
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
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جوالی ٢٣

  

  ...! از عراق تا افغانستان، از اوکراين تا فلسطين
  مقدمه 

بوش پدر و پسر .  شده است مبر به بعد، برای مردم جھان به طور بی سابقه ای ناامنيازده سپتجھان به خصوص از 

 بر قراری ۀشان، در حمله به افغانستان و طالبان، و حمله عراق و حکومت بعث، وعدئی تحدان جھانی و منطقه و م

در . دادند و غيره را به افکار عمومی می » دموکراسی«و بر قراری » مبارزه با تروريسم«و » نظم نوين جھانی«

توپ و تانک و سالح ھای ھوشمند و بمب ھای حالی که خودشان مرتکب بزرگ ترين ترورھا شدند و با ھواپيما و 

 را ويران کردند و با سرنگونی حکومت ھای مستبد مالعمر و صدام و ادو ھزار تنی، افغانستان و عراق و ليبي

گروه ھای تروريستی مانند داعش را مسلح و وارد جنگ . قذافی، درندگانی وحشی تر از آن ھا را به قدرت رساندند

يست ھا، زنان، کارگران، کودکان، ئاکنون با تھديد کمونيست ھا، آته  گروھی تروريستی که .داخلی سوريه کردند

  .مسيحی ھا و با سر بريدن و سنگسار و ترور ھم در سوريه و ھم در عراق به جان مردم اين کشورھا انداخته اند

 تروريسم، اسم رمز راه به اين ترتيب، دفاع حکومت ھای جھان از حقوق بشر، دموکراسی و امنيت، مبارزه با

، فضای رعب و وحشت و ترور و به قدرت رساندن گروه ھای اسالمی و ناسيوناليستی ئیانداختن جنگ و کشورگشا

از . استه اندند و برای سرنگونی آن ھا به پا خ ست که مردم از حکومت ھا ناراضی ائی کشورھاۀو فاشيستی در ھم

، به جوالنگاه تروريست ھای ... عراق تا افغانستان، از پاکستان تا تونس و، ازااوکراين تا مصر، از سوريه تا ليبي

  . دولتی و غيردولتی تبديل کرده اند

 اين اقدامات غيرانسانی و وحشيانه، به خاطر يک پست و مقام و ثروت و کسب سود بيش تر برای اقليتی ۀھم

به عبارت ديگر، . تی آن ھا صورت می گيردليس و نيروھای امنيوسرمايه دار و حکومت ھا با حمايت ارتش و پ

اکنون ديگر اکثريت مردم مزد بگير و فقير جھان، تنھا مورد تبعيض و ستم و استثمار قرار نمی گيرند، بلکه گروه 

  .گروه قربانی و دم توپ حکومت ھا و گروه ھای تروريستی و جنگ طلب و خشونت طلب نيز می شوند

ی در خانه، خيابان، محل کار، ھتل، مراکز توريستی، اتوبوس، قطار، کشتی، در جھان امروز، ديگر ھيچ شھروند

کاری و گرسنگی ھای ميلياردھا ي اين جھان ناامن، بمسؤول چه کسی و کسانی واقعاً . ، امنيت ندارد..ھواپيما و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از  که پس ئیانسان، نفرت و انتقام گيری، سرکوب و جنگ، ترس و ترور ھستند؟ پس کجا رفت آن وعده ھا

   دموکراسی و امنيت و رفاه می دادند؟ئیفروپاشی ديوار برلين و شوروی و پايان تاريخ و عصر طال

 تا امريکاسيستم سرمايه داری از بانک جھانی و صندوق بين المللی پول تا سازمان ملل و ناتو، از حاکميت ھای 

 تا پاکستان، از ايران تا مصر، از ھند تا برزيل، ايفريقای سياه، از ليباچين، از روسيه تا يونان، از اتحاديه اروپا تا 

 نھادھای سرمايه داری و ۀاز سوريه تا اوکراين، از افغانستان تا لبنان، از فلسطين تا عراق و به طور کلی ھم

 ۀحکومت ھای جھان، ھر کدام در جايگاه و توان و موقعيت اقتصادی، سياسی و نظامی خود، در ناامن کردن کر

دی محيط زيست، راه انداختن جنگ و تروريسم و ھم چنين تحميل فقر و گرسنگی و بيکاری به اکثريت زمين، نابو

  .شھروندان جھان سھيم و دخيل ھستند

  

  اوکراين

 ناآرام شرق اوکراين سقوط ۀ که از آمستردام عازم کواالالمپور بود در آسمان منطقماليزيايک ھواپيمای مسافری 

شنبه ظھر روز پنجمقارن  MH١٧  از نوع ماليزيا ئی خطوط ھوا٧٧٧ وله، بوئينگ به گزارش دويچه. کرده است

، در حالی که از آمستردام عازم کواالالمپور بود، در آسمان اوکراين ١٣٩٣ ]سرطان[ تير٢۶ - ٢٠١۴ جوالی ١٧

مه داشت که  خد١۵ مسافر و ٢٨٠اين ھواپيما . در نزديکی مرزھای اين کشور با روسيه، از رادارھا ناپديد شد

  .ھمگی کشته شدند

س جمھور ئي کند، اما پترو پوروشنکو، ر ، احتمال سقوط ھواپيما بر اثر اصابت موشک را رد میماليزيادولت 

  . کند طرفدار روسيه را رد نمی»  طلبان تجزيه«اوکراين، احتمال ھدف قرار گفتن ھواپيما از سوی 

گويد اين   کند، اما می   را رد میماليزياکراين در سقوط ھواپيمای پوروشنکو در عين حال، ھرگونه احتمال دخالت او

  .طلبان اوکراينی ھدف قرار گفته باشد  ئیاحتمال وجود دارد که ھواپيما توسط جدا

ل مخالفان وکم دو ھواپيمای نظامی اوکراين در شرق اين کشور و در منطقه زير کنتر در روزھای گذشته دست 

 طور مستقيم روسيه را متھم کرد  در يک مورد اوکراين به. رفته و سقوط کرده استحکومت مرکزی ھدف قرار گ

  .که يکی از اين ھواپيماھا را ھدف قرار داده است

 را رد ماليزيا وزير دونتسک، دست داشتن مخالفان حکومت اوکراين در سقوط ھواپيمای  الکساندر بورودای نخست

 در ئی در اختيار ندارند تا بتوانند ھواپيمائی ھای ضدھوا  چنان سالحاو گفته که مخالفان دولت کيف. کرده است

  .ارتفاع ده ھزار متری را ھدف قرار دھند

وزارت کشور . توسط امدادگران يافته شد MH١٧  نفر از سرنشينان پرواز ١٨١تا عصر جمعه، بقايای اجساد 

 نيستند، ئی بقايای قربانيانی نيز که قابل شناسا.اوکراين اعالم کرد که اجساد قربانيان به خارکف منتقل شده است

  . ھويت به آزمايشگاھی ويژه انتقال يافتتعيينبرای 

وارد منطقه شدند تا تحقيقات خود روی الشه » سازمان امنيت و ھمکاری اروپا« کارشناس ٢٠در ھمين روز، 

 ئیاند که جدا لند، نوشته الکس کرانت در ھھای گاردين در بريتانيا و فو روزنامه. ھواپيما و شواھد موجود آغاز کنند

  .اند طلبان شرق اوکراين مانع کار آن ھا شده  

. اند اند، تيمی برای تحقيق در اين باره تشکيل داده  بوده  MH١٧  شان سرنشين پرواز   که شھروندانئیکليه کشورھا

 .المللی در اين زمينه شه است پوتين ھم خواستار پيگيری بين 
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لندی و باقی شھروندان استراليا، ا نفر از سرنشينان ھ١٨٩.  اند  نفرشان کودک بوده٨٠ مسافر ھواپيما، ٢٨٩از ميان 

  .مليت ساير مسافران ھنوز روشن نيست. ، فيليپين، کانادا و نيوزلند بودندجيم، اندونزی، بلماليزيالمان، ابريتانيا، 

که در اوکراين سقوط کرده، از محققان و متخصصين  ئیبه گزارش رويترز، حدود صد نفر از مسافران ھواپيما

