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 فوریه در ابعاد ملیـونی صـورت        15های اخیر به ویژه در روز شنبه          ی جهانی در روزها و هفته        که در عرصه    تظاهراتی
ی  جامعـه گرفت، نشان دهنده افزایش مخالفتهای مردمی با حمله به عراق از سوی دوت بوش و تجلی بیداری وجدان       

 .است در صلح و ثبات  جهانی برای زندگی
 میلیون تن   4 فوریه بود که بنا به گزارشهای خبرگزاریها در اسپانیا نزدیک            15اوج مخالفت مردم جهان در روز شنبه        

م،  میلیـون تـن در ر  3  ، در ایتالیـا بـیش از        ) میلیون تـن در بارسـلونا      5/1  میلیون تن در مادرید و بیش از         2  بیش از   (
 هـزار تـن در     200  هزار تن در بـرلین، در فرانسـه بـیش از            500درانگلیس بیش از یک میلیون تن، در آلمان بیش از           

 هـزار   150حدود هزار تن در سیدنی،      200 پاریس و صدها هزار تن دیگر در مناطق دیگر فرانسه، در استرالیا بیش از               
و » آدالیـد «و همـین تعـداد در   » بریسـبین « نیـز در شـهر    هزار تن دیگر100 و بیش از  در شهر بندری ملبورن    تن

شـان را در   استرالیا و انگلیس تنها کشورهایی هستند که به همراه آمریکا نیروهای نظامی          (هزاران تن دیگر در داورین      
تـن   هزار   200 هزار تن، و در نیویورک حدود        250بیش از   ) امریکا(، در سن فرانسیسکو     )اند  اطراف عراق مستقر کرده   

 هزار 100  هزار تن، در یونان بیش از100  ، در ایرلند بیش از ) تن از آنان توسط پلیس دستگیر شدند 250که بیش از    (
 هزار تن در امستردام، در هر یـک از کشـورهای            100   هزار تن در دمشق، در هلند بیش از          200  تن، در سوریه حدود     

د، فنالنـد، کرواسـی، دانمـارک، لبنـان، لوکزامبـورگ، هنـد، توکیـو،              بلژیک، نروژ، سوئد، سوییس، مجارستان، نیوزیلن     
در ایـن   . دهها هـزار تـن دسـت بـه تظـاهرات زدنـد            ) پایتخت سریالنکا (، هنگ کنگ، کلمبو   )پایتخت فیلیپین (مانیل

تظاهرات جهانی سیاستمداران، فعاالن سندیکاهای کارگری، فعاالن محیط زیست، فمنیستها، شاعران، موسـیقیدانها،             
 .های تجاری، هنرپیشگان، نویسندگان، خوانندگان و جوانان نقش برجسته ای داشتند اعضای اتحادیه

دانشجویان و جوانان در سراسر جهان به ویژه در اروپـا و آمریکـا بـا ترتیـب دادن گردهماییهـا و تظـاهرات همچنـان              
در آمریکـا   . کننـد   حمله به عراق تـالش مـی      خالقترین، پویاترین و با انرژیترین فعاالنی هستند که برای پیشگیری از            

زده و کیفـرخواستی در محکومیت حمله      ” سازمان اتحاد برای صلح      “دانشجویان دانشگاههای مختلف دست به ایجاد     
 دانشگاههای آمریکایی که تـاکنون کیفرخواسـت      براساس گزارش سازمان اتحاد برای صلح      .به عـراق تدوین کرده اند    
ی رید، دانشـگاه ایـالتی پورتلنـد، دانشـگاه تگـزاس، دانشـگاه                دانشکده: اند عبارتند از    رساندهضد جنگ را به تصویب      

ی گرنیل، دانشگاه مریلند، دانشگاه میشیگان،        سانتاکروز کالیفرنیا، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، دانشگاه کانزاس، دانشکده       
 .اه سوارتموری اوبرلین، دانشگاه اوهایو و دانشگ ی ایتاکا، دانشکده دانشکده

ی ما به عنوان جوانان و دانشجویان کشور با اقدامات  آینده« :سازمان اتحاد برای صلح در کیفرخواست خود می نویسد      
ی آمریکا به عراق بدون شک زندگی نیروهای ارتش آمریکا را بـه خطـر مـی انـدازد،      حمله. گیرد امروز بوش شکل می 

کنـد و موجـب حمـالت     گناه این کشـور را قتـل عـام مـی         ن تن از مردم بی    دهد و هزارا    رنج مردم عراق را افزایش می     
ای برای از بین بـردن آزادیهـای    تواند به عنوان بهانه شود؛ که می تروریستی علیه آمریکا در داخل و خارج از کشور می        

 عراق در جهت    جنگ دولت بوش علیه   « :در بخش پایانی این کیفرخواسته آمده است      » .مدنی مورد استفاده قرار گیرد    
بهتـرین راه بهبـود   . امنیت ملی، دموکراسی و حقوق بشر نیست؛ بلکه هدف آن دستیابی به منافع نفتی منطقه اسـت       

