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گذشته تظاهرات وسيعي در بسياري از 
كشورهاي جهان و در خود امريكا بر عليه 

مقاومت . تدارك اين جنگ برگزار شده است   
در مقابل سياست هاي جنگ طلبانه امريكا به  
حدي در سطح جهان گسترده شده كه متحد 
بي چون و چرايي چون انگليس را نيز وادار  

راي حمله كرد كه به لزوم تاييد شوراي امنيت ب
 .  به عراق تاكيد كند 

حمله به عراق نه يك اقدام تاكتيكي براي  
 آنگونه كه امريكا تبليغ مي     مبارزه با تروريسم ، 

كند  و نه صرفا براي دستيابي به منابع نفتي  
عراق ، بلكه يك اقدام از سلسله اقدامات      
استراتژيك امريكا براي تامين منافع اقتصادي  

قدرتي آن در آينده مي  اين كشور و حفظ ابر 
از اين رو امريكا مي كوشد تا به هر  . باشد 

در حال   . طريق ممكن اين سياست را پيش برد     
حاضر مهمترين حلقه مقاومت در برابر امريكا 
را كشورهاي اروپايي و بويژه فرانسه و  

به احتمال بسيار تا   . روسيه تشكيل مي دهند 
افق چندي ديگر امريكا با اين كشورها به تو 

خواهد رسيد و راهي براي برون رفت از اين  
بايد دقت داشت . بن بست كنوني خواهد يافت 

كه امريكا ابايي از حمله مستقيم به عراق بدون 
از  . همراهي ديگر متحدان اروپايي خود ندارد  

دولت امريكا  . نظر نظامي نيازي به آنان ندارد   
رسما اعالم كرده است كه بر اساس اصل     

سياست خود را تنظيم خواهد  » پيشگيري«
بر اساس اين سياست دولت امريكا اين . كرد

حق را براي خود قائل شده است كه به    
كشورهائي كه آنها را نه تنها در حال كه در  
آينده نيز ، خطرناك براي منافع امريكا     
تشخيص دهد ، مورد تهاجم نظامي قرار 

در حال حاضر آنچه وي را از اين     . خواهد داد 
ار باز مي دارد، مقاومت مردم جهان با   ك

سياست هاي جهان گستري امريكا ، وحشت از   
ايزوله شدن در عرصه بين المللي و دامن زدن    

 . در جهان است  » ضد امريكايي  « به احساس 
 

از سوي ديگر بايد ديد كه ديكتاتور عراق تا 
چه حد آماده است تا با بازرسان سازمان ملل      

 پس از ده     واقعا هنوز عراق ، همكاري كند ؟  آيا    
سال محاصره اقتصادي ، تسليحات كشتار  
وسيع را در اختيار دارد يا نه ؟ آيا پذيرش       
بازگشت بازرسان يك اقدام سياسي براي وقت   
كشي است ؟ صدام بخوبي مي داند كه از نظر 
نظامي در مقابل امريكا مقاومتي نمي تواند      

ق نيز از    بخوبي مي داند كه در درون عرا   . بكند 
پشتيباني مردم برخوردار نيست و از اين    

زاويه بر روي يك جنگ توده اي دراز مدت     
ديكتاتور عراق تنها  . نمي تواند حساب بازكند 

مي تواند روي اختالف امريكا و اروپاييان 
حساب بازكند ولي اين هم چندان مطمئن نيست   

در اين  . و احتماال توافقي حاصل خواهد شد 
ه خواهد كرد ؟ آيا صدام به    صورت صدام چ

حفظ كرسي رياست جمهوري در بغداد به هر 
قيمتي بسنده مي كند؟ اين روشن است كه 
امريكا اگر تسليم نظر اروپاييان شود و از 

 يقينا خواهد كوشيد حمله مستقيم چشم پوشد ،
تا با دخالت در امور داخلي عراق و تجهيز      
ا مخالفين صدام در شمال و جنوب عمال وي ر

تحريك كرده و بهانه الزم براي گرفتن اجازه 
آيا صدام   . حمله از شوراي امنيت را پيدا كند  

مي تواند در مقابل تحريكات امريكا ، ساكت  
مانده و بهانه بدست امريكا ندهد ؟ آيا در اين      
صورت چيزي از صدام حسين و دولت بعثي 

