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 21/12/2019         میر عبدالرحیم عزیز

 قسمت دوم

 عـــــراق   

، ادارۀ جوج بوش مصمم به انهدام عراق و سرنگونی نظام صدام حسین شد تا عراق را چند پارچه 2003در سال 

، صورت 1991آوری است که تجاوز اول امریکا به عراق در زمان جورج بوش اول در جنوری نماید. قابل یاد

، به کویت تجاوز نمود و زمینۀ بربادی 1990گرفت. صدام حسین با غرور ابلهانه و فریب ماهرانۀ امریکا، در آگست 

زمینی عراق چشم دوخته  عراق را مهیا ساخت. کورپوریشن های نفت و گاز امریکا از سال ها قبل به ثروت زیر

بودند تا به هر طریقی که میسر شود،  بتوانند منابع طبیعی این کشور را بدزدند و عراق را به نفع اسرائیل بزرگ 

مضمحل  نمایند. این بهانه را صدام حسین نادان در دست امریکا گذاشت. صدام باید از تجربۀ ده سال جنگ با ایران 

نه دو کشور همسایه را به هم انداخت و هر دو جانب را به جنگ تشویق کرد تا می آموخت که غرب چطور ماهرا

منابع مالی و حیاتی هر دو جانب به هدر برود و تضاد های جاهالنۀ سنی و شیعه گسترش یابد. فقدان دانش و بیخبری 

 بود.  صدام از سیاست جهان و منطقه، چشمان او را از دید  پیچیدگی حوادث سیاسی جهان کور ساخته

تجاوز اول امریکا به عراق، القاعده را رشد داد و فعالیتش را وسعت بخشید. قابل تذکار است که بی عدالتی علیه 

مردم فلسطین و اشغال سرزمین های عرب توسط اسرائیل، حضور نظامی امریکا در کشور های اسالمی باالخص 

اج ثروت کشور های اسالمی توسط "صلیبیون" و حمایت عربستان سعودی که جایگاه مقدس مسلمانان جهان است و تار

غرب از نظام های ضد ملی در شرق میانه، ظهور سازمان تروریستی القاعده را باعث گردید. تجاوز شوروی به 

افغانستان بهترین وسیلۀ و بهانه برای بن الدن و سازمان القاعده شد که بتوانند نفوذ خود را در ماورای شرق میانه 

ایند. آوردن بن الدن به افغانستان خود یک داستان جداگانه است که همه سازمان های جاسوسی غرب، پاکستان پخش نم

و ایران در آن شامل بودند که جنگ را علیه شوروی و دولت دست نشانده اش در کابل تشدید نمایند.  ناممکن بود که 

درت های بزرگ در پاکستان و افغانستان ریشه بدوانند بن الدن و شبکۀ تروریستی القاعده میتوانستند بدون حمایت ق

و شبکۀ خود را وسعت بخشند. بن الدن آنقدر دست آزاد در افغانستان پیدا نمود که در زمان طالبان خود فرمان میداد 
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ور تو یک قسمت از مصارف  طالبان را تمویل میکرد. سرانجام، قدرتش آنقدر  در افغانستان باال گرفت که از آنجا دس

انهدام برج های تجارت جهانی امریکا را صادر کرد و هزار ها تن را به قتل رسانید. بار اول بود  که امریکا از 

 بیرون مورد حمله قرار گرفت که تخیلش را هم نمی کرد. 

 یباوجودیکه امریکا توانست شبکۀ تروریستی القاعده را طور قابل مالحظۀ تضعیف نماید و تعداد کثیری از اعضا

این شبکۀ ترویستی را به قتل برساند، اما مخلوق دیگری پا به عرصۀ  وجود گذاشت که خطرناکتر از القاعده است: 

اتفاق افتاد، مار چند  2003داعش. تجاوز دوم امریکا به عراق به بهانۀ موجودیت اسلحۀ کیمیائی که در ماه مارچ 

در سوریه و سایر کشور ها به شمول افغانستان بیدادگری هائی  سرۀ داعش را خلق کرد که نه تنها در عراق بلکه بعدا  

انجام داده که در تاریخ بشریت کمتر دیده شده است. در آغاز ظهور داعش، "عزت الدوری"  یکی از معاونان صدام 

حسین فرماندهی نظامی را به  دوش گرفته و داعش را رهبری میکرد. یکی از دختران صدام به اسم "رگاد حسین" 

د رجریان جنگ کشته شد  2015هم در پیشاپیش نیرو های داعش در حرکت بود. عزت الدوری در ماه اپریل سال 

و رگاد حسین هم بعد از قتل این افسر نظامی حزب بعث از صحنه کنار رفت، الکن توانست که تابوت پدرش را از 

دیگر در کجا به خاک سپرده شده است، تا  زیر خاک در شهر تگرگ  کشیده و با خود ببرد. اینکه تابوت صدام بار

 حال معلوم نیست.

قابل تذکار است، صدام زمانیکه فهمید که حیات سیاسی و شخصی اش با تجاوز غیر موجۀ امریکا به عراق به پایان 

میرسد، قسمت اعظم سالح اردوی عراق را در اختیار تندروان اسالمی گذاشت و گفت: "وقتیکه عراق را نابود می 

نید، شما هم روزگار خوش نخواهید داشت". همان بود شبکۀ مخوف داعش آهسته آهسته جان گرفت تا اینکه در ک

به اوج خود رسید و وحشت را در سراسر عراق و سوریه به راه انداخت. امریکا و متحدین  2014-2013سالیان 

غرب در ایجاد این مخلوق مخوف  مسوؤلیت بزرگ در نشو ونما و توسعۀ داعش دارند. خواه عمدی و یا سهوی،

 محکوم تاریخ خواهد شد. 

