
    ۱۷ صفحه

 مارس ۲۰برابر با   ( ۱۳۸۱ اسفند ۲۹دولت آمريکا ، از سحرگاه روز   )   ۱
آمريکـا  .   تاکنون جنگ ويرانگری را بر مردم عراق تحميل کرده است)   ۲۰۰۳

عليرغم مخالفت شورای امنيت سازمان ملل، بدون توجه به خواسـت هـای             
جنبش جهانی عليه جنگ با زير پا نهادن ميثاق های بين المللـی بـه عـراق                   

دولت های .   در اين تهاجم ارتش انگلستان نيز شرکت دارد. حمله کرده است   
اسپانيا، استراليا و چند کشور ديگر نيز بر جنگ آمريکا در عـراق صـحـه             

 .گذاشته با آن همکاری می کنند
جنگ آمريکا، جنگی فقط عليه عراق و بـرای فـقـط بـرچـيـدن بسـاط                     

ديکتاتوری در بغداد نه دليل که بهانه و وسيلـه       .   ديکتاتوری در بغداد نيست   
دولت آمريکا با حمله به عراق و دور زدن سـازمـان            .   توجيه اين جنگ است   

 . ملل، جهان را به دوران جديدی از ناامنی ها و جنگ ها سوق داده است
تهاجم آمريکا به عراق، اعالم جنگ دولت آمريکا به تمامی نـيـرو هـای                
صلح دوست و مترقی جهان و آغاز رسميت دادن به اقدامات نظـامـی يـک               

 . جانبه آمريکا در عرصه بين المللی است
  
قربانيان جنگ آمريکا در عراق قبل از همه مردم بـی پـنـاه عـراق            )  ۲
 سال گذشته زير بار تحريم کامل اقتصادی     ۱۲مردم عراق در طول     .   هستند

 درصد اهالی عراق امـروز از      ۶۰عراق از هستی ساقط شده اند و بيش از  
تغذيه می کنند که از طريق فروش کنترل شـده       ”غذا در برابر نفت   “برنامه  

نفت برای خريد مواد غذائی تامين شده و زير نظر سازمان ملل پخش مـی                
. بيمارستان ها فاقد دارو های اوليه مثل آنتی بيوتيک و غيره هستـنـد   .   شود

بيماران سرطانی و نظير آن بدليل محدوديت ورود دارو و تـجـهـيـزات                   
در چنين شرائطی هنوز خـرابـی        .   ضرور پزشکی،  محکوم به مرگ هستند      

 سال پيش بازسازی نشده، دوباره موشک های کروز  ۱۲های بمباران های    
آمريکا بر فراز شهر ها به پرواز در آمده اند و هر شب صد ها تـن مـواد                     
منفجره و بمب بر سر مردم ريخته می شود و صد ها نفر از مردم عادی و                 
غير نظامی جان خود را در زير آوار خانه و کاشانه شـان از دسـت مـی               

تمام خاک عراق به ميدان جنگ تـبـديـل شـده اسـت و سـربـازان                    .   دهند
آمريکائی به هر عراقی که می بينند، از کودک و زن و مرد بـدون اخـطـار              
شليک می کنند و کسانی را که در تالش فرار از جهنم بمب های خوشه ای               

 . در مناطق مسکونی هستند، در گذرگاه های شهر ها قتل عام می کنند
، بهانه الزم بـراي آغـاز          ۱۹۹۱اشغال كويت توسط صدام د رسال       ) ۳

اين جنگ نيز زير عـنـوان   .   را در اختيار آمريكا قرار داد ”نظم نوين“اجراي  
را دنبال مي  ”نظم نوين جهاني“همان هدف تامين    "   رها سازی از ديکتاتور   " 

با پايـان جـنـگ      .     در اين نظم، جهان بر محور منافع آمريکا می چرخد      .   كند
سرد در دهه پايانی قرن گـذشـتـه و بـا فـروپـاشـی اردوگـاه سـابـق                          

در .   سوسياليستی، امريکا به تنها قدرت نظامی نيرومند جهان تبـديـل شـد             
عين حال رهبری بالمنازع آمريکا بر جهان سرمايه داری در دوران جـنـگ              
سرد، عمال موضوعيت خود را از دست داد و همزمان با اهميت يافتن نهـاد               
های بين المللی بر ويرانه های جنگ سرد، استراتژ های اياالت متـحـده بـه           

