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!جنگ عراق، بورژوازی امريکا و تاکتيک چالش شکست  
  راهکارها و وظائف روياروی طبقه کارگر بين المللی

  
  ناصر پايدار     و پنجدی ماه هشتادسوم بيست                                                                   

 
  

ديری است که شکست امريکا در جنگ عراق به گفتگوی مشترک همه محافل سياسی جهان حتی کاخ سفيد و 

همه از شکست سخن می گويند اما اينکه چه چيز شکست خورده است و .  تبديل شده استCIA پنتاگون و سازمان

 است که يا بحث نمی شود و يا به گونه ای غلط به حصول کدامين اهداف با شکست مواجه شده است؟ موضوعی

شکست بورژوازی امريکا و دولت های متحد وی در جنگ خاورميانه اگر نه در دراز مدت، . اذهان القاء می گردد

اما در کوتاه مدت، شکست بسياری از هدفها و انتظاراتی است که جنگ های بالکان، افغانستان، عراق و پاره ای 

اين هدف ها به طور مختصر . گ افروزانه ديگر قطب مسلط سرمايه جهانی، دنبال می کرده استرويکردهای جن

  : عبارت بودند از

ايجاد فضای سياسی و ميليتاريستی متناسب با ملزومات عقب نشينی استراتژيک و مطمئن جنبش کارگری بين . ١

ای بازتقسيم مجدد کار الزم و اضافی به زيان المللی به گونه ای که تاخت و تاز بالمنازع و بی مرز بورژوازی بر

در اين رابطه بحث بر . طبقه کارگر و به نفع افزايش سود سرمايه ها در سطح جهانی با مقاومت مؤثری مواجه نشود

سر اين نيست که آرايش قوای جنبش کارگری در روزهای تدارک جنگ، سد مقاومی در مقابل تعرضات سرمايه 

جنبش کارگری بين المللی به طور مسلم از چنين موقعيتی . ن کننده برای اين تعرض بوده استجهانی يا تهديدی تعيي

مسأله واقعی اين است که ضربات مستمر بحران اقتصادی جاری و . برخوردار نبوده و در شرائط حاضر هم نيست

ات عليه سطح معيشت و مخاطرات بالفعل آن برای شيرازه بقای نظام سرمايه داری، سازماندهی وسيعترين تهاجم

امکانات اجتماعی کارگران دنيا را به جزء اليتجزای پيش شرط ها و ملزومات بازتوليد سرمايه بين المللی مبدل 

بورژوازی ناگزير است به صورت استراتژيک به اين نياز پاسخ دهد و تالش برای ايجاد فضای . ساخته است

 های سرمايه داری کًال و قداره بندان حافظ نظم سياسی و موضوعی است که دولت, مناسب اين تهاجم و تعرض

جنگ عراق و جنگهای ماقبل و مابعد . توليدی سرمايه در جهان، هيچ لحظه ای نسبت به اهميت آن غفلت نمی ورزند

آن، در ساختار اين استراتژی جايگاه جدی داشته است و برنامه ريزی تداوم اين جنگ افروزيها، با همين هدف 

 .  کار نظام سرمايه داری در سالهای آتی خواهد بوددستور

تضمين نقش سرکردگی بورژوازی امريکا در زنجيره اعمال نظم توليدی، سياسی و ميليتاريستی سرمايه جهانی . ٢ 

به گونه ای که سرمايه داری اياالت متحده در پرتو ايفای اين نقش بتواند بيشترين سهم اضافه ارزش توليده شده 

احراز . قه کارگر بين المللی را از دست قطبهای رقيب سرمايه جهانی خارج سازد و به خود اختصاص دهدتوسط طب



اين موقعيت در آستانه قطب بندی های مجدد درون سرمايه بين المللی، تشديد روزافزون بحران ساختاری نظام 

 هند، روسيه و اتحاديه اروپا، برای سرمايه داری، عروج تهديد آميز قطب های کاپيتاليستی نيرومند مانند چين،

  . سرمايه اجتماعی اياالت متحده جايگاه حياتی و سرنوشت سازی را تعيين می نمايد

پااليش نظم سياسی سراسری سرمايه جهانی و يکپارچه کردن آن در راستای اهداف ياد شده، تصفيه دولتهای . ٣

مايه داری از نوع دولت صدام و طالبان، برچيدن زمينه متزلزل و فاقد صالحيت الزم برای تضمين ثبات سياسی سر

ها و شرائط سياسی و بين المللی باج خواهی ها و زيادت طلبی های برخی رژيم ها مانند جمهوری اسالمی و 

باالخره تسويه حساب با بقايای متالشی سرمايه داری دولتی سابق و حکومت هائی مانند يوگسالوی پيشين، کوبا، 

   .....  کره شمالی و

تسلط مستقيم اقتصادی و سياسی بورژوازی امريکا در خاور ميانه و آسيای مرکزی، به عنوان يک اهرم نيرومند . ۴

در پيشبرد پروسه رقابت با قطب های ديگر سرمايه جهانی و دستيابی به بيشترين سهم اضافه ارزش های توليد شده 

النهرين، سواحل شرقی و شمالی و غربی دريای خزر، تحکيم توسط کارگران جهان، تصاحب سرمايه های نفتی بين 

بيش از پيش موقعيت استراتژيک امريکا در خليج فارس و بزرگراههای آبی حمل انرژی، حضور اقتصادی، سياسی 

و نظامی بسيار مؤثرتر و مستقيم تر در منطقه ای که برای سرمايه داری جهانی از اهميتی بسيار ويژه و ممتاز 

  .  استبرخوردار

شکست، موفقيت و درجات نسبی برد و باخت  امريکا در جنگ خاور ميانه را بايد با نگاه به اين مؤلفه ها و 

در يک نگاه بسيار ساده می توان ديد که جنگ عراق نه فقط بورژوازی امريکا را . انتظارات مورد داوری قرار داد

ؤثری بر استخوانبندی استراتژی اياالت متحده در در حصول اين هدفها گامی به جلو نبرده است که ضربات م

موقعيت بورژوازی بين المللی در مقابل جنبش کارگری جهانی نسبت به . پيگيری اين اهداف وارد ساخته است

روزهای پيش از جنگ عراق يا جنگهای اخير بطور کلی، مستحکم تر نشده است و اگر هم شده باشد، نه از برکت 

نقش دولت امريکا به لحاظ سرکردگی در اعمال نظم سياسی و . عی از عوامل ديگر بوده استجنگ افروزيها که تاب

توليدی جهانی سرمايه و موقعيت وی در مقابل قطب های رقيب سرمايه بين المللی نيز تقويت نشده است که بالعکس 

