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 ٢٠١٧ جوالی ٣٠

 

 !ديده درائی دولت ھای امپرياليستی از حد گذشته است
و ) CSU(،) SPD (،(CDU)طبق گزارشات رسانه ھای خبری و صوتی رئيس جمھور المان و رؤسای احزاب 

به اصطالح با  يکی را" انخرجب طيب اردو"ور ترکيه نمايندۀ چپ جناح مخالف در پارلمان ھمۀ آنھا رئيس جمھ

که در  آنھا وی را نسبت به سياست داخلی. زبان زور و ديگری با زبان دپلوماسی مورد انتقادات شديد قرار داده اند

ات انتخاباتی را با ھزينۀ مردم ترکيه انجام داده است و ھمچنين پيش گرفته است، متھم کرده اند که وی مخارج تبليغ

آزادی بيان به خصوص که آزادی بيان ژورناليستھا  و خبرنگاران  کشور ھای غربی را سلب و آنھا را تحت 

  . زندانی کردن افراد دريغ نمی ورزد کنترول قرار داده و ھم از

 مناقشه با برلين يکايک انتقادات در سياست خود را رد کرده در نزاع و" انخرجب طيب اردو"رئيس جمھور ترکيه 

ھيچ کسی ." ترکيه کشوريست دموکرات، مبتنی بر قوانين اجتماعی: "بول گفتنستاوی به روز يکشنبه در . است

فتنه "تا عليه " ترکيه آنچه در توان و قدرت دارد، خواھد کرد." حق ندارد، در قضايای داخلی ترکيه دخالت نمايد

 . در کشورش پيش برود" گری

که به موضوع مدنظرم بپردازم بايد بگويم که انتقاد از سياست ھای تجاوزگرانۀ  خوانندگان نھايت عزيز قبل از اين

و رژيمش نمی باشد، بلکه اساس مسأله اين است که به بھانه ھای ساخت " انخارو"امپرياليستھا به معنای دفاع از 

" سر يک کرباس"نبايد باور داشت، چون به اصطالح ما افغانھا ھمه از " انخدوار"دولت المان نسبت به شخص 

لذا از يک جانب ھيچ يک از سياستمدارن غرب نبايد به خود حق بدھند تا رژيم ھای دکتاتوری مانند رژيم . اند

ی بيان و باعث خود به حد کافی باعث سلب آزادآنھا را مورد انتقاد و تاخت و تاز قرار بدھند، چون " اردوخان"

ی چنانچه نتايج.  شده ومی شوند و چه ھم خارج از آندر تظاھراتچه  حق خلق ھا ه مقاومت و مبارزات برکوبس

ه دست آوردند، جز در شھر ھامبورگ ب " G20" را که تظاھرکنندکان به خاطر اجالس سران دولتھای امپرياليستی 

به قرار . از جانب پوليس و نيروھای امنيتی نبوده استا آنھو زندانی کردن  خشونت کيه برت ممانعت، تھاجم،

 را به تصويب رسانيدند که پوليس تی المان در شھر مونشن قانونیدر شورای ايالاواخر اين گزارش رسانه ھا در

تصويب اين قانون از . دنگھدار در زندانرا برای زمان نامحدود " خطرناک"المان از ماه اگست می تواند افراد 
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 می اندازد که در آنجا ھم زندانيان ساليان متماديست که بدون "گوانتانامو"نب دولت المان، انسان را به فکر زندان جا

درکشوری که داد از : راحت بايد گفتصبه پس .  محبوس ھستند ایه ھيچ محکم دائر کردناثبات جرم و بدون

چه تفاوتی می تواند ميان سياست داخلی المان پس آيا  .شرم آور استتصويب اين قانون  می زنند، "حکومت قانون"

که خود کرامت و ارزشھای   اين اما،باشد که آنھا وی را مورد انتقاد قرار می دھند" اردوخان"و سياست داخلی 

در سياست " اردوخان"از جانب ديگر ھيچ جای شکی نيست که . انسانی را زير پا می کنند، نبايد متھم شناخته شوند

خصی است ديکتاتور، خود خواه و معتاد قدرت و درسياست خارجی مانند سياستمداران کشورھای داخلی ترکيه ش

امپرياليستی انسانيست که به خاطر اميال و منافع خود از ھيچ نوع ھمکاری، جنايت و سرکوب دوش به دوش 

گاه با دولت ديگری جنايات را وی گاه در تبانی با يک دولت امپرياليستی و . امپرياليستھا عليه خلقھا دريغ نمی ورزد

  .پيشه می کند

را خوب می داند که دستگاه استخباراتی المان به   ايناردوخان، برلين و انقره ھمکاريھای مشترک ميان   با وجود

