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  پاريسن المللىيكنفرانس ب
 !از جنگ قبل از اين که آغاز شود جلوگيری کنيد 

 
 عيسی صفا: گزارش گر 

 
اين کنفرانس در تاريخ دهم سپتامبر به دعوت    
گروه پارلمانی حزب کمونيست فرانسه در 
محل مجلس ملی فرانسه به مدت يک روز و با    
شرکت نمايندگان نهادهای صلح طلب آمريکا ،        

ان ، حزب  احيای کمونيستی ايتاليا ،         انگلست
حزب سوسياليسم دموکراتيک آلمان و   
نيروهای اپوزيسيون کمونيست و دموکراتيک 
و احزاب کرد عراقی وشخصيت های   

 .دانشگاهی فرانسه برگزار شد
 Sylviane Ainardiجلسه با سخنان خانم  
گروه کمونيستی  ( نماينده پارلمان اروپا   

به نظر وی دولت  .  کردشروع به کار ) پارلمان 
کنونی آمريکا با يکه تازی ، بی اعتناعی به        
نهادهای بين المللی ، افکار عمومی و متحدين        
اروپايي خود فضايي را باز کرده است که     
نيروهای مترقی می توانند مبارزات نوينی را 

 .پيش برده و اين فضا را اشغال کنند  
 مدير David Cortightسخنران بعدی آقای

ه تحقيقات بين المللی برای صلح در     موسس
وی اظهار داشت که استراتژی . آمريکا بود

آمريکا ، گسترش نظامی در همه جهان و به 
. ويژه در خاورميانه و خليج فارس است 

تدارک نظامی برای حمله به عراق انجام شده     
است و آمريکا تنها در تدارک سياسی حمله      

که توليد بمب اتمی توسط عراق . می باشد
عراق فاقد . بوش اعالم داشته بی پايه است 

ساختار صنعتی الزم برای توليد بمب اتمی می     
به دليل تحريم اقتصادی اين کشور . باشد

امکانات مالی برای واردکردن تسليحات نظامی       
دکترين جورج بوش در مورد . را نداشته است 

تهديد امنيت آمريکا به وسيله نيروهای خارجی 
تفاوتی با دکترين نازی ها      ) از جمله عراق ( 

ندارد که با همين سرپوش ، جنگ با ديگر        
در آمريکا مخالفت . کشورها را شروع کردند

وسيعی با جنگ طلبی بوش درحال شکل 
حتی بخش وسيعی از حزب . گرفتن است

جمهوری خواهان مخالف حمله به عراق می    
 .باشند

يکی از افشاگری های جالب سخنران اين بود   
در جريان جنگ ايران و : ان داشت که عنو

عراق شصت واحد اطالعاتی آمريکا به شکل  

روزمره با نيروهای نظامی عراق همکاری می      
 .کرده اند

 پروفسور Philip Colubسخنران بعدی آقای  
دانشگاه هشت پاريس و انستيتوی تحقيقات     

او طرح نمود که . اروپايي آمريکا و فرانسه بود
دهم سپتامبر تا کنون   سه گرايش بزرگ از ياز

در دستگاه قدرت آمريکا شکل گرفته است که   
البته ايجاد چنين گرايشاتی با زمينه های قبلی 

 :بوده است 
موضع يکه تازانه ی آمريکا در امور بين _ 

 المللی 
دولت آمريکا همه ی معاهده های بين المللی    
نظير ممنوعيت سالح های بيولوژيک ، دادگاه     

محاکمه جناياتکاران جنگی و    بين المللی برای  
دولت آمريکا فکر می کند که  . رد کرده است... 