نـظـم نـويـن        “.   طرح و اجرای سياست حفظ سيادت اين کشور پرداختنـد         
هم زمان با دور جديدی از رقابت در گسترش حوزه هـای نـفـوذ                 ”جهانی

در بازار های جديد، و   )  آمريکا ، اروپا و ژاپن(بين سه قطب سرمايه داری،  
همچنين حوزه هاي نفوذ سياسي بين قدرت هاي جهاني چون روسـيـه و                
چين و اروپا،  از سوی آمريکا مطرح شد که حلقه اصلی آن را کنترل کامـل            
بر منابع اقتصادی و طبيعی در جهان، با استفاده از قدرت نظامی برتر و از              

اين طريق اعمال نفوذ بر روند های رشد اقتصادی و دست يافتن به امکـان               
در اين استراتژی تسلط بر منابع انرژی       .   سلطه بالمنازع بر همه جهان است     

موجود در خاورميانه ، حوزه خليج فارس و دريـای خـزر از اهـمـيـت                      
استراتژيک برخوردار است و جايگاهي حياتی در نيازهای اقتصادی امريکا          

برنامه استـراتـژيـک اعـالم شـده          .   برای سلطه بر منابع انرژی جهان دارد  
امريکا از همان دهه پايانی قرن گذشته، تسلط کامل بر منابـع انـرژی ايـن             

جنگ در افـغـانسـتـان،        .   حوزه جغرافيايی و اعمال کنترل کامل بر آن است        
استقرار نيرو در آسيای ميانه، تمرکز صد ها هزار نفر نيروی مسـلـح در                 

 .خليج فارس و دست آخر اشغال عراق، همه اجزای يک نقشه واحد اند
نيروی نـظـامـی    .   نتيجه جنگ آمريکا عليه عراق از پيش روشن است ) ۴

دولت عراق به هيچ وجه قابل مقايسه با ماشين جنگی آمريکا و انـگـلـيـس                  
اما سقوط  .   آن ها جنگ را تا سقوط حکومت صدام ادامه خواهند داد          .   نيست

ادامه حضور نظامی آمـريـکـا در          .   صدام به معنی پايان جنگ نخواهد بود      
منطقه، خود عامل رشد نظامی گری و رشد و نمو گروه های بـنـيـادگـرای        

ارتش آمريکا به عنوان نـيـروی اشـغـالـگـر، مـورد                 .   اسالمی  خواهد شد   
نفرت از آمريکا گسترده تـر خـواهـد          .   خصومت و حمله قرار خواهد گرفت     

ضـد  " دولت آمريکا در ميان اعراب نـه طـرفـدار آزادی و نـيـروی                  .   شد
، بلکه بر عکس بعنوان حامی بدون قيد و شرط دولت اسرائـيـل              " ديکتاتوری

از يک سو، و مدافع حکومت های ديکتاتور منطقه از جمله صدام حسين از               
 . سوی ديگر، شناخته می شود

ادعای دولت آمريکا به عنوان مدافع دمکراسی، برای مردم منطقه غـيـر             
تاريخ معاصر جهان مملو از دخالت گری ها و تـوسـعـه      .   قابل تصور است  

 مرداد در کشـور      ۲۸کودتای .   طلبی های امريکا در کشور های ديگر است    
ما نمونه بارز اقدام رسمی دولت آمريکا عليه يک جنـبـش دمـکـراتـيـک و                

 . دخالت در امور ديگر کشور هاست
پيروزی نظامی آمريکا در اين جنگ و سقوط صدام به معنـی تسـلـيـم                 
. مردم عراق به اراده آمريکا و يا رژيم دست نشانده آمريکا نخـواهـد بـود                

مردم عراق هرگز کسانی را که دوبار و در دو جنگ خـانـمـانسـوز خـانـه            
هايشان را بر سر شان خراب کرده و با درهم شـکـسـتـن بـنـيـان هـای                       
اقتصادی و تحريم دوازده ساله اقتصادی ، کشورشان را به برهوتی تبديل            
نموده اند و از نظر اقتصادی ويران ساخته اند، هر گز نخواهند بخشـيـد و              
در هيات هر آمريکائی در هر کجای عراق يک دشمن اشغالگر را خـواهـنـد                 

