یادداشتهای سیاسی در مورد اوضاع عراق

جنایت جنگی آمریكا در شهر فلوجه عراق و مقاومت سرسختانه مردم دالور آن
حقیقت ارگان حزب کمونیست ایران (م -ل -م) شماره  15اردیبهشت 1383
جنگ بین ارتش آمریكا و نیروهای مقاومت عراقی ،در شهههههر  250هزار نفره شهههههر ه وجا اداما داردگ جنگ ه وجا تا یرات تعیین كننده در
تشههدید مقاومت مردم سههراسههر عراق ع یا اشههلاراران آمریكائی داشههتا اسههتگ ت ی اران بین ارم ی ،اوضههاع عراق را "یك ویتنام دیار برای
آمریكا" می خوانندگ مقاومت مردم ه وجا "شههورای حكومتی عراق" را كامال از اعتبار و مشههروعیت انداخت بطوریكا آمریكا مجبور شههد آن
را كنار باذارد و طرح جدیدی را كا سازمان م ل برای تورید یك حكومت دست نشانده ارائا داده است قبول كندگ اینهم شكست خواهد خورد!
جنایتهای آمریكا در ه وجا اداما داردگ هما می دانند كا ارتش آمریكا در ه وجا چا كرد و چا می كندگ با این وجود ،سههههههازمان م ل مت د و
سازمانهای بین ارم ی حقوق بشر خفقان گرهتا اندگ ارتش آمریكا از روز  16هروردین ،شهر ه وجا را م اصره كرد ،و بمدت چند روز هما
راه های خروجی شهر را بروی مردم ب ست و سپس از زمین و هوا با هواپیما ،ه یكوپتر ،تانك و مو شك هما جای شهر ،بازار ،بیمار ستان،
اماكن مسكونی ،مساجد ،و غیره را زیر آتش گرهتگ طبق آمار مطبوعات بین ارم ی  600نفر از مردم این شهر كشتا شدند كا  350نفرشان
كودك و زن می باشههندگ اسههتادیوم ورزش هی شهههر تبدیل با گورسههتان شههدگ با این حال مقامات ارتش آمریكا وقی انا مدعی اند كا با موشههكهای
"دقیق" هقط با هدههای نظامی چریكهای عراقی ش یك كرده اندگ
ظاهرا حم ا با شهههر ه وجا با تالهی كشههتا شههدن چهار مامور امنیتی ارتش آمریكا (كا دورت آمریكا آنان را "مقاطعا كار خصههوص هی" می
خواند) شههههروع شههههدگ اما تنبیا مردم ه وجا از روز  26مارس ( 6هروردین) یعنی چهار روز قبل از با كمین اهتادن ماشههههین "مقاطعا كاران"
شروع شده بودگ در روز  6هروردین "نیروی تجسس" ارتش آمریكا با ماشین های زره پوش و تانك وارد شهر شدندگ دو م ا بسیار بزرگ
را م اصره كردند و تمام راه های خروج را بستند و شروع با شكستن در خانا های مردم و دستایری آنان كردندگ سپس ش یك شروع شد و
پس از آن با مدت یكروز تمام شههر بمباران شهدگ در این روز  9نفر از مردم شههر كشهتا و صهدها نفر زخمی شهدندگ پس از  4روز سهربازان
در پناه ماش هین های زره پوش خود در خیابانها براه اهتادند و با تهدید اهاری شهههر پرداختند كا دسههت از مقاومت بكش هید یا اینكا شهههر را با
خاك یكسان می كنیم!
