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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اپريل ٠۴

  ،بلجيمآيا تروريسم در فرانسه و 
 !اروپاست به» بربرھای وحشی «ۀ حمل

   )بخش سوم(
  

بار زيادی  ھای خون ھای امنيتی و خشونت ھای اخير، بحران سال، طی افريقاشھروندان بسياری از کشورھای قاره کھن 

  .اند را تجربه کرده

با اين حال . ھای اسالمی مقابله کند آميزی با تھديدات گروه طور موفقيت با آغاز سده جديد ميالدی، الجزاير توانست به

در سال » بھار عربی«.  بوده استھای مختلفی را نيز شاھد ھا، حمالت تروريستی و درگيری کشور در طول اين سال

اما حکومت الجزاير توانست . جا حتی زودتر از تونس آغاز شده بود اعتراضات در آن. اين کشور نيز رسيد  به،٢٠٠١

نيروھای پليس و ارتش توانستند با کشتن چند تن از مردم . تونس از خود نشان دھد تری نسبت به پذيری بيش انعطاف

س جمھور بوتفليقه، آغاز ئير. دست گيرند  اوضاع را بهکنترول نفر زخمی، خيلی زود ٨٠٠معترض و نزديک به 

فرما بود را لغو   در کشور حکم١٩٩٢العاده را که از سال  در اين راستا، او حالت فوق. ھای سياسی را اعالم کرد آزادی

مبارزه با «بھانه  رتش در سياست به و محدوديت دخالت ائیپيما معنای لغو ممنوعيت راه در عمل اين دستور به. کرد

عالوه بر اين، پرداخت ماليات برای واردکنندگان، توليدکنندگان و فروشندگان کاالھای . بود»  و تروريسمئیگرا افراط

چنين . ن آمدئيميزان قابل توجھی پا  درصد کاھش يافت که بدين ترتيب سبد کاالھای مصرفی به۵٠ميزان  اساسی موقتا به

کشور شد و بوتفليقه در مقايسه با روسای مصر و تونس توانست در مسند قدرت  باعث بازگشت آرامش نسبی بهاقداماتی 

  .البته حمالت تروريستی در کشور ھر از چند گاھی ادامه دارد. باقی بماند

 از قبيل فعال ھر عاملی. ھرج و مرج قرار گرفته است توان کشوری ناميد که در مرز سقوط به اما اکنون الجزاير را می

تواند باعث  ھا با يکديگر می تر ترکيب آن ھا، مبارزات سياسی داخلی، بحران اقتصادی و از ھمه مھم شدن تروريست

  .شدن ثبات فعلی در اين کشور شود شکسته

  

ھا در   جنگ داخلی در سودان جنوبی بود؛ تنشافريقارويدادھای  ترين اخبار مربوط به اين منطقه از مھم :سودان جنوبی

س جمھور اين کشور معاون اول پيشين خود، ريک ماشار را ئيسودان جنوبی پس از آن باال گرفت که سلوا کر، ر

  .تالش برای کودتا عليه دولت متھم کرد به
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شورشی  ھای خونينی در اطراف جوبا بين نظاميان دولتی و فرماندھان ھا در اين کشور به نزاع در پی اين تصميم، تنش

 افريقائیھای اين کشور نوپای   منجر شد که بر ھمه بخش نظامی قوی برخوردارند ز حمايت نيروھای شبهارتش که ا

  . گذاشته استتأثير

گری کشورھای منطقه توافقنامه  بار دولت سودان جنوبی و شورشيان با ميانجی پس از يک ماه درگيری خون سرانجام

  . رساندندءضاام  به١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٣شنبه  بس را روز پنج آتش

ھای خودسرانه، استفاده از سربازان کودک،  غيرنظاميان، اعدام بر اساس اين پيشنھاد، دو طرف متعھد شدند از حمله به

  .استفاده جنسی و شکنجه خودداری کنند ارتکاب شکنجه، سوء

ا برای بازپس گرفتن ای ر بس دوامی نياورد و شورشيان در بيست و ھشتم بھمن ماه ھمان سال حمله گسترده اين آتش

  . ماالکال آغاز کردندستراتيژيکشھر 

، درباره ١٣٩٢ ]حوت[بيست و ششم اسفند ماه) ايگاد( افريقاسران کشورھای عضو سازمان توسعه کشورھای شرق 

  .بس شکننده بين دولت و مخالفان در سودان جنوبی توافق کردند استقرار نيروھای کمکی برای تحکيم آتش

اما مخالفان سودان . بی، بدون قيد و شرط با استقرار نيروھای ايگاد در خاک اين کشور موافقت کرددولت سودان جنو

  . بردندسؤالطرف بودن اين سازمان را در مناقشه سودان جنوبی زير  جنوبی با اين طرح مخالفت کردند و بی

ھای سودان جنوبی کشته و ھفتصد   ھزار نفر در خشونت١٠گويند بيش از  رسانان می ھای کمک گروه در ھمين حال،

  .اند ھای خود شده ترک خانه ھزار نفر نيز مجبور به

  

 سال پيش تاکنون بين نيروھای دولتی عمر البشير و شورشيان ١٠در منطقه دارفور در غرب سودان، از حدود  :سودان

  .اين منطقه درگيری است

ھا کشته و بيش از يک ميليون و چھارصد ھزار نفر  ری ھزار نفر در اين درگي٣٠٠گويد که بيش از  سازمان ملل می 

