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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اپريل ٠١
  

  »بربرھای وحشی «ۀ، حملبلجيمآيا تروريسم در فرانسه و 
 !اروپاست  به
 )بخش دوم(

  

خوش جنگ و  قدر در طول تاريخ طوالنی خود دست منطقه خاورميانه در جغرافيای اين کره خاکی و در غرب آسيا، آن

ادن طالی ساه يعنی نفت و مع اندازد که خاورميانه سرشار از منافع طبيعی به اين فکر می صلح بوده است که آدمی را به

  .ھای جھان بوده است ھا و بدبختی شمار، انگار مرکز زايش ھمه فالکت  بی

الملل بدون خاورميانه  زيرا تاريخ سياسی جھان و روابط بين. شايد بتوان اين منطقه را نقطه تالقی گذرگاه جھان ناميد

رای حضور در اين منطقه با ھدف عميقا ناقص خواھد بود و اگر خاورميانه نبود چه بسا دنيا اين ھمه نيرو و انرژی ب

شايد ھم اگر نفت اين منطقه نبود اين ھمه بدبختی و جنگ و خونريزی نيز دامن . تھيه مواد خام و نفت و غيره نبود

  .گرفت مردمان آن را نمی

قلمداد  جغرافيای سياسی يا ژئوپلتيک خاورميانه را وزن اصلی آن ابتداءگران سياسی،  البته برخی کارشناسان و تحليل

ھا  وجود مليت ای ھستند که به گروه سوم نيز عده. کنند ه اساسی در خاورميانه تلقی میمؤلفگروھی ديگر نفت را . کنند می

چرا که خاورميانه را محل زايش سه دين اصلی دنيا، يعنی موسويان، . و اديان مختلف اين منطقه توجه خاص دارند

  .عيسويان و مسلمانان می دانند

ھمين علت در خاورميانه   که بهئیھا کنند و چه بسيار کودتاھا و جنگ جو می و ھبی خود را در اين منطقه جستمراکز مذ

چون  طلب اسالمی ھم ھای جنگ ل، سازمانئيھای فلسطينی توسط اسرا اشغال سرزمين. چنان ادامه دارد رخ داده و ھم

 سازمان سيا  با حمايت عربستان سعودی، پاکستان و حماس فلسطين، آموزش و تسليح القاعده و مجاھدين افغان توسط

قدرت رسيدن حکومت اسالمی در  ھای مذھبی و ناسيوناليستی در کشورھای مختلف خاورميانه، به ، وجود حکومت...

ھای مسلح  گذار حکومت اسالمی، آموزش و تسليح گروه ايران و اعالم رسمی تروريسم دولتی توسط خمينی بنيان

هللا لبنان توسط حکومت اسالمی ايران، در حال   و بوسنی، آموزش و تسليح حزبافريقامی در آسيا و تروريستی اسال

ھای غربی و  ، در جنگ داخلی سوريه که نخست مورد حمايت دولت)داعش(دولت اسالمی حاضر نيز جريان موسوم به

ند اما ھنوز کمابيش از احرام الشام  و ترکيه و عربستان بود اکنون ظاھرا عليه اين گروه ھستامريکادر راس ھمه 

مورد حمايت قطر، ترکيه و عربستان آبان ماه سال گذشته با گروه مسلح » احرام الشام«گروه مسلح . کنند حمايت می
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جنبش احرار الشام نيز اعالم کرد که اتاق عمليات مشترکی را با . شاخه القاعده در سوريه ائتالف کرد» جبھه النصره«

  .اتحاد اسالمی و جبھه النصره تشکيل داده است سوم بهگروه مسلح مو

ايران کشوری . شود ايران که بر بخشی از خليج فارس و تنگه ھرمز تسلط دارد منطقه ژئوپلتيک حساس محسوب می

ھمين علت ھم  به. کننده سرشار از منابع غنی نفت و گاز و معدنی است و جمعيت نسبتا زيادی دارد و عمدتا مصرف

،  ، روس ھای روم، يونان، عثمانی، پرتغال، افغان بزرگ برای کشورھای غربی است و ھم در تاريخ، جنگبازاری 

دليل ھمکاری  چنين ايران در جنگ جھانی دوم، به ھم. انگليس و جنگ عراق و ايران، طی قرون گذشته روی داده است

  .ھا و متفقين اشغال شده بود ای توسط روس رضاشاه با ھيتلر، دوره

ديدگاه  تواند بسته به اما صلح يک مفھوم مطلق نيست و می. شود شمول انسانی تلقی می جھان حث صلح يک آرمانب

جنگ،   ھای مختلفی مربوط به ھمين ترتيب از جنبه سياسی، اجتماعی، فرھنگی و مذھبی تعريف متفاوتی داشته باشد به

  . توان در مفھوم صلح بررسی کرد وعات میخلع سالح و کنترل و يا نابودی تسليحات نظامی و ساير موض

خود ببيند، در سه دھه اخير بعد از جنگ ھشت ساله ايران و  رسد قرار نيست خاورميانه روی صلح را به نظر می اما به

، سپتمبر ١١افغانستان بعد از  عراق و اشغال نظامی آن، حمله به  بهامريکاعراق، جنگ عراق با کويت، دو بار حمله 

در تونس، مصر، يمن، » بھار عربی« ھای مردمی موسوم به خيزش ھا،  هللا لبنان و فلسطين و اسرائيلی  حزبھای جنگ

