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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١٨ اپريل ١٣
  

  پانزده سال قبل سرنگونی صدام حسين

  
م امريکا به عراق تجاوز نمود، در که امپرياليس ً تقريبا سه ھفته بعد از اين٢٠٠٣ اپريل  ٩پانزده سال قبل به تاريخ 

حقيقت صدام حسين رئيس کشورعراق نه استعفاء و عقب نشينی کرد بود و نه ھم از جانب کدام کميسيونی که 

فقط روزی بود که صدام در شمال بغداد پايتخت . مشروعيت قانونی داشته بوده باشد، از وظيفه اش خلع گرديده بود

 از مردم عراق هت انبوکه به اصطالح پنھان شود در مظھر عام و در مقابل جمعي  اينعراق برای آخرين مرتبه قبل از

 در يک ٢٠٠۶نظامی امريکا اسير گرفته شد و به تاريخ پنجم نومبر ھای  ماه بعد وی توسط نيروی ه نصحبت نمود،

به اعدام گرديد و مجرم شناخته شده و محکوم در عراق يک حکومت قانونی موجوديت پروسۀ قضائی مسخره و بدون 

 .  دسمبر ھمان سال اعدام گرديد٣٠ھمين بود که به تاريخ  

 يعنی حدود سه ھفته بعد از شروع  تجاوز نظامی امپرياليسم امريکا و بريتانيا در ٢٠٠٣ اپريل ٩آنچه که به تاريخ 

شھر بغداد قرار مت صدام حسين بود که در ميدان مرکزی ظعراق صورت گرفت، فقط تخريب وسرنگونی مجسمۀ باع

 ھای نظامی امپرياليسم امريکا و ھمدستان خيانتکار وی طوری صحنه آرائی سرنگونی مجسمۀ صدام توسط نيرو. داشت
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که در آن محل کمتر از  شده بود که می بايد خشم و عصبانيت خود جوش خلق عراق را وانمود می ساخت،  درحالی

ث ھنر پيشۀ اصلی صحنه در مقابل ھای امپرياليسم به حينيرو. کردندرا تماشا می  دند و آنصد تن عراقی جمع شده بو

نامبرده چکشی که . را به نمايش قرار داده بودند" قديم ال جباری"به نام ون ھای بين المللی فردی ي تلويزمره ھایک

مگر به نسبت . برايش  پيشنھاد شده بود در دست داشت و شروع کرد به کوبيدن ستونی که مجسمه باالی آن قرار داشت

اين که کار تخريب آن بسيار آھسته پيش می رفت، کارگردان صحنه که البته نيروی ھای نظامی امريکا بودند، تصميم 

 .قيل از اساس تخريب شودثگرفتند تا مجسمه توسط  زرھپوش و ديگر وسايل 

. نددخلق عراق گزارش می دارسانه ھای خود فروخته و بی وجدان غربی در آن زمان متواتر از پايکوبی و مسرت 

که از خود انتقاد کرده باشند با ھمان بی وجدانی،  رسانه ھای غربی بدون ايناکثر مگر چندين سال بعد از وقوع حادثه 

  .  واقعيت ھا را آن طوری که در آنزمان به وقوع پيوسته بود، گزارش دادند

ورناليستھای بی بی سی مصاحبه نموده و به طور  با ژ٢٠١۶ سال والیجدر ماه " ال جباری"طبق گزارش رسانه ھا، 

بازی نموده بودم، در ذھن خود احساس رنج و در آن صحنه را که ی من از رول: "قاد کرده و گفته بودواضح از خود انت

امروز در کشور عراق در عوض يک ديکتاتور ھزار ديکتاتور ديگر داخل : وی افزود. غم و شرم می کنم

 صدام را با اوضاع فعلی عراق مقايسه کنيم در آن زمان زندگانی به مراتب عادی و معمولی  و اگر زمان. شده است

  ." که مجسمۀ صدام  را دوباره در جايش قرار بدھمآرزو دارم . صلح آميز بوده است

ون  انسان را تا به امروز به خاک و خد ھا ھزارصعراق، خونين و وحشيانۀ امپرياليستھا درطوری که می دانيم جنگ 

ی که توانسته اند تا ماھيت دولتھای امپرياليستی ئالبته انسانھا. آنھا قادر نيستند که به زندگانی عادی برگردند. کشيده است

را خوب می دانند تا زمانی که امپرياليستھا به اھداف شان نرسند از خونريزی و ويرانگری دست  را درک کنند، اين

 .نکھای امپرياليستی  با تباھی و نابودی ھمانطور ادامه خواھد داشتبردار نيستند و تجاوزات و ج

