
    ۲ صفحه

انسانی آن ها را با سازماندهی کمک های انسانی         
بزدايد و آمريکائی ها با خيال راحت منابع طبيعی       

 . آن را به حراج بگذارند
دولت جرج بوش که به بهانه خطر سـالح هـای             
کشتار دسته جمعی صدام، حملـه بـه عـراق را             
سازمان داد و ادامه کار بازرسان سازمان مـلـل          
را منتفی ساخت، تاکنون نه فقط سـالح کشـتـار            
جمعی پيدانکرده است، از شروع به کـار مـجـدد            
بازرسان سازمان ملل نيز جلوگيری کرده، اعالم       
نموده است که برای دست و پـا کـردن اسـنـاد               
جعلی برای اثبات ادعاهايش تيم هزار نفره ای از      
. کارشناسان آمريکائی را به عراق اعزام می کنـد        

جرج بوش و شرکا ديگر کتمان نمی کنند که  بـه          
هيچ قانونی جز قانون جنگل، حق تسلط قوی بـر         

هيچ قانونی جـز قـانـون         .   ضعيف، پايبند نيستند  
منافع خود را به رسميت نمی شناسند و با اتـکـا         
به چنين حقانيت مسلم برای خود نيز هيچ مـرزی    

بـرای  .   در جنايت عليه ملت عراق قائل نـيـسـتـنـد       
مـردم آن از      "   رهـائـی  " نمودن عـراق و       "   آزاد" 
. عراق را با بمب زير و رو نموده انـد          "   ديکتاتور" 

سيستم برق رسانی و آب رسـانـی را ويـران               
شهر ها را در تاريکی و بی آبی رهـا    .   ساخته اند 

ساخته و آزادی و امنيت را برای غارتگران شهر         
های ميليونی عراق فراهم نموده اند، تا موزه هـا           
و کتابخانه ها و بانک ها و انبـارهـای آذوقـه و               
دفاتر وزارت خانه ها و مرکز اسناد کشور، همـه          

البته به جـز    .   را در پيش چشم فاتحان غارت کنند      
وزارت نفت،ارتش فاتح همه جای عـراق را بـه             
دست غارتگران و باند های سازمانيافته سـپـرده       
است تا تاريخ ديرين يک ملت را از حـافـظـه هـا               

استعمارگران جديد ملتی بدون تاريخ .   محو نمايند 
آن ها عـراق    .   و بدون هويت و حافظه می خواهند      

را در صدام خالصه کرده اند تا بعـد از صـدام              
بعنوان قهرمان رهائی از صدام جلوه گر شوند و         
جنايت بزرگ خود عليه ملت عـراق را تـوجـيـه              

 . نمايند
آمريکائی ها با اشغال عراق صفحه ديـگـری در           
تاريخ جهان گشوده اند، صفحه سياهی که چندان        
جديد نيست، اما تقال برای بازگشت دادن جـهـان          
کنونی به دوران سياهی است که مشخـصـه آن            
اشغال کشورهای ديگر توسط قدرت های بـزرگ        

و استعمار و بـه بـنـدگـی          "   تمدن" اروپائی به نام    
چند قرن پيـش نـيـز قـدرت           .   کشيدن آن ها بود   

توپخانه ها و ناوگان دولت های استعمارگر و در         
راس همه دولت انگليس شکست ناپذير جلوه مـی         

هر کشوری که ارتش اعليحضرت پـادشـاه     .   کرد

انگليس اراده می نمود به قيمت کشتار و غارت         
و ويرانی، باالخره به تسخير در مـی آمـد و              

درسـت  .   تحت نظر دولت انگليس اداره می شـد       
به همين شيوه ای که هم اکنون بوش و شـرکـا    
در کاخ سفيد در صدد پياده کردن نقشه هـای           

در اوج اين دوره آفتـاب      .   خود در عراق هستند   

ايـاالت  .   در مستعمرات انگليس غروب نمی کرد     
 . متحده هم جزو همين مستعمرات بود

بـا  .   اکنون جهان با دو واقعيت مـواجـه اسـت           
تالش برای تبديل نمـودن عـراق بـه اولـيـن               
مستعمره در آستانه هزاره سـوم و بـرآمـد             
آشکار دولت آمريکا با عـنـوان رسـمـی يـک              

آن چه که به عراق مـربـوط      .   استعمارگر جديد 
. می شود، اشغال عراق هنوز اول کـار اسـت         

مردم عراق هنوز خاطـره هـای مـبـارزه بـا               
. استعمارگران انگليس را در ذهن خـود دارنـد         

شروع اعتراضات عليه اشغال خارجی از همان       
روز های نخست نشان داد کـه ايـن اشـغـال               
برخالف تبليغات بلندگوهـای مـتـعـدد دولـت            
. اشغالگر با استقبال چندانی مواجه نبوده اسـت  