از جمله اين قربانيان پروفسور معروف . بيماری ايدز بوده و برای شرکت در يک کنفرانس عازم ملبورن بودند

  .می باشند» انجمن بين المللی ايدز«س قبلی ئيلندی جوزف النگه و ھم چنين راھ

 اند ترديدی ندارند که اين ھواپيما توسط  در روزھای اخير گفته ھم نظر با مقامات اوکراين، امريکائیمقامات 

 اين در حالی است که . جنگند ساقط شده است ھوادار روسيه که عليه دولت مرکزی اوکراين می»  طلبانئیجدا«

  .وزارت دفاع روسيه اتھامات ياد شده را مورد ترديد قرار داده است

يک ھواپيمای «:  خبری در مسکو گفتجلسۀ در جوالی ٢١شنبه  روسيه، دوئیيکی از فرماندھان نيروی ھوا

 ».کرده است  پرواز می ئیاماليزيا حدود سه تا پنج کيلومتری ھواپيمای ۀ دولت اوکراين در فاصلۀجنگند

 ئیدر اختيار جدا» باک «ئی روسيه نيز تکذيب کرد که روسيه موشک ضد ھوائیيک فرمانده ديگر نيروی ھوا

 .رار داده استطلبان اوکراينی ق

 ای در اختيار دارد که نشانگر شليک موشک به ھواپيمای   اگر تصاوير ماھوارهامريکا«: او ھم چنين گفت

 ».ھا را منتشر کند  است بايد آنئیاماليزيا

اما . حال چه کسی واقعيت را می گويد و چه کسی آن را پرده پوشی می کند برای افکار عمومی جھان روشن نيست

روشن است اين است که حکومت اوکراين و يا حکومت روسيه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در سقوط آن چه که 

  .اين ھواپيما دست دارند

 ناپديد شد و تاکنون ھيچ خبری از سقوط و عدم ماليزياشايان ذکر است که چند ماه پيش نيز يک ھواپيمای غلو پيکر 

 با يک سالح بسيار  صرفاً ماليزياز ا٧٧٧-٢٠٠، بوئينگ امريکائیاز نظر کارشناسان . سقوط آن منتشر نشده است

 ھای   نوشته بود که موشکجوالی ١٨وال استريت جورنال صبح جمعه . پيشرفته مورد اصابت قرار گرفته است

  . را در ارتفاع ده کيلومتری زمين ھدف بگيرندئیقابل حمل، توان آن را ندارند که ھواپيما

.  به يک معمای قرن بيست و يکم تبديل شده استماليزيا ئیمايخطوط ھواپ» ٣٧٠-م اچ ا«ماجرای پرواز شماره 

 از فرودگاه ماليزيابه وقت  قهيک دقي ست وي، ساعت دوازده و ب٢٠١۴ چ، ھشتم مار٧٧٧نگ ئيبوما يھواپ

. ندين بنشيپکن به زمقه بامداد روز بعد در فرودگاه يجده و سی دقيبه پرواز در آمده و قرار بود ساعت ھ کواالالمپور

د يل پرواز از دست داده و از صفحه رادار ناپدوم کنتريبا ت ش رااعت بعد از پرواز ناگھان ارتباطک سي حدود اما

  .می شود

 بينند؟ پس چرا تصويری از اين ھواپيما در دست نيست؟ در حالی که   ھا ھمه چيز را روی زمين نمی مگر ماھواره

، توان گرفتن ئی، روسی و اروپاامريکائیده ماھواره .  گيرند  از کل زمين میئیھا ھا ھر روزه عکس  ماھواره 

 چرخند، و   ھر يک و نيم ساعت، يک بار به دور کره زمين میھر کدام از آن ھا تقريباً .  را دارندئی ھا چنين عکس

  . گيرند در حين عبور، از نواری به پھنای چند صد کيلومتر عکس می

 ھای جاسوسی دارد که زمين را  ای از ماھواره ، شبکه گسترده ) NRO( اياالت متحده ئیلی شناسااداره مھم چنين 

   . از ھواپيمای سقوط کرده گرفته باشندئی ھا دھند و ممکن است عکس پوشش می 
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 به قدری بزرگ است که نمی توان مدعی شد در گوشه ای ناپديد شده ٧٧٧نگ ئيبه عالوه کارشناسان معتقدند بو

 مايل دورتر از مسير پروازی اش گرفته شده اما ھيچ ١٠٠اشد بنابراين، با توجه به اين که ردی از اين ھواپيما ب

   .اثری از اين ھواپيما پيدا نشده و در نتيجه به يک معمای پيچيده قرن تبديل شده است

خت است؟ چطور ممکن است که ، پيدا کردن يک ھواپيما به اين بزرگی، اين قدر س٢١ی قرن ئ چرا در دنيای شبکه 

  گم شود؟ ني سرنش٢٣٩با » ٢٠٠ - ٧٧٧«نگ ينوع بوئ از ئیچيزی به بزرگی ھواپيما

  

   اسرائيل به غزهۀحمل

 و ئیدر حمالت ھوا. ، حمالت ھمه جانبه ای را عليه نوار غزه آغاز کرده است٢٠١۴ جوالی ٨اسرائيل از روز 

فلسطينی جان خود را از دست داده اند، ھزاران نفر زخمی شده اند زمينی و دريای نيروھای مسلح اسرانيل، صدھا 

 کرده است که بيش تر کشته شدگان حمالت اخير در تأئيدسازمان ملل متحد، . و صدھا ھزار نفر نيز آواره شده اند

  . اند غزه، غيرنظامی بوده

 جمع سربازان فراخوانده شده طی  ھزار نيروی ذخيره ديگر،١٨شنبه گذشته با فراخواندن ارتش اسرائيل روز پنج

  . ھزار نفر رساند۶۵ روز گذشته را به ١٠

در پی ده روز حمالت حماس از زمين، ھوا و دريا، و پس از رد مکرر «:  ای گفت وزارت دفاع اسرائيل در بيانيه

 غزه شروع پيشنھادھا برای کاستن از وخامت اوضاع توسط اين گروه، وزارت دفاع يک عمليات زمينی را در نوار

  ».کرده است

 ئیای و بمباران ھوا ، ھدف شديدترين گلوله باران توپخانه ٢٠١۴ جوالی ١٩مناطقی از نوار غزه از شنبه شب 

  .اند ارتش اسرائيل از آغاز حمالت در حدود دو ھفته پيش قرار گرفته 

ه شب و ر تمام طول شنب شجاعيه در شرق غزه دۀسی فارسی به منطقه، محل بی به گزارش خبرنگار اعزامی بی

 نفر در اين حمالت ۴٠ی اسرائيل بوده و دست کم ئ ترين حمالت توپخانه   زير سنگين جوالی ٢٠شنبه، صبح يک

 . اند کشته و صدھا نفر زخمی شده

 دھد که به دليل محدوديت دسترسی امدادگران و  تصاويری که از اين منطقه منشتر شده اجسادی را نشان می

 .شود  اجساد زنان و کودکان ھم در اين تصاوير ديده می .اند  در خيابان رھا شده ھا آمبوالنس 

 گويد ساکنان شجاعيه از شنبه شب و با تشديد حمالت اسرائيل،  سی به غزه می بی يوالندا ِکل، خبرنگار اعزامی بی

 .شان ھستند  ۀ و محل زده و ھراسان در حال فرار از خانه وحشت 

تر رفت که   نفر فرا۵١٨ گويند که شمار کشته شدگان فلسطينی در نوار غزه از مرز  ر غزه مین بھداشتی دمسؤوال

 .  نفر از آن ھا کودک ھستند١٠٠دست کم 

ھای عزالدين   گردان . اند  از جمله دو غيرنظامی ھم در حمالت راکتی از مناطق فلسطينی کشته شدهیھفت اسرائيل

 التفاح در شرق شھر ۀ سرباز اسرائيلی را در يک کمين در محل١۴ردند که ، اعالم کجوالی ٢٠شنبه قسام صبح يک

 . غزه کشته اند

فوزی برھوم، . رو خواھد شده  زمينی اسرائيل به غزه با شکست روبۀخالد مشعل، رھبر حماس، ادعا کرده که حمل