  .آواره شدند

  . با جنبش خلق شاخه شمال سودان درگير است٢٠١١دولت خارطوم در دو استان کردفان جنوبی و نيل آبی نيز از سال 

بابا پايتخت  در آديس آافريقا، بين دو کشور که با نظارت اتحاديه ٢٠١٢اختالف نفتی بين دو سودان در مذاکرات سال 

 جدول زمانی برای انتقال نفت و حل ديگر اختالفات تعييناتيوپی صورت گرفت حل شده و دو سودان در نھايت برای 

  .نتيجه رسيدند به

  

آنتی  موسوم به( ھر از چندگاھی درگيری بين مسلمانان اين کشور و گروھی از مسيحيان افراطی :افريقای مرکزی

  .رسانند قتل می رحمانه ھمديگر را به دھد و بی روی می) باالکاھا

ھای ھدفمند در جريان است و سازمان  المللی عليه اين درگيری يافته بين تفاوتی سازمان اين در حالی است که نوعی بی

  .اند اين فجايع انجام نداده دادن به ثری در خاتمهؤآن نيز اقدام م ات وابسته بهمؤسسملل و 
تدريج در اين کشور  ، به١٣٩٢ با مجوز شورای امنيت سازمان ملل و در سال  نظامی فرانسوی که١٦٠٠بيش از 

بان   صلح٥٦٠٠گر اين وضعيت ھستند؛ در عين حال  اند نيز موضع کامال انفعالی اتخاذ کرده و صرفا نظاره مستقر شده

اند نيز عمال در  قرار يافته در اين کشور استافريقا که از طرف جامعه اقتصادی کشورھای غرب افريقااتحاديه  وابسته به

  .ھای لجستيک خود دارای مشکالتی ھستند  ھزينهتأمينتثبيت اوضاع سياسی دچار ناتوانی بوده و از لحاظ 
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 و افريقا ميليون نفر در منطقه مرکزی ٥ ھزار کيلومتر مربع و جمعيتی نزديک به ٦٢٠ی مرکزی با وسعت حدود افريقا

 سودان، سودان جنوبی، کنگو برازاويل و کنگوی دموکراتيک قرار دارد؛ اين در ھمسايگی کشورھای چاد، کامرون،

کشور با وجود دارا بودن ذخائر عظيم اورانيوم، الماس، طال و نفت پنجمين کشور فقير دنياست و بخش عمده منابع 

   .طبيعی آن ھنوز استخراج نشده است

ھای بومی   را مسلمانان و سايرين را پيروان آئين درصد١٥ درصد از جمعيت اين کشور را مسيحيان، ٥٠در حدود 

 ميالدی مستعمره فرانسه بود و مردمان اين کشور، ١٩٦٠ تا سال ١٨٩٠ی مرکزی از سال افريقا. دھند  تشکيل میافريقا

  .گران فرانسوی بودند رحمانه اشغال طی اين مدت شاھد استثمار سخت و بی

 اعالم کرد ھزاران نفر که عمدتا اعضای جامعه اقليت مسلمانان در ٩٢د ماه جويان سازمان ملل، بيستم اسفن آژانس پناه

  .الوقوع قرار دارند زده ھستند در معرض خطر حمله قريب اين کشور جنگ

 ھزار نفر، ١٥در حال حاضر بيش از : گفت) UNHCR(جويان سازمان ملل  آدريان ادواردز، کميساريای عالی پناه

  .ھای مسلح قرار دارند  تحت محاصره و تھديد گروه لفعمدتا مسلمان، در نقاط مخت

  

  .مردم اين کشور، ھمواره دچار کودتای نظامی، جنگ داخلی و مداخله نظامی خارجی در اين کشورشان ھستند :مالی

جنوب مالی  ھای افراطی به ، ظاھرا برای متوقف کردن پيشروی گروه١٣٩١سال  - ٢٠١٣ جنوریفرانسه در اواخر 

  .ور لشکرکشی کرد و ھنوز ھرار تن از نيروھای خود را در اين مستعمره سابق خود نگاه داشته استاين کش به

دست   برای بهئیوجود آمده در پی کودتا ھای به نظاميان مرتبط با القاعده از ناآرامی ھمراه شبه طلبان طوارق ھم به استقالل

  .آشوب کشيدند  ميالدی به٢٠١٢ را در سال افريقاب استفاده کرده و اين کشور غر  شمال مالی سوءکنترولگرفتن 

نظاميان را بيرون رانده، انتخابات برگزار کردند و ھياتی متشکل از   ميالدی اين شبه٢٠١١نيروھای فرانسوی سال 

  .کنند زنی می نيروھای حفظ صلح سازمان ملل در اين کشور گشت

ھای سياسی متوقف شد، شورای امنيت سازمان  ل درخواستدلي اما مذاکرات ميان مالی و طوارق و شورشيان عرب به

نظاميان و از بين رفتن  شدن شبه  خطر افراطیمسألهاين : توافق ھشدار داده و گفت ناکامی در رسيدن به ملل نسبت به

  .ھمراه دارد دستاوردھای امنيتی را به

  

 و مرکز اين کشور، ھمواره قربانی خصوص در مناطق شمال چنان در کشور نيجريه و به آتش خشونت ھم :نيجريه