در روز  12هروردین سههها ماشهههین حامل آمریكائی های تا دندان مسههه ب ،با كمین نیروهای مقاومت شههههر ه وجا اهتادگ یكی از ماشهههین ها از
مه كا هرار كرد اما سرنشینان دو ماشین دیار آتش گرهتا و سوختندگ این عم یات موهقیت آمیز ،مردم درد كشیده و هقیر شهر ه وجا را كا در
م اصره غول پیكرترین و بیرحم ترین ارتش دنیایند ،غرق شادی و سرور كرد؛ سرمستی آنان از پیروزی بر دشمن بر صف ات ت ویزیونها
ظاهر شد و هما ستمدیدگان جهان را مسرور كردگ
پس از این واقعا ارتش آمریكا با جنگ ع یا تمام شهر ه وجا دست زدگ جنگ نابرابر و زبونانا ای كا هنوز اداما داردگ جورج بوش در یك
پیام رادیوئی مردم ه وجا را دشهههههمنان آزادی و دموكراسهههههی خواند و گفت «عم یات قاطعانا ما كماكان اداما دارد… و نیروهای ما ب وك با
ب وك كنترل شههر را در دسهت می گیرند…اسررا ی گرفته ایم و در حال جمع كردن اطالعات هسرتیم… عم یات قاطعانا ما اداما خواهد یاهت
تا حساب این دشمنان دموكراسی را برسیمگ»!!! (با نقل از روزناما اینترنشنال هرارد تریبون 12 -آوریل  -2004صف ا )7
اما "هر جا ستم است ،مقاومت هم هست"گ نیروهای مقاومت شهر ه وجا در مقابل این جنایت ،دست بستا ننشستندگ و با همان سالح های
ابتدائی خود در یك هفتا بیش از شصت سرباز آمریكائی را كشتندگ اكثریت كشتا شدگان ه وجا كودكان و زنان و اهراد مسن ،اما كشتا های
آمریكائی هما سربازان ارتش و نظامیان ه ستندگ مقاومت دریرانا مردم ه وجا حس همب ستای و ت سین دیار مناطق عراق را نیز برانایخت
بطوریكا بر خالف میل و نظر رهبران مذهبی مرتجع شههههههیعا كا خود را قیم مردم كرده اند ،جوانان با یاری مردم شهههههههر ه وجا شههههههتاهتند و
شهههرهای ش هیعا نش هین جنوب عراق نیز با عم یات چریكی ع یا ارتش آمریكا پرداختندگ سههربازان عراقی كا توسههط آمریكا تع یم یاهتا اند ،از
پیوستن با عم یات ع یا شهر ه وجا سر باز می زنند بطوریكا تا كنون  200تن از این سربازان با اتهام "تمرد" توسط ارتش آمریكا دستایر
و زندانی شده اندگ

تاریخچه فلوجه
سرویس خبری جهانی برای هتب ( 5آوریل) تاریخچا مناسبات میان ارتش آمریكا و مردم ه وجا را چنین شرح می دهد
آمریكا ،كشتار مردم ه وجا را در سال  1991شروع كردگ بنا با با گفتا مقامات آمریكائی ،ارتش برای نشان دادن دقت در عم یات پاكسازی،
در خالل جنگ نخست آمریكا ع یا عراق ،با موشكهای كروز بازار مم و از جمعیت را در این شهر هدف قرار دادگ حداقل صد نفر از مردم
كشتا شدندگ آمریكا هرگز توضیب نداد كا چرا سالح های كشتار جمعی خود را بسوی مردم بازار این شهر ش یك كردگ

طی چند روز گذشتا ،مقامات آمریكائی سعی نموده اند با توسل با این ادعا كا ه وجا پایااه صدام حسین است جنگ شان ع یا مردم ه وجا
را توجیا كنندگ این دروغ اسهههتگ چرا كا حكومت صهههدام هم شههههر ه وجا را خطرناك ب سهههاب می آوردگ كارگران كارخانا ها ،كشهههاورزان و
دیار هقرا ،مانند اكثر عراقی ها ،ت ت سههتم ر یمی بودند كا تا سههال  1990مورد حمایت آمریكا و دیار قدرتهای غربی بودگ معروف اسههت
كا پیشنمازهای شهر ه وجا همیشا از آوردن نام صدام حسین در مراسم دعا خوانی سر پیچی می كردندگ
جنگ مردم ه وجا با سربازان آمریكائی ،از آوریل سال گذ شتا ،یعنی در ست چند روز پس از آنكا متجاوزین آمریكائی "پیروزی" خود را
در اشههلال عراق اعالم كردند ،شههروع شههدگ رشههكر مسههتقر در ه وجا سههاختمان مدرسهها این شهههر را اشههلال كرده و بسههاط خود را در آنجا پهن
كردگوقتی كا دانش آموزان و واردینشهههان جمع شهههده و از سهههربازان آمریكائی خواسهههتند كا مدرسههها را تخ یا كنند تا مدرسههها باز گشهههوده شهههود،
سربازان جمعیت را با رگبار ب ستا و بی ست دقیقا بروی مردم آتش گ شودندگ نا تنها ك سانی را كا در مقاب شان بود ك شتند ب كا جمعیتی را كا
هرار میكرد دنبال كرده و هر كس را گیر آوردند ،كشتند…
این است داستان ه وجاگ
اما "مقاطعا كاران خصوصی" كا در كمین گذاری ه وجا كشتا شدند چا كسانی بودند؟

مقاطعه كاران امنیتی در عراق مشغول ساختن جامعه مدنی!