عراق، . اند در مصر کودتای نظامی شد و در حال حاضر نظاميان در اين کشور بر سر قدرت...  و سوريه گرديد و ليبيا

طور  ند و ھنوز ھم به  مردم اين کشورھا، قربانی و آواره شدهھا تن از ميليون. اند ، افغانستان و سوريه ويران شدهليبيا

پاکستان ھم ھمواره درگير مسايل داخلی و . گيرد روزانه تروريسم دولتی و غيردولتی از مردم اين کشورھا قربانی می

 که اين کند دھد و اثبات می ما نشان می اين وقايع ھمگی ماھيت جنگ و صلح را به. تروريسم و اختناق دولتی است

  .وضعيت پايانی ندارد

رسد  نظر می به. سان کرده است رھبری عربستان سعودی، کشور يمن اين کشور فقير را با خاک يک جنگ ائتالف به

ويژه  ھای خطرناک سياسی خاورميانه، اولويت اول غرب و کشورھای رقيب منطقه به ثر در جنگ و بازیؤکشورھای م

جای حل  ان و ايران باشد، زيرا ضعف اقتصادی و سياسی بازيگران، آنان را بهھای اسالمی ترکيه و عربست حکومت

  .خارج از مرزھا معطوف کرده است شان، به مشکالت داخلی

در پاناما، خليج ( دھنده سه مورد پيروزی ھای مختلف پس از جنگ جھانی دوم نشان  در جنگامريکابررسی حضور 

. بوده است) ليبيا، عراق، افغانستان و وريادر ک( سه جنگ با نتايج نامشخصو ) در ويتنام( ، يک شکست)فارس و کوسوو

سرنگونی چندين حکومت با استفاده از نيروی نظامی در چھار کشور کرده  طی سه دھه اخير، اياالت متحده اقدام به

 که ئیھا ک از جنگي اکنون درگير جنگ داخلی و اشاعه تروريسم ھستند و ھيچ سه کشور از اين چھار کشور، ھم. است

ھای خود  تواند در دوران معاصر در جنگ  نمیامريکاچرا . خوبی پايان نيافتند راه افتادند، به  بهسپتمبرپس از يازدھم 

  پيروزی برسد؟ به

درست است که در اين جنگ . پايان رسيد خوبی به کنند که چرا جنگ جھانی دوم به  فراموش میامريکااحتماال مردم 

دان تاريخ فرستادند، اما صرف پيروزی نظامی  زباله  و متفقين موسولينی و ھيتلر را بهامريکا نيروی نظامی

حضور نيروی . ھا با نظم جھانی نبود  و ايتاليا و ھمراھی آنالمان، جاپانھای تابع ليبراليسم در  کننده برآمدن نظام تضمين

 .زی اين کشورھا متضمن صلح پايدار بودبازسا  بهامريکاھای اقتصادی آن و تعھد  ، کمکامريکانظامی 

بر . شد افروزی می شکل قابل توجھی مانع از جنگ ھای دو ابرقدرت به در طول چھار دھه برقراری جنگ سرد، رقابت

خالف ارعاب فرمانده ارتش، داگالس مک آرتور مبنی بر اين که ھيچ جايگزينی برای پيروزی وجود ندارد، دولت 
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ھای زيادی خواھد  زور ھزينه  با توسل بهورياکه مداخله چين نشان داد که وحدت مجدد ک ز آنترومن و آيزنھاور پس ا

 . محدود کردندورياخطر خواھد انداخت، اھداف خود را در ک  در اروپا را بهامريکاتر  ژيکيداشت و اھداف سترات

 ويتنام جنوبی زير فشار نيروھای ١٩٦٤در سال .  سال بعد دولت ليندون جانسون نيز با دوراھی مشابھی مواجه شد١٣

دانست، با استفاده از تکنولوژی نظامی  چپ و کمونيست فرو پاشيد و جانسون که جنگ ويتنام را ھدر دادن منابع می

زمانی که عمليات تندر با شکست مواجه . پای ميز مذاکره بنشاند  تالش کرد تا ويتنام شمالی را بهئیمدرن و بمباران ھوا

ھای قابل قبول و  ژی جديدی برسند که بتواند با ھزينهيسترات ھور و مشاوران ارشد وی تالش کردند بهس جمئيشد، ر

 .اھداف خود برسانند  را بهامريکامعقولی، 

س جمھور از بسيج ذخائر برای عملياتی ئيجنگ بفرستند، اما ر ميلی پذيرفت که نيروھای زمينی ارتش را به دولت با بی

. ھای زيادی را در ميان افکار عمومی شکل دھد توانست بحث ناب کرد، چرا که اين اقدام میکردن اين تصميم اجت

فرمانده ستاد مشترک . کنگره دروغ گفتند  خود بهستراتيژیجانسون و رابرت مک نامارا، وزير دفاع وقت در مورد 

س جمھور ئيدانست و ر می سال ٥ ھزار نفر نيروی زمينی طی ٥٠٠پيروزی در اين جنگ را مستلزم حضور حداقل 

با وجود ھمه شک و ترديدھا در مورد رويکرد دولت . کرد نيز با وعده افزايش تعداد نيروھا در آينده وی را ساکت می

يابی  دانست برای دست  ناقصی را در پيش گرفت که میستراتيژیجنگ در ويتنام، در نھايت ستاد مشترک  جانسون به

