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  جنگ افزار برای جھان
 

 صدور ً دايما.ی المانی می کند آسای شرکت ھابمبجارت  تگزارش صدور تسليحات نظامی استناد به معامالت و

  .افزايش می يابدسالح ھای جنگی 

 

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit Peschmerga und ihren »G-3-

Sturmgewehren« (Irak, September 2016)  

عراق " (G-3تفنگ ھای تھاجمی  " با پيشمرگه و Ursula von der Leyen"  اوزوال فن دالين"وزير دفاع المان 

  Foto: Michael Kappeler/dpa -)٢٠١٦سپتمبر 

   

) ويژن" (گنف" به روز چھار شنبه در (IKRK)گزارش تکان دھنده ای را که ھيأت بررسی بين المللی سلب سرخ  

. می ساخت ً مجددا قساوت، بی رحمی و وحشيگری نمايش صحنه ھای جنگ را مشخص  و واضح کهارائه دادند

 کشته شدگان افراد ملکی ًاکثرا افراد ملکی در جنگ ھای داخلی به مراتب بيشتر کشته می شوند، به ھمين دليل تعداد
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طبق گزارشات . د است در سوريه زياAl-Rakka"  رقهال " در عراق و يا Mossulی مانند موصل  در شھرھائ

ًداده شده در زمينۀ افزايش تعداد زيادی کشته شدگان ملکی که عمدتا در ھنگام تھاجمات بر شبه نظاميان تروريست 

 که توسط حمالت ھوائی ائتالف نظامی اياالت متحده رھبری و ھدايت می شوند، به وقوع (IS)" حکومت اسالمی"

 حدود نصف مجموع کشته شدگان ٢٠١٥ و ٢٠١٠سرخ ميان سالھای ب يقرار گفتۀ ھيأت بررسی سل. می پيوندد

  .بوده استعراق و يمن ، جنگ  در سطح جھانی در کشور سوريه

راين  "مراکز تسليحاتیًدر خاور ميانه اخيرا توسط زرھپوش، توپ و مھمات تنھا برافروختن جنگ انسان کشی 

ھکلر " و يا تفنگھای تھاجمی از Krauss-Maffei Wegmann" کروس ـ مافای وگمن" و Rheinmetall" ميتال

مافيای مواد مخدر بين سالحھای المانی در سطح جھان چه . می شودنشعله ور Heckler und Koch "و کوخ

دولت المان به . ستندھ و چه ھم حاکمان مستبد و زورگوی افريقای شمالی، محبوب و پر طرفدار باشدامريکای التين 

 ديگر دوباره به طور رسمی تجارت و معامله با آالت و ابزار انسان کشی المان  موافقت روز چھار شنبه يک مرتبۀ

ھيأت کابينۀ المان گزارش صدور سالح را تأئيد کرد و تأکيد نمود که در . را مورد تأئيد قرار داده است کرده و آن

جنوری تا ماه اپريل مجوز برای چنانچه از ماه . سه ماه اول سال جاری کمتر به صادرات سالح موافقت  شده است

ليارد يورو ي م٣.٣که در جريان سال گذشته   در حالی. ليارد يورو داده شده استي م٢.٤٢صدور تسليحات به ميزان 

 .بوده است

  به طور واضح  بيشتر به اصطالح سالح جنگی خالص صادر شده نسبت به  سال ٢٠١٦بدون شک در سال 

ی اھميت که تفنگ ھای تھاجمی ناميده می شوند، به ھمين طور زرھپوش ھا با ھمچنين سالحھای سبک و ب. ٢٠١٥

صندوق شرکت ھای توليد کنندۀ  پرداخت پولی بهوسيلۀ  ٢٠١٦لولۀ دفاعی و سالحھای آتش افروز دستی در سال 

شتر از  ميليون بي١٥ ميليون يورو که حدود ٤٦.٩ارزش مجموع سالحھای مجوز و تأئيد شده به . المان بوده است

که  سالح ھای سبک زياد تر از ھر نوع سالحھای ديگر باعث کشتار ھر چه  در حالی.  بالغ شده است٢٠١٥سال 

در چھار ماه اول . بيشتر مردم می شود ، که حتا در صفحۀ انترنيتی وزارت امور خارجه ھم از آن ذکر شده است

 است، داشتهًه يک مرتبۀ ديگرشديدا افزايش   حجم انتقال سالحھای سبک بر اساس گزارش داده شد٢٠١٧سال 

 .  ميليون يورو در فاصلۀ زمانی سال گذشته بوده است٢٢.١به  ميليون يورو در سال گذشته ٤خالف مبلغ چنانچه 

ی انتقال داده می شوند که آن کشور ھاعضوء ئاز مدت ھا قبل بيشتر از نصف سالحھای توليد شده به کشور ھا

 ميليارد يورو به کشور ھای به ٣.٦٧ تسليحات نظامی به ارزش ٢٠١٦در سال . اتو نيستنداتحاديۀ اروپا و يا ن

طوری که . ًاصطالح جھان سوم صادر شده است که نسبت به سال گذشته تقريبا اضافه از دو برابربوده است

به در مقابل  به روز چھار شنTübingenينگين  ب در تو (IMI)از منبۀ معلوماتی نظامی گری " يورگن واگنر"

کشورھای به اصطالح جھان سوم از مدت ھا پيش به   صدور تسليحاتگسترش :  بيان کردjW" يونگی ولت"رسانۀ 

  .ھستۀ اساسی سياست خارجی المان را تشکيل می دھند

 ھم ناميده می شود، از آن زمان به Ertüchtigungsintiative" تقويت فعال"، که ٢٠١٢دوکتورين مرکل از سال  