 ئی روياروۀ بوده و ما آماد زمينی به غزه يک اقدام نسنجيدهۀآغاز حمل«: از سخن گويان حماس روز پنج شنبه گفت

  ».بيش تر از يک شاليط خواھد بود) اين بار(با آن ھستيم، 
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 اين ۀمردم زجر کشيد. رو شده استه  اسرائيل روبئی نيروی ھواۀبه اين ترتيب، غزه بار ديگر با حمالت وحشيان

 ۀوھای اسرائيلی در منطققبل از اين نيز، نير. منطقه، ھم از حمالت اسرائيل و ھم سرکوب ھای حماس در رنجند

 باختری، به خانه ھای فلسطينيان يورش برده و در برخی موارد خانه ھا را با خاک يک سان کرده اند، ۀاشغالی کران

  .جوانان ناپديد می شوند و فعالين سياسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند

، سيصد فلسطينی در روستای دير ٨١٩۴در سال . ت شده استأسيسل با جنگ و سرکوب و ترور ئيحاکميت اسرا

  .ياسين توسط ارگون، يکی از گروه ھای شبه نظامی تروريست اسرائيلی، قتل عام شدند

. اين حکومت، متکی به يک ھويت دينی خاص است. حکومت اسرائيل، يک حکومت نژاد پرست و نظامی است

. ن مستقيم در عمليات تروريستی عليه فلسطينيان بوده اندلی، شرکت کنندگائيبسياری از رھبران سياسی ارشد اسرا

. ، يکی از اعضای رھبری گروه ترويستی ارگون بوده است٨٣١٩ تا ١٩٧٧مناخيم بگين، نخست وزير سال ھای 

يت حمله به لبنان و قتل عام در اردوگاه ھای پناھندگان مسؤول، ٢٨١٩او و وزير دفاعش آريل شارون قبل از سال 

 نخست وزير بود و امروز ھم اين سياست جنگ ٢٠٠۵ تا ٢٠٠۴شارون در سال . يال را به عھده داشتندصبرا و شت

  . رھبران ديگر ادامه داردۀطلبانه به وسيل

ھدف اين نسل کشی بر پايه . توصيف کرد»  نسل کشی خزندهۀپروژ«جان پيلجر، روزنامه نگار، اين موقعيت را 

  .اسرائيل است) دی ان ای(حال حاضر قسمتی از ژن ھای وجود اسرائيل ساخته شده و در 

، در مورد ٢٠٠۴ اورشليم پست در سال ۀ ملی دفاع نظامی، در مصاحبه ای با روزنامۀس دانشکدئيآرنون سوفر، ر

 ميليون نفر در جای بسته ای شبيه غزه زندگی می کنند، آن جا به طرف يک ۵/٢ھنگامی که «:  غزه گفتۀمحاصر

اين به طرف جنگ ... ھد رفت، اين افراد به حيوانات بزرگ تری از امروز تبديل می شوند انسانی خواۀفاجع

خوب اگر ما می خواھيم زنده بمانيم، بايد بکشيم و بکشيم و بکشيم، تمام روز، ھر . وحشتناکی خواھد رفت

  ».اگر ما آدم نکشيم خودمان از بين می رويم....روز

ئيل به غزه، سازمان ھای سوسياليستی و آزادی خواه اسرائيلی، عليه  اسراۀ ھمه جانبۀدر اوج بحران و حمل

  .تصميمات ارتش و دولت اسرائيل دست به اعتراض و تظاھرات زدند

شنبه شب بيست و ششم تير ماه، در حالی که ارتش اسرائيل از آغاز عمليات زمينی در شمال غزه خبر داد، پنج

المقدس رفتند تا اعتراض خود را به اين   آويو و بيت   ھای مرکزی تل صدھا نفر از نيروھای چپ اسرائيل به ميدان

 .تصميم بيان کنند

 ھا، چندمين تجمع اعتراضی مخالفان جنگ در اسرائيل از آغاز عملياتی است که ارتش اين کشور نام  ئیاين گردھما

 .است را برای آن انتخاب کرده»  استوارۀصخر«

شنبه شب، سربازان  کننده در تظاھرات پنج ھای شرکت يل، بسياری از اسرائيلی ھای اسرائ  گزارش رسانه ۀبر پاي

 . اند ھای جنگی گذشته بوده کننده در بحران   شرکت ۀذخير

 احتياط، در غزه خدمت کرده بودند ولی ۀ ھاآرتص اسرائيلی، گزارش داد که برخی از اين سربازان دورۀروزنام

 سال پس از ترک کامل اين باريکه از سوی ٩نظام اسرائيل به غزه،  ه حال از احتمال بازگشت نيروھای پياد

 . اند اسرائيل، نگران شده

ھا، ارتش اسرائيل، پی در  در طول سال «: گويان اين تظاھرکنندگان به ھاآرتص گفتيھودا شائول، يکی از سخن

حل نشده است؛ ) ھرھای اسرائيلیحمالت راکتی به ش(پی، به عمليات نظامی در نوار غزه دست زده ولی اين مشکل 

 ».رو، دست يابی به يک راھکار سياسی بر اعمال زور برتری دارد از اين 
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گرايان  اما تظاھرات نيروھای آزادی خواه و سوسياليست اسرائيلی و مخالفان جنگ با زدوخورد از سوی راست 

، نمايندگان پيشين پارلمان اسرائيل، »یميخائيل بن آر«و » ايتامار بن گبير« ھاآرتص، ۀنوشت  به .رو شده روب

چرا در اوج بحران جنگی و حمالت راکتی «گرايان، اعتراض کردند که  ، با رسيدن به محل تجمع چپ »کنِِست«

 » شود؟ گسترده از غزه به اسرائيل، عليه ارتش سخن گفته می

زيکی و مکش ف جدی کشۀ به صحنگرايان که پرچم اسرائيل را در دست داشتند، بسيار زود جنگ طلبان و راست 

 .لفظی ميان آن ھا با مخالفان جنگ مبدل شد

در مرکز » ھبيما«روی تئاتر  اکنون چند شب پی در پی است که تجمع اعتراضی نيروھای چپ در ميدان روبه

 .رو شده استه آويو، با خشم راست گرايان حامی جنگ روب تل

آويو نيز که کارگران عرب  در تل» روچيلد« ھای اطراف بلوار  گرايان عليه رستوران به گزارش ھاآرتص، راست 

 .زيکی نيز کشيده شدظاھرات کردند و کار حتی به جدل فکنند، ت بسياری در آن کار می 

گرايان اسرائيل شھرت دارد، بر اين اساس به گزارش   ھا و چپ  آويو به شھر بزرگ محل زندگی اکثريت الئيک تل

شنبه شب، پس از اعالم خبر ورود نيروھای المقدس، نيز پنج ن ساکن بيت ماری از شھرونداھای اسرائيل، ش رسانه 

 .زمينی ارتش به کارزار غزه، درصدد ابراز مخالفت با آن برآمدند

 اسرائيل نيز که در روزھای آينده از اين مقام ۀ سال٩٣س جمھوری ئي گويند شيمون پرز، ر ھای اسرائيل می رسانه 

 . سياست نداردۀاما او ديگر قدرت چندانی در صحن.  با عمليات زمينی ارتش در غزه مخالف بود رود، کنار می

 ١٩۶٧اسرائيل، به طور مداوم برای اشغال بيش تر زمين ھای فلسطينيان به حمالت آشکار دست زده و در سال 

  .ردن و سوريه رفت سينا، و بلندی ھای جوالن به جنگ با مصر، اۀل بر نوار غزه، شبه جزيروبرای کنتر

 اسرائيلی ۀ شان به وسيلۀ که خانئی تصويب کرد که می گويد فلسطينی ھا٢٠١٢مجلس اسرائيل قانونی را در سال 

  . بولدوزر را ھم بپردازندۀ ويرانی به وسيلۀھا ويران می شود، بايد ھزين

 ١۵٠٠ای برای حدود  سال جاری ميالدی، شرکت ساخت و ساز و وزارت مسکن اسرائيل مناقصه جوندر ماه 