 

 ساحات تحت حاکمیت سازمان تروریستی داعش

سوال اینجاست که چرا امریکا عراق را منهدم کرد در حالیکه میدانست عراق اسلحۀ کیمیائی اش زیر فشار غرب و  

دید تحت رهبری دک چینی معاون بوش، تفتیش سازمان منع اسلحۀ کیمیائی از بین رفته است؟ محافظه کاران ج
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رمزفیلد وزیر دفاع و ولف ویتز تیوریسن و معاون وزارت دفاع ادارۀ بوش  تصمیم داشتند که هفت کشور شرق میانه 

و شمال افریقا را نابود نمایند. عراق اولین کشور بود که آماج امپریالیزم قرار گرفت. بعد از تجاوز اول امریکا به 

تعزیرات شدید اقتصادی و نظامی بر این کشور تحمیل شد که حتا اجازۀ پرواز طیارات نظامی  ،1991عراق در سال 

سال  50اش را در فضای خود نداشت. اقتصاد عراق به کلی مضمحل گردید و این کشور غنی و پیشرفتۀ شرق میانه 

این کشور را به نفع اسرائیل از صحنه به عقب رفت. عراق ناتوان بهترین طعمۀ اول محافظه کاران جدید بود که 

بردارند و به چند حاکمیت های کوچک تقسیمش کنند که بار دیگر تهدیدی علیه اسرائیل نباشد. با عملی ساختن این 

د مخفیانه کر طرح استعماری، امریکا به آسانی میتوانست مواد خام و تیل عراق را غارت کند. امریکا از سال ها قبل

ایت نموده و شبکه های استخباراتی خود را در منطقۀ کرد نشین عراق  به راه انداخته بود. محافظه های عراق را حم

کاران جدید همراه با مذهبیون دست راستی مسیح و تندروان اسرائیلی، خیال اسرائیل بزرگ را به سر می پرورانند 

گونه مانع از سر راه اسرائیل بزرگ برداشته که از دریای نیل تا دجله و فرات وسعت داشته باشد. بنابران باید هر 

 ،شود. به نقشۀ پائین نظر اندازید و خواهید دید که اسرائیل بزرگ شامل اسرائیل کنونی، سرزمین های فلسطین، اردن

 سوریه، لبنان و عراق خواهد بود

قیامت و بازگشت "حضرت  مذهبیون چهار آتشۀ مسیحی امریکائی معتقدند که همه یهودان به شمول اسرائیل در روز

عیسی" سرانجام عیسوی خواهند شد. پس بهتر است که سایر سرزمین را از شر مسلمانان نجات داد تا همه به دین 

عیسی رو آورند. این مذهبیون همچنان به این عقیده اند تا زمانیکه بیت المقدس در دست مسلمانان باشد، بازگشت 

سال بعد باید بیت المقدس از دست  مسلمین   100خواه امروز یا فردا و یا حضرت عیسی اتفاق نخواهد افتاد. پس 

 رهائی  یابد. 
 

 

از نگاه منابع زیر زمینی، عراق یک کشور بسیار غنی است که کورپوریشن های تیل امریکا از سال ها بدینسو به 

یه خانه و چشمه های تیل غارت آن چشم دوخته اند. در روز های اول تجاوز، نیرو های اختصاصی امریکا، تصف

عراق را زیر نظر گرفتند تا کسی به آن آسیب نرساند در حالیکه افراد از قبل تربیه شده را رهنمائی نمودند که موزیم 

ها و سایر محالت تاریخی عراق را که در نوع خود بی نظیر بود، تاراج نمایند تا عراق از عظمت تاریخی اش 

ز انهدام نظام صدام حسین کوپوریشن های تیل امریکا وارد عراق شده و کنترول محروم شود. همان بود که بعد ا
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چشمه ها و تصفیه خانه های تیل عراق را  در دست گرفتند. روزی که رسوائی و دروغگوئی امریکا در ملل متحد 

 ریکا نه عراق درو جهان به ارتباط ادعای داشتن اسلحۀ کیمیائی توسط عراق به اثبات رسید، جورج بوش از مردم ام

امریکائی معذرت خواست. اینکه صد ها هزار عراقی در اثر بمباران عراق  عساکر 5000مورد کشته شدن بیش از 

جان خود را از دست دادند و شهر های متعدد عراق مانند فلوجه به ویرانه تبدیل گردید، برای جورج بوش و همراهان 

 اهمیت نداشت. 

مقاومت مردم عراق یادآور شوم. سنی و شیعه هر دو در آغاز علیه نیرو های متجاوز درین جا ارزش دارد که از 

امریکا می جنگیدند. با دید اینکه تلفات عساکر امریکائی سرسام آور باال رفت، امریکا تادیۀ پول را به افراد مورد 

انی رهبر شعیان عراق رشوه داد که میلیون دالر به آیت هللا سیست 250نظر آغاز نمود. گفته میشود که امریکا  مبلغ 

به موجب آن آیت هللا سیستانی فتوا صادر نمود که "حمله بر نیرو های امریکائی حرام است". بعد ازین فتوا، جنگ 

علیه نیرو های متجاوز امریکا که به ناحق عراق را به نابودی کشاندند، فروکش کرد، اما پدیدۀ داعش، ناامنی، گسترش 

ست. قابل تذکار است که خیانت نۀ  سنی  و شیعه  و توسعۀ تروریزم عراق را به تباهی کشانده ااختالفات جاهال

 های عراق و همکاری با امپریالیزم در نوع خود سابقه نداشته است. کرد

 دومپایان قسمت 
 ادامه دارد

 ******** **** 

 
 :العه فرمائیدطمی توانید با کلیک بر لینک زیر ماول این مقاله را قسمت 
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ند مطالعه کنند، می توانرا  ی از این نویسندۀ معززو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
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