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 "بعد از فتح بغداد"
 گفتگو با مردم ايران

بع&&&د از ف&&&تح بغ&&&داد توس&&&ط آم&&&ريکا و س&&&قوط ديک&&&تاتور   
ع&&راق؛ م&&راحل بع&&دي اس&&تراتژي آم&&ريکا در خ&&اور م&&يانه  

از آنجا که يکي از اصلي ترين بخشهاي      . شروع مي شود  
اي&ن اس&تراتژي م&ربوط ب&ه ايران است و ايران احتماًال در         
نوب&&ت بع&&دي ق&&رار م&&ي گ&&يرد؛ گف&&تگو م&&يان آنه&&ا ک&&ه ه&&م         

 .سرنوشت اند؛ ضروري است
ه و دول&&ت ب&&وش ب&&راي س&&لطه بالم&&نازع در خ&&اور م&&يان    

ب&راي آنک&ه  تص&ميم گ&يرنده ب&ازار انرژي جهان باشد؛ در          
خ&اور ميانه را چنان     " حکوم&تهاي نفت&ي   "ص&دد اس&ت  ک&ه        

آراي&ش ده&د ک&ه ب&ه ب&رآورده ش&دن اي&ن هدف آمريکا ياري                
رس&انند و ق&ادر باش&ند ب&راي م&دت ق&ابل پ&يش بين&ي با ثبات                    

حکوم&&ت ه&&اي نفت&&ي   . الزم ب&&رنامه آم&&ريکا را پ&&يش ب&&رند   
ر م&&يانه ک&&ه اغل&&ب توس&&ط آم&&ريکا پ&&رورده و     کنون&&ي خ&&او 

پرداخ&&&ته ش&&&ده ان&&&د؛ در ش&&&کل و ش&&&مايل کنون&&&ي ظزفي&&&ت     
. هماه&نگ شدن خوب و قابل قبول با اين برنامه را ندارند    

در اين ميان حکومت اسالمي در شکل کنوني اش نه تنها          
کارآئ&&&ي الزم ب&&&راي آن ب&&&رنامه را ن&&&دارد؛ بلک&&&ه اخ&&&تالل    

 .زاست
وم&ت ه&ا در دس&تور مرحله بعدي    ب&رنامه تغي&ير اي&ن حک     

اّم&&&ا ل&&&زومًا اي&&&ن  . حرک&&&ت آم&&&ريکا در خ&&&اور م&&&يانه اس&&&ت 
دگرگون&ي مان&ند م&ورد عراق بوسيله حمله نظامي نخواهد           

اگ&ر چ&ه اي&ن اب&زار در هم&ه زم&ان آم&اده بکار گرفته          . ب&ود 
دگرگون&&ي در اي&&ن حکوم&&ت ه&&ا م&&ي توان&&د ب&&ا    . ش&&دن اس&&ت

همي&&&ن برکش&&&يدن ي&&&ک گ&&&روه م&&&ورد نظ&&&ر از درون خ&&&ود  
حکوم&ت ه&ا ي موج&ود باش&د؛ و اتفاقًا چون حکومت هاي            
موج&&&ود مان&&&ند جمه&&&وري اس&&&المي خ&&&ود را در ه&&&ر ح&&&ال   
ب&ازنده م&ي دان&ند؛ ت&الش م&ي کن&ند با بر آوردن خواستهاي          
آم&ريکا؛ اي&ن س&ناريو عمل&ي ش&ود وخود را به نحوي حفظ             

ع&&رق ري&&زي خام&&نه اي و رفس&&نجاني از چندي&&ن م&&اه . کن&&ند
ب&&راي ارت&&باط گ&&يري پ&&نهان ب&&ا آم&&ريکا و   گذش&&ته ت&&ا ک&&نون  

پذي&رش خواسته هاي آن؛ از جمله در همين جنگ عراق؛            
ش&اهد ديگ&ر؛ مص&احبه رفسنجاني است که    . گ&واه آن اس&ت    

بع&&&د از س&&&قط ص&&&دام منتش&&&ر ش&&&د و در آن رفس&&&نجاني در   
؛از ک&&&نار گ&&&ذاردن  "خداون&&&د گ&&&ار زور و ق&&&درت  "براب&&&ر 

عملي . داحکام دين براي مصلحت حکومت سخن مي گوي  
ش&&دن اي&&ن س&&ناريو ض&&رورتًا ب&&ه معن&&ي باق&&ي م&&اندن همي&&ن     
چه&ره ه&اي کنون&ي ب&ر س&ر  ق&درت نيس&ت؛ بلکه مي تواند                   

 . کسان ديگري از همين تبار را بر کرسي نشاند
حال&ت ديگر؛ بر گماري گروه ديگري از قدرتمندان که           
ک&امًال در اختيار برنامه باشند؛ به جاي گروه حاکم کنوني            

 مقدمات&ي اي&ن س&ناريو ه&م اک&نون با آغاز به              م&راحل . اس&ت 
ک&ار گ&روههاي تحقيقاتي آمريکائي براي پيدا کردن چهره       
ه&&اي مناس&&&ب و تبل&&&يغات ب&&&راي آنه&&ا ش&&&روع ش&&&ده ک&&&ه در   
ص&&ورت عمل&&ي نش&&دن دگرگون&&ي الزم در درون حکوم&&ت 

برنامه هاي ديگري . اس&المي؛ اي&ن سناريو پيش برده شود    
 فعل&&ي؛ از جمل&&ه ه&&م چ&&ون تک&&ه تک&&ه ک&&ردن حکوم&&ت ه&&اي 

اي&&ران؛ ب&&راي کن&&ترل آس&&ان ت&&ر ب&&ر م&&نطقه ه&&اي نفت&&ي و          
اس&تراتژيک؛ در ح&ال س&اخت و پرداخ&ته شدن است تا در         

 . صورت لزوم به کار گرفته شود
در ه&&ر ح&&ال آنچ&&ه م&&ورد نظ&&ر آمريکاس&&ت؛ تغي&&ير در       
وض&عيت کنون&ي ب&ه نف&ع برنامه سلطه بالمنازع در منطقه             

ن سالهاست بدنبال از بين در همين زمان مردم ايرا  . اس&ت 
ب&ردن استبداد قرون وسطائي حاکم اند و با مبارزه ساليان          

اين هم . اخ&ير خ&ود حکوم&ت فقه&ا را ب&ه تنگ&نا انداخ&ته ان&د              
تغي&&ير " زمان&ي خواس&&ت م&&ردم ب&&راي دگرگون&&ي و سياس&&ت 

؛ نگ&اه بخش&ي از م&ردم م&ا را متوجه        "وض&عيت آمريکائ&ي   
 . آمريکا و سياست هاي آن کرده است

 فک&&ر م&&ي کن&&يم ک&ه خواس&&ت اکثري&&ت ب&&زرگ م&&ردم  م&ا 
اي&ران ب&راي دگرگون&ي در کشور و سرنگوني حکومت        
اس&&المي ب&&ا خواس&&ت آم&&ريکا ب&&راي دگرگون&&ي اوض&&اع      

اي&&ن تف&&اوت در ه&&دف ه&&ا و ماهي&&ت اي&&ن    . م&&تفاوت اس&&ت 
ش&باهت درخواست دگرگوني نبايد اين      . دگرگون&ي اس&ت   

ي&&ک ه&&م چني&&ن م&&ي ب&&ايد در  . تف&&اوت اساس&&ي را بپوش&&اند
ارزياب&ي واقع&ي به اين سئوال پاسخ داد که در صورتي        
ک&&ه دگرگون&&ي و تغي&&ير توس&&ط آم&&ريکا عمل&&ي ش&&ود؛ آي&&ا     
فض&&&اي الزم ب&&&راي اس&&&تفاده م&&&ردم جه&&&ت پ&&&يش ب&&&ردن     

