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 اطالعيه درباره سقوط ديکتاتوری صدام و تحوالت جاری در عراق

تصميم در مورد آينده عراق بايد توسط مردم اين کشور 
 صورت بگيرد

 

طی روزهای اخير، ديکتاتوری صدام حسين بعد از ربع قرن در عرض چند هفته از هم پاشيـد و               
سربازان ارتش آمريکا بدون مقاومت چشمگيری در بغداد و ديگر شهرهای مهم عراق مسـتـقـر           

نيروهای نظامی و انتظامی تسليـم  .   مجسمه ها و تصاوير بزرگ صدام به زير کشيده شدند        .   شدند
و از آن مشت آهنين در عرض مـدت     .   در زندان ها گشوده شده اند     .   شده و يا به خانه خود رفتند      

 . کوتاهی ديگر اثری برجای نمانده است
سرنوشت رژيم صدام حسين، سرنوشت همه ديکتاتوری ها و از جمله استبداد مذهبی در ميهـن              

رژيم هائی اين چنين که با سرنيزه بر سر مردم ايستاده اند و نه از حمايت که از نـفـرت     .   ماست
مردم برخوردارند، در مقابل زورآزمائی شان با يک دشمن خارجی، هم جون ببر کاغذی فرو مـی                 

مردم اگر هم عليه اشغال خارجی بـاشـنـد،           .   چنانکه طالبان افغانستان نيز چنين بودند     .   ريزند
 . موافق ماندن اين خون آشامان نيستند و در نتيجه از خود مقاومتی هم نشان نمی دهند

در طول بيست و پـنـج سـال          . صدام رفت اما از خود برای مردم عراق ويرانه ای برجای گذاشت           
مردم عراق سه جنگ مهيب .   حکومت صدام، عراق به يک کشور ورشکسته و ويران تبديل گشت     

هشت سال جنگ با جمهوری اسالمی، سپس جنگ بر سر اشغال کويت و   .   را پشت سر گذاشتند 
در اين جنگ ها صد ها هزار .   اکنون جنگ تحميلی آمريکا بر مردم عراق که هنوز در جريان است     

منابع ثروت آن به غارت رفته است و   .   اقتصاد کشور ويران شده است    .   نفر عراقی جان باخته اند    
دولـت آمـريـکـا       .   هم اينک برای مابقی آن، دولت پيروز در جنگ با صدام کيسه دوخته است             

عراق را به شرکت های آمريکائی سپرده است، تا به حساب مردم عراق و          ”بازسازی“پيشاپيش  
 ”بازسـازی “غارت نفت اين کشور، ويرانه های باقی مانده از بمباران های ارتش آمريکا را دوباره       

 . کنند
از يک سو سايه شوم رژيم ترور و سرکوب صدام حسـيـن             .   مردم عراق احساس دوگانه ای دارند     

رخت بربسته است ، از طرف ديگر جايگاه اين رژيم را اکنون نيروهائی گرفته اند که حضور آن ها               
چندان ربطی به رهائی آن ها ندارد و اين رهائی در آستانه تبديل شدن به يک اسارت جـديـد                     

 . است
خود صدام مصيبتی برای مردم عراق بود، اينک سقوط او نيز، خود به مصيبت بزرگ تری منتهی                 

تانک های صدام از خيابان ها رخت بربسته اند، اما جای آن ها را تانک های آمريکائی     .   شده است 
 . و انگليسی پر کرده اند

دولت آمريکا کتمان نمی کند که قصد سپردن امور به دست مردم عراق را نـدارد و عـراق را                  
بـرای  .   عجالتا توسط يک کابينه آمريکائی زير نظر يک ژنرال ارتش اين کشور اداره خواهد کـرد               

پياده کردن چنين نقشه ای هم عليرغم رای اکثريت شورای امنيت سازمان ملل، جنگ در عـراق    
تالش بر اين بوده است که دست نهاد های بين المللی حتی از              .   به همه جهان تحميل شده است     

تاثيرگذاری بر تصميمات در باره عراق نيز کوتاه گردد تا نهايتا و با تحميل حضور نظامی دائم بـه                   
مردم عراق، به جای سپردن اداره امور به رای و اراده خود مردم، همواره اين کشـور در دسـت         

 . مهره های دلخواه آمريکا دست به دست شود
مردم عراق از ديکتاتوری صدام حسين خالص شده اند، اما در آستانه قربانی شـدن در کـام                     

آن ها برای رهائی از چـنـگـال        .   سياست های تجاوزگرانه و نواستعماری دولت آمريکا قرار دارند        
و بمب افکن ها و تانک هايشان، نيازمند کمک همه مـردم صـلـح            ”رهائی بخشان “آهنين اين   

 . دوست و آزاديخواه جهان اند
بايد با تمام قوا بر اصل حق تخطی ناپذير ملل در تعيين سرنوشت خويش و احترام به استقالل و    
تماميت ارضی کشورها تاکيد نمود و خواستار سپردن بالدرنگ امور کشور عراق به دست مـردم                

 . عراق شد
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