير نقاط سازمان 

  . از آن دستور نمی گيرندپيکارجويان از القاعده الھام می گيرند ولی ھميشه مستقيماً 

 نفر شد با القاعده ارتباط ۵٢ در لندن که منجر به کشته شدن ٢٠٠۵ جوالی ٧گفته می شود عامالن بمب گذاری در 

 .داشتند

 .ن آن يک سال بعد محکوم شدند مھم برای بمب گذاری در ھواپيماھا خنثی شد و عامالۀ، يک توطئ٢٠٠۶در سال 

در ماه ھای اخير تعدادی از کسانی که در بريتانيا متولد شده ولی قصد خرابکاری در اين کشور را داشتند توسط 

 .دادگاه مجرم شناخته شدند

ليس يک وليس سه نفر را که ظن آن می رفت از نفرات القاعده باشند و از نظر پولمان پا، در ٢٠١١ اپريلدر ماه 

 .خطر آنی محسوب می شدند، دستگير کرد

، منابع سرويس ھای اطالعاتی غربی اظھار داشتند که توطئه ھای گروگانگيری در بريتانيا، ٢٠١٢مبر در سپت

 .لمان را خنثی کرده اندافرانسه و 

رتباط  که با القاعده ا نفر شد، گروھی٢٠٠پس از بمب گذاری در يک قطار در مادريد که موجب کشته شدن حدود 

 .وليت اين بمب گذاری را به عھده گرفتندؤداشتند مس

 مسجدی در اين ٢٠١٠در سال . مبر بود، در ھامبورگ مستقر بودول حمالت يازدھم سپتؤ القاعده که مسۀ شبکۀھست

شد ھنوز محل رفت و آمد مسلمانان   شد پاتوق توطئه گران اين حمله بود، بسته شد چون گفته می  شھر که گفته می

 .فراطی استا

 .در اين منطقه، اندونزی و فيليپين پايگاه دو گروھی است که تصور می رود با القاعده ارتباط دارند

. ول بمب گذاری در يک کلوپ شبانه در بالی شناخته شده استؤ، که پايگاھش در اندونزی است، مسجماعت اسالمی

 .ته شدند نفر کش٢٠٠ صورت گرفت، بيش از ٢٠٠٢در اين حمله که در سال 

 بازمی گردد، حمله به مسيحيان و نيز صنعت توريسم در شرق اندونزی ١٩٨٠ ۀاز ديگر حمالت اين گروه که به دھ

 .است

 القاعده ارتباط دارد و برای ۀ می گويد گروه ابوسياف که در جنوب فيليپين مستقر است، با شبکامريکادولت 

سيس يک حکومت مستقل اسالمی در أھدف اصلی اين گروه ت.  دست زده استئیباجگيری به چندين فقره آدم ربا

 .جزاير ميندانائو و سولو است

ھستند با حمله » بوکو حرام«گرای  ، خبرگزاری ھا اعالم کردند که اعضای نيروھای اسالم ٢٠١۴ بروریف اواسط 

  .اند  نفر از ساکنان آن را کشته ١٠۶ تا ٩٣ در اياالت بورنو در نيجريه بين ئیبه روستا

قرار گرفته است از »  گرا پيکارجويان اسالم «ۀ ھدف حمل]دلو[ بھمن ماه٢٧روستای ايزگه در شمال آن کشور که 

 . مسيحی تشکيل شده استساکنان عمدتاً 
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 ۶٧ول قتل ؤشود که اين گروه مس  آن منتشر میتر از يک ھفته پس از کم» ھا قتل« ترين  ھا در مورد تازه گزارش 

   اين گروه به بازارچهۀ نفر در حمل۴۵ کم  ماه گذشته نيز دست. در ھمان ايالت معرفی شد» دوگاکن«نفر از ساکنان 

 .ای در شمال شرق آن کشور کشته شدند

 .شده است» بيش تر«و » مرگبارتر«سناتور علی ندومه به خبرگزاری فرانسه گفته است که حمالت در آن کشور 

مردم را بيرون » خانه به خانه«کنندگان  يافتگان اين حمله به خبرگزاری فرانسه گفته است که حمله  يکی از نجات 

 او، پيکارجويان با شش کاميون و چند موتور وارد روستا شدند، لباس نظامی به تن داشتنند و ھمه ۀبه گفت .اند کشيده 

 ».ت به کشتار آن ھا زدنددس«مردان روستا را در يک محل جمع کردند و سپس 

 ھای روستا پراکنده بودند و   گويد جسدھا در کوچه يافتگان می خبرگزاری رويترز، از قول يکی ديگر از نجات 

  .اند طور روستا را ترک و فرار کرده   اند ھمان  کنندگان در اطراف پنھان شده ساکنان نيز از ترس اين که حمله 

 که خبرگزاری فرانسه از قول   نفر اعالم کرده در حالی٩٣ھا را   شده  ، شمار کشتهرويترز، از قول يکی از ساکنان

 . قربانی خبر داده است١٠۶سناتور ندومه از 

» چاد« در اطراف درياچه   ماھيگير با ساکنان عمدتاً ئی ديگری به روستاۀخبرگزاری فرانسه، در عين حال از حمل

 .از اھالی آن خبر داده است» ای  شمار ناشناخته«در روز شنبه و کشته شدن 

) آموزش حرام: به معنی(بوکو حرام . د کرده استئي جزئياتی تاۀ روز شنبه را بدون ارائۀسخنگوی بوکو حرام حمل

در آن . ھای خود از قوانين اسالمی در نيجريه است  گراست که به دنبال تحميل و اجرای برداشت  گروھی اسالم

نيمی از ساکنان نيجريه . نيز با خواستی مشابه وجود دارند» طالبان نيجريه«ری مانند  ديگ ھای تندرو کشور گروه