يک رژيم دست نشانده فروماندگی نظامی دولت بوش در کار مستقر ساختن . به صورت بارز تضعيف گرديده است

منحل در تار و پود برنامه ريزيهای مطلوب سرمايه های امريکائی، اعتبار کاخ سفيد را حتی در ميان اقمار سياسی 

خاورميانه ای امريکا به طور محسوس کاهش داده است و نيروهايی رقيب و باج خواه منطقه را به اتخاذ مواضع 

 بورژوازی اسالمی ايران در قياس با روزهای قبل از شروع جنگ دولت. تعرضی نيرومندتر تحريص کرده است

 برخوردار است و هم اکنون موقعيت حساسی را در برنامه ريزی های روز  عراق از موقعيت سياسی قوی تری

تضعيف متحدين امريکا در خاور ميانه مانند . اقتصادی و سازماندهی نظم سياسی سرمايه داری عراق داراست

 و اقتدار بيشتر ارتجاع حزب اهللا در لبنان، کاهش چشمگير اعتبار نيروهای فلسطينی متمايل به غرب دولت سنيوره

های » طرح صلح« و پيشرفت متقابل ارتجاع حماس، تنزل فاحش موقعيت دولت اسرائيل و بايگانی شدن کامل 

حزب اهللا و حماس و همانندان امريکائی، ظهور امکانات گسترده تر برای بهره گيری جمهوری اسالمی از موقعيت 



برای مطالبه سهم اقتصادی و نقش سياسی نيرومندتر در عرصه جهانی همه و همه موضوعاتی هستتند که 

  . رخدادهای ناشی از تهاجم نظامی امريکا به عراق در تحقق آنها نقش کارا داشته است

کا را در مقابل رقبای جهانی آن کاهش هزينه های سهمگين مالی جنگ عراق به نوبه خود موقعيت اقتصادی امري

اقدام اخير . تراز مبادالت بازرگانی اياالت متحده در مقابل چين يک نمونه آشکار اين تغيير توازن است. داده است

 ميليارد دالر ذخائر ارزی خود به يورو به جای دالر، اعالم آمادگی ممالکی ١٠ ٠٠٠دولت چين در زمينه تبديل 

بی و لتونی و رومانی و ديگران برای دست يازی به همين جابجائی، گسترش موج نوين بيکاری و مانند ايران و لي

بيکارسازی در امريکا، کاهش نرخ سود پاره ای از انحصارات عظيم صنعتی و مالی اين کشور و تأثير گذاری آن 

و ارزهای ديگر يا بر نرخ سود شرکت های اروپائی شريک آنها، کاهش نرخ برابری دالر در مقابل يورو 

  . رخدادهای مشابه اينها به نوبه خود از تهاجمات ميليتاريستی بورژوازی امريکا متأثر بوده اند

تالش بورژوازی امريکا برای تسلط بر منابع انرژی خاور ميانه و آسيای مرکزی همراه با تقويت موقعيت 

.  طور محسوس با شکست مواجه بوده استاستراتژيک  و اقتصادی اين کشور در خليج فارس و منطقه نيز به

عواقب جنگ عراق و تزلزل بارز اتوريته سياسی و نظامی امريکا، مناسبات جمهوری های سابق شوروی با رژيم 

اسالمی را بيش از پيش استحکام بخشيده است و برخی چشم اندازهای اقتصادی امريکا در اين کشورها را دچار 

ه بگذريم جنگ عراق در کاهش اعتبار کارائی جنگ افروزيها و کودتاگريهای دولت از اينها ک. مخاطره ساخته است

آثار سقوط اعتبار اين توحش گريها را می . امريکا عليه رژيمها و نيروهای مخالف در سطح جهانی تأثير داشته است

 ونزوئال به روشنی توان در مناسبات ميان امريکا و برخی دولت های سرمايه داری امريکای التين از نوع رژيم

  . مشاهده کرد

ليست پيامدهای شکست آميز جنگ عراق برای امريکا همچنان گشوده است و موارد ديگری را می توان به آنچه در 

باال گفتيم افزود، اما چيزی که در اينجا مورد بحث است نه چند و چون اين شکست که سير آتی تداوم استراتژی 

ه های کارگر و فرودست عراق در الی چرخ جنايات سرمايه جهانی و وظائف امريکا در منطقه، سرنوشت تود

مهمی است که طبقه کارگر بين المللی در قبال جنگ افروزيهای سرمايه داری و آينده مردم کارگر عراق به عهده 

 قطب بورژوازی اياالت متحده در جنگ جاری خاور ميانه دچار شکست شده است اما سران کاخ سفيد و کًال. دارد

متحد بورژوازی امريکا در مقابل اين شکست راه تسليم در پيش نگرفته اند و ثانيه ای از تدارک توطئه های نوين و 

شکست و پيامدهای آن، نمايندگان . تدارک حمام خونهای گسترده تر و سراسری تر عليه بشريت غافل نمانده اند

اظهار نظرهای کسانی . ستجوی راه گريز انداخته استسياسی و فکری بورژوازی امريکا را سخت به وحشت و ج

مانند وزير خارجه کنونی دولت بوش، کارتر رئيس جمهور سابق امريکا، پاره ای از نمايندگان کنگره، سنا، سران 

CIAهمه اين کارکشتکان .   و پنتاگون همه و همه ابعاد گسترده اين وحشت و تقال را در پيش چشم ما قرار می دهند

 کودتا و شرارت و آتش افروزی، از محافظه کار تا دموکرات و موافق يا مخالف دولت بوش، بطور يکصدا، تاريخ

اعتراف به شکست را با عربده ضرورت ترميم شکست و انتقال شرائط روز به وضعيتی پيروزمندانه تکميل می 

نی عليه هيچ اربابی شانس شليک می گويند که در فرهنگ فئودالهای ايرانی هيچ تفنگی در دست هيچ دهقا. کنند

بورژوازی . نداشت و پيروزی فئودال در مصاف با دهقانان يک باور محتوم غير قابل چون و چرا تلقی می شد



اياالت متحده نيز همسان اربابان قرون گذشته تاريخ، تحمل شکست را سرآغاز سقوط در سراشيبی مرگ می پندارد 

  . لو به بهای نابودی بشريت با پيروزی جايگزين کنندو برآنند که شکست را به هر سياق و 

همه چيز گواه آن است که استراتژی واشنگتن در خاور ميانه با هدف جابجائی معادالت قدرت و پس راندن موج 

در مورد اينکه محتوای اين تغيير يا تغييرات چه خواهد بود پيش بينی روند کار چندان . شکست در حال تغيير است

  : ت اما شواهد بسياری حکايت از آن دارند کهساده نيس

انتظار دولت بوش اين بود که عراق به جزيره ثبات . ترکيب کنونی دولت عراق مورد رضايت امريکا نيست. ١