ای از اين کشور روی نداده باشد و اين  گيرد زبانه و شايد روزی نبوده که درگيری و حمالت مسلحانه در نقطه می

  .شدن و آوارگی ھزاران تن در اين کشور شده است ھا تاکنون موجب کشته ناآرامی

زمان  ھم» بوکو حرام«ھای نظاميان ارتش نيجريه با شورشيان  ای بين مسلمانان و مسيحيان با درگيری ھای فرقه خشونت

  . اوج گرفته و ھنوز ادامه دارد٢٠٠٩ھای بين ارتش و بوکو حرام در سال  شده است؛ درگيری

خصوص در باگا در شمال شرق نيجريه باعث ابراز   بوکو حرام، بهکنترولمناطق تحت  ھای ارتش در حمله به خشونت

ھا  ای از شدت تخريب بان حقوق بشر چند سال پيش با انتشار تصاوير ماھواره وق بشر شده است؛ ديدهبان حق نگرانی ديده

الملل مورد   بينئیھا را در دادگاه جنا توان آن کند تخلفاتی را که می در باگا اعالم کرده است که دولت نيجريه تالش می

  .بررسی قرار داد، پنھان کند

ھا را در شمال اين کشور  متھم  زدن بسياری از خانه دف قرار دادن غيرنظاميان و آتشدولت نيجريه اتھاماتی نظير ھ

  . شده است
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ھا و يا  آن آموز توسط بوکو حرام و تجاوز به ھا در نيجريه، ربودن دختران دانش  برانگيزترين خشونتتأثراز جمله 

  .ھاست فروختن و کشتن آن

دار و کشاورز در  چند دھه درگيری ميان مردم فوال و جماعت مزرعه نی به عشايری فوال داری و نيمه  زندگی گله شيوه

  .مناطق مرکزی و شمالی نيجريه منجر شده است

ھای زراعی آنان را ويران  آورند و زمين اراضی کشاورزان ھجوم می دامداران فوالنی اغلب در فصل خشکی به

عنوان چراگاه،  ھای زراعی به  آنان از زمين تفادهدر ھمين حال تالش کشاورزان برای جلوگيری از اس. کنند می

  .انجامد درگيری ميان دو طرف می به

  

 ٢٠١٢مبر ، برابر با بيستم نو١٣٩١ ]عقرب[ام آبان ، سیچ مار٢٣شورشيان جنبش  :کنگو» دموکراتيک«جمھوری 

گو را که بيش از يک  در شرق جمھوری دموکراتيک کنستراتيژيکميالدی، گوما، مرکز استان کيووی شمالی و شھر 

بس، از اين شھر خارج  نامه آتش مبر بر مبنای توافق روز بعد در اول دس١١ردند، اما ميليون جمعيت دارد، اشغال ک

  .شدند

، مذاکرات صلح ١٣٩١ ]قوس[ آذر ماه-  ٢٠١٢ از اوايل دسامبر مارچ ٢٣  دولت جمھوری دموکراتيک کنگو و جنبش

حال تعليق  مبر بعد از ناکامی طرفين در توافق بر سر يک دستور کار، به دس٢١وگوھا  تد، اما روند اين گفرا آغاز کردن

  .در آمد

کنگو در چند دھه گذشته، با مشکالت متعدد از جمله فقر شديد، زيرساخت فاسد و نوعی جنگ در شرق اين کشور 

  .کشته برجا گذاشته است ميليون ٥/٥مواجه شده است که در بيش از يک دھه گذشته ادامه داشته و بيش از 

 و آواره  ھای خود را ترک کرده سه ميليون ساکن شرق کنگو از بيم جان خانه ، نزديک به٢٠١٢در چند ماه اوايل ماه می 

 کنگو ۀاند، اما حدود پانصد ھزار آوار تر کنگو اقامت گزيده اند؛ حدود دو و نيم ميليون تن از آوارگان در مناطق امن شده

  .اند جوار شامل رواندا و اوگاندا پناه برده کشورھای ھم به

  

دو دسته  ھا خود به عرب. ھا ھا و زنگی عرب: شود دو گروه تقسيم می جامعه موريتانی از لحاظ نژادی به :موريتانی

  .شوند پوستان تقسيم می سفيدپوستان و سياه

 متھم ١٩٦٠ل موريتانی از فرانسه در سال اقدامات نژادپرستانه از زمان استقال زنگی تبارھا مقامات موريتانی را به

  .کنند می

اند، اين در حالی است که  رنج آمده ھا است به ھای شھر کيھيدی از رفتارھای دولت محلی که تحت سيطره عرب زنگی

  .دھند ھا تشکيل می تر ساکنان اين شھر را زنگی بيش

ھا ھزار تن  ملی در موريتانی صدھا تن کشته و دهھای  در اواخر دھه ھشتاد و اوايل دھه نود قرن گذشته در درگيری

  .ديگر آواره شدند

  

باری در سومالی آغاز گشت که نتيجه شورش نيروھای  ، جنگ داخلی خون١٩٩١ جنوری ٢٦در  :سومالی

 . اند  ھزار نفر کشته شده٥٠٠تا کنون بيش از . ناسيوناليستی و مذھبی سقوط جمھوری دموکراتيک سومالی بود

  