در مناطق بحرانی با ابزار تسليحاتی مجھز کرده " کشور ھای شريک"ا  وی امکانات را آماده وميسر ساخته تبعد

به اين ترتيب شش کشوری که خريدارفوق العادۀ ابزار ھای جنگی المان ھستند که در چھار ماه اول سال . شوند

 الجزاير، مصر، (VAE)جاری درصدر فھرست مشتريان قرار داشتند، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی 

  . ور و کوريای جنوبی بوده اندسنگاپ
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امارات متحدۀ عربی حدود .  ميليون يورو سالح به دست آورده اند٤٨ًدر رياض حدودا به مبلغ " آل سعود"خاندان 

 ميليون يورو، با وجودی که ھردو کشور جنگھای خونينی را در يمن رھبری و ھدايت می کنند که کشته شدن ٨٠

 از حزب چپی ھا، عضوء انجمن دفاع در Alexander Neu"  الکساندر نوی". ھزاران تن را مطالبه کرده است

صدور سالح در :  تأکيد به اين کردjW" يونگی ولت"مجلس نمايندگان المان، به روز چھار شنبه در مقابل رسانۀ 

 .ير استيز است، به عنوان ھمپيمان و متحد توجيه ناپذگھنوز ھم شک براندر آنھا کشور ھائی که وضع حقوق بشر 

  .سازد باقی را يک قھرمان المان ديگران مرگ : دولت المان با سياست صدور سالح اطمينان حاصل می کند

  

  : افزوده

. مار منتشره نشان می دھد، دولت فاشيستی المان چھارمين صادر کنندۀ تسليحات نظامی در جھان استطوری که آ

ارھای جنگی که ھمه عليه خلقھای ستمديده و بی طوری که ديده می شود اين کشور با صدور مرگبارترين ابز

بضاعت در جھان مورد استفاده قرار می گيرند، فروش و صدور تسليحات جنگی را سال به سال توسعه و گسترش 

کشور ھای امپرياليستی از يک جانب مستقيم با تجاوزات به خصوص در کشور ھای به اصطالح عقب . می دھد

د، می کشند و نيست و نابود می کنند و خلقھا را عليه ھمديگر تحريک می نمايند و ننگھداشته شده جنگ می آفرين

باعث نفاق و ده ھا مصيبت ديگر می شوند و از جانب ديگر غير مستقيم با مداخالت در امور داخلی کشور ھا و با 

وانند به اقتصاد کشورھای حمايت از دولتھای خود فروخته وسرکوبگر خلقھا را به تباھی و نابودی می کشانند، تا بت

نيم  نظامی که پر منفعت ترين عايدات آنھا است، تخود استحکام ببخشند و مردم خود را که شايد بدون فروش تسليحا

 لذا به خاطر منافع خود و شکم نگھداشته و آنھا را از خيزش عليه نظامھای ھای ستمگرانۀ خودشان باز دارد

 که شده ولو به قيمت ميکيدن وريختن خون ميليون ھا انسان ديگر بايد شرکت خاموش نگھداشتن خلقھا به ھر قيمتی

  .ھای اسلحه سازی و ماشين جنايات و کشت و کشتار را فعال نگھدارند

اورزوال فن "امروز در رأس جناياتی که توسط نيروی نظامی المان در خاور ميانه، افريقا و آسيا صورت می گيرد، 

سی "اين خانم سياست مدار از حزب محافظه کار اتحاديۀ دموکرات .  استUrsula von der Leyen"  در الين

وی نخستين زن و به خصوص نخستين مادر است که در . و وزيردفاع  دولت فاشيستی  فدرال المان است" دی او

  .تاريخ المان و شايد ھم در تاريخ جھان اين سمت را به عھده گرفته است

صدراعظم المان به حيث وزير امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان " مرکل"ۀ اول وی داکتر طب است در کابين

ن جنايت در کشور ييعنی ماش به حيث وزير دفاع کشور متجاوز٢٠١٣يعنی ار سال " مرکل"بوده و در کابينۀ دوم 

   . می کندهالمان ايفای وظيف

قصی القلب ترين مادر ھا در يکی از می شود گفت ی را که انجام می دھد  خانم ھفت فرزند دارد ولی وظايفاين

مادری که وظيفه اش فروش و صدور تسليحات . جھان است، در صورتی که بتوان به وی کلمۀ مادر خطاب نمود

کشندۀ نظامی است، آيا برای يک مادرکه قلبش سرشار از مھر و محبت نسبت به فرزندانش است، چطور امکان 

 یی مادرانی که حاصل زندگانی آنھا رنج و ستم، غم و انده، گرسنگی، دربدرگرگوشه ھاد که بتواند باعث قتل جدار

 مانند ھفت فرزند اين خانم که دستش تا مرفق به خون کودکان یمگر فرزندان چنين مادران. ، شوداست یو بی خانمان

اين جنايتکاران به خاک و و جوانان خلقھای ستمکش آغشته است، حق زندگی کردن را ندارند که بايد با سالحھای 

در لحظاتی که از ديد يک مادر به فرزندان خود نگاه می " فن در الين"آيا خانم . خون بغلتند و نيست و نابود شوند

 که در افغانستان، عراق، ليبيا، سوريه، يمن، مالی، و ی به صد ھا فرزنده ایکند و آنھا را در آغوش می گيرد، لحظ
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يک مادر انسانی مپرياليستی المان کشته می شوند، فکر نمی کند؟ فکر می کنم که احساس توسط سالحھای کشور ا...

وی فقط پالن فروش سالح و صدور و گسترش ماشين جنگی کشور امپرياليستی المان . در وجود اين خانم مرده است

 . در جھان را در سر می پروراند و ھرگز نه احساس يک مادر را
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