 دستگاه از اين خانه ھا در شرق اورشليم، پايتخت سمبليک ۵۶٠ باختری صادر کرد که ۀواحد مسکونی در کران

  .فلسطين بود

بر پا کرده و اين پست ھای بازرسی روزانه زندگی » ايست بازرسی نظامی«اسرائيل در بيش تر مناطق فلسطين 

ين، ھر فلسطينی برای رفت و برگشت به کار و مدرسه و محل کارشان با تحقير بنابرا. ل می کندو کنتر رافلسطينيان

  .رو ھستنده  نيروھای اسرائيلی روبۀروزان

 خاورميانه ۀ، از اسرائيل به عنوان پايگاھی در راستای منافع اقتصادی، سياسی و نظامی در منطقامريکاحاکميت 

 ٣ امريکاھر سال . ستامريکاک ھای اقتصادی و نظامی  کمۀاسرائيل بزرگ ترين دريافت کنند. حفاظت می کند

.  استامريکارات و جمھوری خواه کاين سياست ھر دو حزب دمو. ر کمک به اسرائيل ارائه می کندالميليارد د

  . اسرائيل، ھم چنين متحد بسياری از کشورھای غربی است

مواره از مردم دو کشور قربانی گرفته اند و در واقع تروريسم اسالمی حماس و تروريسم دولتی اسرائيل، تاکنون ھ

 نيروھای خود را از سرزمين ھای فلسطينی خارج ۀبی ترديد تا روزی که حکومت اسرائيل ھم. ھنوز ھم می گيرند

سفانه اين درگيری ھا و جنگ ھا ادامه خواھد أ سرنوشت مردم اين کشور را به رسميت نشناسد متتعييننکند و حق 

 به دست خويش رقم بزنند و بی ترديد مردم اسرائيل نيز طين است که سرنوشت شان را مستقيماً حق مردم فلس. يافت

  .ھمين حق را دارند
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  عراق

.  غيرنظامی عراقی کشته شده اند۵۵٧۶سازمان ملل متحد روز جمعه اعالم کرد در سال جاری ميالدی، دست کم 

سنی اسالم گرا شھر فلوجه در استان غربی انبار را  نيز که شورشيان جنوریگزارش سازمان ملل می گويد از ماه 

  . نفر را مجروح کرده اند١١۶۶۵تصرف کردند دست کم 

 ١۵٣١ در عراق کشته شدند، جون نفری که در ماه ٢۴٠٠سازمان ملل اوايل ماه جاری ميالدی اعالم کرد از ميان 

  .نفر غيرنظامی بودند

يان را اعدام کرده اند و عليه زنان و دختران مرتکب خشونت سازمان ملل متحد می گويد شورشيان سنی غيرنظام

کودکان .  و اقدام به ترور سياست مداران و رھبران مذھبی کرده اندئیجنسی شده اند، آنان ھم چنين دست به آدم ربا

  .از جمله قربانيان اين گروه بوده اند

ه به دولت به اعدام ھای فراقانونی زندانيان و گزارش سازمان ملل متحد، ھم چنين می گويد نيروھای دولتی و وابست

  .اين گزارش اقدام نيروھای دولتی را جنايت جنگی احتمالی خوانده است. بازداشت شدگان دست زدند

  . آنھا را محدود کرده استتأئيدسازمان ملل می گويد وخيم شدن شرايط امنيتی در عراق نظارت بر حوادث و 

  . ھزار نفر در عراق جابه جا شده اند٢٠٠ ميليون و ١ گذشته از زمان آغاز خشونت ھا در ماه

» دولت اسالمی« نام خود را به که اخيراً ) دولت اسالمی عراق و شام(» داعش«ماه گذشته ميالدی، گروه موسوم به 

  . داده، بخش ھای وسيعی از شمال عراق از جمله موصل، دومين شھر بزرگ عراق را تصرف کردندتغيير

 با انتشار بيانيه ای از ٢٠١۴-٧- ١٨ل دارد، بعد از ظھر جمعه و اکنون شھر موصل عراق را در کنترداعش كه ھم

 به گزارش خبرگزاری فرانسه، .مسيحيان اين شھر خواست تا برای نجات خود يا اسالم بياورند و يا جزيه بپردازند

سط اعضای اين گروه ميان مردم موصل و  گذشته، توۀ بيانيه ای پس از پايان نماز روز جمع  داعش به صورت پيام

  . آن منتشر شده استۀحوم

 پرداخت جزيه يا مسلمان شدن، يکی را ۀ ساعت به مسيحيان موصل مھلت داده تا از ميان دو گزين٢۴داعش فقط 

 يا اسالم   اين گروه تروريستی اسالمی، ھم چنين به مسيحيان ھشدار داده که اگر از پرداخت جزيه.انتخاب کنند

  .آوردن سر باز زنند کشته خواھند شد

بنا بر اين گزارش به نقل از اسقف مسيحيان کلدانی، پس از انتشار بيانيه داعش که از طريق بلندگوھای مساجد 

  .موصل خوانده شد، تعداد زيادی از مسيحيان اين شھر خانه ھای خود را رھا کرده و به مناطق ديگری پناه بردند

ران مذھبی مسيحيان کلدانی در تماس با خبرگزاری فرانسه گفته است که برای اولين بار لوئيس ساکو يکی از رھب

 کليسا در موصل وجود ٣٠بيش از «: او افزود. در تاريخ عراق شھر موصل به اين شکل از مسيحيان خالی می شود

  ». سال پيش بر می گردد١۵٠٠دارد که تاريخ آن ھا به 

 خالفت اسالمی کرده تالش می کند مناطق تحت تصرف خود در شمال و شرق ئیگروه دولت اسالمی که اعالم برپا

  .سوريه را به مناطق تحت تصرف خود در شمال و غرب عراق، وصل کند

  

  سوريه

که سومين شھر ) عين العرب(نيروھای داعش شھر کوبانی . داعش، در تالش است کردستان سوريه را تسخير کند

  .محاصره کرده اندبزرگ کرد نشين سوريه است را، 
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من مدير ديده بان حقوق بشر سوريه می گويد که اين يک نبرد سرنوشت ساز برای کردھا است چرا حرامی عبدالر

توسط نيروھای دولت اسالمی، اين گروه با سرعت بيش تری به سمت ) کوبانی(که در صورت تصرف عين العرب 

  .شرق و ديگر مناطق کرد ھم چون حسکه حرکت خواھد کرد

 شبه ٨٠٠به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مختلف از جمله ديده بان حقوق بشر سوريه، دست کم 

 بنا بر اين . نظامی کرد برای کمک در دور راندن نيروھای داعش از محيط شھر کوبانی، به سوريه رفته اند

 اين حزب .ک پاسخ گفتند.ک. به پگزارش، شبه نظاميان کرد به فراخوان حزب دموکرات کارگران ترکيه موسوم

  . در سوريه و ايران داردئیکه فعاليتش در ترکيه ممنوع است، شاخه ھا

   .ساکنان شھر کوبانی می گويند که مردم اين شھر از شبه نظاميان کرد، با ھلھله، رقص و پايکوبی استقبال کردند

گزارش خبرگزاری فرانسه افزوده .  استشھر کوبانی سومين شھر بزرگ کرد در سوريه پس از قامشلی و عفرين

تصرف کوبانی يا ھمان .  احتمالی نيروھای داعش به شھر آماده می کنندۀکه شبه نظاميان کرد خود را برای حمل

عين العرب توسط گروه داعش باعث می شود اين گروه مناطق تحت تصرف خود در مرزھای سوريه و ترکيه را، 

ھا تن از کردھای ترکيه، برای کمک به کردھای سوريه در مقابل داعش، به اين تاکنون صد. به يکديگر متصل کند

شت اما ين و رھبران کردستان سوريه دامسؤوله انتقادی می توان به چدر حال حاضر جدا از اين که . اندمنطقه رفته 

  !کردخواھی و سکوالريسم در منطقه است نبايد لحظه ای درنگ ع آزاديفدر دفاع از آن ھا که به ن

گروه ناظران حقوق بشر سوريه که مرکز .  دھد حمالت خود را به شرق سوريه ادامه می) داعش(» دولت اسالمی«