پس از اینكا نیروهای مقاومت ه وجا برای كاروان پاترول "مقاطعا كاران" كمین گذاشهههتا و چهار تن از آنان را كشهههتند ،تا چند روز دورت
آمریكا تب یلات كر كننده براه انداخت كا چریكهای ه وجا "مقاطعا كاران غیر نظامی" را با قتل رسهههانده اند"گ تا چندین روز دورت آمریكا از
آشكار كردن هویت این "مقاطعا كاران" پرهیز كردگ مردم ه وجا در مصاحبا با خبرنااران خارجی قسم می خوردند كا این "غیر نظامیان"
مامورین مخفی ارتش آمری كا بودند و در حال انجام مامور یت برای ارتش آمری كا بودندگ اما هیچكس حرف آنها را باور نمی كردگ تا اینكا
باالخره راز كثیف آشكار شد و با یكباره داستان حیرت انایز دهها شركت خصوصی نظامی و امنیتی كا با حمایت دورت آمریكا بوجود آمده
اند ،و مركز صدور آدمكشان و شكنجا گران حرها ای با اقصی نقاط جهان می باشند ،اهشا شدگ
این شركتهای خصوصی طرف قرارداد ارتش آمریكا هستند و ارتش آمریكا بخشی از كارهای نظامی و امنیتی خود را از طریق آنان پیش
می بردگ كاركنان این شههركتهای "مقاطعا كاری" كماندوهای تع یم یاهتا می باشههند كا هر یك حداقل با مدت سهها سههال در نیروهای نخبا ارتش
آمریكا خدمت كرده اندگ در حال حاضهههر تعداد این "مقاطعا كاران" در عراق با  15هزار نفر می رسهههدگ یكی از این شهههركتها "ب ك واتر" نام
داردگ این شههركت در تب یلات سههایت اینترنتی خود می نویسههد "ما دارای شههبكا جهانی هسههتیم و برای قرن بیسههت و یكم آموزش و راه ح های
تاكتیكی ارائا می دهیمگ مشهههههتریان ما سهههههازمان های اجرای قانون در سهههههطب حكومت هدرال (آمریكا) ،وزارت دهاع (آمریكا) ،وزارت امور
خارجا (آمریكا) ،نهادهای حمل و نقل ،نهادهای دورتی و م ی سههراسههر كشههور ،شههركتهای چند م یتی و كشههورهای دوسههت در سههراسههر جهان
می باشههندگ" شههركت بالك واتر یك ارتش خصههوص هی مزدور اسههت كا از نزدیك با مراكز قدرت در آمریكا وابسههتا اسههتگ یكی از اداره های
مركزی آن نزدیك مقر سههازمان س هیا در ویرجینیا می باشههدگ پایااه نظامی تع یمات كماندوئی آن م وطا ای با مسههاحت  5هزار آكر اسههت و
مجهز با آخرین تجهیزات نظامی ضروری استگ در سال  2002قراردادی با مب غ 7ر 35می یون دالر از نیروی دریائی ارتش آمریكا برای
تع یم پرسنل آن دریاهت كردگ اما كار اص ی بالك واتر هرستادن ارتش خصوصی خودش با ماموریتهای مخت ف و بین ارم ی استگ هقط اهراد
نخبا ارتش و پ یس و نیروی دریائی و تفناداران دریائی آمریكا را ا ستخدام می كندگ اخیرا با ا ستخدام و تع یم كماندوهای ر یم پینو شا شی ی
پرداختا اسههههتگ یكی دیار از ارتش های خصههههوصههههی آمریكا ،شههههركتی بنام "شههههركت منابع حرها ای نظامی" ( Military Professional
 )Resources Incاستگ این شركت می گوید كا  12500متخصص كهنا كار در زمینا های عم یات هستا ای ،حمالت زیر دریائی و غیره
داردگ و عهده دار مشههههههاغ ی همچون تقویت امنیت پایااه های نظامی آمریكا در كره ،تع یم ارتش های خارجی در كویت و آهریقای جنوبی و
غیره استگ رئیس این شركت نرال بازنشستا آمریكا كارل وونو می باشد كا در جریان جنگ اول آمریكا ع یا عراق و حم ا با پاناما رئیس
