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 Political سياسی

 
   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ فبروری ٠۴

  دشمن اصلی مردم عراق نيروھای اشغالگر استعماری ھستند
  

عراق را که موذيانه از کنار محکوم کردن تجاوز انفجارھای اخيرعراق و نابودی مردم غير نظامی، موافقان تجاوز به 

را مثبت ارزيابی می نمودند، بر آن داشته است که ماھيت دولت و کشور عراق و  امرياليستی فرار می کردند و آن

ف کنند و چه بھانه تحوالتی که در آنجا انجام شده و می شود را به نفع عربستان سعودی و امپرياليسم و صھيونيسم تحري

ندازند که ھم جنايتکار و ھم بدنام است و آب تطھير راق را به گردن جمھوری اسالمی بي عۀوليت فاجعبھتر که مسؤای 

توگوئی اگر . مريکائی بريزندابر سر و دست جرج بوش و تونی بلر و اوباما و ھمه دارو دسته ھای ابرشرکتھای 

مگر فاجعه ای . وجود نمی آمده ب...  سوريه، لبنان و ،اجمھوری اسالمی حضور نداشت، فجايع افغانستان، عراق، ليبي

  که بر سر مردم فلسطين آمده است محصول نزول جمھوری اسالمی بوده است؟

بيش از سی ھزار بمب بر سر مردم .  موشک در يک روز آغاز شد٣٨٠  با شليک بيش از ٢٠٠٣جنگ در عراق در 

قيق و مخرب بودند و نام ھوشمند را با خود حمل می کردند عراق ريختند و بيست ھزار موشک ھدايت شونده که ناد

مريکائی اسيساتی که بايد بعدا توسط شرکتھای أتمام ت. سيسات غير نظامی شدندأ خانه ھای مردم و مکانھا و تۀروان

ته می ساخته می شدند و قراردادھای نان و آبدار با آنھا بس" یديک چن"و " شولتس"به رھبری " تونھاليبر"و " بکتل"

راديو و تلويزيون، . مريکائی بازسازی شوندا با پول مردم عراق با سفارش به شرکتھای  تخريب شد تا مجدداً شد، قبالً 

بی سوادی . مدارس و دانشگاھھا تعطيل گرديدند. ن که ھرگز خطر نظامی نداشتند، نابود شدندولفيکارخانه ھای برق، ت

لس آنجلس . مريکائی به مردم عراق بودندا بوش و پل برمر و ابر شرکتھای اينھا ھدايای جرج. جای با سوادی را گرفت

  :تايمز نوشت

 ۀ اوليۀ آنھا به جامعۀصدھا غارتگر که کاشی ھای باستانی را شکستند و ربودند، آثاری را غارت می کردند که پيشين "

 ملی ۀکتابخان) . ٢٠٠٣ اپريل ١٧" ( ارزشمند موزه به يغما رفتءی ھزار شي١٧٠ھشتاد درصد از . رسيدبشری می 

قرآن ھای به قدمت ھزار .  دکتراھائی بود که تا آن زمان منتشر شده بودند به ويرانه تبديل شدۀعراق که حاوی دانشنام

ولی از وزارت . مريکائی نابود شداميراث فرھنگی بشريت زير توجه دموکراسی نيروھای يغماگر . سال ناپديد شدند

روح عراقی و نه تنھا عراقی، فرھنگ ھمه ملتھای منطقه از . فاظت کردند تا اسناد آن بر باد نرودنفت با تمام توان ح

گرفته تا فرھنگھای بعد از ... آسوری، ارمنی، ترک، عرب، فارس، ايرانی، سومری، کلدانی، بابلی، فنيقی، مصری و

:  تايمۀ روزنامۀارت کردند، بلکه به گفتمريکائی ھا نه تنھا موزه ھا را توسط عمال خويش غا. اسالم نابود شدند

مريکائی به دنبال صندلی ھای راحت و سوغاتی می گشتند، بسياری از اتصاالت را از ھواپيما ھا بازکردند، اسربازان "