 خواستهاي واقعي خود؛ فراهم مي شود؟
م&ا فک&ر م&ي کن&يم براکثري&ت ب&زرگ م&ردم ايران اين                 

که گفته  حقيق&ت پوشيده نيست که منافع آمريکا همانطور       
در ص&&ورت . ش&&د؛ ب&&ر م&&نافع واقع&&ي آنه&&ا منط&&بق نيس&&ت  

دگرگون&ي آمريکائ&ي؛ چون اختيار اصلي بهره برداري         
از منابع ايران در دست آمريکا قرار مي گيرد و لزومًا   
دس&تگاه سياس&ي را ب&راي پ&يش ب&ردن اين برنامه آرايش              
م&&ي ده&&د؛ حق&&وق پاي&&ه اي و اساس&&ي م&&ردم ب&&راي تعيي&&ن    

. دگي خود؛ از آنان سلب مي شود      سرنوش&ت و جهت زن    
وقت&ي ک&ه اکثري&ت ب&زرگ م&ردم نتوان&ند ب&ه طور واقعي              
تعيي&ن کن&نده نح&وه به&ره ب&رداري از منابع خود و تعيين                
قيم&&ت و ارزش آن باش&&ند ن&&ه ت&&نها از دمکراس&&ي خ&&بري   
نخواه&د ب&ود؛ بلک&ه وض&ع م&ادي و رف&اه زندگ&ي آن&ان از         

ام&&ي چ&&را ک&&ه تم. آنچ&&ه ک&&ه هس&&ت ه&&م خراب&&تر م&&ي ش&&ود  
ح&يف و م&يل هائي که در حکومت فاسد اسالمي جريان     
دارد در يک حکومت دست نشانده آمريکائي که کنترل         
واقع&&&&&&ي آن ن&&&&&&ه در دس&&&&&&ت م&&&&&&ردم بلک&&&&&&ه در ب&&&&&&يرون  
مرزهاس&&&&ت؛ ادام&&&&ه خواه&&&&د داش&&&&ت و اض&&&&افه ب&&&&ر آن؛  
حاکمي&ت آم&ريکا ب&ر نف&ت؛ م&يزان در آم&د کشور از اين            

 ک&&اهش  من&&بع را ک&&ه اص&&لي تري&&ن بخ&&ش درآم&&د اس&&ت؛      
خواه&د داد؛ و بنابراي&ن از کيسه کوچکتر؛ چيز کم تري     

 .براي مردم باقي خواهد ماند
الب&&ته ه&&م ب&&ر م&&ا و ه&&م ب&&ر م&&ردم م&&زد وحق&&وق بگ&&ير       
روش&ن اس&ت ک&ه اي&نهمه اخ&تالف م&نافع در م&ورد بخ&&ش        

آنها که سرمايه اي    . کوچک&ي از ايران&يان ص&ادق نيس&ت        
لي خود اميد دارند ويا به ويژگيهاي کار چاق کني و ّدال      

دارن&د؛ اخ&تالف منافع&ي ب&ا م&نافع آم&ريکا و دولت دست               
نش&&انده آن ندارن&&د؛ ب&&رعکس خ&&ود را جزئ&&ي از آن م&&ي    

آن&&ان ب&&ر آن ان&&د ک&&ه در س&&ايه کن&&ترل آم&&ريکا؛ م&&ي  . دان&&ند
توان&&ند ب&&ه ک&&ار و کس&&ب خ&&ود رون&&ق بيش&&تري بده&&ند؛ ب&&ا    
خدم&تگزاري  ب&ه ارب&اب جدي&د؛ جاي سرمايه داران  نو              

آن&&ان ه&&م  . ه جمه&&وري اس&&المي را ب&&ه گ&&يرند   کيس&&ه دور
جمهوري اسالمي؛ " آق&ا زاده هاي  "چ&ون نوکيس&ه ه&ا و        

و س&&وء اس&&تفاده از  " ران&&ت خ&&واري "پ&&يروان پ&&ي گ&&ير   
. ق&&درت سياس&&ي ب&&راي انباش&&تن کيس&&ه ه&&اي خ&&ود هس&&تند   

الب&ته م&ا را با آنان کاري نيست و آنها با سينه زدن زير            
اّم&&ا آي&&ا  . هس&&تندعل&&م آم&&ريکا بدن&&بال کس&&ب و ک&&ار خ&&ود     

مردم&&ي ک&&ه ب&&ه ن&&يروي ک&&ار خ&&ود در مح&&يط ه&&اي تول&&يد   
ص&&&نعتي؛ فرهنگ&&&ي و علم&&&ي؛ کش&&&اورزي و خدم&&&ات؛     
روزگ&ار م&ي گذران&ند؛ از س&رنگوني جمهوري اسالمي       
و دگرگون&ي کشور؛ همان را مي خواهند که آمريکا در    

 در نظر دارد؟" تغيير وضعيت"برنامه

 جنگ عراق و جهانگرائي سرمايه
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م&ا فک&ر م&ي کن&يم ک&ه اي&ن دو خواس&ت ن&ه ت&نها ب&ر هم                    

بهمين . منطبق نيست که در تضاد با يکديگر قرار دارد       
امل اصلي دگرگوني در ايران شود؛    دليل اگر آمريکا ع   

مجال&ي ب&راي آن اکثريت بزرگ باقي نخواهد ماند تا آن       
ط&ور ک&&ه بعض&ي ه&&ا مدع&&ي ان&د از ش&&رايط ب&ه نف&&ع خ&&ود     

گروه حاکمه کنوني آمريکا حتي به  . به&ره ب&رداري کنند    
بخش&هاي ديگ&ر س&رمايه داري رقي&ب خ&ود راه نمي دهد        

در پ&&ي چ&&ه رس&&د ب&&ه مردم&&ي ک&&ه از دگرگون&&ي و تغي&&ير    
به&&ره ب&&ردن از م&&نابع و س&&رمايه ه&&اي عموم&&ي ب&&ه نف&&ع      

دمکراسي که گروه حاکمه آمريکا     . زندگ&ي خ&ود هس&تند     
مدع&ي آن اس&ت ب&ر اصول شناخته شده دمکراسي رايج            
در دن&يا ه&م منط&بق نيس&ت چ&ه رس&د ب&ه آنک&ه اجازه دهد                 
م&ردم در حکوم&ت دمکرات&يک خ&ود به معني واقعي بر          

گ&&ي را آنط&&ور ک&&ه م&&ي    هم&&ه ام&&ور مس&&لط ش&&وند و زند   
اي&ن گ&روه حاکمه آمريکا همانند فقهاي     . خواه&ند بس&ازند   

اي&ران ب&ر مذه&ب و دخال&ت مذه&ب در زندگ&ي اجتماعي              
و حت&&ي بس&&ياري از قواني&&ن زندگ&&ي عرف&&ي در   . س&&وارند

اگر با آنها مبارزه نشود .خ&ود آم&ريکا را تهدي&د مي کنند      
 .زندگي اجتماعي و سياسي را به عقب مي کشانند

 آن&ان ام&روز در ع&راق در رابط&ه با نقش       آنچ&ه 
عراق&&&يها در اداره ام&&&ور خ&&&ود م&&&ي کن&&&ند؛ نمون&&&ه اي از 

به کارگيري فردي مانند احمد   .  پروژه عمومي آنهاست  
چلب&&ي و س&&&اختن ارتش&&&ي چ&&ند ه&&&زار نف&&&ره ب&&&راي او از   
عراق&يهاي خارج از کشور که توسط  سيا در جمهوري     