 ھای جھادی قرار گرفته  ل تروريستو سوم خاک اين کشور زير کنتر آن در بريتانياست اعالم کرده که تاکنون يک

  .است

موفق شدند شھر » دولت اسالمی«ھای  روريست  گروه ناظران حقوق بشر سوريه، چند روز پيش تۀبه گفت

 .ژيک ديرالزور را در سوريه تصرف کننديسترات

تنھا بخش . اند را نيز تصرف کرده » ديرالزور«نيروھای اين گروه به اين ترتيب بيش تر مناطق استانی به ھمين نام 

دولت «. سوريه قرار داردھای کوچکی و از جمله فرودگاه نظامی ديرالزور ھنوز در دست نيروھای ارتش  

 .ل خود داردودر عراق نيز بخش ھای وسيعی را زير کنتر» اسالمی

آن ھا . را در استان حمص به تصرف خود درآورند» شار«داعشی ھا روز جمعه گذشته، موفق شدند منطقه گازی 

 .ه گازی را کشتند نفر سرباز، نگھبان و کارکنان اين منطق٢٧٠در جريان حمله برای تسخير اين منطقه گازی 

ژيک مستقر در نيويورک است در ي خدمات اطالعات امنيتی و ستراتۀمؤسس که يک Soufan Groupسوفان گروه 

 ھزار ستيزه جوی خارجی از ١٢در جنگ سه ساله در سوريه تاکنون بيش از «: تازه ترين گزارش خود اعالم کرد

  ». اند رده نفر از کشورھای غربی مشارکت ک٢۵٠٠ کشور از جمله ٨١

، کانادا، استراليا و نيوزيلند به امريکاطبق اين گزارش، جنگ جويان خارجی از کشورھای مختلف اتحاديه اروپا، 

  .جنگ در سوريه پيوسته اند

 نفر نيز از عربستان سعودی در اين ٢۵٠٠نمارک و  نفر از د١٠٠ نفر از انگليس،۴٠٠، ستيزه جو از فرانسه٧٠٠

اين ستيزه جويان به گروه ھای تندرو و افراطی تکفيری مانند گروه تروريستی . ه رفته اندمدت برای جنگ به سوري

 بدون  ميالدی تقريباً ٢٠١١تعداد ستيزه جويانی که برای جنگ به سوريه رفته اند نسبت به سال . داعش پيوسته اند

 جنگ به سوريه عزيمت کرده اند، تعداد قابل توجھی ستيزه جو نيز از قفقاز شمالی روسيه برای.  بوده استتغيير
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اکثر اين ستيزه جويان جوان و مرد بوده و . ولی اکثر اين افراد از کشورھای عربی برای جنگ به سوريه رفته اند

  . البته تعداد قابل توجھی زن نيز در بين آن ھا ديده می شود

ن ستيزه جويان پس از پايان جنگ  است که ايمسأله جھانی به شدت نگران اين ۀجامع: در اين گزارش آمده است

  .سوريه چه خواھند کرد

 شمار قابل توجه ستيزه جويانی ۀ مشھور سوفان در بارۀمؤسسانتشار آمار تکان دھنده از جانب غربی ھا از جمله 

 بازگشت آن ھا به کشورھای متبوع ۀ که در بارئیويژه ھشدارھاه که مشغول جنگ با دولت قانونی سوريه ھستند و ب

 است که ھمان گونه که دولت سوريه نيز بارھا اعالم کرده، اين مردم مسأله اين ۀ داده می شود، نشان دھندخود

 ۀسوريه نيستند که با دولت در جنگ ھستند بلکه اين گروه ھای تروريستی افراطی ھستند که با پشتيبانی ھمه جانب

   .ه ھستندسوريغربی ھا و متحدان عرب شان، کماکان مشغول آتش افروزی در 

 ميليون ۵٠٠ اين کشور درخواست ۀ از کنگرامريکاس جمھور ئيدر اين راستا به تازگی اعالم شد که بارک اوباما ر

 ھا ادعا می کنند که اين کمک ھا امريکائیھر چند که . ر برای کمک به گروه ھای مخالف در سوريه کرده استالد

ه می شود، ولی واقعيت اين است که کمک ھا و محموله ھای در اختيار گروه ھای ھمسو با غرب در سوريه گذاشت

.  در اختيار گروه ھای تروريستی تکفيری قرار می گيردتسليحاتی که غربی ھا به سوريه ارسال می کنند نھايتاً 

 ، تالش می ٢-ويژيک آن يعنی انگليس با بی ثمر ماندن مذاکرات ژنيسترات و متحد امريکاگفتنی است غرب به ويژه 

 سنتی خود يعنی افزايش فشار بر دولت سوريه از يک طرف و تقويت مخالفان از طريق ستراتيژیند تا بار ديگر کن

  .اعطای انواع کمک ھای مالی و تسليحاتی را دنبال کنند

 و انتخاب مجدد بشار ٢٠١۴ به ويژه پس از برگزاری نمايش انتخابات رياست جمھوری سوريه در سال مسألهاين 

 به رياست جمھوری سوريه بار ديگر مورد توجه افکار عمومی جھان قرار گرفته ءدرصد آرا» ٨٩«ا اسد جانی ب

 و متحدين غربی و عربی امريکا ستراتيژی آن، ۀدر واقع پس از آغاز جنگ داخلی در سوريه و گسترش دامن. است

ران؛، حزب هللا لبنان، اش در قبال سوريه از يک سو و حکومت بشار اسد و حاميانش چون حکومت اسالمی اي

  . از سوی ديگر، ھر چه بيش تر به قربانی شدن مردم اين کشور منجر شده است.. روسيه، چين و

 بازگشت اين جنگ جويان از سوريه و پيامدھای بازگشت آن ھا به ويژه به اصطالح جھادی ۀمسألاز سوی ديگر، 

کی را فرا روی مقامات اطالعاتی و امنيتی غربی و  بايد شبح ترسناھای غربی به کشورھای متبوع شان، قاعدتاً 

 وجود ئیدر حال حاضر در گروه ھای تروريستی تکفيری در سوريه صدھا نفر از اتباع اروپا. جامعه قرار دھد

می توان پيش بينی کرد که با آموزش ھای ايدئولوژيک و نظامی که اين افراد در سوريه دريافت می کنند، . دارند

  .گشت به کشور ھای خود می توانند خطرات امنيتی زيادی را ايجاد کنند در بازمسلماً 

  

  افغانستان

افغانستان پس از برگزاری دور دوم . تروريسم دولتی و غيردولتی قربانيان بی شماری از مردم افغاستان گرفته است

  .انتخابات رياست جمھوری روزھای پر تلفات و نا آرامی را پشت سر گذاشته است

 نفر کشته و ده ھا نفر ديگر ٨٩ ولسوالی ارگون واليت پکتيکا، دست کم در يک عمليات بمب گذاری در اخيراً 

  . ھا، مرکز خريد و مسجدی ھم در اين رويداد تخريب شدند  بازار ولسوالی و فروشگاه.زخمی شدند
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به او  محل برای سفر  حامد کرزی برای آماده ساختنۀ، گروھی از محافظان ويژ]سرطان[ تير ماه٢۶شنبه روز پنج

مواجه شدند که در اثر آن،  رفتند در مسير واليت پکتيکا در ولسوالی زرمت پکتيا با کمين گروه طالبان ارگون می 

 .چھار محافظ کرزی زخمی شدند

 ۀسی گفت که اجاز بی يک خبرنگار محلی در واليت پکتيا به بی. سفر کرزی به واليت پکتيکا از پيش اعالم نشده بود

 . ھای قربانيان اين رويداد داده نشده است س جمھوری افغانستان با خانوادهئيرکت در مراسم ديدار رش

، ساعت حدود چھار و نيم صبح به وقت محلی با انفجار يک ]سرطان[ تير٢۶شنبه، حمله به فرودگاه کابل روز پنج

 شد و پس از حدود پنج ساعت ليس آغازو پانزدھم پۀ قصبه مربوط به حوزۀخودرو بمب گذاری شده در ساح