آنھا "  شيشه ھای جلوی ھواپيما را شکستندۀصندلی ھا را پاره کردند، به تجھيزات کابينھای خلبانان آسيب رساندند و ھم
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ميليون خسارت وارد کردند و ھواپيمائی ملی عراق را که اموال عمومی بود نابود کردند و تازه اين در مورد صد 

مريکائی ارا خصوصی کنند و از مالکيت دولت در آورده و به شرکتھای  شرکتی است که می خواستند پيش از آن آن

  ). نشريه تايم٢٠٠٣ جوالی ١۴(ببخشند

  .ول اجرائی اين ھمه حراج بودی کيسينجر در کشور عراق مسؤئی ھنرپل برمر دستيار اجرا

مريکائی ھا عراق بھترين نظام آموزشی منطقه را داشت، بيشترين ميزان سواد آموزی در جھان عرب اتا قبل از ورود 

" دانشسوا"مريکائی ھای اشغالگر که با اعکِس ه  با سواد بودند، ب١٩٨۵را داشت، ھشتاد نه در صد عراقی ھا در سال 

  .نيز بی سوادند و ذھن زدائی شده اند

در عراق که بالواسطه بعد از تجاوز و اشغال عراق زمام " تشکيالت موقت نيروھای ائتالف"مريکائی اپل برمر رئيس 

ذخاير بانکی و طالھای عراق را دزديد، . دست گرفت نخست به تقسيم غنايم و ثروتھای ملت عراق پرداخته امور را ب

رغم وجود قانون منع ورود و  عراق را غارت کرد و بھترين ھايش را به موزه ھای ممالک امپرياليستی علیموزه ھای 

ۀ مريکائی را در صنايع عمداوی طرح مشارکت سرمايه داران .  ملل ديگر منتقل کردۀخريد ميراث فرھنگی و آثار عتيق

مريکا، نخست ا از تئوريھای دانشجويان مکتب شيکاگو در عراق که ھمه تا آن زمان دولتی بودند، ارائه داد و با استفاده

. مريکائی ريختا صنايع عمومی عراق، يعنی ثروتھای عمومی مردم عراق را خصوصی نموده به حلق شرکتھای ۀھم

 ثروتھای مردم عراق را خصوصی کرد تا غارت آنھا راحت بوده و ۀوی مبتکر سياست نئوليبرالی در عراق بود که ھم

بر اساس اوامر وی اين شرکتھا از پرداخت ماليات معاف . مريکائی بيفتدادست عمال ابرشرکتھای ه  آنھا بنظارت بر

آنھا نيازی ندارند که .  صد از عراق خارج کنندبوده و می توانستند و ھنوز ھم می توانند سود سرشار خويش را صد در

دست پل برمر اجراء ه سياست باقی گذاردن زمين سوخته و چپاول عراق ب. به سرمايه گذاری مجدد در عراق بپردازند

بر اساس فرمانھای وی دروازه ھای .  بعدی نيز اجراء می شودۀ حکومتھای دست نشاندۀشد و تا به امروز نيز توسط ھم

غذا در "و سياست " تحريم "ۀرغم ادام  و رفع موانع گمرکی علیآزادنام تجارت ه ه روی کاالھای امپرياليستی بعراق ب

 دولت عراق قراردادی استعماری به مدت چھل سال رپل برمر ب. باز شد تا آزادی عراق از ميان برود" مقابل نفت

مريکائی قرار داد ای امنيتی و مزدور و آدمکش تحميل کرد و حتی حفظ امنيت عراق را در اختيار شرکتھای خصوص

 آنھا را ۀوليت عمليات جنايتکارانامريکا نيز نيازی ندارد که مسؤمين کند و دولت أکه دولت عراق بايد مخارج آنھا را ت

تقبل نموده و گزارش کمکھای تسليحاتی و راھبردی به آنھا را که خارج از کادر کمک به ارتش رسمی صورت می 

  .آنھا در استفاده از کاله شرعی دست آخوندھا را از پشت بسته اند. مريکا برساندا ۀه اطالع کنگرگيرد ب

 مصونيت  تحت عنوان وابستگان ديپلماتيک که عمالً مصونيت قضائیمريکا با ا ھزار مستشار و نيروی نظامی ١۵ 

