
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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 
 Political  سياسی

  
  (dpa/jW)يونگه ولت

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
 ٢٠١٧ نومبر ٢٠

 

 ديکتاتور ھا به حيث مشتريان بزرگ

  دون داشتن حق دموکراتيک افزايش می يابدسھم صادرات سالحھای المان در کشور ھای ب

  
در " کروز مافای ويگمن " شرکت توليد سالح المان به نام در غرفۀ  IDEX در نمايشگاه سالح  ٢زرھپوش ليوپارت 

بر امنيت و حفاظت  بين المللی   بزرگترين نمايشگاهAbu Dhabi) IDEX" بیظابو" در ٢٠١٧وری سال رماه فب
 ) از مترجم .برگذار می گردد" ابوظبی" در خاور ميانه است که ھر دوسال در کشورھا و انتقال سالح

Foto: Jon Gambrell/AP/dpa 
 

سھم صادرات سالحھای المانی در کشور ھای خارج از اتحاديۀ اروپا ضمن ديگر ممالک دريافت کننده ديکتاتور ھای 

از جوابی که وزارت اقتصاد المان به .  می يابد مانند حکومت پادشاھی عربستان سعودی ھستند، افزايشیرک و واضح

 از حزب چپ ھا طوری فھميده می شود که در ربع سوم سال Stefan Liebich" شيتفن ليباس"شورا سؤال نمايندۀ 
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قسمت .  ميليارد يورو موافقت صورت گرفته است١.٢٧ًجاری پس از پرداخت فعلی صادرات سالح به ميزان حدودا 

 ميليارد يورو است بايد به کشور ھای انتقال داده شوند، که آنھا نه شامل اتحاديۀ اروپا ٨٧١حھا که  از انتقال سالیزياد

 به شمار ،) سترليا، سويساپان، نيوزيلند، آج (ھم سطح از قبيل ئیکشور ھااز جملۀ  نه ھمھستند و نه ھم عضو ناتو و

 ميليون يورو  ۴٨۵(سوم اندک يعنی به اصطالح ای در فاصلۀ زمانی سال گذشته ميزان صادرات در کشور ھ. می آيند

 .بوده است)  ميليارد١.١۴ًمجموع تقريبا از 

موافقت صدور سالح صورت گرفته بود، کشور با آن دريافت کنندۀ اصلی در کشور ھای سوم، که آخرين مرتبه 

 ميليون ٢٩٨، به ميزان  دولت المان نسبت به صادرات سالح نشان داده استی که چراغ سبزمبنی بر. است" مصر"

.  دارد ميليون يورو قرار١۴٨با " عربستان سعودی"در جايگاه دوم . سالح صادر شده استيورو به اين کشور عربی 

است " يمن"کشوره که از ديد ملل متحد به حيث حزب جنگ  در ع با صالحيت صدور حکم شريحکومت پادشاھی مطلقه

بار انسانی  سخت ناراحت کننده و مردم بی بضاعت کشور ھمسايه را با مسؤوليت  اوضاع فاجعه از و بخش زيادی 

دولت المان .  جايگاه سوم را اشغال کرده است٢٠١٧در ربع سوم سال " اسرائيل"کشور . خود حمل می کند، می باشد

سبز ھا حزب .  ميليون به کشور يھودی موافقت کرده است٨۴ًدر اين فاصلۀ زمانی صدور سالح را با ارزش حدودا 

 صورت گرفته بود، نظرات  خود را جھت محدود و محصور "Jamaikaجميکا" که جھت تشکيل ائتالف ه ایدرمباحث

 سياستمدار چپی به Liebich" شيليب. " به عربستان سعودیتوجهکردن سياست صدور سالح بيان کردند به خصوص با 

 پيشين را ھشدار داد که نبايد بشکنند Friedens- und Ökoparteiروز سه شنبه حزب صلح و حفاظت محيط زيست  

 که ی تغيير ندھد، دراختالفات و جنگ و جدالاز اساسدر صورتی که دولت المان سياست صدور سالح را ": وی افزود

  "در سراسر جھان رخ می دھد، خود را مجرم ومقصر به کشتار بی شمار مردم می کند

  

 : مترجمۀافزود

  !خوانندگان گرانقدر

 چپ و چه ھم سبز و سرخ ھر يک به نوبۀ خود تانديد، احزاب المان چه راست وکه شما ترجمه را از نظر گذشطوری 

 جز فريب و  خود به آن باورمند نيستند، نظراتی که جلب نمايند که اند تا اذھان عامه را به نظرات و پيشنھاداتیدر صدد

