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 عليه جنگ و ديکتاتوری
 برای صلح و دمکراسی

 
دولت آمريکا و رئيس . جهان در ميان بهت و ناباوری به سوی يک جنگ هستی سوز در خاور ميانه پيش می رود

جمهور آن عليرغم تاکيدات سازمان ملل بر ادامه روندهای سياسی برای خلع سالح دولت عراق و با وجود مخالفت 
رک حمله نظامی و ايجاد کانون آتش خانمان ن بر طبل جنگ می کوبد و با تمام قوا سرگرم تدااافکار عمومی، همچنا

 . ر ميانه استو در منطقه خارىسوز ديگ
فائقه بر منابع نفتی و فراتر از آن تغيير سلطه اعمال هدف اين لشکر کشی تغيير رژيم صدام حسين به منطور 

 . متحد، است  مللسازمانه بهای نقض آشکار منشور جغرافيايی سياسی در اين منطقه جهان حتی ب
 در ميان آتش و دود جنگ زيسته اند و مصائب آنرا با گوشت و پوست خود  کههاست لامردم خاور ميانه و عراق س

. گره بحران عراق به دست مردم آن کشور گشودنی است. هستندخواهان آرامش و صلج و آزادی و . حس کرده اند
 را دارد که با فشار به حکومت عراق به حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان کمک کند و با آنی توان جامعه بين الملل

به  تنها حکومتی فادر به نظر ما. .پشتيبانی از حکومت برخاسته از اراده مردم، به حق انتخاب آنان احترام گذارد
  .راق باشد است که برخاسته از اراده خود مردم ع از صلح و آرامش در عراقپاسداری

 سياسی و  راه هاى خواهان حل مساله عراق از  ما هم صدا با افکار عمومی مردم جهان و جنبش بين المللی برای صلح
جنگی که مستقيما در همسايگی ما و عليه . اجتناب از تحميل جنگ ديگری بر مردم عراق و ديگر ملل منطقه هستيم

 .منافع ملی مردم کشور ما در تدارک است
 که همگام با تمام نيروهای مترقی در سراسر جهان، جنبش يمو آزاديخواه دعوت می کن دوست ز همه ايرانيان صلح اما

  ْآن و طنين که هر روز گسترده تر می شود و صدای آن در اقصی نقاط جهان می پيچد  یجنبش. صلح را تقويت کنند
 .مشکل مواجه ساخته استتاکنون نيز جنگ افروزان را در اجرای نقشه های شوم شان با 

 .  در اين جنبش به مقابله با جنگ برخيزيم فعال با شرکت 
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