  . نفر از گردشگران را کشت٣٨تفرجگاھی در شمال سوسه  الدين الرزقی با حمله به نام سيف صی بهشخ :تونس
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ساحل آمد، کالشنيکف خود را از يک   با قايق تندرو بهجون ٢۶گفته شاھدان، اين دانشجوی مسلح حوالی ظھر جمعه  به

يک ھتل لوکس حمام آفتاب گرفته بودند سايبان بيرون کشيد و با حرکت در امتداد ساحل گردشگرانی را که بيرون 

 .گلوله بست به

 .موزه باردو در پايتخت تونس کشته شدند  گردشگر خارجی، در حمله به١٧ نفر، از جمله ٢٢در ابتدای سال ھم 

 

ايجاد اختالف بين دو مليت توتسی و ھوتو در رواندا توسط . تر است دھنده شايد واقعه رواندا از ھمه تکان :رواندا

ترين شکل  وحشيانه  ھزار انسان به٨٠٠کشتار  ی و ھمکاری کليسای کاتوليک منجر بهبلجيمی و المانعمارگران است

  .المللی شد ممکن، در سايه سکوت مجامع بين

کشی ھشتصد ھزار  ای تلخ از نسل  واقعه١٩٩۴ است که در سال افريقاجمھوری رواندا کشوری کوچک در مرکز قاره 

  .بت کرده استانسان را در تاريخ ث

 در کنفرانس برلين ،١٨٩۴از سال . اين کشور با اوگاندا، بروندی، جمھوری دموکراتيک کنگو و تانزانيا ھمسايه است

تقسيمات   در جنگ جھانی اول، منجر بهالمانشکست .  قرار گرفتالمان در اختيار الماناين منطقه تحت نام تانکانيکای 

 مستقل بلجيم سرانجام رواندا از ،١٩۶٢ واگذار شد و پس از چند سال در بلجيم واندا بهر.  شدالمان افريقائیھای  مستعمره

جنگ خونينی که ميان دو مليت . کشی روآندا زده شد ھای جنگ داخلی و نسل  بود که اولين جرقه١٩٩۴ اپريلماه . شد

  .ر جای گذاشت ھزار کشته ب٨٠٠راه افتاد، در کنار آوارگی و تجاوزات، قريب  ھوتو و توتسی به

زيستی  رواندا ھم ی بهالمانبين ھوتو و توتسی تا قبل از رسيدن استعمارگران  ھای جنگ داخلی در رواندا ريشه

آميزی را در پيش گرفتند که اقليت توتسی که نسبت  رواندا، سياست تبعيض ھا با ورود به یالمان. آميزی داشتند مسالمت

تر  تری داشتند از امکانات بھتر زندگی و قدرت بيش تر بودند و پوست روشنمند اکثريت ھوتو قد بلندتر و ثروت به

ھا که سرپرستی مستعمره رواندا را بعد از جنگ جھانی اول بر عھده داشتند  یبلجيماين سياست توسط . برخوردار شدند

اندازی  اختالفسياست  . در اروپا حضور داشتند، ادامه پيدا کرد١٩و مبلغان مسيحی کليسای روم که از قرن 

دو سلطه و سه قشر  گفتند به يک زبان سخن می ، جمعيتی را که ھمگی بهبلجيمدر رواندا استعمار  یبلجيماستعمارگران 

داران توتسی، يک قشر اکثريت از کشاورزان ھوتو و  يک قشر اقليت از دام: کننده يکديگر تقسيم کرد اجتماعی تکميل

 بلجيماين ترتيب، سردمداران نظام استعماری  به. رچيان پيگمه و توواسھای کوچک شکا يک قشر مرکب از گروه

ھا و يک  س ساالریئيشده و دارای ساخت سلسله مراتبی مرکب از ر ای قشربندی توانند بر جامعه خوشحال بودند که می

اروپا بفرستند تکيه کند؛  هدين کاتوليک درآورده و برای ادامه تحصيل ب ھا را به توانستند آن گروه از نخبگان حاکم که می

 گرايش ضد استعماری پيدا کردند، روشنفکران توتسی بلجيمکه پس از جنگ جھانی دوم قلمروھای استعماری  اما زمانی

ھای  ھا را با انگيزه  توتسیبلجيمدر پی اين تفکرات مديريت سياسی .  پذيری از افکار مدرن کردندتأثير شروع به

کار  را بهھای متعارض   مليت سوی اکثريت ھوتو معطوف کرد و نظريه  توجه خود را بهضداستعماری رھا کرد و ھمه

ھا را از سرزمين  کند و اين گروه بايد آن گانه معرفی شدند که ھوتوھا را سرکوب می ھوتوھا قومی بی ھا به توتسی. برد

ھا زبان و مذھب مشترک  مايز، بلکه آن متئیھا ھا و ھوتوھا نه مليت اين در حالی بود که توتسی. خود بيرون برانند

برای نمونه ھر فرد ھوتو که . يکديگر بسيار باز و نفوذ پذير ھم بودند داشتند و قشرھای اجتماعی بودند که نسبت به

شد؛  داد ھوتو می ھای خود را از دست می يک توتسی و ھر فرد توتسی که دام شد تبديل به س گاو میأ ر١٠صاحب 

اما نظام استعماری با . کرد  میتغييرراحتی بر حسب مالکيت و يا ازدواج  ھا به ھمين دليل ھويت ھوتوھا و توتسی به

