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 برخورد دوگانه آمريکا به عراق و اسرائيل
 

. اينروزها در شورای امنيت سازمان ملل بحث بر سر اجرای قطعنامه های اين شورا در مورد عراق است
نمايندگان کشورهای آمريکا و انگليس کوشش دارند با تصويب قطعنامه و يا قطعنامه ها ئی زمينه  را برای حمله 

استدالل آنها اين است که عراق دارای سالحها ی بيولوژيک و شيميايی بوده  و . نظامی به عراق فراهم کنند
 ديکتاتور عراق نيز نشان داده است که -م حسين در واقع  صدا.  عالوه برآن به دنبال تهيه  سالحهای هسته ايست

اما آمريکا بر خواست خود برای تغيير رژيم عراق تاکيد . از بکار بردن سالحهای  کشتار جمعی ابائی ندارد
ميکند و شورای امنيت را تهديد ميکند که در صورت عدم تصويب قطعنامه های دلخواه  او به تنهائی اقدام خواهد 

 که چنين اقدامی نه تنها ثبات کشور عراق بلکه ثبات کل منطقه  و فرا تر از آن کليه کشورهای روشن است. نمود
به نظر ما خلع سالح رژيم عراق تنها در صالحيت شورای امنيت  سازمان . اسالمی را به خطر خواهد انداخت

مت کشور ديگری را ملل متحد است  و هيچ  کشوری در جهان نبايد اجازه داشته باشد که به تنهائی حکو
 . خطرناک اعالم نموده در صدد تعويض آن برآيد

 
مردم منطقه خاورميانه و مسلمانان جهان که هر روز شاهد پايمال شدن حقوق مردم فلسطين از طريق حکومت 
اسرائيل به شديدترين وجه هستند ادعاهای آمريکا و هم پيمانان او در کوشش برای رفع  خطر را نميتوانند باور 

حکومت آمريکا و هم پيمانان او در مقابل تجاوزات به حقوق فلسطينيها و آدمکشي های مداوم حکومت .  کنند
شارون سکوت اختيار کرده  و گاهی علنا از آن پشتيبانی ميکنند و بدين ترتيب  امکان ادامه اين جنايات را فراهم 

 به داشتن يک کشور مستقل را بطور کامل به حکومت شارون برای اينکه هرگونه اميد مردم فلسطين.  ميآورند
ياس تبديل کند کوشش دارد با استفاده از هر فرصتی ياسر عرفات مظهرمبارزات و منتخب مردم فلسطين را 

حذف کند و با نابود کردن باقيمانده امکانات حکومت خود گردان از بوجود آمدن دولت مستقل فلسطين که امروزه  
 .  جلو گيری نمايد– راه رسيدن به يک صلح پايدار ميدانند غالب جهانيان آنرا تنها

 
دوگانگی در برخورد آمريکا به  دو کشور اسرائيل و عراق ادعاهای اين کشور را در دفاع از حقوق بشر و 

جهانيان شاهدند که آمريکا از يک . مقابله دورانديشانه  با خطرات موجود در دنيا بحق مورد سوال قرار ميدهد
ت حکومت شارون را در انجام چنين جناياتی باز ميگذارد و از طرف ديگر با عمده کردن خطر عراق طرف دس

جای تعجب است اگر .  برلزوم حمله نظامی به عراق و ريختن بمب بر سر مردم بيگناه اين کشور تاکيد ميکند
ای معتدل در منطقه و برعکس آمريکا و هم پيمانان او ندانند که چِنن سياستهائی تاکنون باعث تضعيف جريان ه

 حماس و خود صدام حسين -  حزب اهللا لبنان  –  طالبان –  شارون –تقويت عناصر افراطی از قماش خمينی 
 . سپتامبر منجرگردد١١ميشود و ميتواند در نهايت به اقدامات  تروريستی همچون 

   
ی افراطی مردم ايران خواهان بوجود بر خالف سياست و عملکردهای رژيم جمهوری اسالمی در تقويت نيروها
برقراری صلح در منطقه و جلوگيری . آمدن کشور مستقل فلسطين و برقراری يک  صلح پايدار در منطقه هستند

اقدامات . از  تروريسم تنها باا ستقرار حکومتهای دموکراتيک و برخاسته از اراده مردم اين کشورها ممکن است
  مسلما به استقرار يک دموکراسی پايدار -ه حذف موقت ِدکتاتوری منجر شوند نظامی نيروهای خارجی اگر هم ب
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