برعکس، از همان روز نخست در بـرابـر آن             
مقاومت شکل گرفته است و شليک سـربـازان          
آمريکائی به تظاهرات مردم عليه اشـغـال هـم           

 . تغييری در اين واقعيت نخواهد داد
اما برآمد آمريکا به عنوان استعمارگـر جـديـد        
بيش از آن که بيان قدرت باشد، بيانگر ناتوانی         
بزرگ ترين دولت جهان در ادامـه حـيـات در           
چارچوب موازين پذيرفته شده بين المـلـلـی و         
تالش برای حفظ موقعيت امروز خود با توسل        
به قدرت برتر نظامی و غـارت کشـور هـای              

تعجيل آمريکائی ها   .   ضعيف و فقير جهان است    
در واگذاری بازسازی شهر ها و اداره بـنـادر           
عراق به شرکت های مختلف آمريکائی و چـه           
بسا شرکت های توليد کننده بمب های مخربـی        

که بر اين شهر ها ريخته می شوند، حتی قبل از            
جنگ، فقط حرص و ولع بـه غـارتـگـری را در                
تعرض به عراق به نمايش نمی گذارد، حکايت از          
ناتوانی اقتصاد آمريکا در ادامـه حـيـات خـود،             
بدون اين قبيل تجاوزات به منابع ثروت ملت های         

 . ديگر دارد

اماهمين جنگ عليه عراق کافی بود که همه افکـار          
عمومی جهان و تمامی جنبش ها، احزاب، نهاد ها         
و شخصيت های مترقی جهان را عليه سـيـاسـت          
های تجاوزگرانه و نقشه های امـپـريـالـيـسـتـی             
آمريکا برانگيخته و متحد سازد و دول مـتـحـد             
 . آمريکا را از همراهی با اين سياست ها باز دارد

بشريت قرن ها با استعمار جنگيده و آن را بـه              
بـازسـازی نـقـشـه هـای           .   تاريخ سپرده اسـت    

استعماری در کاخ سفيد آمريکا، نه نشـانـدهـنـده      
قدرت بوش و مردان جنگ و غارت او، بلکه عقـب         
ماندگی و حقارت رهبران بـزرگ تـريـن قـدرت             
اقتصادی و نظامی جهان و بازگشت آن هـا بـه             

 . شيوه های امپرياليستی کهن است
جامعه بين المللی از قرن استعمار فاصله زيـادی         
گرفته است و بازگشت دادن انسان ها به دوران          
های سپری شده، با توسل به پيشـرفـتـه تـريـن         
زرادخانه ها هم امکانپذير نيست و تالش آمريکـا         
در ادامه اين سياست آزمندانه و تـجـاوزگـرانـه،           
عليرغم پيروزی های آسان بمب هـای هـدايـت            
شونده بر دولت عصر حجر طالبان در افغانستان      
و ديکتاتوری پوسيـده صـدام در بـغـداد، بـه                
ويتنامی بمراتب شکننده تر در برابـر اراده تـک            
تک مردم مناطق تحت اشغال آمريـکـا مـنـتـهـی              
خواهد شد و غرور موفقيت های آسان در جنـگ          
های آمريکا عليـه ارتـش هـای عـقـب مـانـده                  
ديکتاتورهای جهان سومی، در شعله های خشـم        
ضديت با تجاوزات آمريکا در سراسر جهان بـه          

 . حقارتی ابدی تبديل خواهد شد

 

 عراق، 
 اولين مستعمره قرن بيست و يكم
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 ۱ادامه از صفحه 

 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 

جامعه بين المللی از قرن استعمار      
فاصله زيادی گرفتـه اسـت و         
بازگشت دادن انسان ها به دوران      
های سپری شده، با توسـل بـه         
پيشرفته ترين زرادخانه ها هـم       
امکانپذير نيست و تالش آمريکـا      
در ادامه اين سياست آزمندانه و       
تجاوزگرانه عليرغم پيروزی های    
آسان بمب های هدايت شونده بر      
دولت عصر حجر طـالـبـان در         
افغانستان و ديکتاتوری پوسيـده     
صدام در بغداد، به ويـتـنـامـی         
بمراتب شکننده تر در برابر اراده      

تک تک مردم مناطق تحت اشغال آمريکا منتهی خواهد شد و غرور موفقيت های آسان در  
جنگ های آمريکا عليه ارتش های عقب مانده ديکتاتورهای جهان سومی، در شعله هـای               

 . خشم ضديت با تجاوزات آمريکا در سراسر جهان به حقارتی ابدی تبديل خواهد شد