سرمايه، به اسرائيلی ديگر يا حداقل به دولتی از نوع اردن و عربستان سعودی و ايران سالهای قبل از انقالب در 

 حاکميت سياسی بعد از جنگ عراق در دورنمای استراتژی واشنگتن، قرار بود نقشی تعيين کننده .منطقه مبدل گردد

اين رؤيا . در تضمين سرکردگی امريکا در داربست نظم سياسی و نظامی و اقتصادی جهان سرمايه داری ايفاء کند

ف حاکم عراق خواستار اجرای اکنون به کابوس تبديل شده است، نه به اين معنی که نيروهای درون ارتجاع ائتال

تهاجم نظامی امريکا . چنان نقش و مأموريتی نيستند، بلکه به اين اعتبار که قادر به ايفای اين رسالت نشده اند

شرائطی را پديد آورده است که حصول چنين موفقيتی را از دولتی با اين ترکيب سياسی و پيشينه و تناقضات سلب 

ای رسمی مرتجعی مانند مجلس اعلی، الدعوه، باند چلبی و همکيشان و باالخر از احزاب و نيروه. کرده است

ناسيوناليسم کرد که بگذريم، هر انسان شرافتمندی در هر کجای دنيا از جنگ و شرارت و حمله نظامی امريکا نفرت 

تی که جنگ آنان تحميل ثبات سياسی دلخواه هارترين قطب سرمايه جهانی بر توده های کارگر و فرودس. داشته است

ارتجاع ائتالف . را به روزی سياهتر از روزگار حکومت صدام سوق داده است، کار ساده ای نمی توانست باشد

بورژوازی حاکم عراق خواه به اين دليل و خواه زير فشار تناقضات فراوان ديگرش نمی تواند در اجرای نظم 

ه ای ندارد جز اينکه هر روز بيش از روز پيش سياسی مطلوب دولت بوش هيچ موفقيتی به چنگ آرد و چار

  . استيصال و فروماندگی محتوم خود را در اين گذر در پيش روی محاقل قدرت بورژوازی امريکا قرار دهد

اين . سوی ديگر ماجرا نيز ناتوانی ائتالف بورژوازی عراق در تحقق انتظارات امريکا را تکميل و تشديد می کند. ٢

. ن سقوط حکومت صدام به بعد، حمايت نظامی و سياسی امريکا را حالل معضالت خود نمی بيندائتالف نيز از زما

از منظر منافع نيروهای متشکله ائتالف، نهادن بوسه بر آستان حرمت کاخ سفيد تا آنجا تقدس داشت که صدام را از 

قوط صدام مراوده نيروهای ائتالف و با س. سر راه عروج آنها به اريکه قدرت بردارد و حاکميت آنها را مستقر سازد

. دولت بوش با توجه به خصلت شرائط ناشی از جنگ، سوای مصيبت برای هر دو طرف چيز ديگری نبوده است

تاخت و تاز سبعانه ارتش اشغالگر امريکا در عراق هم برای توده کارگر و زحمتکش عراقی سخت دهشت انگيز 

ر نيروهای مرتجع بخش های ديگر سرمايه جهانی، برای حضور است و هم بهانه به دست تروريسم توحش با

هر دوی اين موارد به نوبه خود، شانس بهره گيری ارتجاعی دولت موفت را از . هولناک خود در عراق داده است

از اين که بگذريم، نيروهای تشکيل دهنده دولت موقت به حکم . توهم مردم کارگر و زحمتکش عراق می سوزاند

. اه سياسی خود بار تعهدات متنوعی را در مقابل بخشهای مختلف بورژوازی بين المللی به دوش می کشندپيشينه سي

حزب الدعوه در . مجلس اعالی اسالمی عراق دست پرورد سپاه پاسداران و دولت اسالمی بورژوازی ايران است

وانه وطن پرستی اش را با فروش ناسيوناليسم کرد پر. تمامی عمرش جيره خوار رژيمهای مرتجع منطقه بوده است



مسأله مهم برای همه اين . بی چون و چرای خود به ساواک شاه و حاکمان دينی سرمايه داری ايران تنفيذ کرده است

اساس محاسبات . ها صعود به پلکان قدرت سياسی و يافتن مکانی در ساختار قدرت دولتی سرمايه داری بوده است

مريکا اين انتظار را محقق خواهد ساخت و اکنون در دل شرائط بعد از جنگ، حضور همگی آنان اين بود که ارتش ا

همه اين نيروها با مشاهده وضعيت جديد، روی کردن به دولت اسالمی . اين ارتش نه قاتق نان که قاتل جان است

طقه را به مثابه يک بورژوازی ايران و استمداد از اقتدار نظامی، امکانات اقتصادی و نقش سياسی اين رژيم در من

ضرورت اين رويکرد را می توان در گسترش روز به روز مناسبات ميان دولت . راه چاره در برابر خود می يابند

شدت نياز به تحکيم اين روابط از سوی . فعلی و حتی سلف وی با جمهوری اسالمی در همه قلمروها مشاهده کرد

گاه انکار هر نوع کم خدمتی به دولت اسالمی، کوشيد تا حتی آشنائی ائتالف حاکم به حدی است که جالل طالبانی به 

  .دست و پا شکسته خود با چند واژه فارسی را هم گواه ريشه دار بودن هر چه بيشتر همپيوندی با اين رژيم سازد

 بخشی از استراتژی بورژوازی امريکا برای مقابله با عوارض شکست در جنگ عراق، تالش برای تغيير ترکيب

قدرت سياسی جديد عراق از منظر نيازهای روز استراتژی اياالت . نيروهای مؤتلفه درون رژيم فعلی عراق است

متحده، بايد بتواند تروريسم متکی به بخشهای مخالف امريکا در بورژوازی جهانی را زمينگير کند، نارضائی توده 

مايد، بتواند با اقمار امريکا در خاور ميانه روابط های عاصی از حمله نظامی و متوهم به حاکمان سابق را تعديل ن

نظم سياسی و سپس توليدی سرمايه داری عراق را در ارتباط با سرمايه های . متعارف و حسنه برقرار سازد

بورژوازی اياالت متحده در جريان تغيير استراتژی خود برای مقابله با . امريکائی و دولت امريکا تضمين نمايد

نگ، مستقل از موفق بودن و نبودن يا درجات متفاوت هر کدام از اين حالتها، رجوع به بدنه عواقب شکست ج

نظامی و سياسی باقی مانده از رژيم بعث را يک راهکار الزم تشخيص می دهد و در اين اواخر برای تحقق اين 

