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 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران

�نقشه های جنگی دولت آمريکا

�و موضع ما

 ،بحث بر سر قطعنامه ای درمورد عراق  
عليرغم تعهد عراق به همکاری با بازرسان 
سازمان ملل، هم چنان ادامه دارد و رئيس    
هيات بازرسان سازمان ملل اعالم کرده است   
که بدون توافق در شورای امنيت سازمان ملل  

و بعد    ا.امکان شروع بازرسی در عراق نيست  
از آخرين گزارش خود به شورای امنيت اعالم   
کرد که برای شروع بازرسی در ميان اعضای   

 وجود دارد و او و   ر شورای امنيت اختالف نظ 
اما   . تيمش بايد منتظر رفع اين اختالفات باشند

 اختالف مورد نظر که اختالف بين     ظاهرا
آمريکا و بريتانيا از يک طرف و ديگر اعضای 

نيت از سوی ديگر است، کمتر بر شورای ام
 از يک    بيشتر به بندی وسر اين بازرسی 

 مربوط می شود که به دولت   قطعنامه جديد
آمريکا اجازه می دهد با مشاهده کوچک ترين     

هداتش در مقابل سازمان ملل  عتخطی عراق از ت
به آن کشور حمله کند، بدون آن که نيازی به 

 تخطی   بحث در اين مورد باشد و تشخيص اين 
دولت فرانسه  . نيز کار خود آمريکا است

مخالفت خود با چنين بندی در هر نوع قطعنامه 
و روسيه مخالف  جديدی را اعالم کرده است

حمله به عراق است و چين اگرچه ظاهرا رای 
ممتنع دارد ولی چندان عالقه ای به صدور   

�.  ای ندارد قطعنامه چنين 

ملل تا ابد     آمريکا تهديد کرده است که سازمان     
نمی تواند بحث کند و بايد قطعنامه ای صادر     
کند و منظور آمريکا از قطعنامه هم چيزی جز    

 مجوز جنگ به نام سازمان ملل برای   ورصد
�. دولت آمريکا نيست

�

�

کابينه جنگی بوش از ماه ها پيش اقدامات      
نظامی گسترده ای را برای اشغال کامل عراق      

 جنگ در آغاز نموده است و برای شروع 
منطقه بحرانی خاورميانه به بهانه خطر صدام      

همه چيز حاکی از  . تدارکات کافی ديده است
آن است که شروع جنگ فقط به يک اشاره از     

�. کاخ سفيد وابسته است

اما مخالفت بين المللی با نقشه های جنگی کاخ   
سفيد در سطح بين المللی ، تاکنون وقوع جنگ   

 در عين حال جنبش   .را به تاخير انداخته است 
 در سطح بين المللی و     ، وسيعی عليه جنگ 

سر بر آورده بخصوص در خود اياالت متحده  
، که کار را برای دولت جنگی بوش   است

دشوار تر کرده و ظاهرا مشاوران بوش را    
نسبت به عواقب جنگی که چگونگی و پايان و    
حتی موفقيت آن برای کسی قابل پيش بينی   

اين همه مخالفت به تامل     نيست، با توجه به  
�. واداشته است
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�)طرح از نيک آهنک کوثر(
�

هم چنين تجربه آمريکا در افغانستان، که   
عليرغم پيروزی آسان اوليه  بر دارو دسته  
طالبان، هيچ کدام از اهداف اوليه جنگی آمريکا    
برآورده نشده است و هر روز بيشتر از روز   

ت های   پيش اين کشور به باتالقی بر سياس  
جنگی آمريکا تبديل می شود و رئيس دولت    
مرکزی تحت حمايت آمريکا و متحدينش حتی  
قادر نيست بدون اسکورت سربازان آمريکائی    
و اروپائی از محل سکونت خود خارج شود، 
چشم انداز درگير شدن در افغانستانی ديگر را   