های نظامی به خدمات آموزشی و اجتمـاعی و           امنیت ملی، توقف جنگهای غیرقانونی و غیر اخالقی و تخصیص بودجه          
 » .کمکهای انسان دوستانه در داخل و خارج است



 فوریه صدها تن از جوانان و دانشجویان آمریکـایی          23 و   22 قرار است در روزهای       اساس برنامه ریزی این سازمان    بر  
شـود،    در کنفرانس ملی ضدجنگ که در شیکاگو و در تظاهرات دانشجویی یک روزه که در پنجم مـارس برگـزار مـی                     

 . شرکت کنند
بازرسـان سـازمان ملـل، آقایـان بلـیکس و البرادعـی طـی               ی   فوریه روسا  15یک روز قبل از تظاهرات جهانی در روز         

اند اطالعاتی     یا نتوانسسته   گزارش خود اعالم کردند که تاکنون به هیچ سالح کشتار جمعی در عراق دست پیدا نکرده               
ت انـد اطالعـا     درباره سالحهای ممنوعه پیدا کنند؛ از سویی نیز نکاتی را در گزارش خود داشتند؛ که هنـوز نتوانسـته                  

انـد کـه هنـوز مشـخص نیسـت       اند و اعالم کرده   ها کامال به خلع سالح تن داده        کامل ارائه دهند که نشان دهد عراقی      
. گزارش روسای بازرسان در شورای امنیت بـرای دولـت بـوش خـوش اینـد نبـود                 . عراق سالح غیرقانونی دارد یا خیر     

 هانس بلیکس، رئـیس بارزسـان تسـلیحاتی          رزیابیبه دنبال ا  “: ی واشنگتن پست ضمن بررسی گزارش نوشت        روزنامه
کشورها یکی پس از دیگری تصریح کردنـد، حتـی اگـر              سازمان ملل از همکاریهای عراق که همراه با بیم و امید بود،             

حتـی  . تواند دلیل کافی برای افـزایش اقـدامات بازرسـان باشـد     رفتار عراق چندان قابل قبول نباشد، این پیشرفت می  
کرد به حمله به عراق رای مثبت دهند، هم صدا با شورای امنیت صبر و شکیبایی  ه دولت آمریکا فکر میکشورهایی ک

 » .آمریکا را خواستار شدند
  با سخنرانی پرهیجان خود خواستار دادن فرصت به بازرسان شد که  ی فرانسه دومینیک دی ویلپن، وزیر امور خارجه

 عکس از برلین
  

و تحسینهای نادر حاضران در جلسه همراه بود برعکس سخنان پاول، وزیر امور خارجه آمریکا               سخنان وی با تشویقها     
 . با سکوت حاضران روبرو شد

 طرح امریکا در ناتو بـا        سابقه  اوج گرفت و در یک اتفاق نظر بی       همزمان با این تحوالت اختالف در سازمان نظامی ناتو          
آلمان این اعتقاد را بیان کردند که آمریکا در حال تبدیل کردن ناتو به               بلژیک، فرانسه و     .مخالفت بلژیک تصویب نشد   

 .یک سازمان آمریکایی است و از اینرو برای یک پارچه کردن اتحادیه اروپا دست به تالش گسترده ای زدند
به تفرقـه    فوریه خود کوشید     17بلیکس و البرادعی اتحادیه اروپا طی اجالس روز         به دنبال تظاهرات جهانی و گزارش       

سه جریان جنگ طلبان، به رهبری انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، دانمارک، صـلح             . درونی اتحادیه اروپا پایان دهد    
طلبان به رهبری، فرانسه، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ، یونان، استرالیا، و ایرلند، سوئد و فنالنـد کـه در میـان ایـن دو              

ی می کوشند تا هم جبهه خود را تضعیف نکنند و هم کامال در مقابل افکـار عمـومی                 جریان قرار دارند هر یک به نوع      
اما آنچه مسلم است همه ی طرفهای درگیر می دانند که هدف دولـت بـوش و شـرکا از ایـن      . کشور خود قرار نگیرند   

به منظور حفظ و    جنگ نه خلع سالح صدام حسین، بلکه افزایش قدرت آمریکا و تسلط آن بر منابع نفتی استراتژیک                  
 بر اساس منافع انحصارات نفتـی و         تثبیت هژمونی ضربه خورده اش و سامان دادن نظم نوین جهانی و جهانی سازی             

هر جنگی ادمه سیاست با ابزار دیگر است، اما همیشه سیاستی که منجر به جنـگ مـی شـود بـرای          . تسلیحاتی است 
امـا بـه    .  ساخته می شود که با هدفهای اصلی فاصله بسیار دارد          برای بسیاری از جنگها بهانه هایی     . همه روشن نیست  

 بوش در تدارک آن است برای اکثریت قاطع مردم جهان روشن اسـت و   جرئت می توان گفت که هدفهای جنگی که 
 همین شفاف بودن هدفها و مغایرت رفتار 

