
  
  

  سارا نيکو
  

  گزارشی از تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن
  

 
 
 نزدیک به شرکت ی با، شهر واشنگتن شاهد تظاهرات پر شکوه2007 انويه ژبيست و هفتمروز شنبه  رد

مردمی که به خيابانها  آمده بودند تا صدای اعتراض خود را نسبت به .  مريکا بودآنفر از مردم  نيم ميليون
  .عراق را به گوش همگان برسانند به خصوص سياست تجاوزگرانه اش در دولت بوش ارتجاعیسياستهای 

دانشجویان ، تشکالت زنان ، فعالين سازمانهای کمونيستی و سوسياليستی ، چهره های هنری و خانواده 
 گنگره امريکا جمع  ساختماناز اقشار و طبقات مختلف جامعه در مقابل، های سربازان کشته شده در جنگ 

شده بودند تا ضمن اعتراض به برنامه جدید دولت بوش مبنی بر فرستادن بيست و یک هزار نيروی نظامی 
نقطه مشترک همه تظاهرکنندگان  . خواهان خروج فوری ارتش امريکا از عراق بشوند، جدید به عراق 

   . بود اعتراض به سياست های خارجی دولت آمریکا و محکوم کردن جنگ در عراق
  

اما در صفوف متشکل  که غالبا از راه های  دور ی بود حضور دانشجویان نکات برجسته اين تظاهرات يکی از
 در جريان راهپيمائی به راحتی می شد پرچم ها و شعار های  . بودندآمدهدر این تظاهرات برای شرکت 

" عه دمکراتيکدانشجویان برای جام "،" سازمان دمکراتيک دانشجویان "گروه های دانشجوئی از جمله 
  های  جنبش گستردگی آنان ضمن این که بر عدم بسياری از  .را مشاهد کرد" جنبش جوانان کمونيست"و
 جنبش ها به ضرورت باز سازی و شکل گيری ها اذعان داشتند  ولی به درستی  در دانشگاه "ضد جنگ"

 21دانشجوی .  ندمی کردد تاکي 70 و 60 دوران جنگ ویتنام  در دهه  در "ضد جنگ" جنبش چونهم یی 
 تظاهرات شرکت کرده بود می گفت ساله ای که از دانشگاه  کلمبيا به همراه  سایر دوستانش در این

مت مردم  شکل می ودر مقابل آن مقا، وقتی که نابرابری ها تا به این حد گسترده می شوند هميشه "
  ولی منطقی است که بدانيم  این ست که این مقاومت ها یک روزه شکل نمی گيرندادرست  . گيرد

مينه هر چه بيشتر فعال شدن مردم را زمقاومت ها بوجود خواهند آمد و کارهایی که ما اکنون می  کنيم 
  ."  بوجود می آورند

  
سربازی که قرار است به علت عدم شرکت در جنگ در دادگاه نظامی " ارن واتادا"دانشجویان با افتخار از 
 با تشویق دانشجویانی روبرو ای سخنرانی حضور يافتبر" ارن"ردند و زمانی که پدر محاکمه شود یاد ميک



در  فعالتر شدن جو جنبش " ارن" و به نظر ميرسد که مبارزه قهرمان واقعی می ناميدنديک را " رنا"شد که 
  .دانشجویی ضد جنگ در بين دانشجویان بسيار تاثير گزار بوده است

  
 "ضد شورش" پليس نيرویوسيع با وجود حضور 

 نفر از 300که تماما در حال آماده باش بودند ، 
به " جنگ بس است " با شعار فعالين ضد جنگ 

سمت زمين داخل کنگره ، محوطه ای که از قبل 
  وارد شدند وبا وجود توسط پليس بسته شده بود

 در آنجا دود نيم ساعت حتوانستندیورش پليس 
ن جمع نيز حصن ای بعد از پایان این ت .تحصن کنند

 تظاهراتی . ندپيوستکنندگان  تظاهرات  بقيه به
  اعتراضیهایطنين شعارکه برای ساعتها با 

 ادامه داشت و فرياد تظاهرو نواختن طبل مردم 
و بويژه گنگره ساختمان های اطراف کنندگان 
  .بود را به لرزه در آوردهامريکا 
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  آمريکا ، پارکی که تظاهرات از آنجامقابل کنگره 
محلی درست کرده بودند که می شد ،  شروع

عراق که پس جنگ   قربانيانتظاهرکنندگان به ياد
از اشغال کشورشان به وسيله ارتش امريکا  در 

 کفش  جفت، يکن کشور کشته شده اند آ
کوهی از کفش های  مشاهده  .گذاشته بودند

  ش از ششصد  بيکشته شدن  که سمبلرنگارنگ
 در طول عراقیعادی مردم نفر از  و پنجاه هزار

 بسيار تکان  تا به حال می باشد ،اشغال عراق 
 کفش های کودکانی که قربانی این  .دهنده بود