�.چندان اميدبخش نمی سازد  
تاگون  انتشار نقشه های پن امااز طرف ديگر

برای بعد از اشغال عراق و سپردن امور آن     
اعم از سياسی و اقتصادی به دست ژنرال   

 نشاندهنده برنامه ريزی     ،های ارتش آمريکا 
طوالنی مدت تری از سوی آمريکا برای کنترل 
مستقيم يکی از سرپل های اصلی توليد نفت     

ار رئيس جمهور رو اص. خاورميانه است
مان ملل هم با نقشه     آمريکا بر اين که اگر ساز

ت متحده آمريکا موافقت نکند، خود  ياالهای ا
آمريکا به تنهائی دست به جنگ در عراق   
خواهد زد، شبهه ای باقی نمی گذارد که خطر   

 برای پياده کردن   تنها بهانه ای   اتمی صدام،  
�. است نقشه های توسعه طلبانه آمريک

���

�

اما اقدامات آمريکا به عراق محدود نخواهد     
بخصوص اين که همه اين اقدامات در    . اندم

همسايگی کشور ما صورت می گيرد و رژيم  
 شروری  هاینيز جزو رژيم حاکم بر کشور ما

عليه » خير«است که دولت آمريکا در جنگ 
 از اين شر  »نجات مردم ايران «در صدد » شر«

 در پشت اين    اما امريکا . استاعالم داشته  
ص سياسی و   به دنبال اهداف خا "خيرخواهی"

اقتصادی خود در منطقه حساس خاورميانه و 
ی   بخصوص کشور ماست که از جايگاه

افيای سياسی منطقه  ر در جغکاستراتژي
�. برخوردار است

شکی نيست که حکومت اسالمی شوم ترين   
شری بود که می توانست بر سر ملت ايران در   
ربع پايانی قرن بيستم و در آستانه هزاره  

ی بزرگ و با فرهنگ غنی    سوم رخ دهد و ملت
 به اعماق جاهليت     تا آن جا که توانستملی را

 در اين که چنين     .سوق دهدو بربريت سياه 
رژيمی بر سرنوشت ملت ايران حاکم شده   
است، دولت های سلف آقای بوش نقش 

بخصوص کابينه آقای . برجسته ای داشتند
آيزنهاور که در بسياری جهات با کابينه آقای   

 های کامل داشت، به نام مبارزه       بوش همسانی
  ،با خطر کمونيسم و برای دفاع از جهان آزاد

کودتايی را در کشور ما عليه دولت ملی ايران  
 خطری  نه و بودسازمان داد که نه کمونيست

برای کسی جز منافع کالن شرکت های نفتی   
در  . داشتغربی در غارت منابع انرژی ملی ما     

  ئی ال های آمريکا پس اين کودتا هم بود که ژنر    
در تهران مستقر شدند و دولت کودتا در زير 

تيشه بر ريشه   » جهان آزاد «سايه حمايت  
 سال   ۲۵احزاب سياسی و فعالين سياسی زد و     

تمام ديکتاتوری و وحشت بر سرزمين ما  
 عليه اين  مردم حاکم شد و روزی که

د، تنها مساجد و     نديکتاتوری به خيابان ها ريخت 
ه قدرت بسيج داشتند و مالها      تکايا بودند ک 

بودند که در شورش عليه اين ديکتاتوری نه به 
که به اين دليل که    لدليل آن که ديکتاتور بود، ب 

با رفرم از باال قصد داشت ارباب و رعيتی را 
در مقابل .. .برافکند و به زنان حق رای بدهد و    

 با ديکتاتور اختالف او ايستاده بودند و سابقه  
ه سياه خود را بر سرنوشت  ، سلط داشتند

�.مردم ايران حاکم نمودند 
 برای رفع اين شر بهتر است آقای بوش و    

آن ها در    . کابينه شان چندان سينه چاک نکنند   
بسياری از عرصه های جنگ خير عليه 
شرشان همسانی های درخشانی با همين     

� را مثل آقای بوش وحکومت دارند که خود

 �
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