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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

١١/٠٢/١١  
  

  قطعنامه درموردعراق
.  بيگناه می گذردھفت سال از اشغال وحشيانه و ضد بشری کشورعراق و به خاک و خون کشيدن دھھا ھزار مردم

ه ھمانطور که بارھا سخن گفته ايم ماھيت اين جنگ، تجاوزکارانه و استعماری است و خالف تمامی موازين ب

  . بين المللی و توافقنامه ھای سازمان ملل متحد می باشدۀرسميت شناخته شد

بمب اتمی،  ار جمعی وجملگی داليل اشغال عراق مبنی بر ھمکاری دولت عراق با القاعده و داشتن سالح کشت

شود که  طوريکه حتا امروز در ممالک متجاوز در ميان دولتمردان آن کسی پيدا نمیه ساختگی و کذب محض بوده ب

ليون غال بربرمنشانه عراق بيش از يک مدرخالل ھفت سال اش. ئيد قرار دھدأاين اکاذيب جنگ افروزانه را مورد ت

 و قريب به شش ھزار نفر از روشنفکران و استادان دانشگاھھای عراٍق، بيش از دوھزار پزشک. نفر کشته شده اند

. بور به ترک کشور شدندليون نفر مج م٢بيش از.  به زندان افتاده اندی ترور و يائبسياری از کارشناسان ھسته 

ه کار  اسلحه شيميائی کشتار جمعی را که از نظر جھانی سالحی غير مجاز محسوب می شود بامريکا امپرياليسم

چشم اسفنديار زندان و شکنجه . گرفت و فسفر سفيد درعراق و قتل عام  بيرحمانه مردم در شھرفلوجه را موجب شد

ليکن آنچه که نقشه ھای شوم .  پنھان نيستسی جز نوکران امپرياليسم و صھيونيسمدر عراق نيز بر ک" دمکراتيک"

 به ساير کشورھا  ازجمله ايران باز داشت ھمانا مقاومت  تجاوزۀ در عراق رادر ھم ريخت و وی را از ادامامريکا

 داده است که خوابش را ء و شرکاامريکا  خلقی است که  سالح بر دست و با فداکاری بی نظير درسی به ۀقھرمانان

 امريکاارتش متجاوز . عمليات مسلحانه شبانه روزی نيروھای مقاومت عراق تحسين بر انگيز است. نديده بودند

 ھزار نفری در مقابل پيکار ٢٠٠ کشور ديگر و در مجموع  با يک نيروی  ٣٠ با قوای نظامی بيش از ھمراه

  .  مردم عراق شکست خورده و دير يا زود گورشان را از عراق کم خواھند کردۀمسلحان

غال و  سال جاری وتبليغات دروغين مبنی  پايان اشاگست درپايان ماه امريکا نيروی نظامی ۵٠٠٠٠عقب نشينی 

 ھزار نيروی ١۵٠٠٠٠مستقل شدن عراق تالش بيھوده ای برای فريب افکارعمومی است و حضور قريب به 

 سلطه قوای استعماری بر ۀ و کنترل منابع نفتی و کليدی عراق خود دليلی بر ادامامريکانظامی تحت رھبری 

  .کشورعراق است

وليت به ارتش پوشالی و دست نشانده  و واگذاری مسؤت عراقيزه کردن جنگ قصد دارد با سياسامريکا امپرياليسم

عراق در ايجاد امنيت در حاليکه خودش در پشت پرده ايستاده است اين احساس را در ميان مردم عراق برانگيزد که 
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آنھا با ايجاد بمب .  خود عراقی ھاستۀئيھا خاک عراق را ترک کرده و ھر آنچه اتفاق می افتد به عھدامريکاگويا 

ی و سلب امنيت می خواھند مسير مبارزه ملی مردم عراق را به جنگ ميان شيعه و سنی کشانده و راه را برای گذار

. و اسرائيل برخوردارنددر اين امر آنھا از حمايت عربستان سعودی، مصر، اردن . ادامه تسلط خويش باز بگذارند

ای خصوصی امنيتی با نامھای نوين واگذار کرده  شرکتھۀ بخشی از بار جنايات خويش را بر گردامريکا امپرياليسم

وليت اعمال آنھا شانه خالی کند بلکه تعداد چند ده ھزار نفری آنھا را در آمار نيروھای اشغالی سؤتا نه تنھا از قبول م