. مسئوليتی در قبال روابط بين المللی ندارد 
تحريک احساسات ناسيوناليستی و استقالل  
آمريکا در مقابل بقيه جهان و ناديده گرفتن 

 شروع ١٩٤٥ساختار حقوق بين المللی که از  
بديل شده   شده بود به روش دائمی آمريکا ت

آمريکا در پی تغيير بنيادی نظم حقوقی . است
چنين گرايش هايي قبال هم وجود     . جهان است

داشت ولی در يک سال اخير چرخش بنيادی      
 .در روش آمريکا بوجود آمده است 

 نظامی گری_ 
گرايش نظامی گری قبل از يازدهم سپتامبر هم 
وجود داشت اما اين گرايش در يک سال اخير     

بودجه نظامی . سابقه ای يافته استابعاد بی 
آمريکا در پنج سال آينده صدوبيست ميليارد 

نظامی گری فضا با  . افزايش خواهد يافت
استفاده از تکنولوژی مدرن هم اکنون عملی     

هدف آمريکا برتری کامل نظامی و   . شده است
بسيج نظامی آمريکا هيچ     . تسلط بر جهان است 

در  . نداردرابطه ای با مبارزه با تروريسم 
بيست سال اخير تمام عمليات تروريستی با       
استفاده از سالح های ابتدايي انجام شده است    

برای نمونه در عمليات يازدهم سپتامبر از   . 
 .چاقو و تيغ موکت بر استفاده شده بود

زير پا گذاشتن دموکراسی ، حقوق بين    _ 
 المللی و آزادی های فردی 

قضايي موازيی  بعد از يازدهم سپتامبر ، نظام 
اين نظام تحت   . در آمريکا شکل گرفته است

. کنترل مستقيم پنتاگون و دادگاه نظامی است
متهمين از حق داشتن وکيل محروم اند و      
اکنون يک هزار و دويست نفر مخفيانه در 

به دليل سری   . زندان ها نگاه داشته می شوند   
بودن ، هيچ اطالعی درمورد اتهام آن ها وجود  

سترش فعاليت پليسی و نظامی برای  گ. ندارد
کنترل شهروندان ، تمرکز بی سابقه ی قدرت  
اجرايي و از ميدان خارج کردن قدرت قضايي   
و حذف جدايي قدرت ، دموکراسی در درون   

آيا آمريکا   . آمريکا را مورد تهديد قرار می دهد 
می تواند چنين روشی را ادامه دهد ؟ با توجه      

مريکا به نظام    به پيوستگی همه جانبه ی آ 
جهانی ، شيوه ي يکه تازانه دولت فعلی بوش     

مردم آمريکا اجازه ی   . تاب نخواهد آورد
. پايمال شدن حقوق فردی خود را نخواهند داد 

اما در مورد جنگ طلبی آمريکا ، آيا آمريکا      
سياست جنگ دائمی را دنبال خواهد کرد ؟ من       
چنين فکر نمی کنم مگر در صورت اقدامات 

 .تی جديد عليه آمريکاتروريس
کميته دموکراتيک  « سخنران بعدی نماينده  

بود که به طور کوتاه و مختصر اعالم » عراق 
کرد که ما اعتمادی به آمريکا نداريم و     
سرنوشت عراق بايد به وسيله مردم عراق    

ما مخالف حمله آمريکا به عراق    . تعيين شود
 .می باشيم

وان  نماينده ی حزب کمونيست عراق نيز عن
نمود که جنبش مردم منشا دموکراسی واقعی    

اپوزيسيون دموکراتيک . در عراق خواهد بود
مسئله کردستان بر پايه   . عراق بايد متحد شود

ما با ديکتاتوری   . فدراليسم بايد حل شود
. صدام و جهان خواری آمريکا مبارزه می کنيم   

آيا آمريکايي ها دموکراسی و حقوق بشر را به    
. آورد ؟ ما چنين توهمی نداريم  عراق خواهند 

ابعاد بحران عراق و حمله نظامی آمريکا فراتر    
بنابراين ما زير  . از مسئله درونی عراق است

ما نياز به همبستگی و  . فشار ويژه ای هستيم
 .حمايت بين المللی داريم 

مطالب مشابهی از جانب نماينده حزب  
 به نظر . دموکرات کردستان عراق بيان شد
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نماينده اين حزب ، حمله آمريکا به عراق  
تهديدی خواهد بود عليه کردها و اين که حزب   

طرح  . ما خواهان همکاری با آمريکا نمی باشد   
ما سيستم فدرال با حفظ تماميت ارضی عراق     

 .است
نماينده اتحاديه ميهنی کردستان عراق اما    
نظری کامال متفاوت با ديگر نيروهای   