با تقلب در انتخابات و سرھمبندی قضائی دارند، در عراق حضور داشته و رژيم نوکر صفت مالکی با دست آنھا و 

مريکائی در نزديکی مرزھای عراق ساکنند که ھر آن می توانند ا ھزار سرباز ۵٠. قانون اساسی بر سر کار آمده است

. وارد خاک عراق شوند) توفان- مريکائیا شرکتھای ۀبخوانيد امنيت سرماي( عراق" امنيت"با تشخيص خود برای حفظ 

ی کنونی عراق به اتباع اسرائيلی عراقی تبار نيز اجازه دادند در انتخابات شرکت کنند و اين برای تصويب قانون اساس

آقای مالکی و اپوزيسيون ضد صدام حسين و جمھوری اسالمی ايران و عربستان سعودی و اردن اين ننگ را پذيرفتند 

نيستی خويش را بزنند، از رئيس  عراق و حکومت کنونی عراق مھر صھيوۀکه اسرائيلی ھا در تعيين سرنوشت آيند

  .جمھور گرفته تا نخست وزير بر اساس ھمين قانون اساسی با امضاء اسرائيل بر سرکار آمدند

 انتخابات دموکراتيک مردم عراق را که در ناحيه ھا ۀپل برمر که مدعی بود می خواھد دموکراسی به عراق بيآورد، ھم

عجيب نبود که . موران خود را بر اين مقامات مستقر گردانيدأم کرد و متوسط خود مردم انجام می گرفتند، باطل اعال

به ميدان آمدند و با !" انتخابات آری، آری، انتصابات نه، نه"مردم عراق در بغداد و بصره با شعار از صدھا ھزار 
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 پل برمر خشم  سياست استبدادی صدام  حسين از آستينۀ سياست سرکوب دموکراسی مردمی و ادامۀاعتراض به ادام

عراقی ھا فرياد می زدند که اقدامات پل برمر که با زور سرنيزه . خود را نسبت به حضور امپرياليستھا اعالم کردند

 عراق صورت می گرفت، ھيچ چيز ديگری نيست جز جايگزينی يک ۀمريکائی و عمال دست نشانداسربازان 

  . ديکتاتوری با ديکتاتوری ديگر

ولی ھمين . ائی ھا و غارت سرزمين عراق که تا به امروز ادامه دارد می توان کتابھا نوشتمريکادر مورد جنايات 

مريکا و نيروھای استعمارگر ائتالف دشمنان مردم عراق اند و از کشور اجزئيات حاکی از آن است که امپرياليست 

ايد نيروھای اشغالگر امپرياليستی را برای آزادی و استقالل عراق ب. مستقل عراق يک مستعمره به تمام معنا ساخته اند

ھر بھانه ه  ضد امپرياليستی بۀھر گونه تحريف واقعيات عراق و منحرف کردن جھت مبارز. با قھر انقالبی اخراج کرد

 ۀاز مبارز) توفان(حزب کار ايران. ای که باشد به نفع امپرياليسم در منطقه و به ضرر ھمه خلقھای منطقه است

  . عراق برای اخراج امپرياليستھا و آزادی و استقالل عراق حمايت می کند مردم ۀميھنپرستان

  

 )توفان(،  ارگان مرکزی حزب کار ايران٢٠١۴ سال بروری ف١٣٩٢ ]دلو[ بھمن ماه١۶٧   ۀبر گرفته از توفان شمار

   جھانی اينترنتۀدر شبک) توفان( حزب کار ايران ۀصفح

org.toufan.www 

 )ايميل(نشانی پست الکترونيک

org.toufan@toufan 

/se.blogspot.67rahetoufan://http  

/se.blogspot.kanonezi://http 

/se.blogspot.kargareagah.www://http 

  توفانسايت کتابخانه اينترنت 

 htm.ketabkane/org.toufan://http 

 فانسايت آرشيو نشريات تو

htm.archive%20tofan_nashrie/org.toufan://http 

 توفان در توييتر

toufanhezbkar/com.twitter://https 

  در فيسبوکتوفان

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی 
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