
    ۲ صفحه

 . برابر آن کرنش نکند، از روی زمين محو گردد
اکنون جهان در مقابل واقعيت تلخی قرار گرفتـه         
است که چندان جديد هم  نيست، اما هـيـچ گـاه              
دکترين امپرياليستی جديد چنين روشن چـهـره         

سال ها قبل وقتی کـه      .   خود را عريان نکرده بود    
پدر رئيس جمهور فعلی آمريکا از نـظـم نـويـن             
جهانی سخن گفت، هيچ کس از اين نظمی که در        
مخيله دولتمردان اياالت متحـده مـی گـذشـت،            

جنگ اول عليه عراق بـه  .   تصوير روشنی نداشت  
بهانه رها سازی کويت، آغاز استقرار  اين نـظـم      

و اينک جرج بوش دوم با همان تـيـم     .   اعالم شد 
پدری در صدد قطعيت بخشيدن بـه ايـن نـظـم             
نوين، آتش جنگ ديگری را در عراق برافروختـه        

در اين بی نظم سازی جهانی منافع آمريکا   .   است
در سراسر جهان در درجه اول اهـمـيـت قـرار             
دارد و نهاد های بين المللی تا زمانی کـه اراده             
دولت آمريکا را به رسميت شناخته، نمايـنـدگـی          
تام به ارتش آمريکا برای اجرای منويات دولـت       
خود به نام جامعه بين المللی را بدهـنـد، قـابـل              
تحمل اند و در غير اين صورت بود و نبود شان           
. فاقد اهميت است و همواره دور زده می شـونـد     

اين کار را نه فقط بوش پسر در حمله اخيـر بـه       
عراق کرد، بلکه کلينتون دمکرات هم در حمله بـه    

اول .   يوگسالوی منتظر سازمـان مـلـل نـمـانـد            
دستور حمله صادر کرد و بعـد از هـفـتـه هـا              

 . بمباران ، سازمان ملل وارد قضيه شد
جنگ آمريکا درعراق، فقط جنگی علـيـه صـدام            

اين جنگ اهداف متعددی را دنبال      .   حسين نيست 
می کند که ساقط نمودن صـدام يـکـی از آن                
هاست، ولی هدف اصلی آن گذاشتن سنگ بنـای         
تسلط بالمنازع بر منطقه حساس خـاورمـيـانـه،          
کنترل چرخش توليد و صدور منابع زيرزميـنـی         
آن از طريق تغيير دلخواه در جغرافيای سياسی        

نقشه های دولت بوش بـرای ايـن          .   منطقه است 
تغييرات برخالف بوق و کرنای تبلـيـغـاتـی در            

 سپتامبر ۱۱مورد جنگ عليه ترور، بعد از حادثه  
از همان نخستين روزهای روی کار آمدن بوش        

حذف ياسر عرفات از صحـنـه       .   کشيده شده بود  
سياسی و تاکيد رسمی دولت بوش به اين که بـا     
عرفات مذاکره نمی کند و بايد تشکيـالت دولـت           
خودگردان اصالح شود و نماينده ديگری يعـنـی         
دلخواه آمريکا را انتخاب کند تـا مـورد قـبـول              
آمريکا قرار گيرد، خبر از آن داشت که بـعـد از            
اين روسای دولت های منطقه بايد مورد قـبـول           
آمريکا باشند تا به رسميت شناخته شوند و در          
غير اين صورت با بايکوت و تحقير، بـه هـمـان             
سرنوشتی دچار می شوند که ياسر عرفات زير        
بولدوزرهای آريل شارون که از پشتيبانـی بـی         
دريغ جرج بوش برخوردار است، با آن دست به        

در مخيله بوش و مشـاوران او        .   گريبان است 
کردن منطقه همـيـن     "   دمکراتيزه" قطعا يک سر    

طور که در عراق در جريان است، محـاصـره          
کشور ها و چه بسا بمباران آن ها و ديـکـتـه         
کردن انتخاب اين يا آن فرد مـورد اعـتـمـاد              
. آمريکا به ريـاسـت دولـت نـهـفـتـه اسـت                 

اولتيماتوم به صدام و خانواده او برای تـرک          
کشور خود گويای ته ذهن کسانی است که بـا      
تئوری تغيير جهان و رفع فتنه و شر از آن به           
صحنه آمده اند و از قضـا بـزرگ تـريـن                 
زرادخانه جهان را هم در اختيار دارند و در           
اين راه از هيچ اقدام دهشتباری ابا ندارند در          
اين جا  سخن بر سـر نـه رفـتـن صـدام و                 
سرنگونی رژيم ديکتاتوری او، بلکه بـه کـار           
گرفتن روشی است که دولت بوش با استفاده        
از آن در صدد قهرمان نمائـی در جـهـان و            

ايـن  .   ظاهر شدن در نقش ناجی ديگران اسـت       
گونه برخورد به ديکتاتور بـغـداد خـالـصـه            
نخواهد شد و فردا هر دولتی که بـاب طـبـع              
آمريکا نباشد به همين ترتيب و  به راحتی آب          
خوردن تهديد به بمباران و کشتار خواهد شد        
و علنا هر کسی  که با آمريکا نيست در رديف           

همانـگـونـه کـه       .   دشمن قرار داده خواهد شد    
امروز دارودسته بنيادگرايان راسـت گـرای         
حول و حوش آقای بوش تفکيک چندانی بـيـن          
مخالفان نقشه های جنگی شان قائل نيستند و        
برايشان فرقی نمی کند که چه کسی مـخـالـف      

هر که با آن ها نيست، بـر    .   سياست آن هاست  
حال فرقی نمی کند کـه ايـن فـرد            .   آن هاست 