  . درصد نيز به باورھای کھن آن کشور معتقدند١٠ درصد مسيحی و ۴٠مسلمان ھستند، 

 .شود  ھای آن تحت قوانين شريعت انجام می   برخی ايالتۀ نشين است و ادار  مسلمانمناطق شمالی نيجريه عمدتاً 

 .فريقا و صاحب بيش ترين منابع نفتی در آن قاره استا ترين کشور در  يجريه پرجمعيتن

، خبرگزاری ھا باز ھم خبر دادند که افراد مسلحی که ظن آن می رود ١٣٩٢ ]حوت[ اسفند١١ -  ٢٠١۴ چمار دوم 

  . به قتل رساندند نفر را در حمله ای به يک روستا در شمال شرقی نيجريه٣٩جنگ طلبان اسالمی باشند حداقل 

 کيلومتری غرب ۵٠مھاجمان که تصور می شود اعضای گروه بوکو حرام باشند کل روستای ماينوک در حدود 

 .شھر مايدوگوری را ويران کردند

 نفر شد روی ۵٠اين حادثه در پايان روز شنبه ساعاتی پس از انفجار دو بمب در مايدوگوری که باعث مرگ حداقل 

 .داد

 .ی چھار سال عمليات خشنی را برای برقراری حاکميت اسالمی در شمال نيجريه شروع کرده استبوکو حرام برا

سی در الگوس، گزارش داد که صبح روز بعد از تازه ترين حمله، اجساد مردم در برابر .بی.ويل راس، خبرنگار بی

 .ختمسجدی بر زمين قرار داده شده بود و ساختمان ھای ماينوک ھم چنان در آتش می سو

 خانه ھای روستا را ۀآن ھا شروع به تيراندازی به ھر سو کردند و ھم«: يک شاھد عينی حمله را چنين تشريح کرد

 ». نفر را در روستا کشته اند٣٩فکر نمی کنم خانه ای در روستا برپا مانده باشد و آن ھا حداقل » «.به آتش کشيدند

ر داشتند، می توانند بيايند به ھرکسی می خواھند حمله کنند و او ، و سالح ھای ديگآر پی جی، ۴٧ای کی اين افراد «

 ».را بکشند، از جمله زن ھا و بچه ھا را، ھر کسی را که ببينند می کشند

شھری که بوکو حرام اغلب آن جا را ھدف گرفته .  منفجر شدمايدوگوری پرجميعت ۀتر دو بمب در يک ناحيپيش

 .است
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وقتی مردم برای نجات قربانيان می کوشدند بمب ديگری . الوار جاسازی شده بوداولين بمب در يک کاميون حامل 

 .منفجر شد

 .در زمان حادثه بسياری از مردم در يک سالن در آن نزديکی مشغول تماشای يک بازی فوتبال بودند

 .بسياری از کشته ھا کودک بودند. در آن نزديکی ھم چنين يک مھمانی عروسی درحال برگزاری بود

 .سی، به ندرت روزی می گذرد که از خشونت ھای تازه توسط پيکارخويان خبر نرسد.بی.ه گفته خبرنگار بیب

ليس موگاديشو شمار قربانيان اين انفجار افزايش خواھد و پۀ، به گفت١٣٩٢ اسفند ٨ - ٢٠١۴ بروری ف٢٧شنبه پنج

  .يافت

 ١٢ت و امنيت سومالی در موگاديشو حداقل  اطالعاۀانفجار انتحاری يک خودرو در نزديکی سرفرماندھی ادار

 .کشته بر جای گذاشته است

 نيروھای امنيتی بود و اين انفجار باعث کشته شدن سه نفر از اين موتر گذاری، يک  ن، ھدف اين بمب شاھداۀبه گفت

 .افراد شد

ملياتی انتحاری يک شده در عگذاری   بمب ]موتر[يک خودروی«: ليس گفته استوعبداللھی حسن، يکی از مقامات پ

د کرد چند نفر از نيروھای امنيتی در ئياو تا» .کرد ھدف قرار داد  امنيتی را که از کنار چند چايخانه عبور میخودرو

 .ميان کشته شدگان ھستند

 اجرای اين ۀوليت اين انفجار را به عھده نگرفته، اما کارشناسان معتقدند نحوؤبا اين که ھنوز ھيچ گروھی مس

 . گرای الشباب بوده است به سبک گروه اسالمعمليات 

 فريقا برای کمک به دولت سومالی در مبارزه با الشباب در اين کشور مستقر ھستندابيست و دو ھزار نيروی اتحاديه 

اين گروه که با القاعده مرتبط است سعی دارد تا دولت سومالی را که از حمايت سازمان ملل برخوردار است 

 . حکومت اسالمی را بر سر کار آوردسرنگون کند و يک

 خمپاره و درگيری نيروھای ۀھای اخير ناآرامی و عمليات خشونت آميز در موگاديشو از جمله پرتاب شبان در ھفته 

 .امنيتی با گروه الشباب شدت يافته است

کشته شدن عث گذاری شده را بيرون کاخ رياست جمھوری منفجر کرد که با ھفته گذشته الشباب يک خودوری بمب 

 .والن شدؤتعدادی از محافظان و مس

 و ئی از پايتخت بيرون رانده شد اما اين گروه ھنوز تعدادی از مناطق روستا٢٠١١با اين که الشباب در سال 

 .دھد ل دارد و به طور مرتب عملياتی در موگاديشو انجام می وشھرھای کوچک را در کنتر

  ٢٠١۴ت گس ھفدھم ا- ١٣٩١ ]اسد[شنبه بيست و ششم مرداديک

  .ادامه دارد

 

 


