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 Reports گزارشھا

 
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٥ فبروری ٢٠

  قدولت اسالمی، محصول سياست واشنگتن، بغداد و دمش
  )به گزارش حقوق بشر(

  

و بی اعتنائی جامعۀ بين ) خليج فارس(، تأمين مالی افراط گرايان توسط کشورھای خليج امريکااشغال عراق توسط  

 عراقی و سوری موجب بروز عارضه ای شد به نام دولت الملل نسبت به سوء استفاده از قدرت توسط مقامات

  .اسالمی

 که روز پنجشنبه توسط ديدبانی حقوق بشر منتشر شد، پيدايش گروه جھاد طلب دولت يا ٢٠١٥گزارش جھانی 

امارات اسالمی را به ھمان اندازه محصول کارکرد سياست اياالت متحده، سوريه و عراق می داند که بی اعتنائی 

  .ين المللجامعۀ ب

ھيچ يک از تحريکات تاريخ گذشته تا اين اندازه که در مورد دولت اسالمی می بينيم اسفناک نبوده است، گروه « 

نيز ناميده شده ) دولت اسالمی در شامات(» امارات اسالمی در عراق و شام«افراطی در عين حال زير عنوان 

جود اين گروه ناگھان از جھانی نيستی به ھستی نپيوسته با اين و« پروندۀ حقوق بشری يادآور می شود که . است

  .»است

 و بد رفتاری با زندانيان در زندان امريکابه گفتۀ ديدبان حقوق بشر، دولت اسالمی از خاکستر اشغال عراق توسط 

  .» برخاسته استامريکاابوغريب و ديگر اسارت گاه ھای 
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. نيز نقش مھمی در پيدايش آنھا داشته است) خليج فارس(ليج تأمين مالی گروه ھای افراط گرا توسط کشورھای خ« 

 و به ھمين گونه بی اعتنائی جامعۀ بين الملل نسبت به نقض فوق  سياست ھای قوم گرای دولت ھای عراق و سوريه

  ».العادۀ حقوق بشر توسط اين دولت ھا در پيدايش اين گروه نقش انکار ناپذيری داشته است

 به گفتۀ سازمان سيا، گروه دولت اسالمی در سزمين ھائی که در عراق و سوريه تحت  مبارز٣٠٠٠٠با توان 

  .ل خود درآورده بود خالفت اسالمی ا ش را اعالم کردوکنتر

   :منبع در اسپوتنيک  

  

SAZhcfiD3ixzz#html.20150129/1014180956/international/com.sputniknews.fr://http  

http://fr.sputniknews.com/international/20150129/1014180956.html#ixzz3SAYyxNrX 

   

  هپی نوشت گاھنامۀ ھنر و مبارز

روشن است که از . بايد توجه داشته باشيم که اسپوتنيک در اينجا ديدگاه سازمان حقوق بشر را مطرح کرده است

ديدگاه ما اين سازمان نيز به سھم خود يکی از سازمان ھای تروريستی بسيار خطرناک می باشد که تمام ناتو را می 

با اين . توجيه کند» بشر دوستانه«ری را به عنوان تواند عليه مردم جھان بسيج کند و فجيع ترين جنايات ضد بش

 در مورد قبيله گرائی دولت ھای عراق و سوريه به عنوان يکی از عوامل  وجود آنچه پروندۀ ديدبان حقوق بشر

  .حقيقتی انکار ناپذير نھفته است پيدايش اين گروه تروريستی مطرح کرده، 

 و آن — دقتی که ھرگز به اندازۀ کافی نداشته ايم —نظر قرار دھيم به عبارت ديگر نکته ای را که بايد با دقت مد 

در زمينۀ . ھم اين است که استعمار ھميشه از شکاف ھای اجتماعی و ضعف ھا برای نفوذ سوء استفاده می کند

نارسيس ھای منحرف عصبی و (زندگی روزمره و در مناسبات ميان فردی نيز، افراد منحرف از ديدگاه روانی 

ھميشه با تشخيص ضعف روانی افرادی که ھدف قرار می دھند و با نمک پاشيدن روی چنين جراحت ھا و ) غيره

  .آزار و اذيت آنھا می پردازند شکاف ھائی است که به 

 کمتر به از دور خارج بودن ،به عنوان مثال در مورد ايران خودمان، يکی از ضعف ھای بنيادی در خط مقدم

تبط می باشد تا به فقدان دموکراسی و تقسيم عادالنۀ ثروت آزادی بيان و انديشه و آزادی نيروی ھوائی کشورمان مر

  .خرد گريزی: به عبارت ديگر، و فرمولی کوتاه . در انتخاب دين و يا خروج از دين اسالم است

 هگاھنامۀ ھنر و مبارز

  ٢٠١٥ روریب ف١٩

   

   

 