ديگر ھوتو و توتسی بودن در   رساند کهئیجا هبرجسته کردن يک قوم و ايجاد نفرت يک قوم عليه قوم ديگر کار را ب
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ھای جديدی را ايجاد  کاری شده بود که ھويت در واقع پيوندھای خانوادگی تا حدی دست شد، ھا نيز قيد می شناسنامه آن

 خانواده يک ١٠ازاء ھر  دھی شد زمانی که کشتار شروع شد به خوبی توسط دولت سازمان اين کشتار به. کرده بود

تر مھمات و  و در ھر ھمسايگی نمايندگانی برای اين کشتار وجود داشت، بيش. می در نظر گرفته شده بودنظا شبه

بسياری از اعضای قبايل فقط با قمه و ساطور مسلح شده . شکل وسيعی توسط دولت توزيع شد تسليحاتی مثل نارنجک به

 ھزار قمه و قداره برای کشتار ۵٨١ور، س جمھئير  تجار نزديک به،١٩٩٣بودند و حتی پس از توافق صلح سال 

ھای  ھای مفسرين، رسانه بر طبق گفته ور کردند کشی را شعله ھای خبری آتش نسل رسانه .ھا تھيه کرده بودند توتسی

روزنامه . ساختند ور می نشريات محلی و راديوھا اين کشتارھا را شعله. کشی ايفا کردند خبری نقش مھمی را در اين نسل

در . ھا بود ھوتو در اين ميان نقش مرکزی داشت که آغازگر يک جنگ تمام عيار عليه توتسی نگورا منتسب بهدولتی کا

روزنامه ( .  که برای روندا تشکيل شده بود افرادی که در پس پرده روزنامه کانگورا بودندئیالمللی جنا جريان دادگاه بين

 شدند که در آن تصوير قداره و ساطور چاپ شده بود و ١٩٩٢  در سالئیھا چاپ اعالميه متھم به) ھوتوھا منتسب به

ھا   پادشاھی توتسی سرنگونی  است که بهئیشورش ھوتوھا( ١٩۵٩کار کنيم تا انقالب اجتماعی  پرسيده شده بود ما بايد چه

قدرت ھوتو در تثبيت ايدئولوژی   فرمان ھوتو را منتشر کردند، که به١٠چنين  نشريه کانگورا ھم. کامل شود) منجر شد

 فرمان، اين پيام القا ١٠در اين متن . کرد ھا را تنظيم می مدارس و ارتش ھوتو می پرداخت و نحوه برخورد با توتسی

خاطر نرخ باالی  اما به. بردگی بکشند کارانه عليه ھوتوھا دارد که ھوتو را به شد که توتسی يک استراتژی عظيم دغل می

 تندروھای ھوتو با حمايت برخی ،١٩٩٣در سال . ديو وسيله بھتری برای القای پيام بودکشی، را سوادی در زمان نسل بی

 تلويزيونی ئیکشی، ايستگاه راديو  برای تشديد خشونت در قبل و در جريان نسلبلجيماز کشورھا از جمله فرانسه و 

اين ايستگاه . جبھه نجات رواندا بودھا و  طور که گفته شد تبليغ عليه توتسی راه انداختند، که ھدف اساسی آن ھمان به

ھای آموزش نظامی فراھم ساخته بود تا با حمايت   در اردوگاهئی و تلويزيونی زمينه را برای بسيج جوانان ھوتوئیراديو

بار  راديو رواندا برای اولين، ١٩٩٢ مارچدر . آنان راھبردھای جنگ آموزش داده شود ی بهبلجيمنظاميان فرانسه و 

کرد که ھشدار  راديو روندا مکررا پيامی را پخش می. ھا را در جنوب پايتخت آغاز کرد قيم کشتار توتسیشکل مست به

اند اين پيامی بود که افسران محلی از آن استفاده کردند تا  ھا واقع شده داد که ھوتوھا در بوگسرا مورد حمله توتسی می

ه بزنند با ھدايت سربازان، شھروندان عادی ھوتو و گروه حمل ھا بايد اول دست به ھوتوھا را متقاعد سازند که آن

 گزارش بسيار احساساتی از يک ،١٩٩٣در پايان سال . نظامی، صدھا توتسی را مورد حمله قرار داده و کشتند شبه

تصوير  ھا به کار گرفته شد تا شقاوت توتسی س جمھور که يک ھوتو بود بهئي ديگر در مورد ترور رئیپايگاه راديو

در (  .شده و عقيم شده است دروغ گزارش کرد که پرزيدنت ترور شده، مورد شکنجه واقع اين ايستگاه به. يده شودکش

ھا مدام   رسانه،١٩٩٣از اکتبر ) کردند عصر ماقبل استعمار برخی پادشاھان توتسی، حاکمان شکست خورده را عقيم می

. کردند ھا را گزارش می کردند و منشا خارجی توتسی اشاره میھای ذاتی و سرشتی بين دو مليت ھوتو و توتسی  تفاوت به

ھای حاکميت گذشته توتسی را  کردند و وحشت آفرينی ھا از ثروت و قدرت اشاره می سھم نابرابر توتسی چنين به ھم

ھيجان  به، برای بسيج و ئیھای راديو ايستگاه. تر کنند  را در ھوتوھا قوی و قویئیجو شدند تا حس انتقام يادآور می