که امپرياليسم امريکا با تجاوز سياسی و نظامی کشور عراق را در يک جنگی که آخرش  طوری که می دانيم، قبل از آن

 ۴٧ با   با ستراتيژی استعماری، مخرب و ويرانگر خود٢٠٠١در خزان سال  غير قابل تشخيص است، دچار بسازد،

ی که شروع به ئبودند افغانھادر آنزمان شاھد بوديم،  طوری که ما. افغانستان تجاوز نمودمتحد جناياتش به کشور ما 

که امپرياليستھا به سردمداری امريکا در ی  سال تجاوز با وجود تمام جناياتحتا بعد از ھفده. موعظه و پايکوبی نمودند

از ھم تصور می کنند که آنھا افغانستان را بھشت برين می سازند و جوی ھای شير کشور ما مرتکب شده و می شوند، ب

حاميان استعمار و ادارۀ . و عسل را از کوه ھا و دره ھای سرزمين ما برای خلق ستمديدۀ افغان جاری می کنند

ختند، فقط جوی ھای خون بوده مستعمراتی باالخره بايد بدانند آنچه را که آنھا در ھفده سال تجاوز در افغانستان جاری سا

  .  داعش القاعده ورون، طالب وين و آسمان پرتاب بمب و راکت و دو از زم

آنھا .  طوری که ھمه شاھد اوضاع جھان ھستيم امپرياليستھا عين ستراتيژی را در کشورھای  ليبيا و سوريه ادامه دادند

 لبنان سيزده سال قبل در شروع سال شورند، مگر کھمچنان عين سرنوشت را برای کشور لبنان در نظر گرفته بود

در ھمۀ اقدامات . و متحدانش از جنايات امپرياليستھا نجات پيدا کردند" حزب هللا"از طريق بسيج کردن انبوه  ٢٠٠۵

بر داشته  انسان را در ھاجنايتکارانۀ واشنگتن که پيامد آن  قتل صد ھا ھزار انسان  و رنج و مصيبت و شکنجۀ ميليون

پس در حال . است، نخست قدرت ھای بزرگ اتحاديۀ اروپا که بريتانيا، فرانسه و المان ھستند، سھيم  بوده و ھستند

ًحاضر کامال ھويدا است که شروع جدال بر سر تصاحب قدرت سياسی و اقتصادی ميان امپرياليستھای غربی و روسيه 

آغاز گرديده و خالصه در تمام جھان  ، امريکای التينھای افريقائیر کشو،افغانستان، عراق و سوريه، ليبياو چين در 
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طوری که . ، معلوم نيستادامه می دھندو ويرانی  غارتگری کشت و کشتار و چور و چپاول،به که تا چه زمانی  اين

به ستی دولتھای امپرياليو تحريکات مناقشات ديده می شود که ، را از نظر می گذرانيمگزارشات رسانه ھای خبری 

به روسيه  دستور در تويترت خود امروز ترمپ . امپرياليسم امريکا و روسيه به اوج خود رسيده استميان خصوص 

ميان امپرياليستھا آغاز   که جنگ یاينرا ھم می دانيم در صورت. داد تا خود را برای حمالت راکتھا به سوريه آماده بسازد

 مضامين اکثره گفتۀ ھمکار پورتال ما آقای قريشی که ھميشه در اخيرب. بشريت استمی و نابودی و فقط جنگ ات،شود

  ".ديده شود چه می شود" :تذکار می دھندخود 

حمايت و کنند و ھمچنان کسانی که از آنھا ی که از آنھا نمايندگی می ئھاامپرياليستھا و نيرو: ر بايد گفتپس در اخي

 ی را در جھان مرتکب می شوند مگر خلقھاچه جنايات و خيانتھادانند که چه می کنند و پشتيبانی می کنند خوب می 

و يا ھر فرد ديگر که خاين و ) غنی ـ عبدهللا(و ادارۀ مستعمراتی  ستمديده به خصوص خلق افغان بايد بدانند که استعمار

اد، آرام و متکی تا افغانستان يک کشور آزو حاضر نيستند نمی خواھند  به ھيچ صورتوطنفرش و نوکر اجنبی باشد، 

 از اين رو در انتظار عملکرد مثبت از جانب اين باندھای مزدور ماندن، چيزی به جز دوام رنج و .به خود گردد

در نتيجه اگر می خواھيم آرام، آزاد و سربلند زندگانی نمائيم بايد . يستمصيبت مردم و دوام حالت مستعمرۀ کشور ما ن

 .خود قلم زنيم مبارزه گذاشته، بکوشيم تا سرنوشت خويش را بيھراس پای به ميدان

 

  


