ﻫﻤﮑــﺎری ﻣﺸﺘــﺮک ﺟﻨﺒــﺶ ﺻــﻠﺢ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲٣ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱۴ -۱٣٨۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۰
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ـ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
AG Friedensforschung
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
ﮐﺎﺳﻞ :ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ در اول
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرش ﻧﺎزی ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﺻﻠﺢ آﻟﻤﺎن در روز اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ روز ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ در آﻟﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  150ﺗﺠﻤﻊ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻟﻤﺎن دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض رو
ﺑﺮﺷﺪ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن.
روز اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﺳﻨﺘﺎ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و از آن زﻣﺎن اﯾﻦ روز ﺑﻌﻨﻮان روزﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روز ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
آﻟﻤﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ و آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎﺋﯽ را ) ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ،
ﺗﺤﺼﻦ و…( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻓﺮاﺧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ”:ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ! ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ! ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر!”.
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻮری ﺑﯿﺸﻤﺎری ازﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﯾﻦ روز اﺳﺖ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﺮوج ﻓﻮری ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد.
در ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﻠﺢ آﻟﻤﺎن داده ﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ”:ﺟﻨﮓ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ
و ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ” .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
اﻣﻀﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رد ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺪاﺋﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻠﺢ در اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل در ﺟﻬﺖ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﺪوز ،آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  4ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2009ﺑﻔﺮﻣﺎن ﯾﮏ اﻓﺴﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ دو ﺗﺎﻧﮑﺮ
ﻧﻔﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪوز ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺎران و
اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻫﺎ  140ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ

ﺷﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای از ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ روزآﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ :ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
آﻟﻤﺎن ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ﺟﻨﺎﯾﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ رود.
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .دوﻟﺖ
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎزان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ”.
در ﺗﺎرﯾﺦ  4ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﺷﻬﺮ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﻦ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﯾﺎدﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻨﺪوز ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﮐﺸﺘﺎر
ﮐﻨﺪوز آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ” ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺑﯿﻬﻮده در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ آﻟﻤﺎن ﺧﻄﺮ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮده
و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺨﺼﻮص در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﮏ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﺰار را از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون
آورد.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای “ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ” ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎه ﻣﻪ  2010اﺟﺮا ﮔﺮدد :ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده آزاد از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ از  250ﮐﻼﻫﮏ اﺗﻤﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اش ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وزﯾﺮ دﻓﺎع آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح اﺻﻼح رادﯾﮑﺎل در ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ارﺗﺶ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ” د گ ب” آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ”:ﻣﺎ از دوﻟﺖ و
اﺣﺰاب ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﺸﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ”.
ﺷﻮرای ﺻﻠﺢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺻﻠﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ رد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﺮه ای اﺷﮏ ﻧﻤﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻘﻮل اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ” د
گ ب ” دﯾﮕﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﻮﻧﯽ ﻓﻮرم ﭘﻮش ﻧﯿﺴﺖ”.
ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮاﺧﻮان  4ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺌﻮﻧﺎزی ﻫﺎ
در دورﺗﻤﻮﻧﺪ را ﺑﺮای ﯾﮏ روز “ﻣﻠﯽ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ” ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ از آﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرش
ﻧﺎزی ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ واری ﮐﻪ اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻣﺎرش ﻗﻬﻮه ای ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر

ﻧﺎزی ﻫﺎ اوج رﯾﺎﮐﺎری اﺳﺖ .آﻧﻬﻢ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻻﯾﻞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ .ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻫﺎی ﮔﻮل زﻧﻨﺪه و رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﻧﺪ.