آنهم . شدندچ&ک آم&وزش ديدن&د و ح&اال ب&ه عراق آورده               
فق&ط ب&راي اداره ام&ور خدمات&ي و ش&هري و نه حاکميت              

احم&&د چلب&&ي آنچ&&نان فاص&&له اي از     . سياس&&ي ب&&ر ع&&راق  
خواس&تهاي م&ردم عراق دارد و آنچنان سابقه فساد مالي      
و اقتص&&&&&&ادي دارد و انچ&&&&&&نان در دس&&&&&&ت مق&&&&&&ام ه&&&&&&اي  
آمريکائ&&&ي اس&&&ت ک&&&ه از ه&&&م اک&&&نون حت&&&ي رس&&&انه ه&&&اي  

آمريکا نام " عروس&ک "نکش&ورهاي غرب&ي از او بع&نوا     
 .مي برند

م&ا فک&ر مي کنيم  مردمي که با مبارزه خود حکومت    
اسالمي را به تنکناي واقعي کشانده اند؛ مي توانند خود       

م&&ي توان&&ند ب&&ر   . رأس&&ًا ب&&ه ک&&ار اي&&ن اس&&تبداد پاي&&ان ده&&ند    
اس&&اس خواس&&ت و م&&نافع خ&&ود زندگ&&ي سياس&&ي اي&&ران را  

از ش&&&رائط س&&ازمان ده&&ند؛ و ح&&ق دارن&&د و م&&ي توان&&ند       
م&&&&نطقه اي و بي&&&&ن الملل&&&&ي ب&&&&ه س&&&&ود پيش&&&&برد ب&&&&رنامه      
س&&رنگوني حکوم&&ت اس&&المي به&&ره ب&&رداري کن&&ند؛ اّم&&ا     
شرائط پيچيده کنوني به هشياري دو چنداني در اين راه         

 .مي طلبد
آن س&&رنگوني ک&&ه در جه&&ت خواس&&ت واقع&&ي اکثري&&ت   
ب&زرگ م&ردم اس&ت ب&ا آن خواس&ت دگرگون&ي آمريکائ&ي        

 مي کنيم براي آنکه در تحوالت       م&ا فکر  . يکس&ان نيس&ت   
کنون&ي ي&ک ب&ار ديگ&ر از چال&ه ب&ه چ&اه نيافت&يم؛ م&ي بايد           
اب&تکار عم&ل در پروسه دگرگوني کشور در دست خود           

ب&راي اي&نکه چني&ن ش&ود راهي جز     . اکثري&ت م&ردم باش&د    
مي توان  . تش&ديد م&بارزه مردم عليه استبداد حاکم نيست        
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مي و ب&&&&&ايد از زبون&&&&&ي و درماندگ&&&&&ي حکوم&&&&&ت اس&&&&&ال  
بيش&ترين به&ره را ب&راي بر پا کردن تشکل هاي مختلف     

ت&ا پ&يش از آنک&ه آم&ريکا ميدان     . و م&بارزه از پائي&ن ب&رد      
دار ش&ود و هم&ه چ&يز را آراي&&ش ده&د و نکب&ت را ت&&داوم      
بخش&د؛ م&ي ت&وان دس&ت ب&ه ه&م داد و حرکت را سرعت               

در لحظ&&ه حاض&&ر ب&&ر پائ&&ي ان&&واع س&&ازمانهاي     . بخش&&يد
دان آم&دن آنه&ا بص&ورت فعال    ص&نفي و طبقات&ي و ب&ه م&ي      

 .راه چاره ماست
 س&&ازمانهاي مردم&&ي ک&&ه از دل بح&&ث و گف&&تگو ه&&اي    
عموم&ي در فورومه&&اي اجتماع&ي و دمکرات&&يک ب&&يرون   
م&&&ي آي&&&ند؛ در ش&&&رائط حاض&&&ر فض&&&اي حرکت&&&ي زي&&&ادي  

حکوم&ت اس&المي ق&ادر ب&ه مقابل&ه نيس&ت و چ&&ون       . دارن&د 
يت گذش&ته نم&ي توان&د ب&ا حرک&ت م&ردم مقابل&ه کند؛ موقع          

و م&&بارزه " خ&&ود س&&ازمانيابي "را در ياب&&يم و ب&&ه رون&&د   
در چني&&ن ص&&ورتي م&&ي ت&&وان در    . جمع&&ي ش&&تاب ده&&يم  

ج&ريان دگرگون&ي کش&ور ک&ه در ه&ر حال ناگزير است؛        
س&مت و س&وي دگرگون&ي را در جه&ت خواس&ت و منافع          

 .اکثريت مردم قرار داد

 )راه کارگر(کميته مرکزي سازمان کارگران انقالبي ايران
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برنامه جنگي آمريکا درخاورميانه، بخش اصلي                
ه براي سلطه     استراتژي جهاني حکومت اياالت متحد        

بعد از توافق حکومت      . بالمنازع بر همه جهان است       
سازمان  پيشرفت کار بازرسان   عراق به خلع سالح و     

ملل متحد در آن کشور؛ کمتر کسي ادعاي حکومت                
بوش براي حمله به عراق را به دليل خلع سالح آن                    

وقتي که دانالد رامسفلد وزير          . کشور باور مي کند       
 حتي بدون انگليس هم برنامه         دفاع آمريکا ميگويد ما     

خود را پيش مي بريم؛ اين بدان معني است که برنامه             
جنگي حکومت بوش دالئلي دارد که براي آنان                           

 .صرف نظر کردني نيست
با فروپاشي شوروي سابق در اواخر دهه هشتاد قرن             
گذشته و پايان جنگ سرد؛ نظم دو قطبي حاکم بر                             

رتهاي بزرگ    قد. صحنه سياسي جهان بهم خورده است         
سرمايه داري جهان که بعد از جنگ دوم جهاني                               
سرکردگي آمريکا را پذيرفته و هم سو با آن عمل مي                   

اتحاديه اروپا با    . کردند؛ خواهان آرايش جديدي شده اند        
ادغام و تحکيم موقعيت خود اين پروسه را شتاب داده                  

که با بزرگي و جمعيت و             " کشور  30اروپاي   . "است
ه اقتصادي خود؛ جايگاه يک شريک را            حجم قابل توج    

 .در نظم جهاني طلب مي کند
فروپاشي شوروي و از ميان برداشته شدن موانع                      
سياسي در حرکت جهان گستر سرمايه داري؛ جهاني                 
. شدن اين مناسبات را شتاب بي سابقه اي داده است                       

 تکنيکي و انقالب در ارتباطات از                    -نوآوريهاي فني   
ذشته به اين سرعت افزوده و          اواخر دهه هشتاد قرن گ        

قدرت گيري هر چه بيشتر جريان نئو ليبرال در                               
حکومتهاي سرمايه داري در دهه هشتاد را که در جنگ           

تنظيم کننده  "سرد پيروز شده بودند؛ به تنها پيش برنده و           
 .تبديل کرد" جهاني شدن

سرعت گيري جريان سرمايه داري بي مهار را در           
د قرن گذشته شاهد بوده         نمونه چين دهه هشتاد و نو          

شتاب اين جريان در سرزميني که هر چهار نفر             . ايم
از ساکنان سياره يک نفر در آنجا سکونت دارد چين               
را به يک قدرت اقتصادي تبديل کرده که بدليل                             
جمعيت و سالح اتمي؛ ناديده گرفتني نيست و دارد به             

