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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ جنوری ٠٧

  

  آنۀنتايج شوم اشغال عراق و خطر تجزي
   

. دم بيگناه می گذردخاک و خون کشيدن دھھا ھزار مر کشور عراق و به ۀ سال از اشغال وحشيان٩نزديک به 

خاطر منابع نفتی و اھميت ستراتژيکی به ه  جھان عراق را بۀ بدون توجه به اعتراضات  ميليونھا مردم آزادامريکا

ھمانطور که بارھا سخن گفته ايم ماھيت اين جنگ سوای دروغ پردازيھای  رسانه ھای .  اشغال کامل خود در آورد

امپرياليستی و سوای تحريفات 

ئی امريکاان ريز و درشت کارگزار

تجاعی و نه آزاديخواھانه، بلکه ار

گان می امروز ھم. استعماری است

دانند که ھر آنچه  رئيس جمھور 

 ءآقای بوش و شرکا ،امريکاپيشين 

برای حمله به عراق تراشيدند دروغ 

بود و اشغال عراق بی پرده و بدون 

کمترين توجه به موازين و قوانين 

 ۀللی و به بھان بين المۀخود ساخت

. گرفتمبارزه با تروريسم انجام 

ده ھمکاری داشت و عراق نه با القاع

. نه صاحب سالح کشتار جمعی بود

اين تبليغات برای اغوای مردم و 

درخالل قريب به . افکار عمومی بود

 يک ميليون ،گفته وزير بھداشت عراقطبق  هکشت) ٢۵٠٠٠٠٠(دو و نيم ميليون  سال اشغال عراق، ٩
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) ٨٠٠٠٠٠(، ھشتصد ھزار ).کودک يتيم عراقی) ۴٠٠٠٠٠٠(بيوه زن عراقی ،ـ چھار ميليون ) ١٠٠٠٠٠٠(

ھای ثبت شده در  اساس شکايت بر (ھای مخفی مرتبط با احزاب گوناگون حاکم  عراقی ناپديد شده در بازداشتگاه

ھای ارتش  جرم، در زندانزندانی عراقی که بدون اعالم ) ٣۴٠٠٠٠(، سيصد و چھل ھزار )وزارت کشور عراق

برند ، چھار و نيم ميليون  ھای واقع در منطقۀ کردستان به سر می  ھای دولت عراق، و زندان زندان اياالت متحده، 

به (عراقی آواره در داخل عراق ) ٢۵٠٠٠٠٠(، دو و نيم ميليون آوارۀ عراقی در خارج از عراق) ۴۵٠٠٠٠٠(

نام شدۀ ايدز در عراق؛ اين رقم قبل از  مورد ثبت) ٧۶٠٠٠(شش ھزار ،ھفتاد و )گزارش وزارت آوارگان عراق

بيش از دوھزار پزشک  ،)بنا به گزارش وزارت بھداشت عراق( مورد بود ١۴تر از  کم تجاوز به عراق و اشغال آن 

ه  از بريکا ام.و قريب به شش ھزار نفر از روشنفکران و استادان دانشگاھھای عراق ترور و يا به زندان افتاده اند

 اش ئی مردم عراق درفلوجه به ھدف نھاۀو از قتل عام  بيرحمان کاربردن فسفر سفيد عليه مردم بی دفاع دريغ نکرد

درزندان مخوف ابو " دمکراتيک"ۀ چشم اسفنديار زندان و شکنج. برای نابودی جنبش مقاومت  و ثبات دست نيافت

اينھاست .  درجھان جز اين نيستامريکا" دمکراتيک "ياليستغريب عراق نيز بر کسی پنھان نيست و رسالت امپر

 . سال اخير٩دستآوردھای شوم اشغال عراق در خالل 

ويژه ه  از اشغال اين کشور استقرار دائمی قوای نطامی و کنترل تمام و کمال منابع طبيعی اين کشور بامريکاھدف 

  امپرياليسم.ی امپرياليستی از سوی ديگر بودو اعمال ھژمونی بر ساير رقبا  ايران ازيک سوۀنفت و محاصر

 ۀ سال اخير عراق گرديد اما موفق نگشت اراد۵٠ موفق به نابودی زيرساخت اقتصادی و ھمه دستآوردھای امريکا

 ھمراه با قوای نظامی بيش امريکاارتش متجاوز  . ملت را درھم کوبدۀپوالدين مردم عراق و مقاومت استقالل طلبان

 مردم عراق ضربات ۀ ھزار نفری درمقابل پيکار مسلحان٢۵٠گر و درمجموع  با يک نيروی   کشور دي٣٠از 

در )  ميليارد دالر بوده است٧۵٠ جنگ ۀطبق آمار رسمی ھزين( سختی خورد و دريک جنگ فرسايشی و پرھزينه

ر کويت ديده است، تا  دء کار را درعقب نشينی و مستقر کردن قواۀباتالق بی ثباتی و بی دورنمائی فرورفته و چار

باراک اوبا رئيس . در عراق نمايد" تروريستھا" در آينده ھر لحظه الزم آيد ارتش را مجددا وارد کارزار عليه

 انتخاباتی ايشان بود اعالم و به ۀمبر طی مصاحبه ای پايان اشغال عراق را  که وعدنو ماه ١٨ درامريکاجمھور 

  پرسنل نظامی ٢٠٠٠٠ ھنوز دارای امريکا.کيد ورزيدأدگی عراق مدرن ت گفتمان دمکراسی وسازنۀ دروغ بر ادام