اين نماينده با طرح  . تاپوزيسيون عراقی داش
اين سئوال ها مداخله آمريکا را اين گونه      

 :توجيه نمود
آيا سرنگونی رژيم صدام از درون ممکن است      

 .خير_ ؟ 
آيا سرنگونی رژيم صدام با کمک خارجی 

 . آری-ممکن است ؟  
 .آری_ آيا بايد از کمک خارجی استفاده کرد ؟   

 نظريات مشابهی در توجيه مداخله آمريکا از
طرف دو نماينده انستيتو کرد در فرانسه که   

 .توسط کردهای ترکيه اداره می شود بيان شد 
 

بعد از استراحت ، ادامه جلسه در بعداز ظهر با     
 .پيش رفت» چه بايد کرد ؟ « تيتر موضوعی 

 Jacquesنشست بعدازظهر با سخنان آقای     
Brunhes وزير سابق و  معاون فعلی گروه 

و جمهوری خواهان در  نمايندگان کمونيست  
وی با اشاره به مبارزه . مجلس شروع شد

پارلمانی عليه سياست جنگ طلبانه آمريکا ، بر       
اهميت مبارزه مردم عليه اين سياست تاکيد   

وی تاکيد داشت که مبارزه پارلمانی . کرد
درصورتی موثر خواهد بود که مبارزه مردم   

 .وسيع و پی گير باشد
  مسئول  Daniel Cireraسخنران بعدی  

. روابط بين المللی حزب کمونيست فرانسه بود
الف  : او عنوان داشت که با دو مسئله مواجهيم    

 کوتاه مدت به اين معنا که آمريکا قصد حمله    -
به عراق را دارد و بايد در مقابل آن سريعا       
واکنش نشان دادو جلسه فعلی را ما برای     

 در روزهای آينده . همين سريع تشکيل داده ايم
و برای دوره ی طوالنی با حوادثی بسيار    

ما در روزها و  . سنگين روبرو خواهيم بود
حتی ساعت های آينده نسبت به اين حوادث  

از مناسبات بين    . واکنش نشان خواهيم داد 
المللی خود برای بسيج افکار عمومی استفاده    

در چند روز آينده جشن اومانيته     . خواهيم کرد
ی بحث ، ارتباط و     محلی برا) ارگان حزب ( 

بايد دامنه   . هماهنگی در اين زمينه خواهد بود   
ی همبستگی و همکاری با نيروهای    

ما   . اپوزيسيون مترقی عراق را گسترش داد
مشغول مذاکره با احزاب و جريان های  

فرانسوی هستيم تا فعاليت های مشترک عليه   
 .تجاوز به عراق را سازمان دهيم

ت ايدئولوژيک  درازمدت که درواقع اهمي-ب  
دارد و آن عبارت از جهانی است که برايش       

برای ما به عنوان حزب    . مبارزه می کنيم
کمونيست فرانسه ، دموکراسی و آزادی در    

آمريکا در  . مرکز مسائل بين المللی قرار دارد   
جنگ مجدد با عراق از لحاظ بين المللی منزوی      

رابطه ی آمريکا با اروپا با يکه تازی . است
ما . مريکا زير عالمت سئوال رفته استهای آ

بايد آلترناتيو واقعی را برای جهان آينده مطرح   
 .کنيم

Franis Wurtz  نماينده چپ متحد در پارلمان  
عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ( اروپا 

سه عرصه برای مبارزه با هژمونی    ) فرانسه 
آمريکا و تغيير قوادر عرصه بين الملل  وجود   

 :دارد 
ريکا و نه اروپا بلوکی همگون نه آم -

يازدهم . بوش آمريکا نيست. نيستند
سپتامبر نشانه شکست شيوه ی اداره ی    

در . جهان بعد از دوران جنگ سرد است   
پارلمان اروپا نسبت به آمريکا قضای  
جديدی بوجود آمده که يکه تازی آمريکا  