 که بر روی برخی شده اندجنگ امپریاليستی 
 ازآنها نام فرد کشته شده نيز نوشته شده بود

 به واقع  .را به خود جلب می کردهر عابری نظر
 قلبصحنه منهر انسان متعهدی با مشاهده اين 

ميشد و واقعيت از بين رفتن این همه انسان در 
ميشد  آنرا کامال ا دیگرفقط  یک خبر نبود  واین ج

     .حس کردبه عينه 
  

در قسمت دیگری ازاین تظاهرات عده ای با 
پوشيدن لباس های نارنجی و بسر کردن کيسه 

 اعترا ض خود را نسبت به هائی  به رنگ سياه ،
" گوانتانامو"شکنجه شدن  زندانيان اسير در 

نشان می دادند و خواهان آزادی این زندانيان 
اسيرکه در غير انسانی ترين شرايط نگهداری و 

    .شکنجه می شوند بودند

ی مثل یارها شع. بر خوردار بودند خوبی مبارزاتیدر این تظاهرات از محتوای  شعارها و پالکاردهابيشتر
جنگ راه حل "،  "نه به امپریاليسم"، " ماشين سرکوب و جنگ را در هم بشکنيم" ، "بوش را محاکمه کنيم"

   . بارها فرياد زده شدنداهراتظدر سراسر این ت " خاتمه دهيد جنگ رانيست ،
  

عاالن ايرانی بود که ف" دانشگاه ، نه ميدان جنگ" شرکت کننده در تظاهرات یکی از شعارهای دانشجویان
 آذر امسال در مقابل احمدی 16 دانشجویان مبارز ایران که در  در اين تظاهرات را  به یاد شعارشرکت کننده

می انداخت و نشان می داد که درد و مبارزه مشترکی همه مردم " دانشگاه پادگان نيست "نژاد فریاد  زدند 
  .پيوند می دهدبه هم جهان را 



  
با حمل شعار هایی هم شرکت کرده بودند که برخی از آنها  تعدادی از ایرانيان ،راضی در اين راهپيمائی اعت

   .را محکوم می کردندحمله احتمالی آمریکا به ایران  
  

و نمايشی از قدرت مردم مريکا بر عليه جنگ عراق آتظاهرات روز شنبه به عنوان صدای پر خروش مردم 
دون شک حرکتی بزرگ و موثر بود که نشان ميداد عليرغم ادعا نه دولت بوش بابرعليه سياستهای تجاوزگر

مريکا را آ دولت بوش چقدر سياستهای ضد مردمی اين دولت خشم و نفرت مردم یهای دستگاه تبليغات
  .برانگيخته است

  
ن در پايان اين گزارش با توجه به گفتگو هائی که با مردم شرکت کننده در اين راهپيمائی داشتم  تاکيد بر اي

نکته را ضروری ميدانم که از آنجا که متاسفانه ابعاد جنایات رژیم جمهوری اسالمی برای بسياری از نيروهای 
ای مترقی خارجی مترقی بين المللی هنوزکامال آشکار نشده و همين مسئله باعث  درک نادرست نبروه

وظيفه  ، می باشدی اسالمماهيت ارتجاعی و  وابسته به امپریاليسم جمهوری وعدم شناختشان از 
، و تماس با نيروهای مترقی وسيع تر در حرکتهای اعتراضی هر چه انقالبی به ما حکم ميکند که با شرکت 

 ياندارو دسته های گوناگون  بنياد گرا آنان را نسبت به ماهيت ضد مردمی جمهوری اسالمی ایران و
نشان دهيم که جمهوری اسالمی    و آگاه کنيم که جمهوری اسالمی آنها را تقويت می کند اسالمی

 رژیمی است که در عمل نشان داده که اتفاقاعليرغم ژست های ضد امپریاليستی که به خود می گيرد 
 اين وظيفه را باید  با  .می باشدابزاری در دست سرمایه جهانی وحافظ منافع امپریاليست ها در منطقه 

مريکا از يک سو و از آ سياستهای تجاوزگرانه  .پيش بردبه ن ت از مبارزات مردم ایراتمام توان در جهت حمای
 بيشتر برای  بوجود آوردن جو  هر چه نياز به تالشسوی ديگر تبليغات فريبکارانه جمهوری اسالمی  

را دو چندان ایرانی و بين المللی   و ضد ارتجاع همبستگی مبارزاتی در بين نيروهای ضد امپریاليست
 آزادی مردم ایران " ،" نه به امپرياليسم ، نه به جمهوری اسالمی" یی چون شعارشعارها   .ساخته است

زمينه و   در این "سرنگونی جمهوری اسالمی بدست مردم ایران"،  "  ميسر استفقط  به دست مردم ایران
  .  می توانند بسيار موثر باشندیتظاهراتدر چنين 
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