ميان و کادرهای سياسی فشار بر ائتالف حاکم برای مشارکت شمار زيادی از نظا. سياست گامهائی برداشته است

توصيه دولت بوش به نوری المالکی . حزب بعث در اجالس اخير تنها يکی از جلوه های اين رويکرد جديد است

درخواستی که دولت موقت پذيرش . برای تعويق اعدام صدام حسين نيز اقدامی مرتبط با همين تغيير استراتژی بود

مخالف اعدام صدام نبود زيرا بکارگيری نيروهای ابوابجمعی رژيم کاخ سفيد در اساس . آن را به سود خود نديد

هدف از . پيشين بدون وجود صدام برايش تا حدود زيادی معقول تر، بی دردسرتر و توجيه پذيرتر بنظر می رسد

ز ديد ا. تعويق حکم اعدام بيشتر اين بود که اين کار به تمهيد مقدمات الزم برای اجرای استراتژی تازه  کمک رساند

سران واشنگتن آنچه که در حال حاضر می تواند منافع بورژوازی امريکا در عراق را کم يا بيش تضمين نمايد و 

هيچ . شکست مفتضحانه آنها را تا حدودی جبران کند استقرار يک ديکتاتوری سرکوبگر نيرومند در اين کشور است

يک .  نوری المالکی قادر به انجام اين کار نبوده اندکدام از دولت های پس از سقوط صدام حسين و از جمله دولت

. ويژگی و موقعيت و زمينه روی کار آمدن اين دولتها بوده است. دليل مهم اين امر سوای آنچه باالتر اشاره کرديم

نيروهای متشکله اين دولتها تمامی قدرت و موجوديت خود را مديون تهاجم نظامی امريکا و جنگ افروزی ارتش 

ز اين کشور بوده اند، آنان نه فقط از هيچ نوع مقبوليتی در ميان توده های کارگر و زحمتکش عراق متجاو

برخوردار نيستند، که استخوانبندی سياسی و تشکيالتی ريشه دار برای اعمال قدرت نيز در هيچ سطح و درجه ای 

نها هيچ دستگاه دولتی و سازمان پليسی و جنگ امريکا اين نيروها را در مسند قدرت جاسازی کرد اما اي. نداشته اند



ارتش و نهاد امنيتی و بساط الزم اعمال قهر و سرکوب که شرط حيات دولتهای بورژوائی مخلوق جنگ افروزی 

اگر جمهوری اسالمی ايران در . سرمايه بين المللی و ارتش های متجاوز امپرياليستی است به همراه نداشتند

وای موقعيت ضعيف و مستأصل جنبش کارگری ايران از امتيازاتی مانند ارتش آماده روزهای پس از انقالب بهمن س

و ساواک مجهز و دستگاه وسيع پليس و ژاندارم رژيم شاه برای سرکوب انقالب برخوردار بود، دولتهای مخلوق 

اشنگتن آن را اين نکته ای است که سران و. جنگ امريکا در عراق از رژيم پيشين چيز زيادی به همراه نداشتند

رجوع به بدنه حکومتی رژيم بعث قرار است اين . درک می کنند و اينک در استراتژی تازه خود به آن توجه دارند

نسخه پنتاگون برای تشکيل دولت بعدی عراق سازمان دادن يک ائتالف نيرومند متشکل از . مشکل را حل کند

گفتگوی جاری . سی و سياسی و امنيتی رژيم صدام استنيروهای درون رژيم کنونی و نهادهای مهم نظامی و پلي

اين موضوعی . تغيير استراتژی تا آنجا که به داخل مرزهای عراق مربوط می شود بيشتر حول اين مهم دور می زند

است که برای ناسيوناليسم کرد، مجلس اعال، حزب الدعوه و طيف متحدان آنها خوشايند نيست اما امريکا برای غلبه 

اتخاذ اين سياست حمايت برخی از دولتهای عربی دوستدار امريکا در خاور . يت موجود به آن نياز داردبر وضع

امری که به نوبه خود حلقه ديگری از زنجيره تالشهای استراتژيک اياالت متحده . ميانه را نيز به دنبال می آورد

بعدًا . ی و به زيان دومی ها سنگين می سازداست و کفه توازن قوای ميان امريکا و نيروهای رقيب را به سود اول

در يک نگاه ساده می توان حدس . خواهيم گفت که اين رويکرد هيچ شانس تازه ای نيز برای دولت بوش نمی آفريند

  . زد که سود نهائی اين تغييرات باز هم عايد رژيم دژخيم بورژوازی اسالمی ايران خواهد شد

بخشهای ديگر آن . تازه در استراتژی امريکا در رابطه با عراق و خاور ميانه استآنچه گفتيم تنها بخشی از رويکرد 

امريکا بدون تضعيف موقعيت سياسی رژيم اسالمی و همزمان پيوند زدن . نيز در جای خود نيازمند بررسی است

مللی خويش، بيش و بيشتر منافع اقتصادی و سياسی بورژوازی ايران با سياست خارجی و اهداف اقتصادی بين ال

 بورژوازی امريکا تاريخًا و جدا از تمامی لشکرکشی ها يا ساير رويدادهای .قادر به حل معضل عراق نمی باشد

دوره اخير به اهميت اين همپيوندی و ادغام  وقوف حداکثر داشته است و همين مسأله در جای خود يکی از هدفهای 

 ساله حاکميت جمهوری اسالمی قدم به قدم و با وضوح ٢٨ن دورا. لشکرکشی به عراق را هم تعيين می کرده است

تمام بيانگر آن است که هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه برای حصول اين هدف به تمامی راههای ممکن 

متوسل گرديده اند و در اين راستا ترغيب صدام برای حمله به ايران درست همان سياستی را دنبال می کرده است 

انه اشغال سفارت امريکا و گروگان گرفتن ديپلماتهای اين کشور، به همين سياق تدارک گسترده که تحمل خضوع

کارزار مقابله با دستيابی ايران به انرژی هسته ای يا تهديد جمهوری اسالمی به حمله نظامی همان هدفی را تعقيب 

. ی و اقتصادی نزديک با اين رژيممی نموده است که راهکارهای متنوع برقراری مراودات حسنه و مناسبات سياس

هيچکدام از دولتهای امريکا هيچ نقشه ای برای تهاجم واقعی نظامی به ايران و جايگزينی جمهوری اسالمی با 

رژيمی ديگر از اين طريق در سر نداشته اند و همه آنها به عواقب زيانبار آن برای سرمايه داری امريکا و سرمايه 

مسأله اساسی برای امريکا متقاعد کردن سران دولت اسالمی بورژوازی ايران به . ندداری جهانی وقوف داشته ا

استگذاری های دولت انصراف از باج خواهی های بيش و بيشتر و انطباق توقعات خود با برنامه ريزی ها و سي