به همانگونه که امروز هر خانه ای در شهر های عراق بمثابه يک هدف              .   ديد
نظامی بمباران می شود و هيچ کس در هيچ کجای عراق از بمب ها و گلوله                

 . های آمريکائی ها در امان نيست
  
. اشغال عراق اولين حلقه از سياست درازمدت حکومت امريکا اسـت      )   ۵

دولت آمريکا در انديشه تغييرجغرافيای سياسی منطقه از طريق تـعـويـض             
. با حکومت های تحت نفوذ خـود اسـت     ”غير دوست امريکا  “حکومت های   

اتمام جنگ در عراق آغاز دخالت در امور داخلی کشورهای ديگر خـواهـد               
دو عامل مهم می تواند در چگونگی ادامه سياست سـلـطـه جـويـانـه           .   بود

ميزان مقـاومـت در      )   نخست:   امريکا در منطقه تاثير بالواسطه داشته باشد      
مقابل تهاجم نظامی امريکا از يک سو و مهمتر از آن مقاومت در مـقـابـل                    

هر قـدر    . کوشش های امريکا بر تحميل يک حکومت دست نشانده در بغداد 
اين مقاومت ها بيشتر باشد، امريکا در پيشبرد سياست خـود بـا مشـکـل                  

جنبش ضد جنگ و صلح طلب جـهـانـی،       )  دوم. بيشتری  روبرو خواهد شد 
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 بيانيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 جنگ آمريکا در عراق، جنگ عليه تمامی بشريت است



برای تحقق اين واقعيت از همين امروز بايد هر گونه تصميـم            .    مسير آينده عراق بايد توسط خود مردم اين کشور و از طريق رای آزادانه آن ها تعيين شود                  -
د گيری در مورد آينده عراق زير نظر سازمان ملل صورت بگيرد و امور اين کشور تا برگزيدن دولت منتخب مردم توسط شخصيت های ملی و مورد اعـتـمـا         

 . مردم عراق اداره شود
  ارتش آمريکا از عراق خارج شده و نظارت بر امور بازسازی تخريب های ناشی از بمباران ها به نيروهای ناظر سازمان ملل سپرده شود -
 خليج فارس منطقه غير نظامی اعالم شود و هم زمان باخروج نيروهای خارجی از منطقه سيستم دفاعی مشترک منطقه ای بين کشورهای خليج و زيـر                    -

 . نظارت سازمان ملل ايجاد شود
 هيات اجرائی کميته مرکزی

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ۲۰۰۳ آوريل ۱۳ - ۱۳۸۲ فروردين ۲۴

    ۱۸ صفحه

به عنوان نيرويی جدی در مقابل سياست های توسعه طلبانه امـريـکـا در                 
تداوم خود به اهرمی پايدار در تقابل با سياست های ميليتاريستی امـريـکـا     

گسترش اين جنبش و فشار آن بر رهبران سياسی کشـور هـای       .   فرارويد
جهان و بويژه سردمداران کشور های سرمايه داری غرب، دولت امريکا را            
در يافتن متحدينی برای اجرای نقشه های خود با مشکل مواجـه کـرده و                 
امکان منزوی شدن امريکا در عرصه سياست بين المللی را جدی تر خواهد             

 . نمود
دولت آمريکا برای جلب افکار عمومی به پذيرش سياست های توسـعـه             

گسترش جنبش  .   طلبانه خود، به حمايت رهبران سياسی غرب نيازمند است        
صلح طلبی پاسخ مثبت دولت های غربی به اين نياز امريکـا را دشـوارتـر           

فشار افکارعمومی بر دولت های متحد فعلی آمريکا بويـژه در            .   خواهد کرد 
 . انگلستان و اسپانيا شاهد گويای اين واقعيت است

  
اقدام آمريکا در عراق بر خالف تمامی موازين شناخته شـده بـيـن                 )   ۶

اللملی و فرمان حمله رئيس جمهور آمريکا به عراق، تجاوز آشکار بـه يـک             
کشور ديگر و زير پاگذاشتن استقالل ملی و حق حاکميت عراق و مصـداق             

دفاع از حق حاکميت مردم عـراق بـر     . تجاوزگری در حقوق بين الملل است 
سرنوشت خود و محکوم نمودن جنگ آمريکا عليه مردم عراق به مـفـهـوم                

