
جنگ آمريکا در عراق در واپسين روز سـال          
 به وقوع   ۱۳۸۲و همزمان با شروع بهار سال       

تالش های جنبـش ضـد جـنـگ و             .   پيوست
مخالفت مجامع بين المللی و بخش مهـمـی از         
دول اروپائی و در راس آن هـا فـرانسـه و              
آلمان نيز نتوانست مانعی در برابر تصـمـيـم          
کابينه جنگی رئيس جمهور بوش ايجاد کند و        
دولت آمريکا بی هيچ اعتنائی به مخالفت بيـن         
المللی  و با زيرپا نهادن تمامی ميـثـاق هـای             
بين المللی، ماشين جنگـی خـود را بـه راه               
انداخت تا ويرانه های باقی مانده از بمـبـاران      

 سال گذشته در عـراق را، بـازهـم             ۱۲های  
 . ويران تر کند و کشور عراق را تسخير نمايد

بهانه جنگ کشورگشايانه دولت آمريـکـا در         
عراق، سرپپچی عراق از اجرای قطعنامه های       

اما امروز ديگر بـر هـيـچ        .   سازمان ملل است  
کس پوشيده نيست که خود سازمان ملل هـم         
برای دولت فعلی آمريکا مـحـلـی از اعـراب             
ندارد و تنها زمانی قابل تـحـمـل اسـت کـه               
درخواست های دولت آمريکا را بدون چـون         
و چرا اجابت کند و به دستگاه مشـروعـيـت            
بخشيدن بر سلطه جوئی های جديد آمـريـکـا         

 . بدل گردد
اعزام صـد  .   آغاز جنگ چندان غيرمترقبه نبود 

ها هزار نيروی نظامی بـه خـاورمـيـانـه و               

 ۳ در  صفحه    

 نوروزتان  
  روزپي

 

 در آستانه بهاری ديگر
 و  با آرزوی سالی بهتر

استقرار يک زرادخانه عظيم جنگـی در خـلـيـج             
مـامـوريـت    .   فارس فقط برای ايجاد وحشت نبود   

اين نيروها با جنگ فعلی آغـاز شـده اسـت، و               
. مطمئنا با اتمام آن نيز به پايان نخواهد رسـيـد           

در پشت سر توجيهات دولت آمريکا بـرای رفـع      
شر صدام حسين، شر بزرگ تری نهفته است که        
برای پياده کردن آن استراتژ های کـاخ سـفـيـد             

هدف مـحـکـم      .   سال ها ست که نقشه کشيده اند      
. کردن حضور يک سويه آمريکا در منطقه اسـت        

جای پائی که به منزله پايگاه عمـلـيـاتـی ارتـش              
آمريکا عمل کند و تحـت نـظـارت يـک ژنـرال                

دمکراتـيـزه   "   رسالت" آمريکائی هم اداره شود تا      
کردن منطقه به شيوه آمريکائی ، با بمـبـاران و            
کشتار مردم بی گناه تکميل شود و هر کسی کـه           

با آمريکا نباشد و در        

 
 اين ، يکی از آن

 ! ست" اسکله ها "
 

 

۱۱ 

 
يكجانبه گرايي، نقض قوانين، 

 نظامي سازي درگيريها
 

 جهان از ديدگاه واشنگتن
 

 نوشته سامى ناير
 

 
۱۵ 

 

 متشکرم، 
 !رييس جمهور بوش

 
 

 پائولو کوئليو 
 

۱۸ 

 
 اطالعيه هاي سازمان

 
۱۹ 

 ۲در  صفحه   ادامه 

 در حاشيه سفر 
 هيات بازرسی حقوق بشر

  به ايران 
 

شرايط و حدود اختيارات هيات 
های تحقيق بين المللی در مورد 
نقض حقوق بشر را نهادهای بين 

المللی بايد تعيين کنند و نه دولت 
 های ناقض حقوق بشر 

 ۱۰در  صفحه   رضا اکرمی       

 

 انتخابات بی رمق شوراهای بی خاصيت 

 

 !از گرمي دوم خرداد تا سردي نهم اسفند
 

 ۶ در  صفحه    احمد آزاد           

   ۸در  صفحه   

 
 رای مردم و آينده ايران 

 

 ۴ در  صفحه   مسعود فتحى      

 

 توده ای کارگران ،  –          تشکل های مستقل صنفی 
 !پاسخ وضعيت آشفته جنبش کارگری است 

   ۱۴در  صفحه   

 جنگ آمريکا در عراق ،
 پيش درآمد سلطه جوئی های بيشتر

 ۱۳۸۱اســفــنــد مــاه       ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                 
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