 .يک رقيب تبديل مي شود
ي را در شکل      عالوه بر اين عوامل که چالش اصل          

دادن به نظم جهان   سرمايه داري بوجود مي آورد،                 
بحران فزاينده اقتصاد سرمايه داري که از نيمه دهه                

 ژاپن را زمين گير کرده و سرزمين هاي اصلي                90
يعني آمريکاي شمالي و اروپا را فرا گرفته؛ در                          
سياست هاي همه قدرت ها و به ويژه اياالت متحده                   

تاثيرهاي اصلي اين بحران؛ برابر     . جايگاه مهمي دارد  
پيش بيني ها؛ از نيمه سال جاري ميالدي در اياالت                 

 به درازا     2006متحده خود را نشان مي دهد و تا                  
در تعيين استراتژي جهاني و حل و فصل                .  ميکشد

مسائل مربوط به نظم تازه؛ گرايشي که در دوره                        
جنگ سرد و بعد از جنگ دوم جهاني در سياست                      

ست باال را داشته است؛ بيش از گذشته                       آمريکا د   
اين گرايش که از         . ابتکار عمل را در دست دارد             

دوره رونالد ريگان موقعيت خود را بيش از پيش                      
، عليه عراق توسط     91تحکيم و در زمان جنگ سال         

نظم نوين    "جرج بوش اول اعالم شده، با عنوان                       
، بر  " الگوي آمريکائي "يا همه چيز مطابق        " جهاني
ت که اياالت متحده بدليل قدرت نظامي بي بديل           آن اس 

خود مي بايد تعيين کننده نظم جهاني بر اساس منافع                 
اين کشور باشد و همه قدرت هاي ديگر را به دنبال                  

راهکار اصلي اين گرايش تکيه بر                 . خود بکشاند   
قدرت نظامي ازطريق جنگ افروزي و  ايجاد                            

و بحران؛ براي تسلط بر مناطق اصلي اقتصادي                       
منابع طبيعي در جهت واداشتن رقيبان به پذيرش اين             

راهکاري که براي مقابله با بحران                  . سلطه است   
موجود اقتصادي، رونق صنايع تسليحاتي و راه                         
اندازي فعاليت هاي سازندگي بعد از جنگ، نسخه آن            

گرايش مغلوب در هيات حاکمه             . را تشکيل ميدهد      
 رقبا در     آمريکا، بر نقش شريک برتر در رابطه با              

نظم نوين جهاني  تاکيد دارد و رقابت اقتصادي بدليل              
اقتصاد برتر اياالت متحده و قدرت برتر توليد علم و               
فن آوري را؛ که بسيار باالتر از نزديک ترين رقيب               

اين راه کارها به       . يعني اروپاست؛ کارساز مي داند        
استراتژي گرايش نئوليبرال مسلط در اتحاديه اروپا                

اتحاديه اروپا با گسترش دامنه اتحاد              . تنزديک اس  
اقتصادي خود به بخش شرقي و با برنامه ضميمه                      
کردن بازار حوزه مديترانه و شمال آفريقا به خود؛                  

در دوره   . قطب بزرگ اروپائي را سازمان مي دهد            
کلينتون، برنامه اي مشابه و در جهت ديگر؛ به                           

اري منطقه آزاد تج      (يعني برپائي نفتا       . جريان افتاد   
 پاسيفيک؛   -و کنفرانس اقتصادي آسيا      ) شمال آمريکا  

براي کشاندن مرکز ثقل جهان از حوزه آتالنتيک به               
 .حوزه اقيانوس آرام

تسلط بر مناطق اصلي اقتصادي و منابع طبيعي به             
ويژه منابع انرژي؛ جايگاه  بي همتائي درهمه برنامه            

از اين نظر خاور     . هاي گرايشهاي مختلف ايفا ميکند      
يانه و حوزه خليج فارس و درياي خزر اهميت                         م

انرژي "قدرت جاذبه سرزمين            . استراتژيکي دارد   
براي اقتصاد اين قرن، همه را به سوي خود             " ارزان

دو سوم منابع سوخت فسيلي جهان؛ براي             . مي کشد  
اياالت متحده   . همه رقبا غير قابل چشم پوشي است              

گ مي خواهد با تسلط کامل بر اين منطقه؛ شاهر                        
نه تنها با   . انرژي جهان را در چنگ خود داشته باشد          

سلطه بر اين منطقه، جايگاه مسلط  شرکتهاي نفتي                   
آمريکائي را حفظ مي کند، بلکه با آن تعيين قيمت                      
انرژي اقتصاد جهاني در انحصار آمريکا خواهد بود            
و اين براي اروپا و ژاپن که به آن نياز دارد؛ چيزي                 

به همين دليل اتحاديه        .  بود  جز تسليم کامل نخواهد        
اروپا و به ويژه آلمان در دو دهه اخير با تمام نيرو                    

تالش کرده جاي پاي خود را در اين منطقه با                                 
 .گسترش رابطه با ايران محکم کند

تسلط آمريکا بر خاور ميانه و عراق عالوه بر                       
فشار بر رقبا، به نياز هر دم فزاينده اقتصاد آمريکا به            

آمريکا به تنهائي    .  نيز پاسخ ميگويد    سوخت و انرژي   
 درصد سوخت جهان را مصرف مي کند در                        25

حالي که منابع شناخته شده آن تنها نياز سه سال و نيم               
در حال حاضر اياالت        . اين کشور را تامين ميکند          

متحده براي حفظ بخشي از ذخائر خود؛ دو سوم                         
ميزان سوخت خود را از عربستان و مکزيک و                         

ارد مي کند و اساسًا به واردات نفتي وابسته          ونزوئال و 
جنگ درعراق براي حفظ تعادل وضعيت                    . است

هيات حاکمه آمريکا    . انرژي  اياالت متحده هم هست        
براي پيشبرد برنامه اش در خاورميانه، از ديکتاتوري        
هاي وحشيانه موجود در منطقه و اغتشاش و                                 
تروريسم حاصل از جنبش ارتجاعي اسالمي بيشترين         

آمريکا خود در ايجاد و حفظ                 . بهره را مي برد          
حکومتهاي استبدادي خاورميانه نقش اصلي را بازي            
کرده، و هم اکنون در آسياي ميانه هم مستبدان را بر                
تحت قدرت حفظ مي کند، حاال به بهانه دفاع از مردم             
استبداد زده عراق؛ اين جنگ وحشيانه را با آخرين                  

اياالت متحده   . يبرددستاوردهاي فني بشريت پيش م          
خود طالبان و القائده را پرورش داده و در دوره اي                 
از آنها بيشترين استفاده را کرده، حاال به بهانه نابود                

گروه . کردن آنها؛ ابزار گسترش نفوذ خود را ميسازد        
حاکم بر اياالت متحده براي پيش برد اين جنگ از                     

ذهبي خطرناکترين راهها يعني ايجاد نفرت و مقابله م           
آنها از برآمد گرايشهاي بنياد گرايانه        . استفاده مي کند   

و افراطي مسيحي در آمريکا استفاده کرده و بر آن                   
در " محافطه کاران جديد   "آنچه که بنام   . سوار شده اند   

 -آمريکا معروف شده حاصل همين استفاده سياسي                 
اقتصادي از مذهب و راه افتادن جريان خطرناکي                    

زاديهاي موجود در اياالت متحده       است که بنياد همه آ       
گروه حاکم در آمريکا با سازماندهي      . را تهديد مي کند   

مخفيانه اين جريان بصورت دستجات مسلح و                             
منضبط؛ يادآور جريان هاي فاشيستي گذشته در                         
اروپا و حرکت فقهاي حاکم بر ايران در دو دهه                          