صدراعظم آلمان باشد و يا رئيـس جـمـهـور            
فرانسه، فورا به حلقه غير خودی هـا يـعـنـی             

 . دشمنان افزوده می شود
شکی نيست که بخشا امکانات گسترده مـالـی،    
تکنيکی و نظامی آمريکا ست که اجازه چنـيـن          
. برخورد هائی را به دولت اين کشور می دهـد  

اما بخش اصلی و مهم قدرت تاکنونی ايـاالت          
متحـده در پـذيـرش بـی چـون و چـرای                   
سرکردگی آن از سوی جهان غرب در دوره          
جنگ سرد و تا حدود زيادی تا هميـن جـنـگ            

شکاف بين آمريکا   .   جاری در عراق بوده است    
و برخی از متحدين تاکنـونـی آن در اروپـا              
عليرغم خوش رقصی هـای نـخـسـت وزيـر            
انگليس، موقعيت ممتـاز ايـاالت مـتـحـده را              

همين واقـعـيـت هـم        .   خدشه دار ساخته است   
دولت آمريکا را نه فقط در اروپا و ديگر نقـاط          
جهان، بلکه در خود اياالت متحده نيز تضعيف        
. نموده در موقعيت دفاعی قـرار داده اسـت           

افکار عمومی جهانيان اکنون همه اعمال دولت        
آمريکا را زير ذره بين می گذارد  و يک جبهـه    
جهانی عليه سياست های جنگی بوش شـکـل          

بخش مهمی از کشور های جهـان  .   گرفته است 
رسما جنگ آمريکا در عراق را نقض قـوانـيـن       

 . بين المللی دانسته اند
از طرف ديگر، ادامه لشگـرکشـی بـه عـراق،             
. دخالت آشکار در امور داخلی کشور مـاسـت        

. اين امر را دولت بوش بار ها اعالم کرده اسـت        
اشکال اين دخالت را امروز به دقت نمـی تـوان            
تصوير کرد، اما آن چه که مسلم اسـت، دولـت        
آمريکا با قرار دادن حکومت اسالمی در ليـسـت          
محور شر، قصد ارشاد حکـومـت اسـالمـی را             

وارد شـدن    "   شر شناسی "   هدف از اين    .   نداشت
دولت آمريکا به صحنه تحوالت در ايران بمثابـه         

امری که مدت هـاسـت      .   قهرمان مدافع خير است   
بادی در زير پوست خيلی ها انداخته است که با          
استفاده از ارابه جنگی و امکانات تبليغی آمريکـا         
از يک سو و نفرت عمومی از نـظـام مسـتـبـد             
اسالمی در ميان مردم از سوی ديـگـر، بـخـت          
خود را در چنگ انداختن به قدرت بيازمايـنـد و           
روی دست ماشين جنگی آمريکا وارد تـهـران           

اما مردم ما دوستی آمريکا با خود را يک     .   شوند
 و در سازماندهی کودتـا  ۱۳۳۲ مرداد ۲۸بار در   

عليه دولت دکتر مصدق تجربه کرده اند و گـول          
 . وارثان آن کودتا را نخواهند خورد

 صد سال پيش کشتی های توپدار انگلـيـس در           
خليج فارس با شليک به شهر ها، به مردم منطقه          
ديکته می کردند که بر خواست های استعمـاری         
بريتانيا گردن بگذارند و امروز ناوگان جـنـگـی          
اياالت متحده آمريکا با شليک موشک دور بـرد          

تا سـلـطـه بـر         .   همين کار را باب روز می کنند      
منابع طبيعی و سرنوشت کشور های منطقـه را          
به دست  گرفته تصميمات آن ها را به نفع خـود            

 .تصحيح کنند
برای مقابله با سياست سلطه جويانه و جـنـگ            
طلبانه آمريکا در منطقه بايد خواستار آن شـد           

 : که
جنگ آمريکا در عراق به فوريت قطع شـده،            )   ۱

سربازان آمريکائی و انگليسی به سرعت خـاک         
 . عراق را ترک کنند

نظارت بر اجرای قطعنامه های سازمان مـلـل   )   ۲
از طريق خود سازمان ملل طبق روال قـبـل از             
جنگ پيش رفته، نتيجه آن بـدون تـبـديـل ايـن               
بازرسی ها به مساله کشدار دهـه هـا، رسـمـا              
اعالم شود و با لغو تحريم هـا عـلـيـه عـراق،                 
انتخابات آزاد و با حضور بالمانع کليه احـزاب          
در انتخابات، از طرف سازمان ملل برگزار گردد        
و تعيين تکليف با صدام و ديگـر سـران رژيـم              
کنونی بغداد به دست دادگاه های علنی و مـورد          

 . قبول مردم سپرده شود
هر گونه دخالت خارجی در امور مـنـطـقـه،             )   ۳

ديکته کردن به دولت ها با تهديد به بمـبـاران و          
غيره، بمثابه تجاوز به استقـالل کشـور هـا و              
نقض اراده و رای مردم آن کشور مردود اعـالم      

 . شود
منشور حقوق بشر سازمان مـلـل بـمـثـابـه          ) ۴

کارپايه درمناسبات بين الملـلـی و در رابـطـه              
سازمان ملل با دولت های ديکتاتور و مسـتـبـد،           

احترام به حقوق اوليه مردم ، رعايـت        .   قرارگيرد
آزادی های بی قيد و شرط سياسی و برگـزاری        
انتخابات آزاد شرط به رسميـت شـنـاخـتـن و           

 .مشروعيت دولت ها اعالم گردد

 

 جنگ آمريکا در عراق ،
پيش درآمد سلطه جوئی های بيشتر

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۱ادامه از صفحه 

 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 