سهههتاد هرماندهی نیروهای نظامی آمریكا بودگ همسهههر تام داشهههل (رئیس هراكسهههیون حزب دموكرات آمریكا در سهههنا) یكی از البی ها (واسهههطا
های) این شركت در مذاكره با نمایندگان كناره آمریكا می باشدگ (با نقل از ماهناما  Mother Jonesشماره ما  -وئن سال )2003
معامالت این ارتش های خصههوص هی بارغ بر صههد می یار دالر در سههال اسههتگ اغ این ارتش های خصههوص هی وابسههتا با شههركتهای معظم
آمریكائی مانند هاری برتون ،دین كورپ ،الكهید ،گرومن و ریتون می باشههههههندگ این كمپانیها ،صههههههنایع نظامی آمریكا را در اختیار دارندگ دیك
چنی كا معاون جورج بوش می باشهههد قبل از رئیس جمهور شهههدن جورج بوش ،رئیس شهههركت هاری برتون بودگ شهههركتهائی كا قبال هقط بم
اهكن و اس ا تورید می كردند اكنون بخش "ارائا خدمات" در زمینا حمالت نظامی را نیز بعهده گرهتا اندگ مشخصا این شركتها در ك مبیا با
جنگ با چریكهای آن كشهههور مشهههلورندگ اكنون ارتش آمریكا بسهههیاری از ماموریتهای بین ارم ی خود را از طریق این "مقاطعا كاران" انجام
می دهدگ با این ترت ی وقتی كا نیروهای نظامی غیر رسههههههمی آمری كا مرتك جنایتهای جنای (مانند قتل عام اهاری غیر نظامی) و زیر پا
گذاشتن قوانین جنای معاهده بین ارم ی نو می شوند ،دورت آمریكا می تواند گریبان خود را خالص كند و باوید "مقاطعا كار خ صو صی"
اند!

(تمام اطالعات باال با نقل از نشریا كارگر انقالبی می باشدگ نشریا شماره  11 -1236آوریل )2004

مقتدا صدر ،آخوند شیعه نجف ،سگ كیست؟
همزمان با م اصره شهر ه وجا و آغاز جنگ شدید میان نیروهای مقاومت شهر و ارتش آمریكا ،یكی از آخوندهای شیعا با نام مقتدا صدر
با ارتش رمپن خود كا نامش می یشههههههیای "ارمهدی" اسههههههت هراخوان "قیام" دادگ این واقعا با یقین مشههههههكوك بود و هدهش من رف كردن اهكار
عمومی جهان از جنایتی كا در ه وجا رخ می داد و ممانعت از وحدت جوانان مبارز مناطق شههههههی عا با نیروهای مقاومت ه وجا بودگ (با
اطالعیا حزب با عنوان "از دهان رهسههههنجانی كثاهت بیرون می آید" ،رجوع كنید)گ اما ،تمام ماجرا با ضههههد خود تبدیل شههههدگ رهبران مذهبی
شهههیعا كا ع یا مقاومت ضهههد امپریاریسهههتی مردم عراق رجن پراكنی می كنند ،و در میان خودشهههان مانند باندهای ماهیائی بر سهههر قدرت بروی
یكدیار چنگ و دندان می كشههند ،بشههدت در میان توده های مردم مناطق ش هیعا نش هین ،بخصههوص دانشههجویان و دانش آموزان ،كا از اشههلال
كشورشان توسط آمریكا و نیروهای اتئالف با ستوه آمده اند ،بی اعتبار شده اندگ
تا آنجا كا با شههههخص مقتدا صههههدر بر میاردد ،وی و همپارای هایش هقط یك تقاضهههها از آمریكا دارند و آن اینكا بخاطر با قتل رسههههاندن یك
آخوند شههههیعا دیار با نام خوئی ،از سههههوی مقامات آمریكائی ت ت تعقی قرار نایرند و آن عده از همدسههههتان مقتدا صههههدر كا با این جرم در
زندان بسهههر می برند آزاد شهههوندگ خوئی ،آخوندی بود كا پس از اشهههلال عراق ،انا یسهههی ها سهههوار بر هواپیماهای نظامی از رندن با كویت و
سههپس سههوار بر تانك با نجف رسههاندندگ اما چند روز پس از مسههتقر شههدن در نجف توسههط طرهداران مقتدا صههدر در مسههجد امام ع ی با قتل
رسیدگ یعنی جائی كا طبق باورهای شیعا نباید كسی را كشت!
