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 Reports گزارشھا

  
   و يادداشت پورتالفريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٨
  

 امريکاجنايتکارانی بدتر از داعش در ھمسايگی 

  

اعدام ھای دسته جمعی و به  ماه ھای اخير خشونت ھای گروه داعش در مقابل مخالفانش که ھمراه با سربريدن، در

اما نتايج . شده در عراق و سوريه بود، جھانيان را متحير کرد بردگی گرفتن و فروش زنان و کودکان در مناطق فتح

 .داعش است رخی موارد به مراتب بدتر از گروهدھد خشونت ھای کارتل ھای مواد مخدر در ب تحقيقی نشان می

 در مورد ئیسف کرده و قول ھاأبه گزارش بيزينس تايمز، در حالی که بارک اوباما از خشونت ھای داعش اظھار ت

 منازعات خاورميانه اظھار می ۀ مطالعۀسسؤ محقق مموسی غربيهتضعيف کردن و از بين بردن اين گروه داده است، 

 .رو استه تھديد بسيار بزرگتری در ھمسايگی خود روب با امريکا: کند

بسيار جای شگفتی دارد که بسياری از دولت ھای غربی عقيده دارند که اين : وی در يادداشتی برای الجزيره می نويسد

اما آمارھا نشان می دھد که خشونت . جنايات منحصر به فرد است و در ھيچ جای ديگری در جھان انجام نمی شود

  . ھای مواد مخدر مکزيک برابر با داعش و در مواردی حتی فراتر از آن استکارتل

  

  تلفات -١

 زخمی ١٧٨٣۶ ھزار کشته و ٩در تازه ترين گزارش سازمان ملل تعداد تلفات در عراق در سال جاری در حدود 

از سوی ديگر طبق . استبرآورد شده است، که البته ھنوز برآوردھای رسمی در مورد اين تلفات در سوريه منتشر نشده 

 ھزار نفر در اين کشور در سال گذشته ھستند و اين ١۶ول کشته شدن ؤکارتل ھای مواد مخدر مسآمار دولت مکزيک 

 ھزار نفر برآورد می شود، اما ممکن است تلفات از اين مقدار ھم فراتر ۶٠آمار در شش سال گذشته به چيزی در حدود 

  .باشد
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  خشونت -٢

 مخالفان، ھدف قرار دادن زنان و ۀمانند داعش دست به اقداماتی خشونت آميز، از جمله اعدام و شکنجاين کارتل ھا ھ

  .کودکان و گردن زدن صدھا نفر و حتی اعدام و قطع عضو در مال عام به منظور ايجاد رعب و وحشت می زنند

  

  رسانه ھای اجتماعی -٣

 گذشته يک فعال ضد کارتل ۀدر ھفت. مات خود استفاده می کنند اقداتھر دو گروه از شبکه ھای اجتماعی برای تبليغا

 توسط يک کارتل مواد مخدر در مکزيک کشته شد و عکس جسد وی ماريا روزاريومواد مخدر در مکزيک به نام دکتر 

  .تر منتشر شدئيتوسط اين گروه در تو

  

  برده داری: ۴

زدی توسط داعش به بردگی گرفته شده اند، آمارھا  زن و کودک اي١۵٠٠در حالی که تخمين زده می شود در حدود 

حاکی از آن است که کسانی که توسط کارتل ھای مواد مخدر در مکزيک به بردگی، سوء استفاده جنسی و کار اجباری 

  .در مزارع گرفته شده اند، به بيش از ده ھا ھزار نفر می رسد

  

  کودک سرباز: ۵

 سالگی برای شرکت در عمليات ھای انتحاری و شرکت در جنگ ھا به خدمت ١٠ داعش کودکانی را از ،طبق آمار

 به منظور بھره برداری از آن ھا در ئیدر ھمين راستا کارتل ھای مکزيکی نيز اقدام به کودک ربا. خود در می آورد

  . بدن آن ھا می کنندیدرگيری ھا و حتی قاچاق اعضا

 و در معرض تھديد بودن بسياری از امريکا طوالنی مکزيک و  معتقد است که با وجود مرز مشترکموسی غربيه

  .شھرھای مرزی اياالت متحده، خطر اين کارتل ھای مواد مخدر برای اين کشور به مراتب بيشتر از گروه داعش است

  

  :يادداشت

مواد مخدر، ھمان يت پيشۀ باند ھای جناکارتل ھا و گذشته از اين که مقايسۀ يک شبه نھاد ايدئولوژيک مانند داعش با 

، نويسنده نخواسته و يا ھم به خود اجازه نداده تا وجوه مشابه ديگر اين باند ھای را دارد» س مع الفارققيا«حکم 

د؛ که جھت رفع نقيصه صرف يکی دو  مورد مداقه قرار بدھجنايتکار را که در دو سيمای متفاوت ظاھر شده اند، نيز

  :مورد آن را نشانه گيری می نمائيم

، برخورداری از يک معمار واحد می باشد، به عبارت ديگر ھمان طوری که داعش از نظر ما نخستين وجه تشابه آنھا

اھداف جئوپوليتيک امپرياليزم امريکا به وجود آورده تا من حيث نيروی پياده برآورده ساختن  جھت »ای. آی. سی«را 

نطقه تنگتر نمايد، طبق ھزاران سند و مدرکی که ھمه در نظام پنتاگون، حلقۀ رقيت و بردگی را برگردن خلقھای م

، کشتار و غارت دسترنج نشرات داخلی و برون مرزی امريکا انتشار يافته اند، کارتل ھای مواد مخدر، قاچاق انسان

اً به  به شمار رفته، گذشته از آن که منافع مالی آن مستقيم».ای. آی. سی«مردم در مکزيک، بدون استثناء از توليدات 

د؛ نبۀ زاھدی، توبه گار معلوم می شوحساب آنھائی در اياالت متحده سرازير می گردد، که در ظاھر بيشتر از ھر گر

شته در واقع ھمين باند ھا حيثيت پل ارتباط بين امپرياليزم امريکا با امريکای مرکزی و امريکای التين را نيز به عھده دا

  .رانه و جنايتکارانۀ امپرياليزم امريکا در آن مناطق می باشددست دراز مداخالت ضد انسانی، کودتاگ
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خدمت آنھا به سيستم دومين وجه تشابه ميان داعش و باند ھای مواد مخدر در مکزيک و تمام قارۀ امريکا و حتا جھان، 

  .ستسرمايه ھای امپرياليستی و به خصوص جھان کشائی ھای امپرياليزم امريکا 

 و به نحوی عدم رضايت خود را از حضور امريکا در به اصطالح سرکوب داعش نشان دادهنويسنده که   و اما اين

تلويحاً اين ماشين جنايت را متوجه مرز ھای خودش آنھم به قيمت دست برداشتن از داعش می نمايد، اگر اينھم يکی از 

ر داعش و برجسته ساختن  نباشد که بدين وسيله می خواھد با عقب راندن خط».ای. آی. سی«ترفند ھای رسوای 

به مثابه ند ھای مافيائی مکزيک، اشغال مکزيک را زمينه سازی نمايد، نبايد راجع به ھويت نويسندۀ مقاله خطرات با

  .به خود راه دادشک را حامی داعش، 
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