!ل هل و لمرحبا  ,السيد بوش
! من أجل السلم في المجتمع العالمي
في اليوم المصادف  23شباط ( فبراير)  2005سيقوم ممثل سياسة الحرب المريكية بزيارة ألمانيا .وهو
يريد بذلك تعميق التعاون في حملته ضد الرهاب  .ولكن الحرب التي شنتها أمريكا ضد العراق هي في
حقيقتها إرهاب وبؤرة لتوليد العنف المستمر والحقيقة أن في هذا أيضا إنتهاكا لحقوق النسان وتجاهل
للعراف الدولية واستهتارا بالمقدرات الطبيعية .وكل هذه المكاسب الغير مشروعة تم تحقيقها تحت
غطاء حرية الفكر والعولمة .إن أكثر من 100,000شخص من المدنيين في العراق فقدوا حياتهم خلل
السنتين الخيرتين .وهذه الحرب هي ضد القوانين الدولية  .إن مجرمي آلية الحرب المريكية في
أفغانستان والعراق وكذلك تعذيب السجناء تنتهك أبسط حقوق النسان .

نحن نطالب الحكومة اللمانية بالمتناع عن مساندة الحرب !
إن الحكومة اللمانية قامت بتقديم مساعدات كبيرة لمساندة برنامج الحرب المريكية :
* باستعمال المطارات العسكرية المتواجدة في ألمانيا ومن ضمنها مطار راين _ ماين العسكري  ,ومطار
.رامشتاين ومطار شباندالن
من خلل حماية القواعد العسكرية المريكية * .
 * .من خلل مشاركة الجيش التحادي اللماني في أفغانستان والقرن الفريقي
.من خلل تدريب وتقديم المعدات إلى القوات العراقية *
إن الحكومة اللمانية من خلل مشاركتها في الحرب في يوغوسلفيا إنتهكت بذلك الدستور المدون بمنع
المشاركة في الحرب  .إنهم يقومون بالتخطيط الدائم وبحجم كبير لتغيير بناء الجيش اللماني التحادي
وتحويله إلى قوة للتدخل في جميع أنحاء العالم وكذلك تساهم من خلل عضويتها في التحاد الوروبي أن
.تكون العامل القوى للتسلح العسكري الوروبي

:نحن نطالب
! بايقاف العنف العسكري ضد المدنيين في العراق *
! انهاء الحتلل في العراق و تقرير الشعب العراقي مصيره *
! محاسبة كل المسؤولين عن تعذيب وسوء معاملة السجناء وكذلك العتداء على المدنيين *
إيقاف مشاركة حلف الناتو والتحاد الوروبي والجيش التحادي اللماني في الحرب في منطقة الشرق *
! والشرق الوسط وعدم التدخل العسكري في إيران
في مواجهة المشاكل النسانية الضطرارية ل يحتاج العالم إلى حرب إتحادية ول أي تدخل أمريكي *
.أحادي الجانب ولكن إلى تضامن مشترك

:ولهذا السبب نطالب
بمجتمع اوروبي متحضر ضد التسلح ينص عليه دستور التحاد الدوري.
 .معرفة ومحاربة أسباب الرهاب مثل الفقر وانعدام الفاق المستقبلية والستغلل وعدم المساواة
.التطور القتصادي و الجتماعي المشروع و المنصف مع مراعاة الجوانب و المقدرات الطبيعية *

**

 .السياسة الوروبية يجب أن تكون سياسة سلم ونزع سلح وضد هدم وتفكك المجتمع
لذلك سنقوم يومي الثلثاء والربعاء المصادفين  ,22,23من فبراير شباط  2005بنشاطات متعددة
ومظاهرات كبيرة في عدة مناطق ومدن من ألمانيا وسيكون هناك تجمع كبير وحاشد في يوم الربعاء 23
.شباط فبراير  2005في مدينة ماينز

!! تحقيق السلم في العالم ممكن
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