رو  به خصوص در مراحل نخستين که اين کشتارھا با مقاومت شديد رو ای درنگ نکردند، به درآوردن مردم لحظه

س جمھور وقت رواندا که در نزديکی ئير» جونال ھابيا ريمانا«دنبال سقوط ھواپيمای حامل   به،١٩٩۴در سال . شدند می

ھای  ھمين امر آغاز درگيری. ھا نسبت داد توتسی  ھا اين عمل را به »ھوتو«وقوع پيوست؛  کيگالی پايتخت اين کشور به

 روز صد يکرو در مدت   و ھوتوھای ميانهئی ھزار توتسی رواندا٨٠٠شديد ميان اين دو مليت شد که به کشتار حدود 

ھدف   به١٩٩۴ کشی سال زنان نيز در آستانه نسل زنان قربانيان اختالفات در رواندا .توسط ھوتوھای تندرو منجر شد
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عنوان اسلحه   فرمان گنجانده شده بود و زنان را به۴ فرمان ھوتو، ١٠تبليغاتی ضد توتسی تبديل شدند برای مثال در 

دادند و مدام تبليغاتی که مبنای جنسی داشت و تجاوز جنسی را در طی جنگ  جنسی برای نابودی مردان ھوتو جلوه می

کنيد که برای ما بيش از حد خوب ھستيد  شد که شما زنان توتسی فکر می شامل میگونه را  کرد و جمالتی اين ج میئيتھ

 ھزار زن و دختر توتسی در اين مدت مورد ۵٠٠ تا ٢۵٠در حدود . ای دارند حال بگذاريد ببينيم که زنان توتسی چه مزه

س ايدز مورد تجاوز قرار ويرو ھا، از روی عمد توسط مردان مبتال به تجاوز جنسی قرار گرفتند که بسياری از آن

 . نيز مبتال ھستندHIVبدين ترتيب، اکنون اکثر اين زنان به ويروس . گرفتند

آمار سازمان ملل و يا يک ميليون و ھفتاد و   روز طول کشيد، ھشتصد ھزار به١٠٠کشی سازمان يافته که  با آغاز نسل

رو که از پيروی از دستورات ھوتوھای تندرو  يانهآمار دولت رواندا از مليت برتر توتسی و ھوتوھای م يک ھزار به

ھا، ھمکاران  تر قربانيان مردان، زنان، کودکان و نوزادانی بودند که توسط ھمسايه بيش. ممانعت کرده بودند کشته شدند

. کرد میھا  عام توتسی قتل طور مداوم ھوتوھا را تشويق به زمان به شدند، راديو رواندا ھم و دوستان سابق خود کشته می

 ھزار زن و کودک و مرد در ٨٠٠عام  قتل. شدند  نفر کشته می٧ای   نفر و دقيقه۴٠٠ ھزار نفر و ساعتی ١٠روزانه 

عام يک نيروی حافظ صلح را  المللی صورت گرفت و سازمان ملل متحد قبل و در جريان قتل  تفاوتی جامعه بين ميان بی

اين فاجعه در مقابل چشمان باز با پوشش کامل . عام نبودند جلوگيری از قتل در روآندا مستقر کرد، اما اين گروه قادر به

بھانه عدم مداخله در امور داخلی روآندا  تفاوتی جامعه جھانی به کرد بسيار ھولناک سازمان ملل و بی خبری دنيا و عمل

جا فرستاده  آن ارجی از روآندا به برای تخليه اتباع خئی نيروی اروپا١٠٠٠کشی  طور مثال در ابتدای نسل انجام شد، به

آن پناھنده   ھزار توتسی به٢ای را که  ی سازمان ملل مدرسهبلجيمبانان  سرعت کشور را ترک کردند و يا صلح شد که به

کشی،  بعد از اتمام نسل. عام کليه پناھندگان شد قتل نشينی ترک نمودند که منجر به  شده بودند بعد از رسيدن دستور عقب

ھای  بيماری دليل شرايط بد و ابتال به کشورھای مجاور پناھنده شده بودند به  که بهئی نفر از پناھندگان روآنداھزاران

، شھر کيگالی توسط جبھه ميھنی روآندا که از ١٩٩۴ه سال ئي ژو۴سرانجام در روز . گوناگون مسری کشته شدند

  . عام خاتمه يافت ھا تشکيل شده بود، تصرف شد و قتل توتسی

کشی  مانده از نسل ھای زنده اکنون ھزاران نفر از توتسی ھم. کشی تشکيل شد ھا دادگاھی برای محاکمه سران نسل بعد

  .آميز زندگی کنند طور مسالمت کننده در کشتار به  ميليون ھوتوی شرکت٢کنند با  سعی می

آگوستين بزی «پرونده  سال رسيدگی بهپس از اتمام جنگ و زندگی اين دو مليت در کنار يکديگر، دادگاه، پس از ھفت 

کشی، جنايت جنگی و جنايت  عام مخالفان دولت، نسل جرم مشارکت در قتل ، فرمانده سابق ارتش روآندا را به»مانگو

کشی روآندا  مانگو، يکی از عامالن اصلی نسل. سی سال حبس محکوم کرد  ميالدی به١٩٩۴عليه بشريت، در سال 

س وقت پليس روآندا در اين کشتار ئير» ديندی دااليمانا«نام  ر بزی مانگو، فرد ديگری نيز بهعالوه ب. معرفی شده است

