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 ريزی فزاينده مذھبیخون و تشديد  ده ھا نفر در عراق کشته و زخمی شدند

 

 عراق را به لرزه درآورد و در سراسر کشور قربانيانی بر جا طی ھفتۀ گذشته، موج انفجار بمب ھا و تيراندازی

 .گذاشت

دو بمب در کنار خيابان در شھر دوز خورماتو در استان .  نفر در سه انفجار مختلف کشته شدند١٤ديروز دست کم 

  توسطهدر شھر حواجی دو خان.  نفر زخمی شدند٢٤ نفر شد و ٩صالح الدين کارگذاری شده بود و موجب مرگ 

 .مبارزان مسلح مورد حمله قرار گرفت و پس از قتل شش عضو خانواده، خانه ھا را منفجر کردند و سپس گريختند

مين روز از سوگواری لشيعه ھای عراق و کشورھای ھمسايه برای اربعين، روز مقدس برای مسلمانان شيعه، چھ

زائران . مبر دس٢٣ به   مصادف شده است امسالشھادت نوۀ پيغمبر اسالم، در حال زيارت ساالنه در کربال ھستند که

ھدف سھل و ساده ای برای حملۀ انتحاری ھستند، و اقدامات امنيتی فوق العادۀ دولت نيز به ھيچ عنوان موجب کاھش 

 .خون ريزی نشده است

. د نفر ديگر مجروح شدن١٠٠ نفر کشته و ٤٦روز گذشته، در حمالتی که در سراسر عراق صورت گرفت، دست کم 

يک روزنامه نگار قديمی رويترز که برای رسانه ھای عراقی کار می کرد و پسرش، روز پنجشنبه در حومۀ بغداد در 

 دھمين روزنامه نگاری است ،مھند محمد.  نفر مجروح شدند٣١ نفر کشته و ١٦در اين انفجار . کشته شدندانفجاری اثر 

 .که طی سه ماھۀ اخير در عراق به قتل رسيده اند

 مجروح بر جا گذاشت که ١٨ کشته و ١٦ حملۀ ديگر مناطق شيعه نشين در جنوب بغداد را ھدف گرفت و دست کم دو

به اورژانس بيمارستان  دصورت خون آلوتعدادی از آنھا را کودکان تشکيل می دادند و يک زن سالخورده که با 

 . يارموک در بغداد منتقل شد

فرزند، ھمسر و و به انضمام سه ] شوراھای بيداری[ با لباس نظامی يک عضو پنجشنبه، در حملۀ ديگری تعدادی مبارز

 .مس راو را پس تصرف خانۀ او در ابوغريب در غرب بغداد، با گلوله به قتل رساندندبرادر ح
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اين گروه از اعضای . توسط ارتش اياالت متحده و دولت عراق تأمين مالی شده اند» شوراھای بيداری«شبھه نظاميان 

 در محالت گشت می زنند و عليه شورشيان ديگر و اعضای القاعده ٢٠٠٦از سال . ايل سنی مذھب تشکيل شده اندقب

در حال حاضر ھدف دائمی ديگر مبارزان سنی ھستند که آنھا را خائن تلقی » شورای بيداری«اعضای . مبارزه می کنند

 . منطقۀ مختلف در شمال بغداد مجروح شدند طی دو حمله در دوءديروز، چھار عضو ديگر اين شورا. می کنند

 نفر در خشونت ھای مذھبی کشته شده اند، يعنی ميزانی که از ٨٠٠٠در مجموع، طی سال گذشته در عراق بيش از 

 نفر در ٩۴٨مبر، طی نو. ر کشور بی سابقه بوده استمريکائی دا و پايان اوج قدرت يگان ھای اشغالگر ٢٠٠٨سال 

 . نفر از آنھا افراد غير نظامی بوده اند٨۵٢ درصد قربانيان، يعنی ٩٠ر عراق کشته شده اند، و خشونت ھا در سر تا س

ده سال پس از اين که واشينگتن عليه عراق بر اساس دروغ و تھديد موھومی دربارۀ سالح ھای کشتار جمعی جنگ به 

، منازعات مذھبی که اشغال ويرانگر پا کرد و اين کشور را پس از کشتار صدھا ھزار نفر به تسخير خود در آورد

 .موجبات پيدايش آن را فراھم ساخته بود، ھمچنان با نتايج اسفناک تا امروز ادامه يافته است مريکا اعراق توسط 

 اين دولت شيعه نه تنھا با وقتی اياالت متحده سرانجام دولت شيعه مذھب را که به ايران تکيه داشت پشتيبانی کرد،

