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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  ) پورشيمحموددرو(

  جھانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١١ نومبر ٢٧

  

  مي را درھم شکنراني اهي جنگ علۀتوطئ

 

  

  ميازمندي نیئ منطقه ی جنگھادجاي خود ھمواره به ای حل بحرانھای داران براهي سرماما

  

  راني به اینظامۀ  خطر حملراموني پراني داخل ای و فرھنگی مدن،ی اجتماع،یاسي کنشگران سهيانيب
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  د؟ي کشته گان چه کردلي  با خاست قتي آورند ؟  صلح اعتراف آشکار به حقی به صددر می جنگ را چه کسانريآژ

  

  ۀي ما ھنوز ساۀدرجامع. انسان از گذشته تاکنون با آن روبرو شده است است که یا دهي پدني ترنيمخوفتر  جنگ-١ 

 قرمز، یرھايھنوز خاطرات آژ. کند ی میني سنگانيراني ھا تن از ا ونيلي می ساله باعراق بر سر زندگ٨شوم جنگ 

 ی، فرزندان ب فرزندیشده، مادران ب  قطعیھا  دست و پا، نامی بیھا کري شبانه، پیھا ی نمور، خاموشیھا پناھگاه

 ذھن تک تک ما، ۀ در گوشه گوشگر،ي دھشتناک دري و کاشانه ودھھا تصوخانه ی آوارگان ب،ی و گرسنگیپدر، قحط

   .کند ی میني روزانه سنگیشگي ھمميشبانه و چه ھمچون ب  و چه کمرنگ ، چه ھمچون کابوسرنگ چه پر

 آن در یِ ري تصواني و بیوتري کامپی بازکي اند جنگ را به  کردهیسع  مسلطیھا  رسانهري در چند سال اخ-٢

 و کند، یبه چشمک زدن م ناتو شروعۀ شرفتي فوق پیماھايرادار ھواپۀ  قرمز از صفحۀ نقطکي. فروبکاھند ھا رسانه

اما . کنند ی مني ھا به مخاطبان خود تلق سانهھره  از جنگ است کیري تصونيا.  انفجار به ظاھر کوچککيسپس 

. ستي نمايقرمز در رادار ھواپۀ  نقطکي فقط داستان انفجار نجايقطعاً ا .ر و خون آلودتر است زشتاري بستيواقع

 که به اجبار در ی ا خسته  سربازاناي.  غذا در طرابلس نشسته باشندۀ سر سفردي است که شایا  خانوادهیِ نابود داستان

 کي اي خوانند و ی در آن درس میوگسالوي کودکان  کهی ا  مدرسهاي شوند، ی می در بغداد نگھداری مرکز نظامکي

 در آن ی که تا چند لحظه قبل زندگیگري دزي ھر چاي. … کابل ی ھا در محله  و رفت و آمدی پر از زندگیبازار محل

 ی جلوشهياز ھم تر  اني عردي را بافي کثتين واقعيا.  از خاکستر شده استی به تللياست و اکنون تبد  بودهیجار

   .مي کراھت جنگ را نشان داده باشتا. ميرار دھچشمان مخاطب ق

آمد، نه   ائتالف بر ضد عراق در ی جنگیھا توپۀ  از دھانینه د موکراس . مذ موم استی ا  جنگ به ھر بھانه-٣

 دوربرد یھا  موشککي با پی ناتو بر فراز طرابلس به پرواز در آمد، نه آزادیھا حقوق بشرنشسته در جنگنده

 چي عنوان و تحت ھچي ما به ھ، گذشته ی ھا  تجربهه با توجه بطي شرانيدر ا. ھا به ارمغان آمد ان افغی براکايمرا

 در سرتاسر جھان و یئ  شهي و رري فراگی جنبش اجتماعکي  کهیطيآن ھم در شرا. ميري پذ ی جنگ را نمیعنوان

 تا بار کي دموکراتري غیھا تي حاکمی است برایزي تنھا دست آویدخالت نظام . استاني در جررانيمنطقه و ا

 دتري به سرکوب ھرچه شدگري بار دط،ي اعالم کردِن شرا“یبحران” و با رندي بگی ماھجنگگل آلوِد   از آبگريد

افغانستان و عراق، ۀ  تجربني بساده یا سهيتنھا مقا. ھا بپردازند ھا و مطالبات به حق آن  و خواستی مردمیھا جنبش

  .کندي ما آشکار می را براتيواقع واندت یتونس و مصر مۀ با تجرب

 راني استوار بوده است که مردم درون ای اصل اساسني بر اري در چندسال اخراني جنبش مردم ای ذاتتي ماھ-۴

 خواھند ینم ھا آن .  کنندنيي مبارزه تعینيعۀ تا سرنوشت خودشان را با دستان خود و در صحن خواستار آن ھستند