حکومت صدام حسين بختک سيـاهـی   .   دفاع از حکومت مستبد صدام نيست     
بر سر مردم عراق است که در ايجاد و کمک به ادامه حيات آن، آمـريـکـا                    

سال ها با همين صـدام بـه تـبـادل اطـالعـات و                .   بدون نقش نبوده است   
معامالت پشت پرده پرداخته است و حتی در حمله به کويت و اشـغـال آن                 

 . سفير آمريکا طرف مشورت صدام بوده و چراغ سبز هم داده بود
اگر هدف برکناری صدام بود، اين کار از طرق ديگر و با اسـتـفـاده از                  

بـی اعـتـنـائـی        .   اهرم ها و تصميمات سازمان ملل نيز امکانپذير بوده است 
مطلق آمريکا به هر راه حل ديگری غير از جنگ، بيانگر قصد امـريـکـا در                   
تحميل جنگ بر جامعه بين المللی و ايجاد فضای تشنج در مناسبـات بـيـن                 

فضائی که در آن نه منطق گفت و گو و استـدالل کـه زور و                   .   المللی است 
 . بمباران جاری است و از عقالنيت بشری در آن هيچ خبری نيست

  
جنگ آمريکا مورد مخالفت اکثريت دولت ها و همه بشريت متـمـدن               )   ۷

جنبش ضد جنگ که از ماه ها قبل از شروع اين جـنـگ، بـرای               .   جهان است 
جلو گيری از آغاز جنگ پا به عرصه وجود گذاشته بـود، هـم چـنـان در                    
سراسر جهان عليه اين جنگ و دولت های جنگ طلب صف کشيده اسـت و                

هر روز ميليون ها نفر با خواست پايان دادن به جنگ در اقصی نقاط جهان               
 . به خيابان ها می روند

جنبش ضد جنگ از دل همکاری ميان جنبش های اجتماعی و سـازمـان             
ها و تشکل های کارگران، زنان، جوانان، احزاب و سازمان هـای مـتـرقـی                 
سياسی اعم از سازمان های دمکرات، چپ و سبز ها، نـهـاد هـای مـدافـع             

نويسندگان، روشنفـکـران، دانشـمـنـدان و          .   بر آمده است.. .   حقوق بشر و  
هنرمندان بسياری در صفوف اين جنبـش حضـور فـعـال دارنـد و بـر                      
همبستگی و اتحاد و مقاومت در برابر سلطه جوئی و جنگ طلبی و قـلـدری              

اين جنبش بيان وجدان آگاه بشريت و نويد بـخـش         .   به مقابله برخاسته اند   
جهانی بدون جنگ و ديکتاتوری و زورگوئی و پاسخ دندان شکنی به دولت             

 . جنگ طلب آمريکا و متحدين آن است
جنبش جهانی صلح، برخاسته از آگاهی و انتخاب همزيستی صلح آميز           
بشريت و آئينه آلترناتيو بشريت متمدن در برابر نظم نوين سـلـطـه گـری                 

 . امپرياليستی دولت آمريکاست
  
جنگ آمريکا در عراق بايد به فوريت قطع گردد و تصميم در مـورد               )   ۸

چگونگی ادامه وضعيت در عراق به عهده سازمان ملل گذاشته شـده، زيـر               
نظر اين سازمان به خرابی های ناشی از جنگ رسيدگی شده، نـيـاز هـای                 

کمک فوری به مردم و      .   اوليه مردم در شهر های بمباران شده تامين گردد        
بخصوص آسيب ديدگان از جنگ کنونی سازمان داده شود و شرائط برای            
برگزاری انتخابات آزاد در عراق فراهم شده، مقدمات آن از جـملـه آزادی               

 .بيان، مطبوعات و احزاب  مهيا گردد
منطقه خليج غير نظامی اعالم شده و نيروی نظامی اياالت مـتـحـده از            
خليج فارس خارج گشته و امنيت جمعی منطقه با همکاری همه کشور هـای              

 .خليج تضمين شود
 
 
  

 کميته مرکزی 
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 ۲۰۰۳ آوريل۴ - ۱۳۸۲ فروردين۱۵

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۲۰ادامه از صفحه     ....                                                                                                                            تصميم در مورد آينده عراق  
           