 . بودامريکائی ھزار سرباز ٥٨شدن نزديک به  ل جنگ ويتنام شکست نظامی و کشتهحاص. کند پيروزی کفايت نمی به

راه انداخت تصورشان اين   به١٩٩١ و در خليج فارس در سال ١٩٨٩نتايج جنگی که جورج بوش پدر در پاناما در سال 

داليلی چون تعريف . دپايان خواھند رسان خواه خود را در مدت کوتاھی در اين کشورھا به بود که تحوالت مورد دل

حد کفايت نيروھای  ھا، کاربرد به  در اين جنگامريکاالمللی از  يابی، حمايت گسترده داخلی و بين اھداف قابل دست

جا باقی بماند،   مجبور نباشد برای مدت طوالنی در آنامريکاشد  ھا که باعث می نظامی و عدم سقوط دولت در اين جنگ

 .ھا ذکر شده است وزی در اين جنگاز داليلی است که برای پير

در افغانستان، . باری داشتند  شکل گرفتند، پايان فاجعه٢٠٠١ سپتمبر ١١ که پس از حمالت تروريستی ئیھا اما جنگ

. بار شد بار و خشونت راحتی صورت پذيرفت، اما شرايط اين کشورھا پس از آن فالکتھا به  حکومتتغيير ليبياعراق و 

عواقب اين  پايان کار و نحوه سر و سامان دادن به يک به يو بوش و نه دولت باراک اوباما ھيچنه دولت جورج دبل

ملت  -  کرده بود که قصد پيگيری سياست دولتتأکيدصراحت  ، به٢٠٠١بوش در سال . ھايشان توجھی نداشتند جنگ

 ھيچ امريکااز سقوط صدام و طالبان، در عراق و افغانستان پس . بالکان بود سازی را ندارد اما اشاره مستقيم آن به

 .ای جز ادامه حضور نداشت چاره

ای  ھای عديده دشواری و متحدانش را با امريکاملت سازی و جنگ در عراق و افغانستان،  - سياست دولت توسل به

ھای ملی و  ف، موضع طالبان بار ديگر در افغانستان تقويت شد و در عراق نيز شکا٢٠٠٦از پايان سال . رو کرد به رو

 .اوج خود رسيد مذھبی به

، اوباما ٢٠٠٨در سال . مصالحه سياسی کند ، سرانجام بوش تصميم گرفت تا نخبگان عراقی را ترغيب به٢٠٠٦در سال 

 از عراق در امريکابا خروج نيروھای . رياست جمھوری برسد  از عراق توانست بهامريکابا وعده خروج نيروھای 

ای را از دست  گری ميان نخبگان عراق و کاستن از اختالفات فرقه م فشار خود برای ميانجی اھرامريکا، ٢٠١١سال 

 از عراق و اعالم پيروزی در اين جنگ، بستر تجديد حيات نيروھای مسلح جديد و امريکائیخروج نيروھای . داد

 .عراق برگرداند  خود را به مجبور شد بخشی از نيروھایامريکا اما سرانجام دولت .گيری داعش را فراھم کرد شکل
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دولت بوش و اوباما . ندمسؤولھای اخير   و متحدانش و ديگر بازيگران صحنه سياسی و نظامی در شکستامريکاارتش 

اما اين دو .  تکيه کرده بودندامريکاھای تکنولوژيک برجسته ارتش  توانمندی برای جنگ عراق و افغانستان، تنھا به

 .خوبی بررسی نکرده بودند ھای فرسايشی در اين دو جبھه را به ماھيت جنگ دولت، شايد به

 در عراق و امريکااشتباھات .  تقريبا ھمه اشتباھات خود در جنگ ويتنام را در عراق و افغانستان نيز تکرار کردامريکا

 . ھاست ت آنحرمت و موجودي افغانستان ناشی از عدم درک صحيح بستر تاريخی حاکم بر اين کشورھا، عدم احترام به

، ١٣٩١چنين حکومت اسالمی ايران در عراق، تا سال   و متحدانش و ھمامريکادست  سه دھه جنگ و اشغال عراق به

 که در ئیھا شود، بيوه اين آمار افزوده می جا گذاشته و ھر روز نيز حدود صد نفر به به» بيوه زن«يک و نيم ميليون 

  .قرار دارندترين سطح زندگی اقتصادی و امنيتی  نئيپا

 ٧ - ١٣٩٢ مھر ١٦ھای در تاريخ  ای که ترجمه فارسی آن در يکی از روزنامه گر عراقی، در مقاله عمر الجفال تحليل

 آن بر روی زنان عراقی پرداخته است، تأثيرھای سه دھه اخير عراق و  بررسی جنگ ، منتشر شده بود به٢٠١٢اکتبر 

 :چاپ رسيده، آمده است ن بهدر اين مقاله که در روزنامه السفير لبنا

ترين حلقه معادله  ھای اين کشور است، ارتشی که ضعيف ھای عراق بر دوش ارتش بيوه سه دھه است که بار جنگ

پايان که يکی پس از ديگری، دامن عراق   بیئیھا دھد، جنگ ھای بيھوده عراق در سی سال گذشته را تشکيل می جنگ

نام زندگی را بر جای نھاد، وی در اوج جنگ ايران و عراق   عراق تنھا يک بيوه بهمحمد مظلوم از شاعران. گيرد را می