 ھرگونه دخالت جهيدر نت. ردي بگميتصم  آنانیا آنان و به جی شان باشد و برا مي ق ی و خارجی قدرت داخلچيھ

و در ھر   که به ھر نامیتمام کسان.  قرار داردنيادي تضاد بندر تي ماھنياش با ا  ی خصوصاً از جنس نظامیخارج

 نخواھند داشت و یگاھي جانراي در کنارمردم اگري کف و سوت بکشند دکايمرا ناتو و یھا  بمب افکنی برایگاھيجا

 به ی قرمز جنگ را تنھا کسانیرھايآژ. مردم جدا گشته است  به آنان گفت خط شما از خِط منافعت به صراحديبا

 خود یرويو ن  و به توانشان یمبارزاتۀ  بعد از پروسران،ي که مردم ای ا ندهيدانند در آ  ی مکه آورند یصدا در م

 ی که به قدرت مردم براکنند ی مقبال از جنگ استیتنھا کسان. یآر.واھند داشت نخیگاھي جاچيخواھند ساخت، ھ

  . کنند ی مجو و جست یني خود را در بحران آفراتي ندارند و حیدي  امشي خوسرنوشت رييتغ
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گرا در   خواه و تحولی طلب، آزادصلح یھا  انسانیھا تي و حمای به طور قطع از ھمراھراني ھمه مردم اني با ا-۵

 خود را رانيمردم ا. کنند ی استقبال می عربیھا  و کشوراروپا یھا اباني گرفته تا ختيتاسر جھان از وال استرسر

  .کنند ی تالش م“گري دیجھان” ساختن ی که برادانند یا مي دنطلب ی و برابرخواه ی آزادمردم یھمراه و در کنار تمام

 یدار هي بر آتش آن از طرف نظام سرمادنياه انداختن جنگ ودم که رمي باورني بر اهياني بني کنندگان اء ما امضا-۶

.  استراني مردم الي و اصی فقط به ضرر جنبش اجتماعاش، یداخل اني متحده و حاماالتي ای به سرکردگیجھان

 یبرا  بھانهني نخواھد کرد، بلکه بھترفي را تضعھا یکتاتوري دۀي از آن نه تنھا پاحاصل یِ  بحرانطيجنگ و شرا

 وابسته و یروھاين دني به قدرت رسی برای بسترني و کنشگران آن و ھمچنی اجتماعیھا  جنبشنيسرکوب ا

  کنند یجو م و جست  خودرا در جنگ ، بحران وسرکوباتي حکه  استیکيردموکراتيغ

  

  : هياني بامضاکنندگان

، کمال )یاسيس فعال(اس آذرم وند  عبري، ام)روزنامه نگار (ی، رضا اسد آباد) و کارگردانسندهينو( آبساالنونسي

، )مترجم (یري اممي، مر)حقوق بشر فعال (یرقلي امري، ام)یفعال مدن (ی، مھرنوش اعتماد)اقتصاددان (یاطھار

 ی، الناز انصار)یفعال اجتماع (یانتصار، شھال )یاسيس فعال (یني، محمد ام)فعال حقوق زنان (یري امميمر

 ی، محمد جواد باستان)یروزنامه نگار و فعال مدن(کدري، سولماز ا)امه نگارروزن( اورنگداي، آ)روزنامه نگار(

 نيمي، س) و مترجمسندهينو(ري، منوچھر بص)يیفعال دانشجو (ی، عماد برقع)مترجم (ی، خسرو باقر)اقتصاد دان(ايک

م و روزنامه مترج(، بابک پاکزاد )یفعال مدن(یکمال ی بنمي، نس)پژوھشگر (ی کمالی بنند، سھ)شاعر (یبھبھان

، )یفعال اجتماع( پورخامنه اشاري، )یفعال اجتماع (زادي، محسن پر) و روزنامھنگارسندهينو( پاکزاد ی، ھاد)نگار

 لوندي جللي،اسماع) و شاعرسندهينو (ی جعفردي، حم) و مترجمسندهينو (ی رضا جباری، عل)یفعال مدن( تابشدهيھا

 حاللزاده نيدي، آ)۶٧ازمادران جان باختگان  (ی سمنانی نزھت حافظ،)سندهينو (یدي جمشمانهي، پ)یئفعال دانشجو(

، )یاسيفعال س( حسن زاده دي،سع)فعال حقوق کودک (یبي حبنوي، م)روزنامه نگار (یرابي خدي، ناھ)یئفعال دانشجو(

ر و ناش (یوي خدني، مھ)یفعال مدن(،مژگان حمزه لو )یئفعال دانشجو( حالج ديوح، )یفعال مدن (یني حسیاختا

