جنگ ایران و عراق چه نتایجی را به بار
آورده است؟

برای انحصارات نفتی امپریالیستی
کمبود نفت در بازار جهانی و باال رفتن قیمت و افزایش منافع عظیم
انحصارات و کمپانیهای بزرگ نفتی.

برای انحصارات نظامی و دیگر فروشندگان اسلحه
امکان بدست آوردن میلیاردها دالر از راه تأمین سالحهای نابود شده
ایران و عراق و نیز فروش اسلحه بیشتر به کشورهای دیگر خاورمیانه
بدنبال تشدید جنگ در منطقه.

برای انحصارات غیرنظامی ــ غیرنفتی
امکان تجدید ساختمان صنایع نابود شده عراق و ایران و بدست آوردن
میلیاردها دالر از این راه .امتیازات فوق برای سرمایهداری جهانی چشم
انداز تخفیف قابل توجهی در بحران تورمی ــ رکودی جهان سرمایهداری را
ارائه داده و مشکل گشائی برای امپریالیسم جهانی خواهد بود.

برای اسرائیل
تضعیف سیاسی سیاسی ــ اقتصادی ــ نظامی بیشتر نیروهای نامتجانس
مخالف اسرائیل.

برای رژیم عراق
سرپوش گذاشتن بر نارضایتی تودههای زحمتکش عراق با مشغول کردن
اذهان آنان علیه دشمن خارجی و همچنین ایجاد چشم انداز ژاندارمی خلیج
فارس برای رژیم صدام به کمک دیگر نیروهای مرتجع در منطقه.

برای جمهوری اسالمی
بر اختالفات جناحهای هیئت حاکمه موقتا سرپوش گذاشته ،با ایجاد
روحیه میهن پرستی باز هم به تحمیق مردم ناراضی پرداحته و از توهم
زدائی بیشترشان جلوگیری میکند .رژیم حاکم خونریزیهای شهریور ماه در
کردستان و لشکرکشی به مهاباد را پشت گرد و خاک شعارهای میهن
پرستانه پنهان کرده و باالخره سعی در پیشگیری از انفجار نارضایتی
کارگران و دیگر زحمتکشان میکند.

و برای زحمتکشان دو کشور
زحمتکشان دو کشور به کشتارگاه فرستاده میشوند
در حالیکه فرزندان
نقل از:
و هزاران کشته و مجروح و صدها هزار نفر بیخانمان میشوند  ،دو رژیم
بیشرمانه از ”پیروزی“ های خود داد سخن میدهند!
در حالیکه منافع اقتصادی دو کشور که متعلق به زحمتکشان ایران و
عراق است نابود میشود  ،در همانحال که خواست امپریالیستها در تبدیل
جامه عمل میپوشند و کارخانههای تعطیل شده
ویرانهنامه
ایران و عراق به دوهفته
سرمایهداری جهانی به یمن این جنگ  ،براه میافتد  ،دو رژیم هل من
مبارز میطلبند!
ولی در حالیکه فرزندان زحمتکشان و خانوادههای فقیر زحمتکش
گوشت دم توپ رژیم هستند و در همان حال که صنایع ایران که در واقع
متعلق به تودههای زحمتکش است به ارزش میلیاردها تومان نابود شد ،و
زمینه فقر بیشتر تودههای محروم را فراهم میکند  ،رژیم سرمایهداری
ایران برای تشدید سرکوب در کردستان ،برای تحکیم بتدهائی که بر دست
و پای زحمتکشان بسته و برای محو آزادیهای دموکراتیک خود را مهیا
میکند.
با توجه به حقایق فوق:

رهائی
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این وظیفه نیروهای انقالبی و زحمتکشان عراق است که مبارزه خود
را علیه رژیم ضد مردمی خود و امپریالیسم جهانی تشدید کنند ،همچنانکه
نشریه
این وظیفه نیروهای انقالبی و تودههای زحمتکش ایران است که علیه
ارتجاع چه داخلی و چه خارجی مبارزه کنند.
این جنگ که هدفش به بند کشیدن بیشتر تودههای زحمتکش ایران و
عراق و تحکیم سلطه سرمایه و نیز غارت هر چه بیشتر مردم منطقه
توسط انحصارات امپریالیستی است  ،باید هر چه زودتر پایان یابد.
در چنین شرایطی نیروهای انقالبی و مترقی باید در سازماندهی
وحدت
کمونیستیکمیتههای مقاومت جهت
جنگزده در
سازمانمناطق
تودههای زحمتکشان در
مقابله به هرگونه تعرض بکوشند و قاطعانه از منافع و موجودیت
زحمتکشان دفاع کنند.
مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا
نا بود باد سلطه سرمایه در ایران و عراق
۵۹ / ۷ /۲۱
ت ؛ ب ـــ ۳

سازمان وحدت کمونیستی