سر  ، او يازده سال در حبس بهئیاعالم مقامات قضا چرا که بنا به. نقش داشت که دادگاه حکم آزادی وی را صادر کرد

ا، اسقف سابق کشور رواندا متھم است در عالوه بر مانگو و دااليمان.برده و دوره مجازات خود را سپری کرده است

مشارکت  کشيش جاناتان روھوموليزا، در حالی در کشور انگلستان به.  اين کشور دست داشته است١٩٩۴کشی سال  نسل

ھای  او متھم است نقش صدای تبليغاتی افراطی. ھا اسقف اين کشور بوده است کشی مردم رواندا متھم شد که سال در نسل

 که اجازه فعاليت ٢٠٠۵در سال : کليسای بريتانيا اعالم کرده. برده است مسلخ می ھا را به  کرده و توتسیھوتو را ايفا

 در ١٩٩۴ھا در سال  کشی توتسی اطالع بوده است اين کليسا نسل روھوموليزا را داده است، از سابقه وحشتناک وی بی به

  .انسته استرواندا را لکه ننگی بر دامن کليسای کاتوليک اين کشور د
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 ئیی، در راستای منافع خود، چه بالھاالمان، انگلستان و بلجيمفرانسه، » متمدن«ھای  بينيم که حکومت اين ترتيب، می به

  ! اند؟ از جمله بر سر مردم قاره سياه نياورده

  

ان نيز ، ترورھا در برخی از ديگر کشورھای جھافريقائی، عالوه بر کشورھای ٢٠١٥سال  :٢٠١٥ترورھا در سال 

  .تعدايد قربانی گرفته است

 نفر، از جمله سه مھاجم، و مجروح ٢۶شدن  کشته  منجر به ، يک سری حمله در پاريس و حومهجنوریدر ماه  :فرانسه

  . نفر ديگر شد٢٢شدن 

 با کشتار در دفتر مجله فکاھی شارلی ابدو شروع و دو روز بعد با جنوریبار روز چھارشنبه ھفتم  اين حمالت مرگ

 .عمليات گسترده پليس و محاصره دو محل پايان يافت

مبر ھا، روز جمعه سيزدھم نو گزارشبنا بر . مبر ناچيز بودشدگان در مقايسه با حمالت ماه نو ولی تعداد کشته

ھای مستقر در ورودی ورزشگاه ملی فرانسه در جريان يک بازرسی بدنی ساده مردی را پيدا کردند که کمربند  نگھبان

 .تن داشت ی بهانتحار

 .ھا ضامن کمربند را کشيد و خود و يک رھگذر ديگر را کشت ھا آمده که آن مرد بعد از دور شدن از نگھبان در گزارش

 المانھای فرانسه و  اين استاديوم که در حاشيه شمالی پاريس واقع شده و آن روز ميزبان بازی دوستانه فوتبال بين تيم

ھا بخشی از يک سری حمله در گوشه و کنار پايتخت فرانسه بودند  اين بمب.  بمب بودبود، در مجموع شاھد انفجار سه

 . نفر و مجروح شدن صدھا نفر ديگر انجاميد١٣٠مرگ  که به

 

بر شد، رقمی و نفر در ماه اکت١٠٠دو حمله انتحاری به تجمع مخالفان جنگ در آنکارا باعث کشته شدن بيش از  :ترکيه

  .بوده استسابقه  که در ترکيه بی

 تکه بدن انسان وجود داشت که بايد ١٠٠٠داد، بيش از  بازماندگان اين حمله مشاوره می گفته روانشناسی که به به

 .شد  میئیشناسا

 .ھزاران نفری که بيرون ايستگاه قطار آنکارا تجمع کرده بودند شاھد اين حمالت دوگانه بودند

يست که برای بحث بر سر بازسازی کوبانی در شھر سوروچ جمع شده  نفر از فعاالن سياسی سوسيال٣٠پيش از آن ھم 

 .يت ھر دو حمله بر عھده داعش استمسؤولگفته مقامات ترکيه   به.گذاری کشته شدند بودند در يک بمب

  

 پترزبورگ ترک کرده بود،  مقصد سن الشيخ را به بر، يک ھواپيمای ايرباس که تازه فرودگاه شرمودر ماه اکت :مصر

  .زمين خورد ھان سقوط کرد و در صحرای سينا بهناگ

ھای داعش که در صحرای سينا فعال  يکی از شاخه. خاطر انفجار بمب سقوط کرده باشد رسد که اين ھواپيما به نظر می به

 نفر که تقريبا ھمگی گردشگران روس بودند جان خود را ٢٢۴در مجموع . يت اين حمله را بر عھده گرفتمسؤولاست 

 . دادنداز دست

 

 نفر کشته ٣٧ای مسکونی در بيروت  محله مبر پاريس و در پی دو حمله انتحاری بهيک روز پيش از حمله ماه نو :لبنان

  . نفر مجروح شدند١٨١و 
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اين محله يکی از مراکز . ھای شلوغ محله ضاحيه در جنوب بيروت منفجر کردند گذار خود را در يکی از خيابان دو بمب

 .شود نان قلمداد میهللا لب مھم حزب

 سالی است که از پايان ٢۵بارترين انفجار در بيروت در  اين مرگ. يت اين حمله را ھم بر عھده گرفتمسؤولداعش 