  .درگيری با کشته شدن آخرين فرد مھاجم خاتمه يافت

  سی گفت که در پايان درگيری، شش مھاجم که به زبان اردو حرف می بی  به بیداخلهصديق صديقی سخنگوی وزارت

 .يت اين حمله را برعھده گرفته استمسؤول طالبان .زدند کشته شدند

 گذشته ۀ کابل اصابت کرد و ھفتئی به ميدان ھواراکتروز گذشته نيز دو . اه کابل نيستاين نخستين حمله به فرودگ

 . قرار گرفتراکتی ۀنيز فرودگاه کابل ھدف حمل

 و راکت بارھا ھدف شليک ،المللی کابل از بزرگ ترين فرودگاه ھای افغانستان است که پيش تر نيز فرودگاه بين

حمالت باعث نگرانی در مورد امنيت پروازھا و حفاظت از مھم ترين اين . حمالت مسلحانه قرار گرفته است

 .فرودگاه افغانستان شده است

 ھا نفر  گذاری شده در يک بازار محلی در پکتيکا در جنوب شرق افغانستان ده  انفجار يک خودروی بمب ۀدر نتيج

فتر رياست جمھوری و فرمانده پليس  نفر اعالم کرده اما د٨٩ارتش افغانستان شمار کشته شدگان را . کشته شدند

  .اند  نفر خبر داده۴٠پکتيکا از کشته شدن حدود 

 ٩:۴٠، حوالی ساعت ]سرطان[ان تير٢٤ شنبه  کرد که اين انفجار صبح روز، سه وزارت دفاع افغانستان اعالم 

 .دقيقه به وقت محلی در ولسوالی ارگون واليت پکتيکا رخ داد

 جسدی که از زير آوار بيرون آورده ٨٩سی گفت که بيش تر  بی زارت دفاع به بیژنرال ظاھر عظيمی، سخنگوی و

 .اند  نفر ھم زخمی شده۴٢اند و به گفته او  اند، زنان و کودکان بوده شده

 وزيرستان پاکستان، برای نيروھای امنيتی افغان حادثه غيرمنتظره ۀ امروز در اين ولسوالی مرزی با منطقۀحمل

 . که در پاکستان مستقر است، در اين منطقه فعاليت داردشبکه حقانی. نبود

 حقانی برای ھدف قرار دادن مقامات در اين ۀ فراوانی از سوی شبکۀ ھای بمب گذاری شد خودروھا و کاميون

 . ھا خنثی شده و به ھدف نرسيده اند  ھای اخير بيش تر اين طرح اما در سال. واليت استفاده شده

 روز سه شنبه يک بار ديگر نشان داد که چقدر زندگی روزانه در اين کشور در ۀن، حملبرای غيرنظاميان افغا

بازار ارگون که زمانی بازار پر از دکان ھا و رستوران ھا بود، اکنون به ويرانه تبديل . معرض خطر قرار دارد

 .شده و غرق خون است

ل مواد منفجره پيش از انفجار با سرعت زياد در  حامموتر ۀسی گفته اند که رانند بی شاھدان عينی به گزارشگر بی

 .داخل شھر رانندگی کرده و با چند تن تصادف کرده بود

را موتر دھد و راننده،   را به دليل نقض قوانين ترافيکی، مورد تعقيب قرار میموترليس اين و اين شاھدان پۀبه گفت

 .کند  رمضان آمده بودند، منفجر می در داخل يک بازار مزدحم که مشتريان زيادی برای خريداری عيد
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سی گفته اند که در گذشته مردم از کمبود نيروھای امنيتی  بی شماری از مردم محل به بالل سروری، گزارشگر بی

 .در ارگون شکايت کرده بودند

 . آيد اليت پکتيکا يکی از ولسوالی ھای امن اين واليت به حساب میو کيلومتری مرکز ۵٠ولسوالی ارگون در

  :در زير در ادامه با وقايع افغانستان، می توان به فجايع زير اشاره کرد

 غير ۴ليس و و سرباز پ۵ انتحاری، ٢٢حمله انتحاری گروھی در واليت قندھار منجر به کشته شدن : سرطان ١٨

  . نفر زخمی شدند١۶در اين حادثه . نظامی شد

 . غير نظامی شد١٢ سرباز خارجی و ۴حمله انتحاری در واليت پروان منجر به مرگ : سرطان١٧

 کرد،  انفجار بمب مغناطيسی در غرب کابل در تانکرھای که برای نيروھای خارجی سوخت منتقل می: تير ١٣

 . تانکر شد٣٠٠منجر به آتش گرفتن حدود 

ن  ارتش افغانستان و زخمی شدئی سرباز نيروی ھوا٨حمله انتحاری در شھر کابل باعث کشته شدن : سرطان ١١

 . نفر ديگر شد١۶

 انتحاری به جان معصوم استانکزی دبير شورای عالی صلح افغانستان منجر به مرگ يک ۀحمل: ]جوزا[خرداد ٣١

 .نفر شد

 نفر و ۶حمله انتحاری به جان عبدهللا عبدهللا نامزد انتخابات رياست جمھوری منجر به کشته شدن حد اقل : جوزا ١۶

 . نفر گرديد٢٢زخمی شدن 

...  

  

  ردستان عراقک

 ۀبه خصوص کردستان عراق در دو دھ.  کردستان عراق، جدی تر از گذشته مطرح شده استۀمسألاين روزھا 

گذشته، از استقالل نسبی برخوردار بود و به اين دليل ھم احزاب سياسی کردستان عراق و ھم مردم تا حدودی اين 

  . را تجربه کرده اندمسأله

بعد از جنگ جھانی اول و تشکيل عراق . طوالنی داردۀ عرب ھا در عراق سابقتنش در روابط ميان کردھا و  

جديد، حکومت مرکزی توافق با کردھا را نقض کرد و ارتش به کردستان حمله نمود، جمعيت بی شماری را کشتند، 

 عليه حکومت مرکزی در آن دوره، حتی. زخمی و زندانی کردند و بسياری از روستاھای آن ھا را نابود کردند

به اين ترتيب، شکاف عيمقی بين مردم کرد و حکومت مرکزی ايجاد .  استفاده کردئیيمياک مردم کردستان از سالح

  .شد و تا سرنگونی حکومت بعث ادامه يافت

 احزاب کردستان قدرت را  پرواز ممنوع اعالم شد و عمالً ۀ به عراق، منطقامريکا ئی، با حمالت ھوا١٩٩١در سال 

، حکومت عراق به رھبری ٢٠٠٣در سال  و متحدانش به عراقامريکابا ورود نيروھای زمينی . ندبه دست گرفت

صدام حسين سقوط کرد و کردھا در عين حالی که حکومت محلی خود را داشتند در تشکيل مرکزی نيز شرکت 

  . کردند و از آن تاريخ تاکنون اين وضعيت ادامه دارد

تاکنون .  نداردئیحلی کردستان به رسميت شناخته شده است اما عامل اجرادر قانون اساسی عراق، حقوق دولت م

  . زده استباز  عراق با قلدری، از اجرای مواد آن در رابطه با کردستان، سر ۀنوری مالکی، نخست وزير شيع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

ن اقليم مالکی، از فروش نفت اقليم کردستان عراق ممانعت به عمل آورده و مدت ھاست که از ارسال حقوق کارمندا

در چنين موقعيتی، کردھا حق دارند که در حد توان و ظرفيت خود از منابع طبيعی . کردستان جلوگيری کرده است

  .در اين جھت، روابط اقليم کردستان با ترکيه گسترش يافته است. شان، به خصوص گاز و نفت استفاده کنند

 روند صلح در خاورميانه کمک شايانی خواھد به نظر من، يک کردستان مستقل و يک فلسطين مستقل به تسريع

به عبارت ديگر، اگر به معنای واقعی مردم اين دو منطقه، به استقالل و آزادی نرسند بحث از صلح ماندگار . کرد

  . از ارعاب نخواھد داشتئیدر خاورميانه جا

 استقالل عراق چه موضعی ی در رابطه بائدر اين ميان، نبايد محدود به اين شد که دولت ھای غربی و منطقه 