در سوی مقابل، رژيم اسالمی نيز از آغاز تا . امريکا و مراکز کليدی قدرت قطب مسلط سرمايه جهانی بوده است



، از جار و جنجالهای امريکا ستيزانه خمينی و »شولد« و توسل به »  کنترا« امروز، از حمله به سفارت تا واقعه

گفتگوی تمدنهای خاتمی همگی همسو و هم هدف خواستار صحه گذاری احمدی نژاد تا امريکاگرائی رفسنجانی و 

. امريکا و غرب بر انتظارات و توقعات بورژوازی ايران و قبول موقعيت برتر جمهوری اسالمی در منطقه بوده اند

گر محتوای مشاجرات ميان دولتهای امريکا و جمهوری اسالمی هيچگاه از دائره امتيازگيری و باج خواهی از همدي

نکته مهم اين است که اين مشاجره تا اين زمان در همه فراز و فرودهايش به سود رژيم اسالمی و . فراتر نرفته است

به زيان امريکا پيش رفته است و شکست امريکا در جنگ عراق کفه اين سود و زيان را هر چه بيشتر به نفع دولت 

ندی است که برای سران کاخ سفيد قابل تحمل نيست اما اين رو. اسالمی بورژوازی اسالمی سنگين تر ساخته است

برای مقابله با آن نيز سوای توسل به همان راهکارهای نوع گذشته هيچ تدبير و چاره انديشی ديگری در پيش روی 

  . ندارند

تالش دولت امريکا در برنامه ريزی های جديد استراتزيک در خاور ميانه، در رابطه با جمهوری اسالمی، به 

نوان يک شرط چالش شکست در جنگ عراق، مشتمل بر مجموعه ای از کارکردهای ظاهرًا متناقض اما اساسًا ع

ثانيًا فشار . اوال قطب متحدين خود در خاور ميانه را وسيعتر و نيرومندتر سازد: امريکا می کوشد که. همسو است

ج حاصل از فشارهای بين المللی، قرار دادن رژيم ثالثًا به کمک نتاي. بين المللی بر دولت اسالمی را افزون تر کند

اسالمی در موقعيتی ضعيف تر و کاهش باج خواهی های بورژوازی ايران و باالخره تن دادن به قبول برخی 

آنچه . امتيازات، توافق دولت اسالمی را برای برقراری نظم سياسی و توليدی سرمايه داری در عراق جلب نمايد

اخير انجام داده است، اجماع اين سياستهای متناقض اما همسو و متناظر به حصول يک دولت بوش در روزهای 

بشار « سياست پردازان کاخ سفيد از يکسو فعاليت وسيعی را برای جلب دولت .  هدف را در خود منعکس می سازد

بل حزب اهللا و نيروهای و پيوند زدن سوريه به متحدان امريکائی شروع کرده اند، از دولت سنيوره در در مقا»  اسد

برای متقاعد نمودن رژيم هلموت در کار برقراری ارتباط فعال با . مخالف وی در لبنان حمايت جدی بعمل آورده اند

به شروط دولتهای . نيروهای غرب گرای فلسطينی و ايزوله نمودن بيشتر حماس و شرکا، دست به کار بوده اند

تحريم عليه جمهوری اسالمی و تصويب اين متن در شورای امنيت روسيه و چين برای تهيه يک متن مشترک 

تالش هائی که در مجموع قرار دادن بورژوازی ايران در موقعيتی ضعيف تر را دنبال می . سازمان ملل تن داده اند

 نمايد، اما همزمان درست در متن همين تالش ها، بر ضرورت گفتگو با دولت اسالمی بورژوازی ايران به اندازه

کوششها و سياست پردازيهائی که به رغم پاره ای تعارضات صوری، حلقه های پيوسته . کافی اصرار ورزيده اند

  . ديپلوماسی روز اياالت متحده را در کارزار فرار از قبول واقعيت شکست در جنگ عراق تشکيل می دهد

ه پروسه چالش شکست از سوی دولت در يک نگاه بسيار ساده آنچه از همه بديهی تر به نظر می رسد اين است ک

. بوش سوای فرو رفتن ژرف تر امريکا در باتالق شکست های جديد سرانجام ديگری نمی تواند داشته باشد

بورژوازی کًال و از جمله دولت وقت اياالت متحده زير فشار تحجر جبری طبقاتی و تاريخی خود و به حکم عقب 

منويات ماندگارسازی سرمايه داری از فهم يک حقيقت شفاف علمی و ماندگی سرشتی افکار منبعث از مصالح و 

تاريخی عجز دارند، اين حقيقت روشن که تحميل ملزومات بقای نظام بردگی مزدی حتی در شرائط زمينگيری و بی 

سازمانی و بی افقی جنبش کارگری جهانی باز هم  کاری دشوار، متضمن سقوط در هولناک ترين گردابهای توحش 



استراتزی جديد امريکا در خاور ميانه هيچ چشم انداز تازه . رداختن تاوانهای  سنگين در قبال اين توحشها استو پ

مردم کارگر و فرودست عراق تاوان . ای بر غليه بر وضعيت حاضر در برابر بورژوازی امريکا قرار نمی دهد

بورژوازی امريکا ميليونها کارگر . اخت کرده اندتهاجم امريکا را با از دست دادن کل زندگی و دار و ندار خود پرد

و زحمتکش اين سرزمين را به طور کامل از هستی ساقط کرده است به اين بهانه که می خواهد صدام را سرنگون 

اين توده وسيع کارگر و زحمتکش نمی تواند شاهد تکرار کليه اين جنايت ها با هدف بازگرداندن بدنه سياسی و !! کند

ائتالف کنونی حاکم بر عراق نيز به رغم نياز مفرط به تحکيم پايه های !!. م صدام به اريکه قدرت باشدنظامی رژي

قدرت خود و قبول موقت راهکارهای واشنگتن، اين رويکرد را در درازمدت راه تضعيف ييش و بيشتر خود از 

مريکا نيز کامًال آن را تقويت می تصوری  که بی اعتمادی به ا. ساختار نظم سياسی سرمايه داری عراق می بيند

دولت اسد در سوريه، سنيوره در لبنان و نيروی الفتح در فلسطين نيز به رغم تمامی تحجر و انجماد فکری . نمايد

تالش دو . طبقاتی بورژوائی شان، برای منحل نمودن خويش در سياست روز امريکا با تناقضات زياد مواجه هستند

 کاخ سفيد برای ادغام هر چه بيشتر منافع بورژوازی دو کشور در همديگر نير ساليان سويه سران رژيم اسالمی و