آداب و مراسم مذهبي که گروه بوش در          . گذشته است 
امي و دولتي آمريکا بر پا کرده؛ کپي                       دستگاه نظ   

مسيحي همان آداب و تشريفاتي است که آخوندها در               
جلسات کابينه اياالت متحده با قرائت               . ايران دارند  

انجيل و بعد خطابه مذهبي توسط جنايتکاراني چون                
ديک چيني و رانالد رامسفلد شروع ميشود؛ يعني                      
 همان کاري که خامنه اي و رفسنجاني هر جلسه                        

 .رسمي خود را با آن آغاز مي کنند
اين جنگ در خاور ميانه در اساس خود براي حل               
فصل مسائل موجود در رابطه قدرت هاي جهاني                     

آمريکا . سرمايه داري و براي حفظ سلطه آمريکاست         
براي  دستيابي به اين هدف نه تنها همه قوانين بين                     
المللي را نقض کرده؛ حتي موجوديت نهادهاي بين                  

لي مانند سازمان ملل متحد را زير سوال برده                      المل
امري که در واقع هزينه سنگين آن را بايد                      . است

 .مردم سراسر جهان  بپردازند
 نقض دمکراسي و حاکميت سياسي مردم در پيش              
رفته ترين مناطق جهان که طي حداقل دو قرن                             
مبارزه به سرمايه داري تحميل شده  يکي ديگر از                    

ونه آن بي اعتنائي حکومت هاي       نم. نتايج  جنگ است   
 درصد مردم مخالف جنگ در اسپانيا       90ازنا و بلربه    

حکومت بوش به بهانه اين       .  در انگلستان است    75و  
نعمت الهي يازده     "جنگ و مبارزه با تروريسم، از               

براي نقض آزاديها و حقوق فردي در اياالت        " سپتامبر
 را  متحده چنان بهره برداري کرد و تفتيش و بازرسي          

به درون خانه هاي مردم کشاند که در تاريخ آمريکا                
 .بي سابقه است
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با اشغال عراق توسط  امريکا و حضور فعال                         
نظامي اين کشور در خاور ميانه، ما جز با بي ثباتي                

به . و نقض حاکميت مردم منطقه روبرو نخواهيم بود          
جاي استبداد عراقي؛ ژنرالهاي آمريکائي  فرمان مي            

رنامه آنها تا چند سال آينده خبري از                      در ب   . رانند
نه تنها طرفهاي      . انتخابات و حکومت مردم نيست           

قراردادهاي نفتي تعيين شده؛ بلکه شرکت هاي                            
. باصطالح سازنده ويرانيهاي عراق نيز ليست شده اند        

در بي ثباتي و درگيريهاي ناشي از جنگ، سناريوي              
تکه تکه کردن کشورهاي موجود براي کنترل آسان               
تر نيز؛ مورد توجه است؛ که به درگيري و                                     

در چنين   . خونريزي و آشوب بيشتر منجر ميگردد             
اوضاع  واحوالي چه جائي براي حاکميت مردم و                    

 دمکراسي باقي مي ماند؟
اگر هنوز مدت زماني الزم است تا درگيري                            
آمريکا با قدرت هاي ديگر و ضعيف تر سرمايه                        

کنون حضورعامل  داري به سرانجام رسد؛ اّما از هم ا        
و آن  . ديگري در صحنه سياسي جهان بارز شده است        

جنبش عظيم مردمي است که وضع موجود را چنين               
که هست برنمي تابد و قصد آن دارند که با سناريوي               

آن . آمريکا براي تعيين نظم نوين جهاني مقابله کند                
 فوريه در بيش از              15ميليون ها انساني که در                 
روز به خيابان آمدند و به          ششصد شهر دنيا در يک          

اعتراض خود ادامه داده و ميرود که به عامل تعيين                
اين جنبش بر بستر جنبش          . کننده صحنه تبديل شود       

ضد سرمايه داري جهاني که از چند سال پيش آمريکا            
و اروپا را در بر گرفته و در سال جاري دامنه آن با                 

 به آسيا کشيده شد؛ صحنه سياسي          " فوروم حيدرآباد  "
 :جهان را به نوع ديگري دو قطبي کرده است

قطب افکار عمومي که با جهانخواري و با                                
" همه چيز  "ابرقدرتي که به سلطه هيچ چيز کمتر از              

مردمي که در خاور     . رضايت نمي دهد مخالف است      
ميانه استبداد زده و حاال زير چکمه آمريکا؛ زندگي                
مي کنند بخشي از اين جنبش بزرگ جهاني اند که                     

دنيايي که نظم آن را صلح و        . نياي ديگري ميخواهند  د
براي رسيدن . دمکراسي و عدالت و برابري مي سازد     

به چنين نظمي پا به پاي جنبش جهاني عليه جنگ                       
وعليه سرمايه؛ يک لحظه نبايد از مبارزه عليه                            
. حکومت هاي استبدادي  حاکم در منطقه غافل شد                   

 . حکومت هايي که زمينه ساز اين جنگ اند
حکومت هايي چون جمهوري اسالمي که به گفته                

جنبش ارتجاعي اسالمي        " ٌام القراي   "خود آخوندها   
است و با اغتشاش و تروريسم نه تنها بيش از دو دهه              
زندگي فالکت باري به ايرانيان تحميل کرده؛ بلکه راه          

 .تجاوز نظامي را هم گشوده است
ن دو  شرايط پيچيده کنوني در خاور ميانه و جهان اي         
 . مبارزه را توامًا کرده است و گريزي از آن نيست

اگر چه ماشين نظامي آمريکا خود را بي رقيب مي            
مرد سفيد  "داند اّما همين که در درون  آمريکا کتاب               

، که همه         )اشاره به رئيس جمهور آمريکا           " (احمق
چهره هاي گروه حاکم را افشا کرده و پشت پرده                         

 هفته  40ار ميکند، به مدت       توطئه ها و فساد را آشک        
به پر فروش ترين کتاب تبديل شده  و يا در اروپا                        

 درصد مردم عليه حکومت آمريکا ايستاده       70بيش از   
 اند؛ خود نشانه آغاز افول امريکا نيست؟ 

رشد سريع جنبش جهاني براي صلح و دمکراسي و          
عدالت چنان است که دلها را براي رسيدن به نظمي                 

آمريکائي و از باال؛ بلکه مردمي و از              نوين، اّما نه      
 !به آن نظم دل بسپاريم. پائين؛ روشن مي کند

دربرابر جهاني که در آستانه تحوالت عظيم ايستاده          
است نمي توان بي تفاوت نشست و به بربريت و                         

 !نگفت"  نه"توحش 
 زنده باد آزادي

 زنده باد سوسياليسم
 )گرراه کار (-سازمان کارگران انقالبي ايران 

جنگ عراق و جهانگرائي 
 سرمايه
 تقي روزبه

اين  حکم خردمندانه که جنگ ادامه سياست است                  
بشکلي ديگر، بارديگر صحت  خود را درمورد تهاجم          
نظامي دولت آمريکا و انگليس به کشور عراق به                       

علت اينکه اين جنگ تا اين حد                . نمايش نهاده است     
 کردن و    توجه جهانيان را بخود جلب کرده وبا سياسي         

کشاندن ده ها  ميليون نفر به خيابانهاي اکثر کشورهاي          
جهان، مخالفتي عظيم وبي سابقه  درمقياس  جهاني را            
برانگيخته است بدون توجه به ابعاد سياسي و                                 
اقتصادي آن و  اين که چرا منطقه خاورميانه و  جنگ              
کنوني به کانون انباشت تضادهاي جهاني و منطقه اي            

