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 پيکار برای صلح و محيط زيست
 – و از بين بردن تمام سالح ھای کشتار جمعی ئیرات آب و ھوايي تغروست،ه مھمترين مشکالتی که بشر با آن روب

از .  توسعه نيافته استء، بيولوژيکی و پيشگيری از ھر نوع ديگری ست که ھنوز در زمين و يا فضائیيمياکی، ئھسته 

داخت، اين  ان١٩۴۵ در سال جاپاناکی زی خود را بر روی شھرھای ھيروشيما و ناگااتوم بمب ھای امريکازمانی که 

 برای تمام زندگی بر روی زمين ئیرات آب و ھوايي حنبش صلح و ظھور و رشد آگاھی تھديد تغۀھا دلواپسی ھای اولي

  .بوده اند

 ۀ با زرادخانامريکاپس از پايان جنگ جھانی دوم، اتحاد جماھير شوروی، که در آن زمان تنھا کشور ديگری غير از 

طور يک جانبه متعھد شد که طرف اولی  نخواھد بود ه ين سالحھا اصرار ورزيد و بی بود، بارھا برای تخريب ائھسته 

  .که حمله را شروع کند

 حتی بيشتر سالح ھای مرگبار در ۀجايش، به توسعه  ب  حاضر به پيروی از اين تعھد نشدند وامريکاسياست گذاران 

  .ند تا ھمين کار را بکند و اتحاد جماھير شوروی را مجبور کرد مقادير بيشتر ادامه دادند 

. پايان يافته است» جنگ سرد« آن بوده است که امريکااز زمان سقوط کشورھای سوسياليستی اروپا، خط رسمی 

  .البته، ما اين ادعا را قبول نداريم

تخريب سوسياليسم واطاعت مطلق بشريت به نفع سود سرمايه داری فراملی در باالترين اولويت دستور کار 

  با اشغال نظامی شمال استراليا و ائتالف مشتاقان خود امريکاآسيای » محور «. باقی مانده استامريکاسم امپريالي

  . عليه چين با دستور کار سوسياليستی و دولت کمونيستی را ديده استامريکاتمرکز دشمنی 

  . جنگ و ويرانی به بار آورده استامريکا امپرياليسم ۀحرض و آز لجام گسيخت

 و در معرض   نيست که بمباران واشغال شده، سرنگون و فقير گشته، خصوصی شدهئیگفتن جزئيات کشورھاالزم به 

ی گرديده، متحمل تخصيص ديکته ھا، ئ و ھسته ئیيمياک قتلعام - تحريم و بايکوت قرار گرفته اند، و در سطح بين المللی 

  . در آمده اندامريکاشرکت ھای بزرگ چند مليتی محدوديت ھای مالی، اشغال نظامی گشته و به  تصاحب 

 و نفوذ ئیگروه ھای صلح ساکت نبوده اند، جنبش برای محيط زيست از نظر توانا. البته، مقاومت بوده و اکنون ھم ھست

  . طبقاتی مردمی، کار سازمانيافته عليه تضاد بنيادی سرمايه داری ادامه داردۀ مبارزۀدر حال رشد است؛ در ادام
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  :تأکيد کنيم امريکاجنبه ھای خاص سياست  مھم است که روی اين

   بنابراين، ادعا می کند که بر تمام جھان برتری دارد؛   اکنون تنھا ابرقدرت است وامريکاادعای تبليغ شده که * 

و امن جھت جھانی شدن مالی » شرايط«افزايش نيروھای نظامی و پراکندگی آنھا در سراسر جھان برای اطمينان * 

   جلوگيری نمايد؛امريکا ۀ؛  تا از ھرگونه قيام ھای مردمی عليه رژيم ھای مورد تأئيد يا تحميل شدامريکاصنعت 

  .کمونيسم/عزم خود برای ازبين بردن تمام بقايای سوسياليسم* 

ی ئجنگ ھسته » قيامت«ی تالفی جويانه از ئ، با قدرت ھسته ١٩٩١ش در سال تحاد جماھير شوروی تا سال تخريبا

 روسيه ھنوز باقيست، ھمراه با رشد نيروی غيرقابل توقف اقتصادی خلق چين، که ۀ تالفی جويانئیتوانا. جلوگيری نمود

  . موانعی  در برابر تھديدات وحشتناک امپرياليسم برای کل بشريت است

  . به عراق حاکی از گستاخی لجام گسيخته امپرياليسم بود٢٠٠٣ سال ۀحمل

  . در دراز مدت برای ھر وجودی که نشانی از حيات دارد خطرناک است امريکاامپرياليسم 

 ھماھنگ در با صداھای قوی و اقدامات توده ئی ده ھا ميليونی ئیبرای نيروھای صلح در ھمه جا، اتحاد، گردھما

  .     سراسر جھان برای محيط زيست، ھرگز تا به حال زمانی حياتی تر وجود نداشته است

.  و تداوم پيکار برای صلح استئیرات آب و ھوايي بشريت، ضرورت حياتی اقدام برای تغوظايف فوری کنونی

  . ضرورتی که ھرگز تا به حال به اين بزرگی نبوده است
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