 دربغداد امريکا سفارت ۀھزين. و امنيتی درعراق است و نھادھای کليدی و ستراتژيک کشور را درکنترل خود دارد

  . ميليارد دالر بوده است٣٠ -٢۵ پرسنل درطی پنج سال ۵٠٠٠با 

 پيشروی بود با شکست ۀ برای غارت و چپاول و ادامامريکاستراتژيک  درعراق که يکی از اھداف برقراری ثبات

 از عراق نگذشته بود که تشديد نزاع درونی امريکاھنوز چند روزی از خروج رسمی ارتش . روبرو شده است

مالکی  ال به اتھام  توطئه عليه  مذھبھاشمی سنی ، طارق ال عراق و فرار معاون رئيس جمھوریۀحاکميت گماشت

از سوی ديگر " خودمختار" رھبر حزب دعوه و متحد جمھوری اسالمی  ازيک سو و کردھای منطقه ذھب مشيعه

نشان از  ژرفش بحرانی است که ھيچ دورنمائی جز سرنگونی کل حاکميت نامشروع و ھمدست استعمار که عراق 

 با امريکا.  پيش بينی بود قابلامريکا  شکست سياستھای متناقض امپرياليسم. متصورنيست،را ويران ساخته اند

سياست تقويت جناح شيعه عليه  سنی ھا و ھمکاری با رژيم جمھوری اسالمی در برانداری رژيم صدام حسين 

 رشد تضادھای سياسی در عراق به تقويت جناح شيعه و حزب ۀاگرچه در کوتاه مدت به اھدافش رسيد اما درادام

اکنون با توجه به اوضاع .  نباشدامريکاه نمی تواند مورد نگرانی   به رھبری مالکی متحد ايران انجاميد کةدعو

 عراق يکی ۀوابسته، سياست تجزي بحرانی عراق و تشديد تضادھای جناحھای مختلف ذينفع درحاکميت استبدادی و
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سياست استعماری . است برای حضورش درعراق و کنترل منابع نفتی امريکا ازترفندھای شناخته شده امپرياليسم

 امپرياليسمستراتژی ۀ سلطه بر عراق درنداز و حکومت کن  و تجزيه کشور به تيول ھای کوچکتر و ادامفرقه بيت

 قراردارد و بر جنبش مقاومت عراق است  تا با ھوشياری و بسيج ملت اين توطئه نواستعماری را خنثی و امريکا

  .کشور را از زير يوغ امپرياليسم رھا سازد

دست نمی ه  که دمکراسی و آزادی از دل تحريم و تجاوز و بمباران زيرساختھای حياتی ملت باشغال عراق نشان داد

درعراق نه انتخابات دمکراتيک برگزار شد و نه آزادی . آيد و امپرياليسم نمی تواند منادی رھائی بشريت باشد

ه دم عراق طی ساليان طوالنی بعکس آنچه که مره بلکه  ب. احزاب  به معنای واقعی  و نه رفاه و امنيت اجتماعی 

آن بخش از . دست آورده بودند توسط امپرياليسم و صھيونيسم نابود گرديد وکشوربه عصر حجر پرتاب شد

 اپوزيسيون ايرانی که درمقابل تحريم اقتصادی ايران سکوت کرده و بيشرمانه از تجاوز نظامی به ايران دفاع می

ننگ . نھای عراقی نياموخته و به اپوزيسيون خيانت ملی بدل شده استاز سرنوشت غم انگيزاحزاب و سازما کند،

گيرند و به   و عراق و افغانستان و يوگسالوی الھام میابمباران ليبي" دمکراسی "تاريخ بر جرياناتی که از  الگوی

  . تبديل شده اندممزدور امپرياليس

  ۀه اش تا سرنگونی رژيم فاسد و دست نشاندجنبش مقاومت مردم عراق آرام نخواھد گرفت و به نبرد حق طلبان

مردم عراق خواھان خروج فوری و بی قيد و شرط  . عراق وبيرون ريختن آخرين سرباز متجاوز ادامه خواھد داد

پرداخت غرامت به ملت عراق يکی ديگر از خواسته ھای ملی و . تمامی نيروھای متجاوزاز خاک کشورشان ھستند

 مذھبی نيست مبارزه ای ماھيتا آزاديبخش و استقالل طلبانه و ضد ۀارزه در عراق مبارزمب.  اين خلق استۀعادالن

برای طرد امپرياليسم و صھيونيسم از ممالک . اين نکات است که در تحليل بايد برجستگی پيدا کند. استعماری است

خلقھای .  و قابل فھم است ابراز مقاومت و سرکوبی دشمن مشروعۀ اشغالگران استفاده از ھرگونه وسيلۀتحت سلط

  .جھان حق دارند گور اين دشمنان وھمدستان داخلی آنھا را به عميقترين وجه ممکن بَِکنند

دست مردم اين کشور و بدون دخالت ه سرنوشت ملت عراق بايد فقط ب.  کشور نخواھد دادۀ  تن به تجزي ملت عراق

  . ن گردديينيروھای خارجی تع

  ! عراقۀ ورژيم  دست نشاندامريکائین متجاوزااق عليه  زنده باد اتحاد خلقھای عر

  توفان

  سخن ھفته

   نقل ازفيسبوک حزب کارايران

  پنجم دی ماه ھزار و سيصد و نود

www.toufan.org  

 

 

 

 

 