مقتدا صدر در نوامبر سال گذشتا ( 5ماه پیش) ضمن ابراز چاكری ،از آمریكا تقاضا كرد كا روابط بهتری با گروه وی برقرار كندگ وی با
نیروهای ائتالف آمریكا در عراق پیام هرسهتاد كا "با من اجازه دهید در ج سهات ،سهمینارها و اردوها و ك یسهاهای شهما شهركت كنمگ ما چشهم
براهیم و احسههاسههات دوسههتانا ای نسههبت با شههما داریمگ عراقی ها آرزوی نیك بختی برای آمریكا دارندگ تنها دشههمنان عراق ،صههدام حسههین و
طرهداران او هستند كا نیروهای مخربی می باشندگ"

(با نقل از پیام مقتدا صدر با نیروهای ائتالف آمریكا در عراق  --گزارش رادیو اروپای آزاد-رادیو آزادی با تاریخ  7نوامبر )2003
نیروهای ارتجاعی شهههیعا در عراق و مقامات امنیتی و نظامی آمریكا سهههخت در تالشهههند كا مانع از شهههكل گیری وحدت میان مردم مناطق
شیعا نشین و سنی نشین شوندگ نرال ریكاردو سانچز كا هرمانده ارتش آمریكا در عراق است می گوید" ،خطر آنطور كا بنظر می آید این
است كا احتماال پیوند هائی از سطوح پائین در میان سنی و شیعا در حال شكل گیری استگ ما باید خی ی سخت تالش كنیم كا این وحدت از
حد تاكتیكی هراتر نرودگ" (با نقل از اینترنشنال هرارد تریبون 9 -آوریل  -2004صف ا )5

طرحهای بعدی آمریكا برای عراق
وا ضب ا ست كا بر خالف ادعاهای مقامات آمریكائی نا تنها جنگ در عراق تمام ن شده ب كا تازه شروع شده ا ست جنگ مردم عراق ع یا
قوای اشلارارگ امپریاریسم آمریكا هنوز نتوانستا یك حكومت دست نشانده قدرتمند عراقی شكل دهدگ و حتا اگر بتواند چنین حكومتی را بوجود
آورد ،قوای نظامیش را از عراق بیرون نمی برد زیرا عراق پایااهی اسهههت برای پیشهههبرد طرح های آمریكا در خاورمیانا و جمهوری های
آسههههههیائیگ اعالم ت ویل قدرت در عراق با یك حكومت عراقی در خرداد ماه آی نده دروغ و تزویری بیش نیسههههههتگ طرح آمری كا كم كردن از
ظواهر اشهههلال نظامی اسهههتگ آمریكا قصهههد دارد تعداد قرارگاه های ارتش آمریكا را در بلداد از  26با  8برسهههاند (اربتا این بسهههتای با تكوین
اوضاع دارد)گ بخش دیاری از طرح آمریكا آن است كا بخشی از كار برقراری "امنیت" در عراق را با "مقاطعا كاران بخش خصو صی"
یعنی با ارتش های خصههههوصههههی آمریكائی بسههههپاردگ و صههههد اربتا تع یم و تربیت یك دسههههتااه امنیتی عراقی (پ یس عراق) بخشههههی الینفك از
ماجراستگ هم اكنون آمریكا این نیروهای امنیتی را در اردن تع یم می دهدگ اگر این طرحها ت قق بیابد ،آمریكا ارتش خود را با قرارگاه های
بیرون شهرها خواهد كشید و اداره شهرها را با عراقی ها و "مقاطعا كاران بخش خ صو صی" خواهد سپردگ تا آنجا كا با حفظ ظواهر امر
در رابطا با ناا داشهههتن ارتش آمریكا در خاك عراق مربوط اسهههت ،نقشههها آنسهههت كا پس از سهههی ام وئن (خرداد ماه آینده) وقتی "حكومت
عراقی" قدرت را در دسههههههت گرهت ،از آمریكا رسههههههما تقاضهههههها كند كا ارتش آمریكا را تا مدت نا مع ومی در عراق ناا داردگ پس از دادن
حكومت با دست یك "حكومت عراقی" ،جنگ آمریكا ع یا مردم عراق ت ت عنوان دهاع از حكومت مشروع عراق پیش خواهد رهتگ