جهان و در اولويت  نظم نوين آمريکائي           نظام حاکم بر   
و بهمين ترتيب اين    . قرارگرفته است  نامفهوم مي ماند      

نکته نيز ناروشن  مي ماند که چرا لزوما سرنوشت                   
نهائي اين جنگ فقط  درميدان نبرد رقم نخواهد خورد             
و نهايتا اهميت جنبه سياسي و غيرنظامي  آن  برجنبه              

  .صرفا نظاميش غلبه خواهد داشت
 درچرخش ها و رخدادهاي بزرگ جهاني معموال              
شرايط مناسبي  براي خيره شدن به ماهيت و                                   
مشخصات عمده  نظامي که پيچ  و تابهاي آن موجب                 

وبي ترديد  . بروز چنين رخدادهاي هستند فراهم ميشود      
اکنون ماشاهد يکي ازآن  مواردي هستيم که نظام حاکم         

بدون نقاب   برجهان ناگزيرشده است که  با سيماي                    
حال که سرمايه داري       . برصحنه جهاني  ظاهر شود        

نقاب ازسيماي خود برگرفته است، بجاست که                               
ازفرصت بدست آمده سودجسته و نگاهي  بيافکنيم به              

 .اين موجود هزارچهره
  آيا سرمايه وطن ندارد؟-1

درواقع اين که گفته ميشود سرمايه وطن ندارد اگر              
نون دربرابر چشمانمان     درپرتو رويدادهايي که هم اک        

صورت ميگيرد محک زده شود، معلوم ميشود که                    
سرمايه البته  براي     . سرمايه هم وطن دارد وهم ندارد        

توسعه و رفع نيازهاي خود وطن نمي شناسد، و اکنون           
صراحتا و روشن تر ازهرزمان ديگري اعالم ميدارد           

-که نه فقط  مرزهاي اقتصادي، بلکه مرزهاي  سياسي      
ي موجود برنقشه جهان را هم ديگر برسميت            جغرافياي

روي ديگر  . اما اين يک سوي سکه است      .  نمي شناسد 
سکه آنست که  سرمايه داري براي پيشي گرفتن از                   
رقبا و قبضه هرچه بيشتر منابع اوليه و تصرف                            
بازارهاي مصرفي به سود قطب معيني، همچنان  به                

لي مرزهاي جغرافيايي معين و نيروي نظامي ودولت م   
هرچه نيرومندتري نيازمنداست ودايما درچهارچوب            
روند جهاني شدن، اين دولت ها و مرزها را درابعاد                 

امري که بدون    . نوين هم تخريب و هم بازتوليد ميکند          
توجه به آن رقابت و قطب بندي هاي جهان سرمايه                    
ازيکسو  و بازتوليد گرايشهاي ملي گرائي درابعاد و                

 مي ماند و روندهاي واقعي        ويژگي هاي نوين نامفهوم    
تنها با  . به امري تجريدي و غير واقعي تبديل ميشود              

توجه به پويش فوق يعني پويش ضميمه کردن هرچه               
بيشتراين يا آن قسمت جهان به اين يا آن قطب اقتصاد               
جهاني باهدف  تثيبت يک جهان تک قطبي و يک                         
امپراطوري با منافعي که اکنون ديگر درمفهوم وسيع            

ادي و سياسي و جغرافيائي درمقياس جهاني                      اقتص
تعريف ميشوداست،  که معناي واقعي جهاني شدن                    

جهاني شدن تنها به معناي  قلع و قمع               . روشن ميشود 
 ملت ها بطور کلي  نيست، بلکه درعين حال به             -دولت

معني ضميمه کردن اجباري و زائده وار آنها به                            
که با   روندي   . ملت هاي نيرومندتر،  نيزهست        -دولت

فروپاشيدن نظم کهن و  حاکم برمناسبات جهاني، هردم          
به  افزايش اضافه جمعيت نسبي جهان و الجرم  به                     

حاشيه رانده شدن گروه کثيري ازجمعيت جهاني و                     

پرتاب آنان ازمدار پرشتابان پيشرفت تمدن به دره فقر           
و تباهي ازيک سو و شکل گيري شمارهرچه                                 

ستهاي غول پيگر       معدودتري  از کارتل ها و ترا                   
دولتهاي هاي طرازنوين و مسلط                       -درقالب ملت     

روند . براقتصادي جهاني ازسوي ديگر منجر ميشود          
فوق درعين حال مهمترين تضاد بنيادي جهاني شدن                
يعني جهاني شدن توليد و نيروي کار و بهره گيري                    
ازمنابع و معادن درچهارگوشه گيتي را از يکسو و                   

يد درچنگال شمارهرچه     انحصار و تمرکز وسايل تول        
معدودتري از غول هاي اقتصادي و نهادهاي حقوقي و        
دولت هاي  برآمده ازاين روند  را ازسوي ديگر به                     

آري، جهاني شدن سرمايه داري           . نمايش مي گذارد     
برخالف برخي تصورات يک جانبه گرايانه نه فقط به           

 ملت ها بطور کلي نيست، بلکه        -معناي  برچيدن دولت   
 به نمايش گذاشتن يک نوع داروينيسم                     برعکس با   

اجتماعي و برانگيختن يک  تنازع بقاء بيرحمانه  و                   
درخشن ترين و غير انساني ترين              " اصلح"انتخاب   

شکل خود، ازيکسو براي تصرف  منابع و بازار                        
 ملت  - ملت هاي کوچک ودروهله نخست دولت        -دولت

هاي داراي منابع غني، ياغي و نام هم خوان با                               
ت و اشتهاي نوين جهان سرمايه داري به قلع و           مقتضيا

قمع آنها مي پردازد و ازسوي ديگر درهمان حال به                 
 ملت هاي نيرومندتر و جهان خوار                -بازتوليد دولت  

ازجانب ديگر بعنوان همزاد و        . ترمبادرت مي ورزد    
آنسوي ديگر سکه اين گونه جهاني شدن آمرانه و                        

نفرت و کينه  و      يکسويه، شاهد بازتوليد  روند انباشت         
احساسات  ملي گرايانه در بعدي وسيع هستيم که  منبع             
بي پايان مبارزه ازموضع ارتجاعي با بيداد سرمايه                 

پديده اي که خود     . داري  و تروريسم را تشکيل ميدهد         
دريک کرعوامفريبانه جهاني بعنوان  دستاويزي                        
براي توجيه اهداف تجاوزکارانه و  امپرياليستي                           

 . جهاني شدن بکار گرفته ميشوددرفازنوين
بدون توجه به روند فوق معناي واقعي تهاجم و                        
لشکرکشي دولت آمريکا  به عراق که چون هميشه                    
تاريخ  درلفافه کلمات قشنگ و عوامفريبانه اي مانند                
مبارزه عليه تروريسم و عليه سالح هاي کشتار جمعي          
و عليه ديکتاتوري صورت ميگيرد، هرگز معلوم                     

 شد ونيز هرگز روشن  نخواهدشد که  چرا و                 نخواهد
 سال بود تحت          12باچه منطقي کشوري که عمال                

محاصره و نظارت کامل سازمان ملل و گشت هاي                  
دائم هواپيماها و ده ها ماهواره جاسوسي وابسته به                    
قدرت هاي بزرگ، قرار داشت و طبق گزارشات                      
متعدد بازرسان اين سازمان، دولت عراق عمال درحال     

ع سالح شدن  بوده و ديگر رمق چنداني برايش                       خل
نمانده بود، ازسوي دولت آمريکا بعنوان خطر اول و               

 .بالفعل  امنيت جهاني عنوان شد
بنابراين جهاني شدن سرمايه درقالب گسترش                          
امپراطوري اياالت متحده آمريکا نخستين معناي                       