مؤلفه های ديگر اوضاع سياسی . زيادی است که ادامه دارد و دليلی برای موفقيت معجزه آسای روز آن وجود ندارد

  . جاری نيز هيچ کورسوی اميدبخشی در مقابل تالش های جاری دولت بوش قرار نمی دهند

  بقه کارگر عراق و جنبش کارگری بين المللیط

بحث باال مروری در رويکرد روز نظام سرمايه داری و بورژوازی امريکا برای سوق دادن عميق تر طبقه کارگر 

عراق به ورط گرسنگی، فقر، بی آبی، بی بهداشتی، بيماری، تباهی، سيه روزی و حمام خونهای رقت بارتر و 

ی گفتگو اما اينست که طبقه کارگر جهانی در اين گذر چه کرده است؟ چه بايد بکند؟ و محور اساس. دردناک تر بود

 سال اخير بر زن و کودک و پير و جوان عراقی گذشته است يا به ١۶چه می تواند بکند؟ توصيف آنچه در طول 

ه پيش حتی در قياس  سد٩٠بيان ديگر تشريح درجه تشديد و تعميق و توسعه سيه روزيهای اين جمعيت از آغاز دهه 

دشوار است برای اينکه نمی تواند بر هيچ . با دوره های قبل از يکسوی دشوار و از سوی ديگر غيرضروری است

غيرالزم است زيرا همه انسانها هر صبح و عصر اگر نه همه زوايای آن اما . قلمی جاری و با هيچ زبانی بيان گردد

ايه داری در حق آنان را بر روی صفحات تلويزيونها و رسانه ها حداقل پرتو کمرنگی از شرارتهای نظام سرم

  . مشاهده می کنند

همه رسانه ها از هر طيف . تصويرهای تلويزيونی و اخبار رسانه ها اما توأم با عظيم ترين دروغ پردازيها است

ول اين پديده، منشأ قدرت بورژوازی، اصرار دارند که با علم کردن پديده ای به نام تروريسم و جار و جنحال ح

. واقعی بليه دامنگير ميليونها خانوار کارگر عراقی را از انظار عمومی توده های کارگر جهان مخفی سازند

تروريسم موجود در واقعيت خود راه حل تقابل جويانه گرايشات و جرياناتی از بورژوازی در تسويه حساب با بخش 

آنچه . ام خونها و کشتارهای جمعی توده های کارگر و ستم زده استهای ديگر بورژوازی از طريق راه انداختن حم

در عراق جريان دارد ادامه مستقيم تهاجم نظامی سرمايه جهانی و مقابله جوئيهای ميان صف بنديهای رقيب 

بورژوازی جنايتکار بين المللی است که نان و آب و مسکن و جان و کل دار و ندار ميليونها نفوس ريز و درشت 

همه جنايات، همه کشتارها و همه عمليات . رگری اين کشور را در گرداب خون و مرگ و تباهی فرو برده استکا



هدف همه اين توحش ها تأمين حاکميت سرمايه بر طبقه کارگر و . تروريستی از ذات سرمايه می جوشد

ی کارگر را نشانه می گيرد و کليه اين حمام خونها هستی توده ها. ماندگارسازی نظام بشرستيز بردگی مزدی است

تلويزيونها، روزنامه ها، راديوها و سرويس های خبری . کودک و پير و زن و مرد کارگر را به قربانگاه می فرستد

آنان جنگ سراسری نظام سرمايه داری عليه طبقه . دنيا حقيقت ماجرا را در زير انبوه دروغپردازيها دفن می کنند

روغ جنگ امريکا و عراق، جنگ بوش و صدام، جنگ تروريسم و دولت کنونی عراق، کارگر عراق و دنيا را به د

اينکه بخشهای مختلف بورژوازی به . جنگ القاعده با امريکا يا جنگ اسالم و بورژوازی غرب قلمداد می نمايند

اسی اين است که طور مستمر و از جمله در عراق با هم در جنگ و ستيزند محل ابهام يا ترديدی نيست اما مسأله اس

همه اين جنگ و ستيزها بر سر ميزان نقش و حضور آنها در قدرت سياسی  سرمايه و سهم افزونتر در حاصل 

اين جنگ و ستيزها در همه جا و هر زمان جنگی در چهارچوب مصالح سرمايه . استثمار توده های کارگر دنياست

يد استثمار و بی حقوقی کارگران به نفع سرمايه داری، معطوف به ضرورت بقای سرمايه داری و تعميق و تشد

  . داری است

آنچه در عراق می گذرد جنگ سرمايه است که هست و نيست توده های کارگر عراق و منطقه را خاکستر می 

جنگی که طبقه کارگر عراق به دنبال يک تاريخ طوالنی تحمل ديکتاتوری و کشتار و درندگی سرمايه داری، . سازد

طبقه کارگر عراق در سيطره حاکميت رژيم جنايتکار صدام، . نيست که قادر به مقابله با آن باشددر شرائطی 

اقمار اردوگاه سرمايه داری دولتی هيچگاه قدرت ابراز » چپ«دولتهای سلف آن و توهم پراکنی های مخرب احزاب 

 ساله ١۵جاوزات و تهاجمات حيات طبقاتی مستقل نيافته است و اينک در شرائط ناشی از اضافه شدن عوارض ت

توده وسيع کارگر عراق . سرمايه جهانی و جنگ اخير امريکا بيش از پيش دچار فروپاشی و استيصال شده است

برای رها شدن از جهنم هولناکی که سرمايه جهانی بر او تحميل کرده است در همه شؤن و به همه لحاظ نيازمند 

زن، کودک، پير و جوان عراقی بدون خيزش . کارگری جهانی استهمبستگی گسترده انترناسيوناليستی جنبش 

سراسری انترناسيوناليستی طبقه کارگر بين المللی قادر به مقابله با اين وضعيت نيست و بی توجهی و عدم حساسيت 

جنبش کارگری جهانی نسبت به سرنوشت روز مردم عراق فاجعه ای وحشتناک و برگ تيره و تاری در تاريخ 

چرا ما و جنبش جهانی ما در مقابل اين بليه شوم انسانی دست ساخت سرمايه جهانی عليه . قه ماستجنبش طب

سلطه ساليان . يک چيز روشن است. همزنجيران نفرين شده خود در عراق صامت هستيم نيازمند بحث طوالنی است

ش اتحاديه ای سرمايه ساالر، دراز احزاب طيف اردوگاه سرمايه داری دولتی، رفرميسم راست سنديکاليستی و جنب

سوسيال دموکراسی، ناسيونال چپ و جنبشهای خلقی و سوسيال بورژوائی ديگر در جنبش ما، اين وضعيت را بر ما 

آری چنين شده است اما اينکه چنين وضعی را بر ما تحميل نموده اند هيچ دليلی برای ماندن ما در . تحميل کرده است

