
(آلمان)فراخوان تظاهرات بر علیه سفر بوش به شهر ماینس
برگردان ناهید جعفرپور

!آقای بوش، به شهر ما خوش نیامدی
برای جهانی صلح آمیز و اجتماعی

هدف این دیدار عمق بخشیدن به. از آلمان دیدن خواهد نمود" جرج دبلیو بوش" فوریه مجری سیاست جنگ ایالت متحده آمریکا  23در تاریخ 
در حالیکه جنگ آمریکا بر علیه عراق خود یک عمل. می باشد" مبارزه بر علیه ترور" همکاری های دوجانبه آلمان و آمریکا بر سر مسئله 
در واقعیت مسئله تنها بر سر زیر پا گذاشتن حقوق بشرو قرار های بین المللی و بی مسئولیتی. تروریستی و سرچشمه خشونت های پی در پی است

تمامی این اقدامات برای دستیابی به منافع و منابع اقتصادی بیشتر و گسترش قدرت در فضای جهانی سازی نئولیبرالیسم طرح ریزی. اقتصادیست
.گشته است 

این جنگ جنگی بر علیه شرافت و حقوق اساسی. غیر نظامی عراقی در طول دو سال گذشته جان خود را از دست داده اند 100000بیش از 
جنایتکاران ارتش ایالت متحده آمریکا در افغانستان و در عراق و همچنین در زندان ابوقریب مسئول زیر پا گذاشتن حقوق بشر و شکنجه. انسانهاست

.می باشند... و 
 

ما از دولت آلمان می خواهیم از پیروی جنگ خودداری نماید 
:برای مثال میتوان از. دولت آلمان تا کنون کمک های بسیاری به روند جنگ ایالت متحده آمریکا نموده است

 
 فرودگاه نظامی راین ماین ایر باس ، رام اشتاین و اشپانگدالم: استفاده از فرودگاه های نظامی در آلمان که مهمترین آنها. 1

. می باشند
مراقبت از ساختمانها و ابزار و تسلیحات نظامی آمریکا در پادگانها و فرودگاه های نظامی.  2
شرکت و همکاری نیروی ارتش آلمان در افغانستان و شاخ آفریقا.  3
تعلیمات جنگی به لشکر های عراقی و رساندن ابزار جنگی برای این ارتش.  4
 

 شرکت نموده و بدین وسیله قانون اساسی دولت آلمان با وجود اینکه در قانون اساسی اش ممنوعیت حملت جنگی وجود دارد اما در جنگ یوگسلوی
طرح دولت آلمان گسترش و بازسازی ارتش آلمان بعنوان ارتشی قدرتمند است که قادر باشد در سرتاسر جهان عملیات نظامی. را زیر پا نهاده است

. همچنین دولت آلمان در اتحادیه اروپا به قدرت هائی وابسته است که خواهان اروپائی نظامی می باشند. انجام دهد
:ما خواهان 

 
پایان یافتن خشونت نظامی بر علیه مردم غیر نظامی عراق می باشیم.  1
حق تعیین سرنوشت مردم عراق بدست خویش ! پایان اشغالگری .  2
 و تجاوز به زندانیان در عراق و کشتار مردم غیر نظامی در این کشورمی مجازات تمامی کسانی که مسئول شکنجه ها.  3

باشند
ما خواهان پایان دادن به همکاری ناتو و اتحادیه اروپا و ارتش آلمان در جنگ در خاورمیانه و حملت نظامی به ایران می.  4

باشیم
 

 و نه به تک تازی های ایالت متحده آمریکا برای اینکه بتوانیم مشکلت انسانها را در سرتاسر جهان صلح آمیز حل نمائیم، نه به لشکر های جنگی
.بلکه تنها با همبستگی و همکاری میتوانیم به حل این مشکلت نائل شویم. نیازی خواهیم داشت

:از این رو ما برای خواست های زیر بپا می خیزیم 
 
برای برابری اقتصادی و توسعه اجتماعی پایدار.  1
برای یک اروپای متمدن و اجتماعی ، برعلیه قانون اساسی اتحادیه اروپا که خواهان نظامیگریست.  2
برای شناخت و مبارزه بر علیه دلئل واقعی تروریسم یعنی فقر، بی چشم اندازی، استثمار و بی عدالتی.  3
برای یک توسعه اجتماعی و اقتصادی عدالت مندانه با توجه به دیدگاه های اقتصادی.  4
برای اروپائی با سیاست صلح آمیز.  5
برای خلع سلح تسلیحاتی بجای انهدام خدمات اجتماعی .  6
 

فوریه در مکان های بسیاری و با آکسیون های متفاوتی در منطقه راین 23فوریه و چهارشنبه  22با توجه به تمامی این دلیل ما در روز سه شنبه 
.فوریه متحدا برای انجام تظاهراتی بزرگ در شهر ماینس جمع خواهیم شد 23ما در روز . ماین به اعتراض دست خواهیم زد 

.جهانی صلح آمیز ممکن است
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