 .گذرد جنگ داخلی لبنان می

  

 نفر در سن برناردينو ايالت کاليفرنيا ١۴مرگ  يک تاالر کنفرانس به مبر بهحمله افراد مسلح در روز دوم دس :امريکا

 .ر شدمنج

 .ھای رضوان فاروق و تشفين مالک در درگيری با پليس کشته شدند نام در جريان اين حمله، دو مظنون کامال مسلح به

گفته آشنايان آقای   به.کند عنوان يک اقدام تروريستی برخورد می  اعالم کرد که با اين تيراندازی بهامريکاپليس فدرال 

اين زن و شوھر . برخوردار بود» لزومات يک زندگی خوش«و از » زيست ی را مامريکائیرويای «فاروق، او داشت 

 .يک دختر شش ماھه داشتند

  

 کيلومتری جنوب بغداد ۴٠ترين عمليات تروريستی، سوءقصدی انتحاری در روستای االسيريه واقع در  در تازه :عراق

 ٢۵روھای پليس، فرد سوءقصدکننده روز جمعه  ني گفته  به. تن ديگر را زخمی کرد۶٠کشتن داد و   نفر را به٣٠کم  دست

، پس از پايان يک بازی فوتبال وارد جمعيتی شد که پيروزی تيم مورد عالقه خود را ١٣٩٤ فروردين ٦ - ٢٠١٦ مارچ

گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار قربانيان   به.اين فرد سپس خود را در ميان جمعيت مردم منفجر کرد. گرفت جشن می

  .افزايش است و بهاين رويداد ر

 

 ٨ -  ٢٠١٦ مارچ ٢٧شنبه  ھای حمله انتحاری در شھر الھور در شرق پاکستان، در روز يک تعداد کشته :پاکستان

منابع امدادی و .  مجروح اعالم کرده است٣٠٠ تن افزايش يافته است و و بيش از ٧٠، بيش از ١٣٩٤ ]حمل[فروردين

  .دھند نيان اين حادثه را زنان و کودکان تشکيل میتر قربا اند که بيش پليس در پاکستان گفته

ھای  بر اساس گزارش رويترز، اين حمله انتحاری در پارکينگ مجاور پارک گلستان اقبال در نزديکی يک از خروجی

 .اين پارک روی داده و محل انفجار تنھا چند قدم تا زمين بازی کودکان فاصله داشته است

دليل تعطيالت عيد پاک، اين منطقه  فيروز، سرپرست پليس اين ناحيه، نوشته است که بهنقل از مستنصر  رويترز نيز به

  .محل تردد بسياری از شھروندان مسيحی الھور بوده است

شش درصد از جمعيت آن را مسيحيان   ميليون نفر جمعيت دارد و بر اساس آمارھا نزديک به١٠الھور بين ھشت تا 

وزير پاکستان  ھای سياسی نواز شريف نخست ز ايالت پنجاب است، مرکز اصلی فعاليتاين شھر که مرک. دھند تشکيل می

  .است

را بر   يت حمله انتحاری الھورمسؤولھای رويترز و آسوشيتدپرس گزارش دادند که گروه طالبان پاکستان  خبرگزاری

  .اند اين گروه مدعی شده که مسيحيان ھدف اين حمله خونين بوده. عھده گرفته است

ھای مختلفی بوده، اما الھور که  گذاری ھای اخير ھدف حمالت و بمب ھا و سال رچه شھرھای مختلف پاکستان در ماهگ

 .سر برده است ھا در آرامش به آيد مدت شمار می پايتخت فرھنگی پاکستان به
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 بر ١٣٨٩خرداد ، ٢٠١٠اواخر مه  ھا آخرين مورد از حمالت عمده خونين در الھور، به بر اساس گزارش خبرگزاری

 کشته بر ٨٢اين حمله . جماعت احمديه را ھدف گرفتند گردد که مردان مسلح و عامالن انتحاری يک مسجد متعلق به می

  .جای گذاشته بود

دانشگاھی در چارسده، در نزديکی  يت حمله مردان مسلح بهمسؤولطالبان پاکستان در آخرين روز دی ماه سال پيش، 

  . نفر انجاميد٢١کشته شدن  ته بود که بهپيشاور را بر عھده گرف

يت يک حمله انتحاری را در منطقه مردان در شمال شرقی پيشاور مسؤول ،٩۴چنين در اوائل دی ماه  طالبان پاکستان، ھم

  . تن در آن کشته شدند٢۶بر عھده گرفت که 

 نيروی خدماتی در يک پايگاه ٢٩کشته شدن  ، به٩۴ حمله ديگری شناخته شده که در اواخر شھريور مسؤولاين گروه، 

  . نزديک پيشاور انجاميدئیھوا

. وجود آورد  و غيره بهبلجيمھا، نبايد ھيچ توجيھی برای ترورھای پاريس و  شمار دولت البته ھمه اين اعمال و جنايات بی

ين ميان، قربانيان ترور اما باز ھم در ا! کنند اند اکنون ھمان را نيز درو می ھا کاشته در واقع ھمان چيزھای که حکومت

  !کاران جنگی مردم عادی ھستند نه جنايت

  ٢٠١٦ اپريل سوم -  ١٣٩٥ ]حمل[شنبه پانزدھم فروردين يک

  

  .ادامه دارد

 

 

 
 