 .تحوالت اخير را به نمايش مي گذارد
اي که چگونگي تهاجم به     دومين خصلت برجسته     -2

عراق به نمايش مي گذارد آنست که سرمايه داري و                 
دروهله نخست  قطب وابسته به آمريکا براي تامين                   
انباشت سرمايه و غلبه بربحرانهاي خود ديگر قادر                 
نيست که  تنها برپايه رقابت آزاد اقتصادي  وتوافقنامه             
هاي موجود في مابين کشورهاي سرمايه داري و                       

ارها و ميثاق هاي جمعي  حاکم بر جهان کنوني           سازوک
عمل کند و الجرم شروع کرده است به نقض يکطرفه             

يکجانبه گري و گسست از موازين حاکم                            . آنها
برمناسبات بين المللي فقط به اقدامات يکجانبه سياسي             
محدود نشده  بلکه مهمتر ازآن، به کاربرد عنصر                       

ود نيز    فرااقتصادي و زور براي پيشبرد اهداف خ                   
معناي واقعي اين روند آنست که تنها         .  منجرشده است 

ابرقدرت جهان باتکيه بر اقتدار اقتصادي و بويژه                      
نظامي موجود خود و با بهره گيري ازرانت قدرت                    
رسما و عمال به باج گيري ازجهان و ديکته کردن                      
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اهداف خود به آن پرداخته است و باين ترتيب  شاهد                  
و کشتار در پهنه جهان که         احياء مجدد عفريت جنگ        

تحت عنوان جنگ تمدنها تقديسش ميکنند،  و پاره اي               
آنرابه منزله شروع جنگ چهارم عنوانش  ميکنند،                   

عروج مجدد بربريت،بندنافي که انسان                       . هستيم
امروزي را به جامعه  پيشا انسان متصل ميکند، قبل                 
ازهرچيزماهيت نظامي را به چالش مي طلبد که                         

 و کشتار بخشي از چرخه حيات و بقاء             بازتوليد جنگ 
 .  آنرا تشکيل ميدهد

 دولت آمريکا خود را رسما رهبر همه جهان                     -3
طراحان نظم نوين آمريکائي مدعيند که اگر                . ميداند

آمريکا منظر جهان را آنظور که مي خواهد شکل                      
ندهد، آنگاه دنيا آمريکا را آنظور که مي خواهد شکل               

  ساختن مجدد خاورميانه و         خواهد داد و برهمين پايه       
کشورهاي عربي بعنوان حلقه نخست يک زنجيره                    

جهاني، طراحي شد  و تئوري جنگ پيشگيرانه براي               
اما رهبري و     . پيشبرد آن  ساخته و پرداخته گرديد               

اعمال هژموني اگر ازسوي رهبري شوندگان  پذيرفته          
نشود و اين عدم پذيرش رسما وعلنا ازسوي ميليون ها           

 انسان درپهنه جهان  اعالم گردد، ديگر رهبري      ميليون
ازهمين رو بايد خاطر نشان کرد که اگرچه                  . نيست

تعرض و تجاوز دولت آمريکا  برپايه واقعيت تفوق                  
 اقتصادي  صورت           -نظامي    -کنوني اقتدار سياسي       

گرفته است ، اما اگر نيک نگريسته شود اين برتري                 
فه،  درکنه   شکننده بوده ومتوسل شدن به  رفتار يکطر          

خود بيانگر نگراني از آسيب پذيري اين تفوق  وخطر             
اگر در دوره  موسوم به               . به باد رفتن آنست است          

جنگ سرد  وجهان دوقطبي آمريکا ميتوانست بطور               
طبيعي برنظام سرمايه داري غرب، سرگردگي  و                    
اعمال هژموني کند ومنافع ويژه خود را  درراستاي                 

ا بباد رفتن اين هژموني و           آن جستجو نمايد، اکنون ب        
جايگزين شدن رفتار آمرانه و يکجانبه بجاي آن، که                 
معنايي جز تقدم  منافع ويژه و ملي  خود بر منافع                          
عمومي و  مشترک کشورهاي سرمايه داري  ندارد،               

و اين آسيب   . برآسيب پذيري آن بسي افزوده شده است        
پذيري امروزه نه فقط  دروجه کلي، با تقويت بي                          

ازه خصلت طفيلي گري، بورس بازي و اقتصاد                   اند
کازينويي وبخش نظامي  در نظام سرمايه داري                          
درمقايسه با بخش واقعا مولد اقتصاد، خصلت                                
ساختاري پيداکرده است بلکه عالوه برآن،  بطور                      
اخص  با برآمد و عروج باندي از سرمايه داران بنياد              

ظه گرا وانجيل خوان و کارگزاران موسوم به نومحاف            
کاران در آمريکا، درهيئت پيشقراوالن تمدن جديد                    
غربي و ناجيان جهان عقب مانده، و آشکارشدن پيوند             
تنگاتنگ اين ناجيان جديد با  کارتلها و مجتمع هاي                     

باور حاکم براين نو    . نظامي نيزپيوند خورده است   -نفتي
محافظه کاران آنست که با اعمال قدرت و پيروزي،                

اگر آنها   . فتح دلها دست يافت        ميتوان برهژموني و         
توانستند در داخل آمريکا، ازطريق اعمال قاطعيت و               
قدرت، و مستي برآمده ازپيروزي از بوش پسر که                    
حتي عروجش به رياست جمهوري کشور آمريکا                     
بدون احراز آراء حداقل صورت گرفت، يک رئيس                

 درصدي بوجود    80 يا    70جمهور باصطالح محبوب      
يق اولي درسطح جهان نيز خواهند       بياورند، پس به طر   

 .توانست، رهبري آمريکا برجهان را تامين نمايند
بااينهه  هرگز نبايد فراموش کنيم  که  آسيب پذيري               
هاي مطرح شده درباال و بطورکلي تمامي رقابتهاي                

حاکم برقطب هاي سرمايه داري، تنها  دربطن يک                    
روند عام و حاکم برهمه کشورهاي سرمايه داري                      

ني  جهاني شدن سرمايه و بسط نئولييراليزم جديد به            يع
 بازاردرمعناي  -معناي حاکميت عريان و مستقيم بازار       

 برسرنوشت بشريت  و پيوند هرچه                 -انحصاري آن  
تنگاتنگ تر اين بازارباقدرتهاي دولتي، بي توجه اين              
يا  آن جناح سياسي و اين يا آن کشور و قطب سرمايه                

روندي که بيان       . رد    داري صورت گرفته و ميگي            

گرمنافع مشترک نظام سرمايه داراي درمقابل کليه                  
 .شهروندان رنج و کار درپهنه  جهان است

 :داليل مخالفت عظيم جهاني دربرابر تهاجم امريکا
دروجه نخست  همانگونه که اشاره شد،  حمله به                    
عراق عمال اين منطقه را  به کانون شعله ور                                   

کانوني که   . اخته است  تضادهاي بين المللي مبدل س           
همزمان  هم منازعات بين المللي قدرتهاي سرمايه                    
داري را حول تقسيم مجدد منابع وحوزه نفوذ  در                          
جهان و مقابله با اقدام يکجانبه دولت آمريکا را  دامن                
زده و هم نگراني افکارعمومي جهان را ازسياست                   
هاي تخريبي گسترده  يک قدرت جهاني انباشته                           

کشتار جمعي که باتهديد استفاده از آن              ازسالح هاي     
سياستي که جز  دامن          . همراه است برانگيخته است       

زدن به مبارزه تسليحاتي و جنگ، بازتوليد تروريسم              
درابعاد جديدتر، تشديد فقر درسطح جهاني، وبطور                
کلي ايجاد يک جهان ناعادالنه تر و تبعيض آميزتر                   