 که ھزينه الزم برای پرداخت مخارج اين ندھمه دانسته ارا اين واقعيت . برای فريب افکار عمومی به حساب نياورد

 امريکا به عنوان بودجه ارتش امريکا نيستند نيازی به تصويب کنگره امريکامزدوران چون جز ابوابجمعی ارتش 

  .اين ھمه رياکاری برای تسلط بر منطقه و غارت اين کشور است. ندارند

ه امپرياليستھا را به خاک ماليده است حمايت می  حزب ما از مبارزه ضد امپرياليستی مردم قھرمان عراق که پوز

  . ت می گيردأکند و اين حمايت از اعتقادات انترناسيوناليستی و بشردوستانه ما نش

حزب ما در شرايطی از اين مبارزه به حق و عادالنه پشتيبانی می کند که ارتجاع جھانی و ھمدستان ايرانی اش 

ناميده و ھواداران و حاميان آنھا را در ” ات تروريستھا و نيروھای بنيادگراعملي”مبارزات قھرمانانه مردم عراق را 

در غرب و شرق جھان تحت تعقيب قانونی و ” سلطنتی مشروطه”و رژيمھای ” جمھوريھای دموکراتيک”سراسر 

يند فقط برای کسانی تضمين است که در مورد عراق دروغ بگو” آزادی بی قيد و شرط بيان”. رسمی قرار می دھند

  . و به جعل اخبار دست زنند

حمايت کمونيستھای ايران از مبارزه مردم .  انترناسيوناليستی خويش می داندۀحزب ما اين حمايت را يک وظيف

ن غارتگر بسيار ارجمندتر از ھر ارزش حقيرانه خرده يوند مردم منطقه در مقابل متجاوزا آن است که پۀعراق  نشان

مر حاکی از ارج گذاری به روحيه برادری و ھمبستگی بين خلقھای منطقه است که اين ا. بورژوائی ديگری است

  .  منطقه بايد بر اساس آن پی ريزی شودۀآيند

حزب ما ھمصدا با نيروھای استقالل طلب و ضد امپرياليست عراق، خواھان خروج بی قيد وشرط ھمه نيروھای 

يل حکومت ملی  و دمکراتيک را دربيرون ريختن متجاوز از خاک عراق است و نخستين گام برای تحقق تشک

  .تمامی راھزنان بين المللی ازکشور عراق می داند

حزب ما براين باور است که فقط در روند نبرد آزاديبخش و ملی درعراق است که مارکسيست لنينيستھا قادرخواھند 

ه و عراق را در راه  بعدی تکامل دادۀبود اعتماد مردم را جلب کنند و انقالب آزاديبخش را بدون واسطه به مرحل

ن انقالبی به ھر دليل و بھانه ای از مبارزه ضد استعماری درغيراينصورت کنار کشيدن مبارزا. فکنندسوسياليسم بي

 مبارزه انقالبی و ضد امپرياليستی را سرانجام به بيراھه خواھند برد ،و سپردن اين وظيفه ملی به نيروھای ارتجاعی

  .جنبش خواھند زدن ناپذيری به و صدمات جبرا

 عليه خلق عراق را محکوم کرده و آن را امريکا  بند جمھوری اسالمی با امپرياليسمحزب ما ھرگونه دخالت و زد و

  .خيانت به منافع ملی مردم ايران وعراق ارزيابی می کند

حزب تقلبی کمونيست عراق و حزب ما ھمدستی ناسيونال شونيستھای کرد به زعامت بارزانی و طالبانی و ھمچنين 

جمعيت ھا و محافل مذھبی و غير مذھبی ديگر با نيروھای متجاوز امپرياليستی را محکوم کرده و اين جريانات را 

  . درعراق و منطقه ارزيابی می کنده عنوان خادمان امپرياليسم و صھيونيسمب

  ! خلق عراق برای استقالل ملیۀزنده باد نبرد قھرمانان

  !مبستگی خلقھای ايران و جھان با مردم عراقزنده باد ھ
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حزب ما خواھان خروج فوری و بی قيد و شرط نيروھای اشغالگر از خاک عراق و پرداخت خسارت مالی به خلق 

 .عراق می باشد

 ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١١  فوريه ١٣٨٩  بھمن ماه  ١٣١بر گرفته ازتوفان شماره  

 org.toufan.www   .در شبکه جھانی اينترنت) نتوفا(صفحه حزب کار ايران 

 org.toufan@toufan      ).ايميل(نشانی پست الکترونيکی

 

 