 مردم کردستان ۀ و عزم و ارادءدارند؟ يا در صورت استقالل کردستان چه موضعی خواھند گرفت؟ بايد به آرا

زيرا مردم کردستان و در پيشاپيش ھمه کارگران و . یئمتوسل شد نه سياست ھای دولت ھای جھانی و منطقه 

نھا به منافع طبقاتی و اقتصادی و سياسی و نظامی خود فکر می کمونيست ھا، به خوبی می دانند که حکومت ھا، ت

  .کنند نه به منافع مردم کرد و غير کرد در منطقه و جھان

چرا که حکومت ھای اين سه .  به نفع مردم کردستان ايران، سوريه و ترکيه ھم استئیبه عالوه به نظرم اين جدا

ردم کرد کشورھايشان را بپذيرند و دست از سرکوب و تبعيض ند حقوق و خواسته ھا و مطالبات ماکشور، يا مجبور

  .آن ھا بردارند و يا اين که آن ھا نيز راه کردستان عراق را در پيش خواھند گرفت

اگر به تاريخ مراجعه کنيم به سادگی می بينيم که تاکنون حکومت ھای ايران، ترکيه، عراق و سوريه، طرح ھای 

از اين رو، در اين کشورھا کم تر .  درآورده اند و ھنوز ھم می آورندء اجراۀلھولناکی عليه مردم کرد به مرح

 کرد را می توان يافت که عزيزان خود را از دست نداده اند و يا تبعيد و تھديد، سرکوب و زندان و تبعيض ۀخانواد

  .را تجربه نکرده اند

التھاب خاورميانه، رنج ديده ترين و مبارز ترين  پر ۀبه اين ترتيب می توان گفت مردم فلسطين و مردم کرد در منطق

 آن ھا، ۀو حق طلب ترين مردمانی ھستند که حمايت از خواسته ھا و مطالبات و مبارزات حق طلبانه و عادالن

  . حمايت از انسانيت است

دم کرد اکنون که يک فرصت تاريخی در عراق به وجود آمده است بايد استقالل اين منطقه را به آرای عمومی مر

چرا که ھم اکنون حکومت مرکزی عراق قدرت چندانی ندارد بنابراين، . گذاشت و به نتايج آن نيز احترام گذاشت

به . دن بھره گيرشان سرنوشت تعيينمردم کردستان بايد از اين شرايط در بھبود موقعيت خود و رسيدن به حق 

اين استقالل به . ل يک دولت مستقل آماده استخصوص شرايط کردستان عراق، از ھر نظر تا حدودی برای تشکي

در چنين روندی سياست ھا و احساسات ناسيوناليستی . نفع مردم عراق از جمله نيروھای کارگری کمونيستی است

  . طبقاتی خواھد دادۀجای خود را به مبارز

  

  ايران

سرکوب و .  خود ھستندۀمر نيازھای روزتأميندر حکومت اسالمی ايران، حتی اکثريت شھروندان کشور نگران 

ين شرايطی، اين حکومت، از ندر چ. تھديد، شالق و سنگسار، زندان و اعدام نيز در ايران، نفس گير شده است

، ...موضع ارتجاعی و تروريستی و ماجراجويانه در امور داخلی سوريه و لبنان و فلسطين و عراق و افغاستان و

  .نيز دخالت دارد
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 ھزار پرسنل ٨٢ئمشھر، سوادکوه و جويبار در مجلس شورای اسالمی از عدم دريافت حقوق  قاۀبرای نمونه نمايند

 ٢٩در جلسه علنی » پور خنکداری کمال علی« به گزارش خبرنگار ايلنا، . ماه اخير خبر داد٣صنعت فوالد در 

 ھای سياسی  ه فعاليت احزاب و گروۀ رسيدگی به طرح نحوۀ مجلس شورای اسالمی در جريان ادام١٣٩٣ سرطان

  . اند  ھزار نفر از کارکنان صنعت فوالد سه ماه است که حقوق دريافت نکرده٨٢: در اخطاری گفت

کنيد و ما سه ماه است که حقوق دريافت   می کنند شما در خصوص احزاب بحث می سؤالمردم از ما : او افزود

 بنابراين، با تشديد بحران اقتصادی . اند ت نکرده ھزار نفر حقوق درياف٨ ما نيز ۀ ايم، ضمن اين که در منطق نکرده

 .در ايران، سياست سرکوب و ارعاب حکومت نيز تشديد شده است

 در رابطه با حضور پاسدار قاسمی فرمانده سپاه قدس حکومت ئیپس از اين که در رسانه ھای مختلف گزارش ھا

س شورای امنيت ئيی شيعه نشين، منتشر شد ر نيروی اين سپاه در بغداد و شھرھا٢٠٠٠اسالمی در عراق و حدود 

  . ملی حکومت اسالمی نيز به اين کشور رفت

به گزارش ايرنا، علی شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی حکومت اسالمی ايران، با بيان اين که ناامنی ھا در 

بر اساس «: ت مردم منطقه شده، گفئی سوخت و مواد غذاتأمينشمال غرب عراق، موجب بروز مشکالت در 

 مورد نياز اين کشور ئیدرخواست دولت عراق و در چارچوب قراردادھای اقتصادی فی مابين سوخت و مواد غذا

  ». خواھيم کردتأمينرا 

، در پايان سفر رسمی به ١٣٩٣ تير ٢٨شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ملی حکومت اسالمی ايران، روز شنبه 

رايزنی ھای انجام شده با مراجع عظام «: ات اين سفر پرداخت و گفتئيريح جز با ايرنا، به تشمصاحبهعراق در 

 کننده در ادراک مشترک تعيين تأثيرتقليد، مقامات دولتی و رھبران احزاب و گروه ھای سياسی و مذھبی اين کشور 

  .ی به دنبال داشتئنسبت به تھديدات و ضرورت ھای سياسی و امنيتی در سطح دوجانبه و منطقه 

 اصلی دولت برای پيگيری برنامه مشکل سال گذشته به عنوان ١٠و از ناامنی ھای ايجاد شده در کشور عراق، طی ا

اولين اولويت دولت و مردم عراق ازميان بردن تھديدات «: ھای اقتصادی و رفاھی پايدار نام برد و اظھار کرد

  ».ر استامنيتی به منظور ايجاد رونق اقتصادی و رفاه عمومی در اين کشو

او، در جريان سفر به عراق که امروز پايان يافت، با مراجع عظام تقليد از جمله آيت هللا سيستانی، نخست وزير، 

س مجلس اعالی اسالمی ئيس حزب اسالمی، رئيس فراکسيون ھمبستگی ملی در پارلمان، رئيمشاور امنيت ملی، ر

  . کردمذاکرهھبی عراق ديدار و و نيز گروھی از رھبران احزاب و جريان ھای سياسی و مذ

به اين ترتيب، حکومت اسالمی ھم چون سوريه در تحوالت عراق نقش مستقيم تروريستی دارد و از گروه ھای 

  .س ھمه دولت نوری مالکی در مقابل گروه ھای تروريستی سنی و غيره دفاع می کندأتروريستی شيعه و در ر

 سوريه و عراق فرو رفته به طوری که بحران سياست خارجی امروز  در بحرانحکومت اسالمی، مستقيماً در واقع 

  .به نقطه ای پرمخاطره رسيده است

 ميليونی را به ٧٨در چنين شرايطی، بحران و بی ثباتی سياسی کشور و جنگ قدرت باندھای حاکميت اکنون جامعه 

يز بيش از ھر زمان ديگری مردم  رسانده است که بحران ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی، بحران خارجی نئیجا

  .رو ساخته استه ايران را با مخاطراتی بزرگ روب

به مسخره گرفته و ادعا » ورق پاره ھای بی ارزش«اکنون خالف گذشته که قطعنامه ھای تحريم ايران به عنوان 

عوامل اصلی مشکالت ی بر ايران ندارد، از زبان سران و مقامات حاکميت به عنوان تأثيرمی شد اين تحريم ھا ھيچ 

 و اروپا بيش از ھر زمان ديگری ايران را دچار انزوا کرده و راه را برای امريکاامروز . اقتصادی معرفی می شود
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اکنون سران حکومت اسالمی، بيش از پيش بر سر دوراھی خطرناک . اقدامات بعدی عليه کشور ھموارتر ساخته اند