را سرود، اين در حالی است که بسياری » !ای بيوه من! ای زندگی«و ھنگامی که بر روی يک تانک نشسته بود قصيده 

دار و يتيمانی را بر جای   داغو بعد از خود زنانی از جنس گوشت و خون، مادرانی! تری ديدند ديگر از افراد، زيان کم

تر از جنگ  جنگ دوم خليج فارس نيز کم! بار ھم که شده ببينند شان را برای يک ھا نتوانستند پدران نھادند که برخی از آن

المللی، اعتراضات  محض پايان اين جنگ و شکست ارتش عراق در برابر نيروھای بين نخست، قربانی نگرفت زيرا به

ھای حکومت صدام حسين ھموار کرد، شبح مرگ   جنوب عراق شکل گرفت و راه را برای اعداممردمی در مرکز و

آقای دکتر عزو محمد عبدالقادر ناجی کتابی را در . ھمه جا را فراگرفت و ششصد ھزار بيوه محصول اين دو جنگ بود

  . مذکور را ارائه داده استرشته تحرير درآورده و آمار ھای بيھوده عراق را به مورد ھرج و مرج ناشی از جنگ

ھای جنگ بازگشتند در حالی که پرچم وطن بر پيکرھای  باختگان از جبھه ھای جان از زمان آغاز جنگ نخست، کاروان

. اطالع مردم برسانند آنان پوشيده شده بود، آمدند تا شھرھای عراق را غرق غم و ماتم کنند و مرگ نابھنگام خود را به

 سال تداوم داشت ١٢ھای اقتصادی سازمان ملل نيز که  کند، تحريم ھمين وضع را تجربه میسی سال است که عراق 

تصويب و اجرا شده » حمورابی«که سه قرن قبل از قانون » اورنمو«قانون . نوعی جنگ عاری از بمب و موشک بود

 قوانين خاصی ٢٠٠٣اق در سال کرد اما بعد از اشغال عر ھا و يتيمان در برابر ظالمين حمايت می بود از فقرا، بيوه

تر شده و ساز  کس نبود، تعدادش افزون ای از بيوه زنان شکل گرفت، ارتشی که مورد حمايت ھيچ وضع شد و ارتش تازه

  .داد و برگ آن را يتيمان و خاکريزش را گريه خاموش تشکيل می

حس . راق گسترش يافتمحض سقوط حکومت صدام حسين، ھرج و مرج، اسلحه و تروريسم در ھمه جای ع به

خيابان آمد تا کينه   عامه مردم را فراگرفت، ھر کس که از ظلم و سرکوب حکومت صدام آسيب ديده بودند بهئیجو انتقام

کارترين ديکتاتورھای جھان را  فرو خفته خود از حکومت گذشته را ابراز کند، آمد تا انتقام آن ھمه ظلم يکی از جنايت

 کمی فرق مسألهقتل رساندند و بر تعداد بيوه زنان عراق افزودند، اما اين بار  دگان بسياری را بهگيرن بگيرد، اين انتقام

ھا، يک قطعه زمين در زادگاه  ھر خانواده کشته شده کرده بود زيرا حکومت صدام در جريان جنگ ايران و عراق، به

شد تا بيوه زنان  و اين موضوع باعث میداد  ی ھديه میجاپانوی، يک وام بانکی برای ساخت مسکن و يک خودروی 
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موجب يکی از تصميمات حکومت، ھر مردی که با  که به ويژه اين طور مصلحتی، ھدف ازدواج قرار گيرند به ھر چند به

ھای مردانی که  گرفت، اما بيوه  ھديه میدالر ھزار ٢٥ ھزار دينار معادل ٢٥کرد  ھای جنگ ازدواج می يک بيوه کشته

ھا برای فرار از ترس و گرسنگی  گيری از عوامل حکومت سابق کشته شدند، جز ايستادن بر سر راه قامدر جريان انت

  .گاه ديگری نيافتند پناه

ھای جنگ قرار گرفتند اما پس  نظر از نژاد، دين و مذھب خود، در معرض آسيب ھای عراقی صرف بسياری از خانواده

 صاحبان مشاغل ابتداءتر شد،  تر و وسيع  بر مردم اين کشور متنوعھای وارده ، آسيبامريکااز اشغال عراق توسط 

ترين  مورد ھدف قرار گرفتند و بسياری از دانشگاھيان، پزشکان، خلبانان و اساتيد دانشگاه ترور شدند، سپس خطرناک

طبيعی است که . دندشان کشته ش خاطر ھويت ای آغاز شد و بسياری از مردم تنھا به پرده اين نمايش يعنی کشتارھای فرقه

رسانی  ای که بر اساس پژوھش سازمان جھانی کمک گونه در چنين اوضاع و احوالی، تعداد بيوه زنان فزونی بگيرد به

 از دست ٢٠٠٣ھای خشونت بار پس از اشغال عراق در سال  از ھر پنج بيوه عراقی، سه نفر شوھران خود را در سال«

، »شوند، بيوه ھستند ده درصد زنان عراق که يک و نيم ميليون نفر برآورد می«: هدر اين پژوھش آمده است ک. »اند داده

ھای يائسه برآيند و  ھای تروريست چه بسا در صدد جذب بيوه کار و گروه باندھای جنايت«دھد که  اين پژوھش ھشدار می

  .»فروشی، مواد مخدر و تروريسم سوق دھد سمت تن ھا را به آنتواند  ناديده گرفتن رنج اين بيوه زنان می