 عراق باقي خواهد ماند ؟  
  

جنگ  . ذير است  تحوالت در عراق اجتناب ناپ
سقوط . هم به احتمال بسيار آغاز خواهد شد  

و فروپاشي حكومت صدام نيز به احتمال زياد    
امريكا خواهد . كوتاه و سريع خواهد بود 

كوشيد تا دولتي دست نشانده همچون حكومت   
رابطه . را در عراق برسر كار آورد » كرزاي «

اين حكومت با اپوزيسيون صدام ، كردها در      
و شيعيان در جنوب چه خواهد شد      شمال 

 سوالي است كه امروز پاسخي براي آن نيست ،
پيچيدگي هاي هر منطقه و ميراث دهه ها      .  

ديكتاتوري از خود عوارضي بجاي گذاشته كه  
با معادالت رياضي و حساب احتماالت قابل  

نمونه افغانستان و عدم موفقيت   . كنترل نيست 
كز قوي در امريكا در تثبيت يك حكومت متمر  

اين كشور ، عليرغم حضور بيش از پنج هزار  
سرباز امريكايي و نيروي نظامي ديگر  

 .   نشان از پيچيدگي مسائل دارد   كشورها ،
شايد بتوان گفت كه آغاز جنگ در عراق چندان  
مشكل نيست ، ولي يقينا پايان آن قابل پيش         

خطر شكل گيري يك جنگ دراز    . بيني نيست  
منطقه اي كه همه عوامل مدت فرسايشي در 

الزم براي آن را در اختيار دارد ، دور از  
اين جنگ خطر بزرگي براي  . احتمال نيست 

.  صلح و آرامش در منطقه و جهان مي باشد    
اين جنگ نه تنها در خدمت مبارزه با تروريسم  
نيست بلكه يقينا به آن دامن زده و آن را         

خطر  بايد جهانيان را از    . تشديد خواهد كرد 
اين جنگ آگاه كرد و بر لزوم مبارزه با    

 .  سياست هاي جنگ طلبانه امريكا تاكيد كرد   

 تغيير حكومت هاي ديكتاتوري بايد بدست     
 بدون دخالت قدرت هاي  مردم هر كشور ،

خارجي و براي رسيدن به يك حكومت 
. دمكراتيك متكي بر اراده مستقيم مردم باشد    

با هدف تامين    دخالت قدرت هاي خارجي يقينا  
حكومت دست نشانده   .  منافع آنان خواهد بود

قدرت هاي خارجي نمي تواند ضامن منافع  
مردم و صلح و آرامش در كشور و منطقه 

از اين رو بسيار اهميت دارد كه تغيير     . باشد 
حكومت در عراق بوسيله مردم اين كشور 
صورت گيرد و خود مردم عراق آزادانه در  

 .ود تصميم گيرند مورد دولت آينده خ
 
 
 

 
 ...اعتصاب عمومی 

 ۱۴از صفحه 
 

توزيع درآمدها و نيز سياست خصوصی 
وی اعتصاب عمومی . سازی ، انتقاد کرد

کارگران و زحمتکشان آفريقای جنوبی را 
دست کم از اين جهت که خواسته های آن ها     
را در سرلوحه مسائل و مباحث ملی قرار داده     

 برای اطالع بيشتر . (است موفقيت آميز خواند
از تحليل و موضع حزب کمونيست آفريقای 
جنوبی درباره شرايط کنونی اقتصادی و 

« اجتماعی آن کشور ، رجوع شود به نشريه   
  ).١٣٨١ ، فروردين  ٩٦شماره  » اتحاد کار 

اعتصاب عمومی روزهای اول و دوم اکتبر 
در آفريقای جنوبی ، نشانه ديگری از شکل 

ن نيرومند چپ ، در گيری يک اپوزيسيو
درون دولت و در سطح جامعه ، در اين    

مبنای عمده اين صف بندی . کشور است
سياسی و طبقاتی ، در حال حاضر ، اقتصاد  
و سياست های اقتصادی است که هرکدام از 
نيروها و جريانات ، برای وضعيت کنونی   

 .اين جامعه ، طرح و تجويز می کنند
 

اد فداييان خلق    کميسيون کارگری سازمان اتح
 ايران

 
 

 
 

  


