
ما از دولت ايالت متحده مي خواهيم تا به جنگ در افغانستان و پاكستان پايان دهد
۲۰۰۹انجمن صلح و دموكراسي  اكتبر 

 (متن حاضر، چكيده ي اعلميه كاملي است كه مي توانيد از طريق سايت ذيل به آن دسترسي پيدا
)http://www.cpdweb.org/stmts/1014/stmt.shtmlكنيد:( 

 هم اكنون زمان برگرداندن روند گسترش جنگ هاي ايالت متحده در افغانستان و پاكستان است؛ زماني
 كه روشن سخن گفتن و شفافيت سازي مي تواند سبب تغيير شود. بدين وسيله ما با قاطعيت اعلم مي كنيم

 كه مخالف گسترش جنگ در منطقه و خاستار خروج كامل تمامي نيروهاي ايالت متحده و ناتو از
 افغانستان و پاكستان هستيم. همچنين اعلم مي داريم كه بايد به حمله هاي هواپيماهاي بدون سرنشين در

هر دو كشور پايان داده شود.

 نفر آن را نيروهاي آمريكايي تشكيل مي دهند، در ۶۸۰۰۰ نيروي ناتو كه ۱۰۸۰۰۰در حال حاضر، 
 افغانستان حضور دارند. از منظر سرخوردگي آمريكايي ها در جنگ، رئيس جمهور اوباما مي توانست

 تصميم بر عدم گسترش جنگ را اتخاذ كند. اما با وجود كاهش نظاميان، اشغال غيرقانوني مي تواند سبب
 ضربه زدن به زندگي مردم شده و طالبان و القاعده را قوي تر كند. انتخابات تقلبي رياست جمهوري در

افغانستان نيز اعتبار هر چند ناچيزn محلي و بين المللي رژيم فاسد كرزاي را از بين برده است.

 ترس از صدمات پراكنده به ارتش آمريكا سبب شده تا آنها از حملت هوايي سنگين استفاده كنند و اين
 سبب مرگ افراد غيرنظامي بي پناه را در پي داشته است. غير از انهدام شبكه هاي تروريستي، اين

 حملت هوايي، تنها دشمني عموم مردم را نسبت به جنگ ايالت متحده و ناتو، عميق تر كرده و سبب
 مي شوند تا مردم افغانستان و پاكستان بيشتر به طرف طالبان كشيده شوند. پيش از اين نيز، يك چهارم

مردم افغانستان معتقد بودند كه حملت به نيروهاي آمريكايي و ناتو، توجيه پذير است.

 به دليل كشتار معمول غيرنظاميان و علوه بر آن، حمايت طولني مدت واشنگتن از ديكتاتور مشرف، هم
 اكنون، افكار عمومي پاكستان، ايالت متحده را حتي نسبت به هند كه دشمن ديرينه ي پاكستان مي باشد،

تهديد شماره ي يك خود به حساب مي آورند.

 رفتارهاي ايالت متحده در افغانستان و پاكستان درحالي صورت مي پذيرد كه سيستم نظامي ايالت متحده
  ميليارد دلر در سال كه۶۰۰ كشور جهان به صورت پراكنده وجود دارد. ارتش آمريكا بيش از ۴۶در

 معادل كل هزينه ي مشابه در ديگر كشورهاي جهان است، داراي مخارج نظامي است. اين رفتارها
 بخشي از تلش هاي جهاني براي حمايت از قدرت استراتژيك ايالت متحده مي باشد، به ويژه اينكه

  پايگاه۱۹تا كنون، ايالت متحده  ۲۰۰۱روسيه و چين نيز به دنبال نفوذ در منطقه مي باشند. از سال 
جديد در افغانستان و كشورهاي همسايه تأسيس كرده است.

 ساليان درازي است كه مردم افغانستان، جنگ و فلكت را تحمل كرده اند. با خروج طالبان از قدرت،
 بسياري احساس كردند كه آزادي وجود خواهد داشت اما زود معلوم شد كه يك عده مزدور جاي قبلي ها
 را گرفته اند: فرماندهان جنگي و تاجران مواد مخدر كه از متحدين شمال و اشغالگران آمريكايي و ناتو

.بودند

 زن ستيزي طالبان تبهكارانه و هولناك بود اما وضعيت زنان همچنان ناگوار باقي ماند. با آنكه بخش
  و تعداد معدودي از زنان براي پارلمان، به دبستان رفتند۲۰۰۱اعظمي از دختران افغاني، پس از سال 



 انتخاب شدند، اكثريت قريب به اتفاق زنان در خانه محبوس شده يا ناتوان از كار هستند و يا مي ترسند به
 مدرسه بروند و به زور ازدواج كنند، در حالي كه هنوز سن كمي دارند. قربانيان بدرفتاري و تجاوز [به

زنان] با نظام قضايي مواجه هستند كه بيشتر با بنياد گرايان احاطه شده است. 

