
 هم میهنان گرامی
 مردم صلح دوست و آزاده جهان

اکنون بیش از ده روز است که . بار دیگر آتش خانمانسوز جنگ در منطقه خاور میانه شعله ور شده است 
 مردم ستم دیده لبنان و فلسطین زیر شدیدترین حمالت هوایی ارتش اسرائیل، در بیم و اضطراب به سر 

شته ها، زخمی ها و آوارگان افزوده می شود و این در حالی است که بر اثر روز به روز بر تعداد ک. می برند
پافشاری دولت اسرائیل بر مواضع قلدرمنشانه خود و حمایت دولت های امریکا و انگلیس از آن، تالش 
های نیروهای مترقی و سازمان ها و نهادهای بین المللی طرفدار صلح برای توقف این جنگ نفرت انگیز 

 .انده استناکام م
خاورمیانه ای که چون بشکه ای باروت آماده . اکنون جهانیان با چشمانی نگران به خاورمیانه می نگرند 

انفجار است و هرآینه بیم آن می رود که با گسترش جنگ به دیگر کشورهای منطقه، جهان را با فاجعه ای 
ن پوشیده نیست که مسئولیت اصلی بحران بر روشنفکران و آزادی خواهان جها. جبران ناپذیر رو به رو سازد

ن، بر عهده ین تا لبنان، از عراق تا افغانستاهای فزاینده سیاسی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه، از فلسط
 .دولت های سلطه گر و امپریالیستی ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و متحدان آن ها می باشد

 به خوبی می دانند که حکام آمریکا و انگلیس که نمایندگان وجدان های بیدار و آگاه در سراسر جهان 
اری جهانی هستند به رغم شعارهای فریبنده ای که سر می دهند، در منطقه خاور راست ترین جناح سرمایه د

میانه، تنها به فکر منافع استراتژیک خود و تسلط بر منابع نفتی این منطقه اند و برای دستیابی به اهداف 
 ردم خویش، از به راه انداختن حمام خون، تشدید منازعات قومی و مذهبی و کشته شدن هزاران نفر از م

 .بی دفاع، ابایی ندارند
از سوی دیگر، نیروها و دولت هایی در منطقه نیز با سرکوب آزادی های سیاسی و حقوق فردی و    

اجتماعی و اعمال خشن ترین سرکوب ها علیه روشنفکران و آزادیخواهان و گسترش فقر و بی عدالتی و 
نه نولیبرالی در میان بخش هایی از مردم این ایجاد زمینه برای واپسگرایی یا پذیرش شعارهای فریبکارا

 .کشورها، زمینه حضور نیروهای امپریالیستی در منطقه را فراهم می کنند
این نیروها و دولت ها همچنین با ایجاد اخالل در روند صلح و با تفرقه افکنی ها و برخوردهای  

 . و عدالت و صلح می شوندنامسئوالنه مانع تحقق اراده مردم خاورمیانه در برقراری دمکراسی
ما امضاء کنندگان این بیانیه، ضمن ابراز انزجار از جنگ افروزان و درخواست توقف بی قید و شرط این  

 :جنگ نفرت انگیز، هم صدا با همه آزادی خواهان و مردم صلح دوست جهان فریاد می زنیم
 جهان به صلح و آرامش نیاز دارد
 ما به صلح و آرامش نیاز داریم
 آتش جنگ را خاموش کنید
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