ی ماندۀ حزب قديمی بعث صدام رو شد که پيرامون باقه  از سوی اقشار سنی مذھبی روبه ایمقاومت و مخالفت فزايند

.  جمع شده بودند، بلکه بايد عليه مبارزان سنی اسالمگرا که از چھار گوشۀ جھان اسالم آمده بودند مقابله می کردحسين

 درصد مبارزان و عامالن سوء قصدھای انتحاری در عراق، از ۶٠ انجام شده، ٢٠٠٧ سال بر اساس تحقيقاتی که

 . آمده بودنداطريق سوريه و از سرزمين ھای عربی با اکثرت سنی مانند عربستان سعودی و ليبي

 آتش مريکا مبنی بر شعله ورتر ساختناافزايش خشونت مذھبی در عراق طی سال گذشته، پيش از ھمه نتيجۀ سياست 

جنگ نيابتی در کشور ھمسايه سوريه است که شورشيان سنی وابسته به شبکۀ القاعده را مسلح ساخته تا رژيم رئيس 

 .جمھور بشار اسد را سرنگون سازند

بر، مالکی نخست وزير طی ديدار از واشينگتن، به نقش القاعده در افزايش بی ثباتی در کشور اشاره وامسال در ماه اکت

 ».خرابکاران از وقتی که منازعات در سوريه آغاز شد، به عراق آمدند«: داشت و گفت 

شھرت دارد، به ويژه از پشتيبانی ھم پيمانان اياالت ]  و شام دولت اسالمی در عراق[گروه کوچکی از القاعده که به نام 

 .ندمتحده برخوردار بوده و پايگاه ھائی در خاک عراق و سوريه ايجاد کرده ا

ی در عراق و شام چندين منطقه از عراق را تحت کنترل خود دارد و خواستار بخش ھای وسيعی از دولت اسالم

پايگاه . القاعده مبارزان و تجھيزات را بی ھيچ مانعی به سوريه و عراق منتقل می کند). ١(صحرای غربی عراق است 

در عراق، اين گروه حتی موفق . عه استپشتيبانی القاعده بين جوامع سنی عراق پس از فشارھای دولتی، در حال توس

 بگذارند، از جمله حمله به زندان ابوغريب و آزادی سازی صدھا ءشدند که طرح فراری دادن زندانيان را به اجرا

 .زندانی

تنش بين عناصر سنی و دولت نخست وزير نوری المالکی با اکثريت شيعه که واشينگتن او را سر کار آورد، در پايان 

دولت . رو شدنده ھزاران نفر به خيابان آمده بودند و با سرکوب دوات روب.  موجب تحريکات اعتراضی شدسال گذشته

 . مجازات کرد محالت سنی را تماماً  در عراق پياده شود و به ھمين علتعراق می ترسيد که مبادا جنگ داخلی سوريه

.  تظاھر کننده را در ھواجی با شليک گلوله کشت۵٣، ارتش اپريلدر ماه .  خشونت فزاينده در ھر دو جبھه بودۀنتيج

 . نفر را به جرم تروريسم اعدام کرده است١۶٠رژيم عراق طی سالی که گذشت بيش از 

مريکائی ھا از حملۀ نظامی مستقيم به ای ئجوی خون در عراق ھمچنان جاری است، در حالی که در تاکتيک منطقه 

ان و سوريه ھستند، در حالی که در عراق نيروھای سنی اسالمگرا با سالح سوريه قطع نظر شده و در پی توافق با اير

 .ھا و پول ھائی که ھم پيمانان اياالت متحده به آنھا داده اند بی وقفه عليه نيروھای شيعه و دولت حمله می کنند
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Article original, WSWS, paru le 21 décembre 2013 

  

 :پی نوشت مترجم

عامالن خشونت ھا و حضور دولت اسالمی در عراق و شام، بی گمان تنھا از پشتيبانی ھم پيمانان اياالت متحده ) ١

مريکا راه اپشتيبانی می شود زيرا تمام اين دعواھای مذھبی را خود  مريکا ا از سوی برخوردار نيست، بلکه مستقيماً 

توضيح داده   يکی از مقامات باز نشستۀ سازمان سيا در رسانه ھای فرانسوی صراحتاً اندازی کرده و ھمان گونه که 

 .مريکا تقسيم عراق به سه کشور مستقل استاھدف : است 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٣ دسمبر ٢۶

 ٢٠١٣ دسمبر ٢۴مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 خاورميانه و آفريقای شمالی: منطقه 

 يت، جنگ اياالت متحده ناتوجنايت عليه بشر: مضمون 

 عراق: تحليل 
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