ه عراق   عالوه براين، حمله ب      . حاصلي نخواهد داشت    
موجب سرريزشدن تضادهاي انباشته شده در منطقه               
اي ميگردد که خود ناشي از انباشت مسائل مزمن و                  
حل ناشده  منازعات في مابين اسرائيل و فسلطيني ها               
ازيکسو وپي آمدهاي چنددهه حاکميت ديکتاتورهاي              
سرسپرده و مرتجع محلي به قدرتهاي بزرگ وبيش                 

طورکلي تشديد      ازهمه به خود دولت آمريکا وب                         
... منازعات قومي و مذهبي و منازعات جغرافيائي و            

بنابراين عجيب نيست که تهاجم            . ازسوي ديگراست  
فوق  تکانه بزرگي را درسراسر جهان و منطقه                           

 . بوجود آورده است
آگاهي به همين روند ها و نيات  جهاني دولت           
امريکا است که موجب  يک رستاخيز جهاني شده                      

ي که نه فقط موجوديت خودرا مديون            رستاخيز. است
مخالفت دولت هاي خود با سياست هاي ابرقدرت                       
آمريکا نيست، بلکه  برعکس اين دولت ها هستند که                 
اساسا جرئت ابراز مخالفت با صداي کمابيش بلند خود           

بدون درنظرگرفتن آن، تااين  درجه            . را مديون آنند    
 جرئت  مخالفت خواني ازسوي دولت هاي فرانسه و               

آلمان و روسيه که تاحد تهديد به  کاربرد وتو هم                            
 .انجاميد، قابل فهم نيست

برآمد جنبش صلح اکنون چندين ويژگي مهم را به                 
هم گستردگي و فراگيري آن  وهم            : نمايش مي گذارد   

و اين به معناي آنست که عليرغم        . تکررو  تداوم آن را    
افت و خيزهاي طبيعي و اجتناب ناپذيربه جزئي از                   

کانيزم  مبارزه عليه يک جانبه گري ، نظاميگري و               م
کليه تهديداتي  که سياره ما را تهديد ميکند تبديل شده                  

درنيرومندي اين جنبش همين بس که خيزخود             . است
را درست درزماني باوج رساند  که دولت آمريکا                      
نقشه خود را با شعار حمله به صدام حسين يعني يکي               

 جهان، آذين بندي کرده           از منفورترين ديکتاتورهاي     
امري که بخودي خود ميتوانست بسياري                          . بود

ازمخالفين سرسخت اين ديکتاتوري را خاموش و                     
ويژگي ديگراين جنبش آنست که بدليل            . منفعل سازد  

آنکه دست ساخت دولت هاي اروپائي و غيراروپائي و          
تابعي ازمتغير هدف ها و نيازهاي اين دولتها نيست،                

ري خواهد بود برسياست سازش و           الجرم اهرم  فشا      
کنار آمدن اين دولت ها با دولت آمريکا که بدليل                           
تنيدگي و اشتراک منافع مشترکشان ممکن است                          

 .درهرلحظه صورت دهند
 اگربا بهم خوردن توازن قوا در پي  فروپاشي جهان    
دوقطبي  ودوران موسوم به جنگ سرد و حذف                            

ايه داري   مکانيزم هاي بازدارندگي ناشي ازآن، سرم           
عنان گسيخته  و بدون حتي دردست داشتن                                        
دستاويزهاي قبلي، درابعاد جديدتري به مسابقه                            
تسليحاتي، تجاوز و ايجاد يک بردگي نوين جهاني                     
ادامه ميدهد،  پس جز با ظهور يک نيروي بازدارنده               
جهاني، ظهور يک مقاومت سراسري مبتني بر                           

ر جنبش   همبستگي و پيوند انترناسيوناليستي متکي ب             

خودپوو سراسري و شعارهايي چون دمکراسي،                       
سياره ما جاي امني براي زندگي          .. عدالت و صلح و      

بشر نبوده  و بارقه رهايي ارچنگال اختاپوس هاي                     
 .  حاکم برجهان، سوي الزم را نخواهد  داشت

 جنبش صلح تنها با داشتن افق و درپيوند تنگاتنگ                
ک جهان       با جنبش آلترناتيو براي بنانهادن ي                               

بهتر،عادالنه تر و ازطريق  مبارزه عليه نظام حاکم                 
برجهان است که قادرخواهد شد از درجا زدن و افول              

. خود جلوگيري کرده و روزبروز نيرومندترگردد                  
درعين حال بايد اضافه کرد که اين جنبش  بدون تلفيق             
مبارزه عليه جنگ و يکه تازي قدرتهاي بزرگ  با                     

 خودکامه و حمايت فعال از              مبارزه عليه نظام هاي       
مبارزات مردم کشورهايي که درچنگال اين                                   
حکومتهاي خودکامه  دست و پا ميزنند، و بدون                           
مبارزه عليه حمايت و مماشات دولتهاي غربي با اين               
حکومتهاي خود کامه و بطور کلي تنگ کردن جهان               
براي ديکتاتورهاي بومي  قادرنخواهدشد که به جنبش           

و جهاني به معناي واقعي خود تبديل            نيرومند فراگير     
 . شود

--------------------------------- 
كشتار اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران 
به دست رژيم تبهكار اسالمى را محكوم مى 

 كنيم
 

چنانچه از اطالعيه رسمي سازمان مجاهدين خلق              
ايران برمي آيد، حكومت تبهكار اسالمي از آشفته                    

 صد ام حسين بهره برداري آرده و         بازار سقوط رژيم  
 تن را آشته و        18با حمله به نيروهاي اين سازمان            

اين حمله جنايتكارانه    .  نفر را زخمي آرده است         34
پس از آن اتفاق افتاده است آه ترفند نيروهاي                                
اطالعاتي و امنيتي رژيم براي به دام انداختن                                
نيروهاي اين سازمان از طريق دعوت آنان به تسليم               

 .ي پاسخ مانده استب
سازمان ما تاآنون بارها مجاهدين خلق را به خاطر           
سياست هايش مورد انتقاد قرار داده و بر همگان                        
روشن است آه اختالفات ما با اين جريان  بسيار                        
عميق و جدي  است، اما انتقادات ما هرگز به معناي                
سكوت در برابر جنايات حكومت اسالمي نبوده و                     

ه اي به سر مي بريم آه سازمان                ما در دور    . نيست
ملل بيش از پيش بر اثر سياست هاي امپرياليستي و                 
تجاوزآارا نه آمريكا بي اثر و اعتبارزدايي شده است            
وگرنه جاي آن بود تا همه آزاديخواهان ايران با حفظ             
داوري ها و مرزبندي هاي سياسي و مواضع انتقادي            

 خواهان  خود نسبت به عملكردهاي سازمان مجاهدين،       
محكوميت حكومت اسالمي در سازمان ملل به خاطر           

با اين حال ما      . دست زدن به آشتار مجاهدين گردند         
قويا از بشردوستان جهان و همه نهادهاي مدافع حقوق          
بشر مي خواهيم آه اعمال جنايتكارانه حكومت                           
اسالمي در حمله به اعضاي  مجاهدين خلق را در                    

 .عراق محكوم آنند
ت اسالمي آه در آستانه فروپاشي                حكومت فرتو   

قرار گرفته و نفس هاي آخر خود را مي آشد بايد                       
بداند آه اين جنايت تازه  هم در پرونده تبهكاري                          

حاآمان تبهكار اسالمي     . هايش به ثبت خواهد رسيد         
 .نخواهند توانست از داوري منصفانه تاريخ بگريزند
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