در گذشته و حال المان  ی که توسط فروش و صدور تسليحات نظامی جنايات عليهخود را خارج از سيستم دولتی و

سياسی المان زمانی که به قدرت رسيده قدرتمند احزاب ھر يک ازکه  در حالی. وانمود نمايندصورت گرفته و می گيرد، 

می کند و ھا دھن باز  ھيچ تغييری در سياست خارجی المان به وجود نياورده اند که امروز سياستمدار حزب چپ ،اند

 ھا به وجود آورده اند، )گرون( و )اف دی پ(، )سی دی اوـ سی اس او(که ائتالف از احزاب ينده را دولت چھار سال آ

  .مورد انتقاد قرار می دھد

 در تمام جناياتی که توسط فروش و صدور تسليحات نظامی در جھان رخ داده و می دھد  احزاب سياسی در المان ۀ ھم

 نسبت به فروش و صدور اساسیسياستمدار چپی می افزايد در صورتی که دولت المان تغييری . دمحکوم و مقصر ان

آيا اين سياستمدار .  که در جھان رخ می دھد خود مقصر و مجرم استیتسليحات نظامی به وجود نياورد، در قتل و قتال

ياد است که دولتھای ضد مردمی، دولتھای تازه از خواب غفلت بيدار شده است و نمی داند که دولت المان از ساليان ز

مگر اين سياستمدار کور است که فضاء و . نشانده ودولت ھای استعماری را حمايت نظامی و اقتصادی می کند دست

 در کشور ما افغانستان، مپرياليستیمحيط خفقان آور و خون آلودی را که کشور امپرياليستی المان و ديکر کشورھای ا

و مجھز ساختن  توسط فروش و صدور  و تسليحات نظامی مدرن خود و چه ھمءچه توسط قوا... ه و سوري يمن، عراق،
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 دولت المان از فروش تسليحات نظامی نسبت به .، ببيندبر خلقھا تحميل نموده انددستپرودگان خود طالب و داعش 

  .دي ورزکار و مردم کش دريغ نورزيده و نخواھدديکتاتور ھا و رژيمھای جنايت

 سيستم سرمايه داريست که نمی داند تا زمانی که منافع اقتصادی امپرياليستھا  ماھيتآيا اين سياستمدار چپ غافل از 

تھاجمات  به کشور ھا و قتل و قتال خلقھا برآورده شود، نه از توليدات صنايع تسليحات تجاوز وودولت ھای ديکتاتور با 

کشور ھای امپرياليستی از توليد، فروش و . ر آن به دولتھای ديکتاتورنظامی دريغ می ورزند و نه ھم از فروش و صدو

خود را از زير ضربات طبقۀ کارگر خودی به دور صدور سالح امرار حيات می کنند وبدينوسيله قادر می شوند تا 

 و با سرکوب خلقھابه ھمين ترتيب دولتھای ديکتاتور با خريد سالح و به وسيلۀ آن می توانند حاکميت خود را . .نگھدارند

طوری که می دانيم امپرياليستھا گاه سران دولتھای کشور ھای .  ببخشند استحکامآنھاو دموکراتيک نقض حقوق انسانی 

خلقھای آن و گاه به حيث متحدان جنگ و دموکراتيک امی حقوق حسوم را ديکتاتور و جنايتکار می نامند و خود را 

اتخاذ چنين مواضعی گذشته از تالش به منظور فريب خلقھای . راز می کنندجنايت شان دست دوستی به طرف آنھا د

يعنی ھرگاه ديکتاتوری . جھان، سطح ھمکاری اين و يا آن ديکتاتور را با اين و يا آن قدرت امپرياليستی نمايش می دھد

مايد، کشور امپرياليستی نه چون شاه عربستان، منافع آنھا را تضمين کرده به صد ھا ميليون دالر از آنھا سالح خريد ن

وی را ديکتاتور می شناسد و نه ھم از وی انتقاد می کند، مگر وقتی يک ديکتاتور نخواھد بازيچۀ دست قدرت ھای 

اتور بر جبينش کوبيده شده، تالش ريد تسليحات باج دھد، برچسپ ديکتامپرياليستی گردد و برای امپرياليستھا با خ

نمونۀ برجسته در ھمين قرن . ر به حيات سياسی و حتا فزيکی اش خاتمه دھندصورت می گيرد تا ھر چه زودت

 . سرنوشت قذافی و مقايسۀ آن با شاه عربستان است
Aus: Ausgabe vom 15.11.2017, Seite 1 / Inland 

 

  

  

  