ريزی و  ، وزارت برنامه٢٠٠٥در سال . شوند بار، بيوه می  زن عراقی بر اثر اقدامات خشونت١٠٠ تا ٩٠روزانه 

الی ، اين در ح»رسد حدود يک ميليون نفر می ھای عراقی به تعداد بيوه«توسعه، آماری را منتشر کرد که بر اساس آن 

ای که تنھا  گونه اند به رنج بيوه زنان نشان نداده ھای پی در پی اين کشور توجھی به است که بعد از اشغال عراق، دولت

 ھزار ٦٥کنند، اما اين حقوق که   اجتماعی دريافت میتأمين ھزار بيوه از ميان اين تعداد وحشتناک، حقوق ٨٣

زير خط فقر داده است زيرا اين مبلغ نه تنھا نيازھای انسانی که حتی است اين بيوه زنان را ) دالر ٥٠معادل ( دينار

از جمله  -ھای بعدی   و سال٢٠٠٥ھا در سال  با وجود روند شتابان خشونت. »کند  نمیتأمينھا را ھم   آنئینيازھای غذا

 وزارت زنان عراق در کند، زيرا  آمار رسمی دولت عراق، واقعيت را بيان نمی-  ای و قدرت گرفتن القاعده جنگ فرقه

، تعداد بيوه زنان را بيش از يک ميليون نفر ذکر کرده و اين دقيقا ھمان آماری است که وزارت ٢٠١١ژوئن سال 

 کشتار متوقف و امنيت ٢٠١١ تا ٢٠٠٥ھای  آيا در فاصله سال!  اعالم کرده است٢٠٠٥ريزی و توسعه در سال  برنامه

ھای  بر اساس کشمکش گروه - آن ئینما رج آماری با ھدف پوشاندن حقايق يا بزرگکه ھرج و م يا اين! برقرار شده است؟

جو کرد، وی  و  را بايد در پژوھش خانم دکتر کاترين ميخائيل جستسؤال کشور را فرا گرفته است؟ پاسخ اين -  سياسی

ھمه «: کند که  میتأکيدمستقر در ژنو تھيه کرده » دفتر ھماھنگی مسائل انسانی سازمان ملل«در پژوھشی که برای 

، اين آمار »شوند ای و جنايات سازمان يافته، بيوه می  زن عراقی بر اثر کشتار، خشونت فرقه١٠٠ تا ٩٠روزه حدود 

  .تر و البته فاجعه بارتر است حقيقت نزديک به

مشکالت بسيار دشوار پارلمان عراق که از مواجھه با : دنبال کسب آرای زنان ھستند مداران عراق تنھا به برخی سياست

ای که تعدادی از نمايندگان، خواستار تشويق  گونه زمين مردم بيندازد، به کشور عاجز مانده است تالش دارد توپ را به

اما مصيبت . کند اند که گرفتن وام برای افراد دارای چند ھمسر را تسھيل می تعدد زوجات از طريق تصويب قانونی شده

مدنی مدافع حقوق زنان اين است که سياسيون برای کسب آرای زنان، از رنج بيوه زنان ھای  بزرگ از نظر سازمان

خانم ھناء ادور، فعال حقوق بشر معتقد است که پيشنھاد نمايندگان مذکور، ابعاد بحث برانگيزی . کنند استفاده می سوء

ون عراق نيز ھست، بر اساس نظر وی، کند و در تعارض با قان کارانه را ترويج می سو ازدواج فريب دارد زيرا از يک

 است که در تعارض با قانون و ئیعدم ثبات سياسی و فروپاشی معيارھای اخالقی در عراق، علت ابراز چنين پيشنھادھا
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کند، شان زن را  الوصول تبديل می يک کاالی ارزان و سھل اخالق قرار دارد زيرا اين دست پيشنھادات، زن را به

خانم اشواق الجاف، عضو پارلمان عراق . دھد د، تلقی کرده و وی را در معرض ظلم مردان قرار میتر از شان مر نئيپا

معادل جمعيت پنج کشور عربی يعنی جزاير کومور، جيبوتی، قطر، «بر اين باور است که تعداد بيوه زنان عراقی 

ھر چه زودتر تصويب » از ايتامقانون صندوق حمايت «کند که  وی توصيه می. »بحرين و امارات متحده عربی است

  .تری متحمل شوند شود تا بيوه زنان رنج کم

درست است که بيوه زنان عراقی، ارتشی ھستند که ساز و برگ آن را يتيمان و خاکريزھايش را گريه خاموش تشکيل 

ويژه پس از  عراق باشند، بهترين فراکسيون پارلمان آينده  کننده چھره بزرگ تعيينتوانند  دھد اما اين تعداد فراوان می می

زدن از شعار آزادی، عدالت و  ھا را از اھرم دم گسترش فرھنگ حقوق و تکاليف که تا حدود زيادی، سران فرقه

  مساوات محروم کرده است، حال بايد پرسيد که آيا ارتش بيوه زنان، سرنوشت انتخابات عراق را رقم خواھد زد؟

شد اما خانم  کل کشور مربوط می آن جنگ به. ناميد» ترين نبرد بزرگ «که آن را صدام وارد جنگی شد : مشتی از خروار

وی ھنگامی وارد نخستين نبرد زندگی خود شد که . او نداشت  ديد که ھيچ ربطی بهئیخود را در برابر نبردھا» ّسالمه«