  .  مقابل يکه تازی جنايتکارانه سرمايه داری جهانی نمی شوداين وضعيت و تداوم تسليم در

انترناسيوناليسم کارگری يک همبستگی متعارف اخالقی محصور در معيارهای بشردوستی، تعاون و اومانيسم 

بالعکس خيزشی بنيادين، طبقاتی، راديکال و سرمايه ستيز از ژرفنای هستی تاريخی و . نيست!! توخالی بورژوائی

بليه ای است که نظام . آنچه مردم کارگر و ستمکش عراق تحمل می کنند.  طبقه کارگر بين المللی استاجتماعی

سرمايه داری در سينه کش تالش و جنگ افروزی برای تحميل موجوديت منحط تاريخی خود بر همه کارگران دنيا، 



جنگ بورژوازی می سوزد که کارگر عراقی به اين دليل در آتش توحش تروريسم و . بر سر آنها آورده است

سرمايه جهانی برای تداوم تسلط خويش بر شرائط کار و زندگی و استثمار همه کارگران دنيا، خود را نيازمند آتش 

بورژوازی بين المللی او را در آتش انتقام خاکستر می سازد تا راه ماندگاری سقوط همه توده . کشيدن او ديده است

خويش و طريق تبديل هر چه کوه آساتر همه محصول کار و توليد ما به سرمايه را های کارگر جهان از کل هستی 

دفاع از کارگر عراقی و خيزش سراسری عليه جنايات بورژوازی امريکا و کل بورژوازی جهانی بر . هموار سازد

ابل وی نه صرف يک رسالت اخالقی انساندوستانه در حق کارگران عراق که حلقه ارگانيکی از زنجيره تق

اعتراض ما عليه وضعيت دامنگير توده . اضطراری و اجباری طبقاتی همه ما در مقابل نظام بردگی مزدی است

های کارگر عراق جزء الينفکی از پروسه ستيز ما برای دفع تهاجمات بشرستيزانه سرمايه عليه زندگی و شرائط 

  . کار و هر نوع حقوق اجتماعی و انسانی خود ماست

ضل کار حول اين محور چرخ می زند که طبقه کارگر بين المللی در وضعيت کنونی دامنگيرش شايد تمامی مع

چگونه می تواند به ياری همزنجيران خود در عراق برخيزد؟  شايد برای شمار زيادی از کارگران در صورت 

اه تأثير گذاری به تصميم به انجام کاری، رجوع به اتحاديه های کارگری و در خواست اعتراض از سوی آنها يک ر

اتحاديه های کارگری همواره و . واقعيت اين است که اين راه به سوی گورستان است. نفع توده کارگر عراق باشد

بورژوازی . در همه جا عصای دست بورژوازی در قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر دنيا هستند

اديه ها خطر خيزش های ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين امريکا و غرب از ديرگاه تا حال با کمک همين اتح

اين قطب از سرمايه جهانی در فرايند رقابت خود با اردوگاه سابق سرمايه . المللی را از سر خود دفع کرده است

داری دولتی و نيز در کار سازماندهی و تدارک کثيف ترين کودتاهای امپرياليستی عليه مخالفان خويش از وجود 

بورژوازی امريکا و حتی راست ترين و کارگرستيزترين . اتحاديه ها بيشترين استفاده را به عمل آورده استهمين 

محافل قدرت اين بورژوازی در سنا و کنگره امريکا همين امروز هم برای تسويه حساب با رقيبانی چون دولت 

 Rickاعتراض آقای . کنندبورژوازی اسالمی بر روی همين رفرميسم راست اتحاديه ای حساب باز می 

Santorum او که از هارترين چهره های سياسی اياالت متحده در .   نماينده سنای امريکا در اين گذر شنيدنی است

کارزار سالخی و نابودسازی هر نوع حق و حقوق کارگران امريکاست اخيرًا در يکی از نطقهايش به گونه ای 

شورش به ضرورت حمايت از سنديکای شرکت واحد و بهره گيری از  دولتمردان کبی توجهیبسيار خشمگين از 

  !!! نقش رفرميسم راست اتحاديه ای در ايران اعتراض نموده است

همه آنچه در مورد بی ثمری رجوع به اتحاديه ها گفتيم، در باره کمپين ها و جنبشهای فراطبقاتی از نوع جنبش ضد 

با آويختن به اين شکل فعاليت ها و .  به عراق نيز صدق می کندجنگ در روزهای قبل از تهاجم نظامی امريکا

بحث صرفًا بر سر مخالف . کمپين ها نمی توان هيچ مشکلی از کوه معضالت توده های کارگر عراق را حل کرد

اعالم ضديت با جنگ بدون پيکار راستين طبقاتی و پراکسيس عليه موجوديت . نمائی عليه جنگ افروزيها نيست

گ افروز، به بيان صريح تر تظاهرات ضد جنگ راه انداختن و امتناع از حضور فعال در جنگ طبقاتی نظام جن

عليه اساس سرمايه داری اگر عوامفريبی آشکار عالمانه نباشد، حداقل توهم زدگی و افتادن به ورطه راه حل بافيهای 

 و کارساز ضد سرمايه داری کارگران دنيا برای مبارزه با جنگ افروزی سرمايه بايد نيروی وسيع. فريبکاران است



و ضديت با گلوباليزاسيون نمی توان به مبارزه موفق عليه جنگهائی » امريکا ستيزی« در زير بيرق . به ميدان آيد

کارگران دنيا در کارزار . برخاست که ريشه مشتعل شدن آنها در ملزومات حفظ موجوديت سرمايه داری نهفته است

د  در همان صفی قرار گيرند که بخشی از دولت ها و نهادهای مدافع سرمايه داری و ضد جنبش ضد جنگ نمی توانن

تاريخ جنبش کارگری . طبقاتی کارگران  بر پايه مجادالت خود با بخشی ديگر از سرمايه داران، به آن آويخته اند

تبديل شدن طبقه کارگر به ابزار جهانی قدم به قدم گواه است که تن دادن به اين همسوئی ها و همصدائيها سوای 

تسويه حسابهای ميان جناحهای رقيب بورژوازی و شکست دردناک و متعاقبًا پسرفت دردناکتر مبارزات کارگران 

توسل به جنبش ضد جنگ، بدون . به نفع قدرت گيری بيشتر دولتها و احزاب بورژوازی نتيجه ديگری نداشته است

 روزهای پيش از شروع جنگ عراق حتی به دولت های مرتجع صف آرائی مستقل ضد سرمايه داری در

کارگرستيز دنيا از قبيل دولت شيراک و پوتين و دولتهای عربی و رژيم اسالمی و نيروهائی مانند حماس اجازه داد 