 دولت بوش با معیارهای بین المللی که 
یجاد یک شکاف عمیق بین کشورهای بزرگ غرب شده و این شـکاف همـراه بـا    تا کنون در جهان حاکم بوده، سبب ا      

 اقدام جنگی آمریکا برای آن کشور بسیار باال و شـاید           هزینهوجدان بیدار مردم سراسر جهان سبب آن خواهد شد که           
 بنیـادگرا و     یک جریان مذهبی    آقایان بوش، چینی، رامفسلد، و دیگر شرکا همچون خانم رایز         . غیرقابل پرداخت شود  

جنگ طلب هستند که در شرایط کنونی انحصارات نفتی و تسلیحاتی را نمایندگی مـی کنـد و بـه همـان گونـه کـه                          
اعالم کرد، جریان مذهبی و بنیادگرایی که اکنون امور ایاالت متحده آمریکـا را در دسـت                 » رحمت«خمینی جنگ را    

این میان والیت خامنه ای که غـرق در بحـران و بـن بسـت          استفاده کند و در     » رحمت الهی «دارد می خواهد از این      



جمهوری اسالمی که از طـرف آمریکـا بـه عنـوان یکـی از               . است در صدد است تا از این نمد کالهی برای خود بدوزد           
محورهای شر اعالم شده و از نتیجه جنگ به شدت نگران است می خواهد از یک طرف با توجه به ترکیب مـذهبی و                        

اعالم طرحهای اتمی توسط خـاتمی و       . عراق، خود را عامل تعین کننده در تحوالت آتی عراق بقبوالند          درصد شیعیان   
 با فرافکنی و دروغگوییهای      از طرف دیکر رژیم   . رفت و آمدهای وزیر امور خارجه رژیم از این زاویه قابل توضیح است            

مقاومت ایـران و ارتـش آزادیـبخش ملـی          بی شمار و پرداخت هزینه های گزاف، می خواهد دشمن اصلی خود یعنی              
ایران را عاملی در فعل و انفعاالت مربوط به مساله عراق معرفی کند و این مقاومت که عامل پیـدایش، رشـد و ادامـه                         
حیاتش مسائل جامعه ایران و تضادهای درونی آن است را طوری معرفی کند که حمله به آن در یک فرصت مناسـب                     

عمله و اکره داخلی و خارجی ولی فقیه، با صرف هزینه بسیار برای جلب         . یده گرفته شود  از طرف طرفهای خارجی ناد    
بعضی از کسانی که دستی در مدیای کشورهای مختلف دارند، دروغهایی به منظور هدفهای ارتجاعی خود تولید مـی                   

سـازمان ملـل از قرارگاههـای       سان تسـلیحاتی    زر با  دروغها و توطئه ها که خوشبختانه با بازدید         یکی از این نوع   . کند
 بعضی از سالحهای ممنوعـه در قرارگاههـای مقاومـت           ارتش آزادیبخش به سرعت نقش بر آب شد این است که گویا           

در این دروغ پردازی بی شرمانه یک همپیمانی قابل درک بین رژیم و بخش فارسی رادیو بـی بـی                    . مخفی شده است  
در این آشفته بازار عوام فریبی بعضـی اشـخاص          . مفتخر شده، وجود دارد   سی، که توسط مردم ایران به لقب آیت اهللا          

، که می تواند به طـور مسـتقیم از لنـدن بـا              *مورد اعتماد دستگاه امنیتی مقام معظم ولی فقیه، همچون صادق صبا          
ت فخیمه  زندانیانی که با فشار شکنجه گران مجبور به اعترافاتی می شوند مصاحبه کند، ضمن آن که سیاستهای دول                 

را تبلیغ می کند، از آن مقدار آزادی عمل و امکان مانوری که دارد، برای لجن پراکنی علیه نیروهای مقاومت و تکـرار        
حقیقت آن است کـه مسـاله اصـلی و تکلیـف اساسـی نیروهـای            . دروغهای وزرارت اطالعات ساخته استفاده می کند      
ایران است و بحران مربوط به عراق گرچه برای مبـارزان چالشـهایی             ترقیخواه و مقاومت ایران مبارزه با نظام حاکم بر          

ایجاد می کند اما هرگز نمی تواند در مبارزه سترگ زنان و مردان ایران زمین برای استقرار دمکراسی و آزادی خللـی                      
 شد و دار و      نقش بر آب خواهد     ین هر تالشی از جانب رژیم برای منحرف کردن جهت این مبارزه            ا  بنابر  ایجاد کند و  

 .دسته ولی فقیه که آخوند مسلکانه به دنبال خر و خرما هستند، هم چوب را خواهند خورد و هم پیاز را
--------------- 

 وقتی در لندن برنامه سخنرانی داشتم، همین آقای صادق صبا که در آن زمان از افراد 1364یاد دارم در سال ه ب*
رج از کشور بود، چگونه کف بر دهان و با جار و جنجال، برنامه سخنرانی من را سر سپرده سرکرده باند تبهکار در خا

 . بر هم زد

 
 