، پروانه راد )یفعال اجتماع(، ترانه راد )یفعال اجتماع(، روزبه درنشان )نگار روزنامه(، مزدک دانشور )شاعر

فعال ( گلوي گیئرضا ، صادق)یفعال مدن (رازي شيی، کاوه رضا)اقتصاددان( دانا سي رئبرزي، فر)یاجتماع فعال(

، ) و مترجمسندهينو (یئ رجای،محمد عل)ینگفعال فرھ (ی، گلناز روح)پژوھشگر (ی، زھره روح)یئدانشجو

، کاوه سرمست )یفعال مدن (ی زندمي، مر)دان حقوق(، ناصرزرافشان )روزنامه نگار (ی قنواتی زارعرياردش

 ی، روح)مترجم (یني حسدي سرجوادي، م)عرشا (ی سلطاندي، سع)راستاريمترجم و و(، حسام سالمت)اقتصاددان(

فعال  (یرانيشم ، پروانه)روزنامه نگار(، فواد شمس )یفعال اجتماع (بي شک، صادق) و مترجمسندهينو(یعيشف

 اري، ماز)شاعر (ی صالحی علدي، س)پژوھشگر(ی بروجنی، خسرو صادق)یفعال اجتماع (رزادي شدي، سع)یاجتماع

 محمد دي، س)پژوھشگر و مترجم( صداقت زي، پرو)یمدن فعال (یاغ صبدي، وح)یفعال اجتماع (یصالح

 ی طاھری، مرتض)یفعال اجتماع (ی، کاظم طاھر)روزنامه نگار (یطاھر امکي، س)پژوھشگر ( یوصدرالغر

، )عکاس (یزي عزني، افش)یفعال مدن (نيزالدي عزشي، پو)یفعال فرھنگ (ی طاھری،مصطف)دان اقتصاد(

فعال  (اني، محمدغزنو)یاسيفعال س (یئ عموی، محمدعل)اقتصاد دان( عطاپوری عل،)یفعال اجتماع (یزياسرعزي

 وشاي، ن)خبرنگار( اصل یئ فداالدي، م)یمشاوراجتماع (ی، آزاده فرقان)یفعال کارگر (ی، کاظم فرج اللھ)یاجتماع

فعال ( کورس ايمي، ک)فعال حقوق زنان (اي کشاورزنني، نوش)یاسيفعال س(رزادهي، صادق فق)مدرس دانشگاه (یئفدا
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 ی،مھد)راستاريو( محبوب مي، مر)اقتصاددان(محمد مالجو ، )یفعال اجتماع (یاني بی،روزبه گرج)حقوق کودک

 یمي مقدم سلدي، فرش)نگار روزنامه (ی مرادراي، سم)یپژوھشگر اجتماع (ی مدندي، سع)یاسيفعال س (یمحمود

فعال حقوق  (ی مولودهي، وح)روزنامه نگار (یموسو مان، پژ)سندهينو (ی منجم عراقژهي، من)یپژوھشگر اجتماع(

 ی نوراي، ارش)یفعال مدن (ی نظر آھارواي، ش)فعال زنان (رحاجي مدي، ناھ)ناشر(یاني رعبدهللاي م، محترم)زنان

 یعل عقوبي ري، ام)یمدن فعال( فر ني، الھام ھوم)شاعر(، لعبت واال )یئفعال دانشجو (ماي نري، ام)یاجتماع فعال(

فعال ( پوروسفي، منور )یجتماعفعال ا(پور وسفي تي، عنا)یفعال اجتماع( پوروسفي، احمد )یدنفعال م(

  )یاجتماع

  ١٣٩٠م آبان ٢٩ ،کشنبهي

com.gmail@2011Antiwar  

  

  :يادداشت

و پخش آن از طرف پورتال، به ھيچ صورت نبايد به سطور باال بيفزائيم که نظر مطرح شده در بالفاصله جا دارد 

  . اھداف و خط مبارزاتی پورتال يک سان تلقی گردداکر بمعنای انطباق اين تف

 و چه به ھمان اندازه که ما مخالف جنگھای غير عادالنه و تجاوز گرانه ازنوع اشغال افغانستان، عراق وليبيا ھستيم

ب ھای وظيفۀ خود می دانيم تا عليه آن موضع گرفته نگذاريم تا امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء باز ھم تاال

خون ديگری به راه بيندازند، به ھمان اندازه و حتا بيشتر از آن طرفدار و حامی جنگھای عادالنه از قبيل جنگھای 

 و سوسياليستی بوده، نقش قھر انقالبی را در تکميل موفقانۀھمچو روند ھائی آزاديبخش و انقالبات ملی دموکراتيک

  .اجتناب ناپذير می دانيم

  با کمال محبت

  AA-AAپورتالادره 

  