جنبش ضد جنگ در چهارچوب فراطبقاتی . که چهره منفور ارتجاعی خود را زير مخالف نمائی با جنگ بپوشانند

  .مه اين داليل نمی تواند در هيچ سطحی هيچ گرهی از کار طبقه کارگر عراق بگشايداش به ه

حمايت از کارگران عراق و اعتراض به جنايات بورژوازی عليه مردم نفرين شده اين کشور را بايد از طريق  

ه کارگر تشکيل کميته ها و شوراهای ضد سرمايه داری برای سازماندهی حمايت از طبق .ديگری جستجو نمود

. عراق و بسيج گسترده عليه توحش بورژوازی جهانی در اين کشور، يک راهکار مؤثر انترناسيوناليستی است

اين . شوراها و کميته هائی که برای برنامه ريزی همه اشکال مبارزه و اعتراض در اين گذر دست به کار شوند

 مقابله با بورژوازی در رابطه با وضعيت روز شوراها می توانند ظرف اتحاد فعالين جنبش کارگری جهانی برای

مردم کارگر و زحمتکش عراق باشند و به ميزان موفقيت خود می توانند به بستری پابرجا برای هموارسازی راه 

اين شوراها می توانند حلقه های متحد زنجير پيکار . خيزش سراسری سرمايه ستيز طبقه کارگر کشورها گردند

  . گران جهان در مقابل سرمايه داری شوندانترناسيوناليستی کار

شوراهای ضد سرمايه داری همبستگی انترناسيوناليستی با طبقه کارگر عراق می توانند فعاليتهای زيادی را در 

از سازمان . می توانند يک ميدان وسيع بين المللی کارزار با سرمايه جهانی شوند. دستور کار روز خود قرار دهند

بانی تا تدارک اعتصابات کارگری و توقف چرخ توليد در کارخانه ها، مدارس، فروشگاهها، دادن تظاهرات خيا

حمل و نقل، آب و برق و همه مراکز کار و توليد و پيوند زدن بخشهای مختلف جنبش کارگری در اين ميدان، تا 

های داوطلب سازماندهی کمکهای غذائی و امدادهای درمانی و حل مشکالت زيستی مردم عراق توسط نهاد

انترناسيوناليستی کارگری و بسياری برنامه های ديگر همه و همه می تواند به موضوع کار روز اين شوراها 

مطالبه احاله برنامه ريزی پروسه کار و توليد و نظم سياسی جامعه عراق به کارگران اين کشور بايد  . تبديل گردد

  . محور اساسی مطالبات اين شوراها باشد

راهای ضد سرمايه داری با دستور کار روشن مبارزه عليه توحش سرمايه جهانی در خاور ميانه، می تشکيل شو

به جای اينکه کارگر ترک مبارزه خويش . تواند يک عرصه پيکار جاری همه کارگران در همه مناطق جهان شود

 مرتجع دينی وثيقه اقتدار در حمايت از همزنجيران طبقاتی عراقی اش را زير بيرق دروغين جنگ ستيزی نيروهای

اين نيروها سازد، به جای اينکه کارگر پاکستانی، هندی، بنگالدشی، فلسطينی، لبنانی، مصری و سوری و افريقائی 



همبستگی طبقاتی خود با کارگر عراقی را در پايابهای عفونی مشاجرات ارتجاعی ميان بخشهای مختلف بورژوازی 

ی مبارزه طبقاتی و انترناسيوناليستی خود برای حمايت از همزنجيران عراقی و يله سازد، چرا نبايد به سازمانده

ستيز با سرمايه جهانی روی آورد؟ خيزش عليه آنچه بورژوازی جهانی در حق مردم کارگر عراق روا می دارد 

 زبانه شعله های اين خيزش در هر کجا که. موضوع يک مانيفست روز انترناسيوناليستی برای همه کارگران است

کشد می تواند دريجه ای به سوی زندگی و آرايش قوای ضد سرمايه داری در درون کشور عراق بر روی توده های 

ناسيوناليسم کرد با افراشتن . جنگ جنبش کارگری عراق را به بدترين شکلی تار و مار ساخته است. کارگر باز کند

 پرچم شيعه و سنی، دولت اسالمی بورژوازی ايران زير بيرق ناسيوناليستی، نيروهای مذهبی بومی با بلند کردن

لوای امريکاستيزی، ارتجاع پوسيده عرب در لباس دفاع از اقليت سنی، بازماندگان حزب بعث با علم و کتل 

ناسيوناليسم عربی و نيروهای مرتجع و ضد کارگری ديگر هر کدام با نامی و نشانی امکان هر نفس کشيدن مستقل 

توده کارگر . عليه اين وضعيت بايد در همه جای جهان دست به مبارزه زد. رگر عراق سلب نموده اندرا از طبقه کا

کارگران کردستان بايد از . مقيم کردستان عراق در اين گذر از مسؤليتی بسيار سنگين و تاريخی برخوردار است

 کاظمين، موصل و تکريت دارند وضعيت روز و شرائط متفاوتی که در قياس با همزنجيرانشان در بغداد، بصره،

برای سازمانيابی ضد سرمايه داری خود عليه توحش بورژوازی در عراق و عليه نقش ارتجاعی و ضد کارگری 

خيزش و اعالم آمادگی کارگر اروپائی، آسيائی، امريکائی، کانادائی، . ناسيوناليسم کرد در اين گذر وارد ميدان گردند

ان عليه وضعيت روز عراق می تواند کارگر کرد و در تداوم خود کارگران استراليائی و کارگران همه جه

  . سراسرعراق را در گشايش يک جبهه واقعی پيکار ضد سرمايه داری به طور مؤثر ياری رساند

فضای مسلط موجود در جنبش کارگری جهانی به احتمال زياد رويکرد به برپائی اين شوراها را نوعی خواب و 

هد کرد، اما اين فضا همان فضای آلوده و مسمومی است که سرمايه جهانی، رفرميسم راست اتحاديه خيال تعبير خوا

. اين فضا مرگزا است و بايد دگرگون شود. ای و رفرميسم چپ سکتاريستی بر جنبش کارگری تحميل کرده است

مبارزه . ا خواهد داشتجنبش کارگری جهانی در سيطره بقای اين فضا سرنوشتی بسيار غم انگيز و رو به قهقر

برپائی . برای درهم شکستن اين آتسمفر سياه وظيفه هر فعال جنبش ضد سرمايه داری در هر نقطه جهان است

بايد برای تحقق .  کار محالی نيستشوراهای ضد سرمايه داری همبستگی انترناسيوناليستی با طبقه کارگر عراق

  . آن دست به کار شويم
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