در بيست و . را مورد سئوال قرار می دهد
مان اروپا بودم  سه سالی که من در پارل

هيچ گاه چنين جو بدبينی نسبت به آمريکا  
» محور شرارت « تز . وجود نداشته است

آن چنان کاريکاتوری از واقعيت بين 
المللی است که کسی آن را نمی تواند   

 .بپذيرد
 در يک سال اخير کشورهايي که     -

عربستان ،  ( تحت اتوريته آمريکا بودند 
 بوش فاصله از قدرت فعلی... ) پاکستان ، 

گرفته اند و عرصه ی نوينی برای مبارزه 
 .با هژمونی آمريکا باز شده است 

با روند جهانی شدن ، قدرت نظامی      -
يازدهم  . برای کنترل جهان کافی نيست   

. سپتامبر نمونه بارزی از آن است
آمريکايي ها خيلی قوی هستند ولی با    

قدرت آن ها موقتی . نقاط ضعف فراوان 
 .است
يانی  نشست به طرح مسئله نقش      بخشی پا

اروپا در جلوگيری از جنگ عليه عراق و 
در اين   . آلترناتيو امنيتی اختصاص يافته بود  

 مسئول بين المللی  Kate Hudsonبخش خانم  
 از انگلستان با    CNDمبارزه با خلع سالح اتمی  

مخالفت خود با  نظامی گری آمريکا و افشای     
عنوان   مبارزه ضد تروريستی آمريکا به 

سرپوش اين سياست تجاوزگرايانه بر اين نکته 
تروريسم جهانی ناشی از     : تاکيد نمود که  

تحريکات گذشته آمريکاست که نيروهای 
مذهبی ارتجاعی را عليه کمونيست ها و ميهن       

 .پرستان تغذيه و بسيج کرده بود
Fabio Amuto عضو کميته مرکزی حزب 

اروپا با   کمونيست فرانسه با انتقاد به همراهی   
آمريکا در سه جنگ عليه عراق ، يوگسالوی و   
افغانستان ، تالش برای اروپايي ديگر را  

اروپايي که بخشی از سيستم  . پيشنهاد کرد
دعوت به شرکت فعال در  . کنونی جهان نباشد 

تجمع اجتماعی جهانی که در فلورانس تشکيل 
به نظر  . خواهد شد از ديگر پيشنهادات وی بود   

زهای کنونی جهان به وسيله او تهديد مر
 .آمريکا در مرکز بحران جهانی قرار دارد

 Helmut Scholzمطالب مشابهی از سوی   
مسئول روابط بين الملل حزب سوسياليست   

وی عنوان نمود که . دموکراتيک آلمان بيان شد
ما بايد راه حل مقابله با جهانی شدن زير        

حمله مجدد به . رهبری آمريکا را جستجو کنيم
راق مقدمه تحميل هژمونی آمريکا به ع

 .جهانست
Daniel Durant   دبير کل جنبش صلح در  

فرانسه به عنوان آخرين سخنران ، مخالفت   
شديد جنبش صلح را با جنگ افروزی آمريکا   
بيان کرد و هشدار داد که آمريکا سعی می کند       
قبل از حمله افکار عمومی بين المللی را به  

 .دست آورد
بط خارجی سازمان اتحادفداييان   نماينده روا 

خلق در کشورفرانسه نيز در قسمت دوم 
در صورت : نشست به مطالب زير اشاره نمود    

حمله آمريکا به عراق ، ايران اولين کشوريست      
آمريکا . که مستقيما مورد تهديد قرار می گيرد
محور « ايران را در کنار کره شمالی و عراق   

ف اشغال    جنگ با هد  . ناميده است  » شرارت 
نظامی عراق توسط آمريکا و انگلستان تنش و     
تحريکات فوق العاده ای را در مرزهای ايران     

تهديدات بوش عليه ايران  . به دنبال خواهد آورد
نيز تاثيرات منفی در روندهای سياسی ايران به       

رژيم جمهوری اسالمی به  . جای خواهد نهاد
بهانه مداخله آمريکا جو سرکوب دگرانديشان    

 ايران را گسترش داده است و به بهانه     در
دشمن خارجی در تدارک اعالم وضعيت فوق    

آمريکايي ها در گذشته با  . العاده می باشد 
کودتا عليه دولت مصدق مسير جامعه ی ما در  

 دست يابی به دموکراسی
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