  . قرار گرفته اندعقب نشينی و تسليم و يا ادامه ايستادگی

حکومت اسالمی ھرچند با اجرای سياست مشت آھنين، راه انداختن فضای رعب و وحشت علنی و رسمی، سعی 

ليسی، امنيتی و و در موضع ضعف و بن بست قرار دارد و سازوکارھای پقدرتمند نشان دھد اما عمالً را دارد خود 

ن جنبش ھای  ھا، روشنفکران، ھنرمندان و فعاالگ نويساختناق را بر جامعه حاکم ساخته است، مطبوعات و وبال

 و زندانی می کند، اما اين ھمه موجب رويگردانی و نفرت دين جنبش کارگری را تھدس ھمه فعاالأاجتماعی و در ر

  .ھرچه بيش تر از حاکميت شده است

  

  جمع بندی

 خاورميانه، درگير ۀ کشورھای منطقۀھم ھای جديد اقتصادی، سياسی و امنيتی، تقريباً  بندی  در کشمکش ھا و صف 

  .ھستند

 غرب عراق و بسياری از مناطق سوريه، جو  و غارت داعش در شمال و شمال جھت نيست که در ھفته ھای قتل  بی 

 تأکيدرا مورد » کنفدراسيون«کشور عراق در قالب يک ۀ ، بار ديگر طرح ادارامريکاس جمھور ئيبايدن معاون ر

 ارتجاعی و تروريسم دولتی و غيردولتی در عراق ی سياست ھاۀريع داعش در عراق، نتيجپيشروی س. قرار داد

به عراق حمله » نظم نوين جھانی «ئی و پس از فروپاشی شوروی با ھدف برپا١٩٩١ از سال ھای امريکااست که 

ه به نخست وزيری آن ھا ھم چنين دولت شيع.  با متحدانش عراق را اشغال کردندامريکا نيز ٢٠٠٣کرد و در سال 

يک گروه اسالمی تروريستی که در دامن حکومت اسالمی و سپاه پاسدارانش پرورش . مالکی را به قدرت رساندند

ی، ئ و متحدان غربی و منطقه امريکا  شده از سوی حکومت گرفته  ھای در پيش  ھم اکنون سياست . يافته است

کستان، مصر، اسرائيل، فلسطين، سوريه، لبنان، تمامی با منافع ايران، ترکيه، عربستان، افغاستان، پا حکومت ھای 

  . دارندئی و متحدان آن ھم سوامريکاس ھمه أسرمايه داری جھانی و در ر

زای   شرق آسيا و نقش روزافزون و تنش   اسرائيل به غزه، رويدادھای جنوبۀ بار اوکراين و حمل جنگ داخلی خون

فريقا، ادار قومی و مذھبی در   ھای دامنه  ھای محدود و نزاع ، جنگ ...اريسم وگروه ھای تروريستی اسالمی و ميليت

ی از اھداف و ئ   زنجيرهۀپيوست  ھم  ھای به ويژه عراق و سوريه، ھمگی حلقه  جنگ و جنايت در خاورميانه به 

 و يکم، برای   بيستۀدص دوم ۀاند که سيستم سرمايه داری در دھ   ئیھا و تجاوزھا سياست ھای حکومت ھا و مداخله 

  .  سرمايه داری اتخاذ کرده است بازتقسيم مناطق و بازارھای جھانی و غلبه بر بحران حاد و طوالنی

 و زمينی و دريای اسرائيل به نوار غزه را ئیپيشروی سريع داعش در جنگ داخلی عراق و سوريه و حمالت ھوا

ھای کوچک و ضعيف مورد تجزيه و تحليل  رھا و دولت و تشکيل کشو»  جديدۀخاورميان«بايد در چارچوب طرح 

  ھا و گروه ھای متکی بر دين و اسالم و به  حکومت . منطقی رسيدۀقرار داد تا اين که به يک جمع بندی و نتيج

کند و دولت ھای به اصطالح دمکرات غربی نيز از آن ھا  ھا دخالت می  ھائی که دين در آن  طورکلی حکومت 

به عبارت ديگر، گروه ھا و حکومت دينی در . د چه در قدرت و چه در اپوزيسيون نفرت انگيز اندحمايت می کنن

جھان معاصر در خدمت منافع و سياست ھای اقتصادی و سياسی و نظامی سيستم سرمايه داری ھستند و زمينه 

  تکيه از پورتال است  - .ھای بزرگ تر برای مردم جھان به شمار می آيند ساز فاجعه 

 در کتاب ١٩٩٢ مطرح و در سال ١٩٨٩، در سال )Francis Fukuyama(ئوری پايان تاريخ فرانسيس فوکوياما ت

  .  تشريح شد) The End of History and the Last Man (پايان تاريخ و آخرين انسان
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ر جھان يک طی سال ھای اخير در سراس«: او در کتابش تحت عنوان پايان تاريخ و آخرين انسان، مدعی شده بود

علت اين امر آن است . مشروعيت ليبرال دموکراسی به عنوان يک سيستم حکومتی به وجود آمده استۀ اجماع دربار

  ». کمونيسم را شکست داده است ھای رقيب نظير سلطنتی، فاشيسم و اخيراً  که ليبرال دموکراسی، ايدئولوژی

، تحت امريکاچرا که غرب به رھبری حاکميت . شده است تدون امريکا فوکوياما، در راستای اھداف حاکميت ۀنظري

عنوان برتری ليبرال دموکراسی بر ديگر حکومت ھای بشری، با مشتی نظامی گری درصدد تحميل آن بر جھان 

 در امريکاحداقل می توان گفت اين فرضيه، توجيه تئوريک الزم را برای اقدامات حاکميت . بود و ھنوز ھم ھست

  . استجھان فراھم ساخته

 و مراکز امريکائیفروپاشی شوروی، به ھمراه برخی از موفقيت ھای اقتصادی در دنيای غرب، نظريه پردازان 

 آن ھا را به اين غرور و موضع رساند که باور کنند، سرمايه داری ليبرال به پيروزی )Think Tank (فکر سازی

ين مقصد در مسير تحوالت تاريخ اقتصادی بشر می فوکوياما نيز سرمايه داری را آخر. ابدی خود نايل آمده است

در حالی که ھر قدر سيستم سرمايه داری جھانی رشد و گسترش پيدا می کند به ھمان نسبت نيز مخالفان طبقاتی . داند

از اين رو، فروپاشی شوروی، ربطی به فروپاشی کمونيسم و پيروزی . خود را در بطن خود پرورش می دھد

ھمان طور فروپاشی امپراتوری ھا در تاريخ، ربطی به فروپاشی سرمايه داری و غيره . ل نداردسرمايه داری ليبرا

 اقتصاد جھانی برای حاکميت ھای ۀاما سرمايه داری ليبرال، آن موقعيت و شرايط را به خصوص در زمين. نداشت

  . کنند زمين را بر ساکنش ناامن تر و نفرت انگيزترۀسرمايه داری فراھم کرده است که کر

 از جنگ و تروريسم، ستم و استثمار مناسبات سرمايه داری و حکومت ھای سرمايه ئیدر چنين شرايطی، رھا

ۀ  تقويت و تشديد مبارزيوناليسم، فاشيسم و مذھب، در گروداری و گرايشات رنگارنگ آن مانند نئوليبراليسم، ناس

بنابراين، در مقابل اين ھمه وحشی .  جھانی استطبقاتی و ھمبستگی کارگران و آزادی خواھان در سطح کشوری و

 ھدفمند جنبش ھای حق طلب و برابری طلب و عدالت جو ھم چون ۀگری سرمايه داری، تقويت آگاھانه و داوطلبان

 کشورھای مختلف جھان، ۀجنبش کارگری، زنان، دانشجويان و جوانان، روشنفکران و ھنرمندان مترقی و مردم آزاد

  . استبسيار حائز اھميت

  ٢٠١۴ جوالی بيست و يکم -  ١٣٩٣ ]سزطان[دوشنبه سی ام تير ماه

 

 