ارس، فرزندانش را بزرگ ھا و مد ّسالمه توانست با تميز کردن خانه.  در جنگ از دنيا رفت١٩٨٢شوھرش در سال 

ّھای سالمه خشک نشده بود که  ھنوز اشک.  فرزند بزرگش ماجد بر اثر يک تيراندازی کشته شد٢٠٠٣کند، اما در سال 

  .برادرش پيوست  در جريان يک انفجار در منطقه بغداد جديد، کشته شد و به٢٠٠٨سومين فرزندش حميد که در سال 

ل کشيد اگر ھم بپذيريم آغاز کننده اين جنگ طوالنی صدام حسين بود اما از اين جنگ خانمانسوز که ھشت سال طو

ايران  ھای عربی اعالم کردند که حاضرند به بس بود و حتی دولت اواخر سال دوم جنگ، حکومت عراق آماده آتش

 ئی و با شعارھااما سران حکومت اسالمی و در راس ھمه خمينی، اين پيشنھادات را نپذيرفتند. خسارت جنگی بپردازند

چنان بر طبل جنگ کوبيدند تا اين که پس از  ، ھم...و» جنگ جنگ تا پيروزی«؛ »گذرد راه قدس از کربال می«نظير 

  .بس پيشنھادی سازمان ملل را پذيرفتند ھشت سال و در شرايط شکست و درماندگی آتش

کشور عراق نيز . اند  نيز جبران نشدهجنگ ايران و عراق خسارات اقتصادی بسيار زيادی بر جای گذاشت که ھنوز

برخی از آمار و ارقام . آمار و ارقام و خسارت اين جنگ متفاوت اعالم شده است. اند ھنوز ھيچ غرامتی نپرداخته

  :شرح زير است جنگ به اقتصادی و غيراقتصادی مربوط به

 ميليارد تومان است، که ٨١ھزار و  ٣ رقمی حدود ١٣۶٧ تا سال ١٣۵٩ايران از سال  خسارات مستقيم وارد شده به«

 برابر دالر ميليارد ۴۴٠ايران با  قيمت رسمی آن زمان تبديل کنيم، سرجمع خسارات مستقيم وارد شده به اگر آن را به

 ٥/١٠نرخ روز، معادل   تومان، ميزان اين خسارات به٣٤٠٠   تومان به٧ از دالر نرخ رسمی تغيير با توجه به. شود می

ھای سال   قيمت پايه  بهدالرميليارد  ٩٧٠، ٨٩ تا ۵٩ کل درآمدھای نفتی ايران از سال  که در حالی.  استردالتريليون 

تواند خسارات وارد شده از  دھد حتی کل درآمدھای نفتی ايران نيز نمی خوبی نشان می اين ارقام به.  بوده است٢٠١٠

 .جنگ را جبران کند

سرھنگ مجتبی جعفری جانشين بنياد حفظ آثار و نشر « ،)٢٠١۴ سپتمبر ٢٠- ١٣٩٣ور يشھر ٢٩( به گزارش ايرنا

، در دوازدھمين يادواره يکصد شھيد منطقه مسجد جامع قم »ارزش ھای دفاع مقدس ارتش جمھوری اسالمی ايران

 شھادت رسيدند و بقيه در  ھزار نفر در جريان بمباران مناطق مسکونی به١٦از ميان شھدای جنگ تحميلی، «: گفت

 ھزار ٢١٧در اين جنگ «: ن ترکيب نيروھای نظامی ايران در دوران جنگ افزودئياو با تب» .ھای نبرد شھيد شدند جبھه

 ھزار نيروی سپاه، شھربانی و ژاندارمری در مقابل ٢٠٠ھمراه   ھزار نيروی بسيجی به١٣٠ ميليون و ٢ارتشی، 

 ».تجاوز دشمن ايستادند
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، »فيض شھادت نائل شدند  ھزار ارتشی به٤٨ ھزار نيروی بسيجی و ٨٥اع مقدس دف«جعفری با يادآوری اين که در 

  » .شھادت رسيدند  دانشجو به٥٠٠آموز و بيش از سه ھزار و   ھزار دانش٣٣در اين جنگ بيش از «: افزود

در اين جنگ «: افزود» عنوان يادگاران دوران دفاع مقدس به« ھزار آزاده ٤٢ ھزار جانباز و ٦٧٢جعفری با اشاره به 

  ».ايران خسارت زده شد  بهدالرھزار ميليارد  طبق برآوردھای اوليه بيش از يک

:  برآورد کرده است، افزوددالر ميليارد ٢٠٠ايران را حدود  او با بيان اين که سازمان ملل ميزان خسارت وارده به

ايران   خسارت وارده بهئیشده ميزان نھاعراق با اين رقم خسارت موافقت نکرد و در نھايت با کارشناسی ھای انجام «

 نفت امريکااکنون «:  جعفری با بيان اين که اين خسارت بايد از عراق گرفته شود، افزود. شدتعيين دالر ميليارد ٩٧

  ».ايران را از عراق دريافت کرد ای خسارت وارده به فروشد، لذا بايد بدون ھيچ مالحظه عراق را می

 کشور عضو غير دائم شورای امنيت شدند و ٤٠در دوران دفاع مقدس «: ارتش، اقرار کرد کهجانشين بنياد حفظ آثار 

نفع ايران   رای در مورد جنگ در حال وقوع در منطقه از سوی آن داده شد که حتی يک رای ھم به٣٢٠در مجموع 