آمریكا صهههدها می یون دالر بودجا با تع یم "نیروی پ یس مخصهههوص" عراق اختصهههاص داده اسهههتگ منظور از "نیروی پ یس مخصهههوص"
سازمان امنیت است كا كارش شكار مخارفین سیاسی و نیروهای مقاومت خواهد بودگ این نیرو از هم اكنون در پایااه هائی در اردن تع یم می
بیندگ اینها با انواع و اقسام وسائل جاسوسی در میان مردم مجهز می شوندگ انواع و اقسام شكنجا ها را تع یم می بینندگ انواع و اقسام روشهای
بیرون كشهههیدن اطالعات از قربانیان را می آموزندگ "رادیو آزادی -رادیو اروپای آزاد" (كا متع ق با سهههازمان سهههیا می باشهههد و مركزش در
پراگ اسههههت) از قول خبرگزاری رویتر گزارش داد كا در روز  6آوریل ( 18هروردین) كابینا بوش طی گزارشههههی با كناره آمریكا اطالع
داد كا بخشههههی از بودجا مربوط با تع یم ارتش عراق را با تع یم یك نیروی پ یسههههی اختصههههاص خواهد دادگ با این ترتی  65می یون دالر از

بودجا تع یم ارتش و  20م یون دالر از بودجا تع یم ناهبانان مرزی ،و  8می یون دالر از بودجا حفاظت از اماكن را با تع یم این نیروی
پ یس اختصههاص خواهد دادگ همچنین  600می یون دالر برای اتمام پادگان تع یمات پ یسههی كا در اردن در دسههت سههاختمان اسههت ،و اسههتقرار
 700آمریكائی كا مشهههاور امور پ یسهههی و اسهههتاد این حرها هسهههتند ،اختصهههاص می دهدگ مسهههئ ا بدینجا ختم نمی شهههود زیرا آمریكا و قدرتهای
امپریاری ستی اروپا برناما های پ ی سی بسیاری برای مردم عراق تدارك دیده اندگ اربتا متوجا باشید كا هما اینها برای "آزاد كردن مردم عراق
اسههت و نا برای با بند كشهیدن و شههكنجا آنان"گ و متوجا باشهید كا سههازمان امنیت و پ یس و پادگانهای تع یماتی پ یس در اردن برای ت كیم و
تكامل "جامعا مدنی" در كشورهای خاورمیانا استگ اشتباه نكنید!
طرح های امنیتی آمریكا ،بر انتخاب جانشین آینده پل برمر نیز تا یر می گذاردگ پس از پل برمر هرماندار كنونی عراق ،شخصی بنام نارو
پونتا سههفیر آمریكا در عراق خواهد شههدگ بر خالف سههفارتهای معموری ،این سههفارتخانا آمریكا دارای  3000كارمند خواهد بود! ع ت انتخاب
ناروپونتا با این مقام آنسههههت كا وی در سههههارهای  1980كا تمام كشههههورهای آمریكای التین را ب ران سههههیاسههههی هرا گرهتا بود و جنبش های
چریكی در كشورهای مخت ف اوج گرهتا بود ،او سفیر آمریكا در هندوراس بودگ و از آنجا عم یات ضد ر یم ساندنیست در نیكاراگوئا و شبا
نظامیان ال ساروادور و گواتماال را در سركوب چریكهای این كشورها و ترور روستائیان هدایت می كردگ با وجود آنكا وی از سوی سازمان
م ل مت د بخاطر نقض حقوق بشههر در هندوراس و حمایت از ر یم های جنایتكار آمریكای التین زیر سههوال رهتا اسههت ،اما جورج بوش وی
را بعنوان سههفیر آمریكا در سههازمان م ل منصههوب كردگ اربتا باید متوجا باش هید كا ناروپونتا قرار اسههت با تقویت نهادهای "جامعا مدنی" در
عراق كمك كند و نا با قتل و ناپدید كردن مخارفین آمریكا در عراق! اشتباه نكنید ،نیات حسنا است!