ت المان در امر دول. مثابۀ پيشقراول و خط دھندۀ تمام نيرو ھای ناتو، با دستگاه جاسوسی به نفع غرب مجھز است

امروز . کشورھای جھان فعاليت دارند جاسوسی پيشگام است و نھاد ھای استخباراتی المان امروز دراکثر

، چه از طريق خبرنگاران و ژورناليستھای خود و چه ھم از طريق ستااستخبارات المان  در کشور ترکيه فعال 

ت المان و استخبارات آن از ساليان متمادی به جاسوسی و پس گفته می توانيم که دول. افراد امنيتی در لباس ملکی

ختگی دولت المان در اين يلگام گسبا درک  اردوخان لذا ،در سراسر جھان مصروف بوده و استکنترول مردم 

 اردوخاناعمالی را که . در صدد است تا با کنترول و برخورد شديد موقعيت خود را حفظ و استحکام ببخشد ،زمينه

ھد متضمن موجوديت رژيم وی که دولتھای غربی به خصوص دولت المان با درنظر داشت سياست ھای انجام می د

می خواھد تا در آنجا ھم اختالل، دگرگونی و نا آرامی ھا " ل می زند و گاه به ميخعنبه "اه خارجی دوگانۀ وی که گ

  .را باعث شود

ترکيه به حيث دولت  به ٢٠٢٠بايد تا سال  رد يورو را میاتحاديۀ اروپا حدود چھار ميليا: طبق گزارشات رسانه ھا

کانديد شرکت در اتحاديۀ اروپا بپردازد و حاال سياستمداران المان مطالبه نموده اند تا پرداخت اين مبلغ به خاطر 

ھمچنان رؤسای .  نسبت به اتھامات سران دولت المان نموده است، متوقف گردداردوخانموقفگيری قاطعی که 

ًرا اکيدا واجب و ضروری ناميده اند، لذا از المان  المان رفتار انقره را غير قابل پذيرش و اقدامات دولت احزاب

  . از روش امتحان به روش عمل اقدام نمايداردوخاندولت المان خواسته اند تا در مقابل رژيم 

اضر است تا فروش و صدور ال برانگيز است، آيا دولت المان حؤ مگر مطالبات سران احزاب از دولت المان س

 قطع کند و منافع خود را از دست بدھد؟ المان از ساليان شتسليحات نظامی به ترکيه را به حيث متحد جنگ و جنايت

گاه به بھانۀ کانديد شرکت در اتحاديۀ اروپا و گاه به . زياد است که دولت ترکيه را حمايت نظامی و اقتصادی می کند

تحت ھر اسم و رسمی که است از کمک ھای نظامی و اقتصادی و فروش سالح نسبت خالصه . بھانه ھای ديگری

  . دريغ نمی ورزداردوخانبه رژيم 

کتاتور است در داخل يوی اگر د. ھيچ جای شکی نيست   ديکتاتور و جنايتکار ناميده می شوداردوخانکه در اين 

که جنايات  در حالی. مپرياليستی استاری با کشور ھای اکشور خود ترکيه است و اگر جنايتکار است فقط در ھمک

ھای امپرياليستی ھر روز و ھر لحظه کشور. کتاتورھا در جھان استياز ددولت ھای امپرياليستی به مراتب بيشتر 

ديگر را  گاه حاضر نيستند تا يک خلقھا را به خاک و خون می کشانند و کشور ھا را دگرگون می کنند، مگر ھيچ
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 را به جناياتی امريکاآيا دولت و يا احزاب سياسی المان جرأت دارند که دولت . ر کنندمتھم به جنايات و کشت و کشتا

  که در جھان مرتکب شده و می شود، انتقاد و محکوم  کنند؟

 مرتبه ٢٢٠ سال ٢٤١به حيث يک کشور پايه گذاری شده است، مگر در ظرف قبل  سال ٢٤١ امريکا اياالت متحدۀ 

در صورتی که سياست خارجی جنايتکارانه و . وز در جھان را مرتکب شده استجنگھای خانمانس ودر جنگ بوده

 همگر ب. دولتھای امپرياليستی مورد انتقاد قرار بگيرد، دخالت در امور کشورھای شان قلمداد می گردده گرانۀ مداخل

صورت عدم اطاعت و ھا مورد انتقاد قرار بدھند بلکه در نته ھا را نه خود اجازه می دھند تا ديکتاتورآنھا ب، عکس

يکی ازخشم آفريننده . کنند  نيست و نابودینھا را به شکل فجيحسرکشی از برآورده ساختن اميال و منافع شان، آ

ترين جنايات آنھا به قتل رساندن قذافی و صدام حسين و امثال اينھاست که در تاريخ بشريت کمتر ولی در تاريخ 

  .کشور ھای تجاوزگر به کرات ديده شده است

  

 