  .نبود

  .»کنند کردند، حاال ھم ظلم می ما ظلم می در زمان جنگ ھم به«: گويند قربانيان سه دھه جنگ در افغانستان می

اند  ھای سابق شش برادرش مفقود شده ھای نيک محمد، يک تن از قربانيانی است که در زمان حکومت اين بخشی از گفته

 عدالت و محاکمه تأميناو خواھان . و خودش در زندان خاد يا استخبارات آن دوره، زندانی و شکنجه شده است

 .باشد کاران جنگی می جنايت

کاران و ناقضان حقوق بشر افشا شود و عدالت  گويند بايد نام جنايت ھای سه دھه گذشته می شماری از قربانيان جنگ

 . گرددتأمين

جای کار  کاران بايد به گويد جنايت ھای احزاب مجاھدين دوپايش را از دست داده است، می صدرالدين که در جريان جنگ

محکمه . ايم گويند که قتل کرده گويند مجاھد ھستيم، نمی اند ھم می اگر قتل کرده«: دھای بلند دولتی، محاکمه شون در کرسی

 .»خوب است

فروشی کند، درخواست دارد که  جمعه خان که دوپايش را در اثر اصابت راکت از دست داده و حاال مجبور است دست

 سبب ويرانی افغانستان و بدبختی مردم آن شده ھا کاران را بشناسند و بدانند که کی بايد مردم افغانستان و جھان جنايت

 .است

ھا خيانت کردند،  مردم ببينند که اين. دار کشيده شوند از نظر من اين رھبران بايد ھمه محاکمه و به«: گويد جمعه خان می

  .»کنند مقام رسيده و از مردم بيچاره بازخواست می حاال خودشان به. کابل را خراب کردند و چپاول نمودند

ی نکرده تغييرگويد وضعيت مردم  اند، می ھای کابل قطع شده عزيز، يک افغان ديگر که ھردوپايش در جريان جنگ

 .کنند ساالران در ھر زمانی قدرت دارند و بر مردم ظلم می است زيرا زورمندان و جنگ

. کنند کردند و حاال ھم ظلم می ما ظلم می ھا به ئیدانند که در آن زمان ھم باال ھمه می«: گويد اين قربانی جنگ می

 .»...کاران از قديم تا حاال برسر قدرت ھستند و  جنايت

ھا  فروشی را نيز از آن  نکرده است، بلکه زمينه دستتأمينگويند دولت افغانستان نه تنھا عدالت را  اين قربانيان می

 .برند سر می ھا در فقر مطلق به گرفته و حاال آن

اش، حقوق   و متحدانش جھانیامريکائیگران  گيری حکومت جديد وابسته اشغال غانستان و شکلده سال پس از اشغال اف

 عدالت انتقالی بود تأمين، ٢٠١١نامه کنفرانس بن در سال  بخشی از فيصله. ای فراموش شده تبديل شده است مقوله بشر به

 .که اکنون ديگر در دستور کار حکومت افغانستان قرار ندارد
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است که کميسيون » ترسيم منازعه«اند که اين اقدام برای جلوگيری از نشر گزارشی تحت عنوان  زارش دادهھا گ رسانه

 .کند مستقل حقوق بشر افغانستان روی آن کار می

گويد حکومت در تالش است تا جلو نشر اين  مير احمد جوينده، نماينده پيشين پارلمان و از فعاالن جامعه مدنی می

خواھند مانع نشر اين  ھر قيمتی که شود می ت حاکمه ھستند بهأکسانی که در ھي«: گويد  وی می.گزارش را بگيرد

شان ذکر شده  اند، نام چون در اين گزارش تمام کسانی که در سی سال گذشته مرتکب جنايات جنگی شده. گزارش شوند

 .»است

ھای  ه نکرده است، اما گفته که چند سال جنايتاتی در مورد اين گزارش ارايئيکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان جز

 )وله راديو دويچه: منبع(   ...کند سه دھه اخير در افغانستان را مستندسازی می

واشنگتن  - اما با وجود اين که اشرف غنی و عبدهللا و سپس نمايندگان پارلمان و سناتوران مجلس سنا، پيمان امنيتی کابل

امضاء رسيد تا نظاميان خارجی برای ده سال ديگر در اين کشور حضور فعال داشته  و بهو پيمان ميان دولت کابل و نات

  .باشند

اين افراد که . اند تا پيامد حضور ناتو در افغانستان را مثبت ارزيابی کنند مندان افغانستان، تالش کرده ای از قدرت عده

ھا، با  ثباتی ای بی افغانستان امروز با وجود پاره: ھا امضای پيمان امنيتی با ناتو بود، مدعی ھستند حاصل تالش آن

تری يافته، نوعی خلع  گذشته شدت کم ھای داخلی نسبت به تر از ھر زمان ديگری طی سه دھه اخير بوده زيرا جنگ ثبات

  .سالح عمومی صورت گرفته است

ليت مجدد مراکز علمی و آموزشی، ھا و فعا  مدارس و دانشگاهئیاين حاميان ناتو، بازگشت سه ميليون مھاجر، بازگشا

صحنه  ، ورود زنان بهئیگرا شدن فضای افراط صورت کند، آزادی بيان و انديشه، شکسته ادامه روند بازسازی ھرچند به