 افغانستان يكي از فقيرترين كشورها باقي مانده است و ايالت متحده، براي كاهش اين فقر هولناك، تقريبا
 هيچ اقدامي نكرده است؛ در واقع، اين مسئله بر تهديد هميشگي خشونت نظامي افزوده و طالبان را قوي
 تر مي كند. و در حاليكه اكثريت مردم پاكستان با طالبان مخالفند، شرايط فعلي آنها را كمك مي كند تا با

 قدرت بيشتري رشد كنند. بسياري از افراد فقير در شرايط نزديك به فئودالي زندگي مي كنند. براي مثال،
 در دره ي سوات، طالبان توانسته اند از نارضايتي مستأجران زمين هاي روستايي براي اهداف ارتجاعي

خود بهره ببرند. 

 در صورتي كه مردم افغانستان و پاكستان فرصتي براي غلبه بر بنيادگرايي، مبارزه با زن ستيزي و
 ايجاد يك دموكراسي واقعي، پيدا كنند، ايالت متحده مي تواند با توقف جنگ غيرانساني و غيرقابل

 پيروزي خود، به آنها كمك كند. نيروهاي آزادي خواه ممكن است ضعيف باشند اما آنها هرگز نمي توانند
 در وضعيتي كه ايالت متحده افغانستان را اشغال كرده و به پاكستان موشك ارسال مي كند و دولت هاي

فاسد را در هر دو كشور، حمايت مي كند، رشد كنند.

 خروج نيروها از افغانستان بدين معنا نيست كه ايالت متحده از تلش براي كمك به مردم افغانستان و
 دولت هاي همسايه بپرهيزد. واشنگتن بايد از مذاكرات منطقه اي و استقرار صلح پايدار بين هند و

پاكستان حمايت سياسي كند و كمك هاي انسان دوستانه در سطح وسيع ارائه دهد.

 پايان بخشيدن به دخالت نظامي ايالت متحده در افغانستان و پاكستان مي تواند سبب كاهش دشمني در
 ميان مسلمانان شده و تخم تروريسم را در منطقه از بين ببرد. همچنين، ايالت متحده بايد نيروهاي خود

 را از كل منطقه خارج ساخته و از حمايت كشورهاي خودكامه ي عربي دست بردارد و براي دولت
 فلسطيني حمايت واقعي نشان دهد. به منظور مخاطب قرار دادن بدبختي و نابرابري در افغانستان و

 پاكستان و بسياري از كشورهاي ديگر [منطقه]، ما نياز داريم تا ثروت عظيم كشور خود را از دست
 نظامي گري و سلطه طلبي خارج كنيم. ما امضاكنندگان اين اعلميه، خود را وقف كار و تلش براي اين

سياست جديد خارجي كرده ايم.  

براي افزودن نام خود به اين اعلميه به سايت زير مراجعه كنيد:
http://www.cpdweb.org/stmts/1014/stmt.shtml

http://www.cpdweb.org/stmts/1014/stmt.shtml


 این اعلمیه در آمریکا بوجود آ مده است و بیش از هزار و سیصد نفر ان را امضاء کردند از
 جمله؛ لزلی کاگن، هماهنگ کننده ملی پیشین اتحاد برای صلح و عدل؛ نوام چامسکی،

 جانتن دمی، فیلمساز؛ مانویل دوبوس، از بروکلن به طرفداری صلح؛ اریل دورفمن،
 نویسنده؛ مارتن دابرمن، استاد برجسته بازنشسته تاریخ؛ دانیال السبرگ، ،مامور پیشین

 ( را فاش کرد؛ ایرین گندزیر، از دانشگاه(  ارتش امريکا  دفاع امریکا که مدارک پانتگان 
 باستن؛ تام هیدن، کرس هدجس، داگ ایرلین، جرنالیست؛ دیو مارش، نویسنده و گوینده؛

 چارلت فیلیپس، از بروکلن به طرفداری صلح؛ پیتر روسبرگ، ماتیو روسچایلد، ويراستار مجله
 پراگراسیو؛ استفان شالوم، ویلیام پترسنن، از دانشگاه نیوجرسی؛ الیکس کیت شارمان،

 نویسنده؛ دیوید سوانسون، نویسنده کتاب اتمام رئيس جمهوری امپراطورى و تشکیل
سازمانهای نامبرده فقط.   اتحاديه کامل؛ امانیول والراستاین، دانشگاه یل؛ و کرنل وست

.برای شناسايى کردن ذکر شده است

انجمن صلح و دموكراسي:  آ درس

 نیویورک،آمریکا

۱۰۰۲۵نیویورک 
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