  .کنند ات مثبت حضور ناتو در افغانستان معرفی میتأثيررا نيز از ... فرھنگی، اجتماعی و سياسی کشور و 

ات منفی زيادی بر جامعه افغانستان گذاشته تأثيراين موضوع نگاه کنيم، حضور ناتو  اقعی بهاما اگر با تحليل عميق و و

روز  به شدن برخی مناطق کشور از کنترل دولت و نيروھای ائتالف؛ افزايش مخالفان دولت که روز است از جمله خارج

جنگند  ھای خارجی مستقر در افغانستان میصورت داوطلبانه در کنار طالبان عليه دولت کابل و نيرو  که بهئیبر نيروھا

ريزی کرده  شوند؛ آزادی رھبران طالبان در کويته که بارھا حمالتی را بر عليه ثبات و امنيت افغانستان طرح افزوده می

ھای بازسازی؛ عدم نظارت کامل دولت مرکزی در چند واليت که ھنوز توسط  بودند؛ تکميل نشدن بسياری از پروژه

تر باعث در دسترس قرار گرفتن سالح در  شوند؛ ناتمام ماندن برنامه خلع سالح که بيش محلی کنترل میفرماندھان 

قرار بود ارتش ملی افغانستان با ھفتاد ھزار پرسنل تشکيل گردد اما نه تنھا اين ... گيری داعش و دست مردم شد؛ قدرت

 ھزار نيروی ارتش برای ٣٠٠ تا ٢٥٠قدند حدود مقامات دولتی معت( رقم برای کشوری مثل افغانستان کافی نيست

  .رسند  ھزار نفر می٣٠حدود  اند فقط به  که تاکنون آموزش ديدهئی، بلکه تعداد نيروھا)افغانستان ضرورت دارد

ھا و زير ساختارھای جامعه،  ن بھداشت، فساد اداری، تزلزل بنيانئيعالوه فقدان رفاه، افزايش بيکاری، سطح پا به

تياد، خودکشی، افسردگی، فاصله طبقاتی، اسارت و شکنجه کودکان، کشتار غيرنظاميان، افزايش چھل افزايش اع

از مواردی است که حضور ناتو و نيروھای ديگر در اين کشور را عميقا ... برابری کشت مواد مخدر در افغاستان و 

  . برده استسؤالزير 

المللی تبديل شده است  الحمايه و مطيع جامعه بين دولتی تحت د، بهاز طرفی دولت افغانستان تحت حمايت سازمان ملل متح

ھا ھستند حل مشکالت موجود نه تنھا در وضعيت بھتری برای  الحمايه ھمان مستعمره ھای تحت  که دولتئیجا و از آن
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تر ھم  ن بيششا  و انگليس و غيره مشکالتامريکاچون   ھمئیگيرند، بلکه بر اثر مداخالت کشورھا شدن قرار نمی حل

  .شود می

ھمين دليل، ھيچ اميدی برای   درصد کاالھای موجود در بازارھای افغانستان وارداتی ھستند به٩٩از سوی ديگر، تقريبا 

که تاجران مواد مخدر ترياک و  اين با توجه به. گسترش و بھبود اقتصاد بيمار و مملو از فساد اين کشور وجود ندارد

ھای کثيف خود  چنين فرماندھان ناتو، از رشد و رونق اقتصادی برای شستن پول اند و ھم ی شدهن وارد دستگاه دولتئيھرو

 ئیھای توليداتی برای توليدی مثل اشيا لوکس، ھوتل، خانه و توليدات غذا ھای خود را در بخش ھا پول آن. کنند استفاده می

  .کنند گذاری می جی مستقر در اين کشور، سرمايهداران و نيروھای خار ويژه برای بر طرف کردن نيازھای سرمايه به

ھا امکانات اوليه و اساسی از  کنند و حتی آن باری زندگی می  درصد مردم افغاستان در شرايط بسيار فالکت٥٠بيش از 

قدان ف. ھای خود برآيند  ھزينهتأمينھا سبب شده مردم نتوانند از عھده  افزايش ھزينه. قبيل آب و برق در اختيار ندارند

ھای جامعه اين کشور از ديگر ثمرات منفی حضور ناتو و ديگر  تاراج رفتن سرمايه ، نبود رشد صنعتی و بهئیزا اشتغال

  .کشورھای غربی در افغانستان است

ھدف .  شدتأسيس بعد از جنگ جھانی دوم ١٩٤٩ناتو يک سازمان نظامی متشکل از کشورھای غربی است که در سال 

داری   اين ارگان نظامی و امنيتی سرمايهتأسيساما در حقيقت . ايت از کشورھای عضو اعالم شد ناتو، حمتأسيساز 

غارت  گر مقابله با نفوذ روز افزون اتحاد جماھير شوروی سابق در سطح جھانی و حکومت چين و به گر و چپاول اشغال

ی شمالی و گسترش نفوذ غرب امريکا و ئیی، آسياافريقاھای کشورھای غيرغربی مثل کشورھای  بردن منابع و سرمايه

کار کشورھای زيادی   اين سازمان مخوف و جنايتتأسيساز زمان . اندازی در کشورھای خاروميانه بود و ايجاد تفرقه

طور گسترده مورد تھاجم قرار گرفته و  ، به...، پاکستان، فلسطين وليبيا، افغانستان، عراق، افريقائیاز جمله کشورھای 

  .اند ھا انسان آواره شده  انسان جان باخته و ميليونھا ميليون
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