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   دولت الماندوام جنگ طلبی
  .انتقاد از جانب حزب چپی ھا  و جنبش صلح،  در جوار سوريه قوای المان نظامیادامۀ دخالت

  

. از المان شرکت دارد مأموريت نظامی در خارج ١۶ ھزار عسکر در ۵٠٠٠در حال حاضر اردوی المان با تقريبأ 

توافق به انگيال مرکل کشور المان تحت رھبری صدراعظم آن »سياه و سرخ«دولت ائتالفی  در درونھار شنبه چروز 

  : باز ھم تمويل نمايدآتی را که از سالھا قبل جريان دارد، آمد تا دو مأموريت عمل

 دفاعی راکت ھای پتريوت در تسليحات عسکر المان ھمراه با ۴٠٠ تا  قرار شدثير گذارأديوار ت به مثابۀ که نخست آن 

 اً  که اساسرا  تحت رھبری ناتو رانهبحيرۀ مديتموريت نظامی در أ مءبا تمام قواکه  ترکيه آماده باش باشند و ديگر اين

 يابداز جانب المانھا ادامه مانند گذشته بايد بود  در امريکا ٢٠٠١تمبر پ س١١ حمالت در مقابلنسبت عکس العمل 

 .پارلمان المان ادامۀ اين مأموريت نظامی را در ھفته آينده مجبور است پاس کند که می کند

  :افزود  کابينه،جلسۀ بعد از »استيفن زايبرت«سخنگوی دولت 

 وھمچنان بيان کرد که موقعيت در مناطق سرحدی سوريه دارد دفاعی خاصيتموريت نظامی المان  در ترکيه أ م«

  .رام استآناھمان طوری  تغييربدون کدام

ی که امکان دارد از خاک سوريه پرتاب شود، ئترکيه باز ھم ضرورت به حمايت از جانب ناتو عليه خطرات راکت ھا

 عضو ناتو مقاومت در سوريه با وسايل کشوراز طريق .  که انقره مرکز اتحاد  در جنگی ست عليه سوريهاً واقع. رددا

   ھای مأموريتبرایکه در جنگ زخمی می شوند در شفاخانه ھای ترکيه تداوی و   می شود و کسانیاکمالجنگی 

  ».بعدی آماده ساخته می شوند

 تحرکاتد پالن دقيق لمان در روز چھار شنبه، سيستم رادار پتريوت می توان ا صلحقرار نظرات کميسيون مشورتی

 آورده در صورت دستبه باالی شھر ھلپ که بعد از دمشق مھمترين شھر سوريه در شمال مملکت است برھوائی را 

 »کسواآ « توسط  طياراتعمل امکان عين ھمچنان. ی را نيز پوشش بدھدقادر است ساحۀ ھوائی وسعی ترضرورت 

تصوير ھای و و کنترول داشته  ليتھای ھوائی باالی خاک سوريه را تحت نظراتمام فعتا بدان وسيله . نيز وجود دارد

 تصور ھرگاهھمچنان تذکر داد که اين ساده دلی خواھد بود . ھوائی را در وقت دقيق  به قرارگاه ھای زمينی انتقال بدھد
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 تروريستی ۀجبھ در سوريه به شمول  ھای مخالفده شده به دست گروه دست آوره   تھيه و ب نظامیکود ھایشود که 

  که در آنجا عمليات جنگی را انجام می دھند، نرسدة  نصر- ال

 گسترش  باعث د،به مردم تبليغ می شومديترانه بحيرۀ  به حيث مبارزه عليه تروريسم در اً  رسم کهفعاليت ھائیھمچنان 

بدان وسيله نظارتی که از طريق نيروی بحری صورت می گيرد مدارک و  .دجھانی ساختن جنگ در سوريه می گردو 

لبنان موقعيت در سواحل  المان که بحری قوای »يونی فيل« برای قرار گاه اسنادی را به دست می دھد که می تواند

از تا ند  اان يافتهاسکخباراتی  تدر کشتی ھای المان اعضای سازمان اسھمچنان . قرار بگيرنداستفاده موردند،  ه اگرفت

 و آنچه را که نمايند سوريه را نظامیتمام تحرکات نموده و  مناطق جنگی سوريه خبر رسانی و جاسوسی ۀآن جا در بار

دربارۀ فعاليتھای قوای نظامی سوريه درک می کنند و به دست می آورند  به استخبارات دول دوست ممالک ھم پيمان 

  .نيز می رسدتمام خبر ھا ھم به دست  شورشيان  در نھايت خود انتقال می دھند و

ادامۀ : اين فيصلۀ دولت ائتالفی از طرف فراکسيون چپ ھا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته به صراحت ابراز داشتند

که ھيچ  است يک رژيمی و ارسال عساکر المان در ترکيه زير ھر نامی که باشد دفاع و حمايت از قرار پتريوت ھا تاس

با وجود دانستن اين مسأله . بدان اختصاص بيابد اردوی المان  نمی تواند و اجازه ندارد ظيفۀواعتباری نداشته گونه 

  . استح يک افتضا.موريت را تمويل می کندأ مھنوز ھم اين  که کابينه اين، و انکشافات اخير در ترکيه

نجوا مگر  . موريت نظامی اردوی المان را در خارج به طور قطع رد می کنندأچپی ھا يگانه حزب سياسی ھستند که م

غير را  زيرا برخی از آنھا  چنين سياستی .  تغيير بدھندخويش را اين طرز ديد را ی شنيده می شود که آنھا نيز بايدئھا

 .نمی دانندبا سياست جھانی سازگار   ودانستهواقعی و غير قابل عملی 

  

  :افزودۀ مترجم

 که یتصاميم و موقف گيری غير انسانی کابينه در پارلمان تحت نظارت صدراعظم دولت فاشيستی المان با ارتباط مسايل

سر می برد و قرار اخبار پخش شده ه  در زمانی است که خانم مرکل در بستر بيماری در خانه بآورده شده مدر اين ترج

 در حالی. صورت می گيرد.....يم از طريق تيلفون با اعضای پارلمان و از منابع خبر رسانی المان، انجام تمام اين تصام

که برايش رخ می دھد ای که مرکل جھت تفريح و استراحت به مسافرت رفته بود و آنھم سکی خوردن، بعد از حادثه 

 .مجبور به بازگشت می گردد

  !دگان گرانقدرنخوان

بی   خلقھای سوريه در ماتم ھمديگر در بی پناھی و،ی بردکه خانم مرکل در تفريح و استراحت به سر م  در حالی

که ما می شنويم  و می خوانيم،  طوری. جوی سرپناھی ھستند و سرنوشتی در سرحدات کشور ھای ھمسايه در جست

. جناياتی را که ھر روز باالی خلقھای جھان و در حال حاضر باالی خلق سوريه انجام می دھند اعمال است فاشيستی

کشتی و  عب و وحشت زمين و آسمان و در و ديوار اين کشور را احاطه کرده با راکت و طياره ، راداروفضای ر

را به آنھا  و از زمين و آسمان هرا تحت نظارت خود قرار داد  سوريه و خلق آنکشورخباراتی خود، ت اسھایسازمان

 بی شرمانه وند  ه ايه رضايت حاصل نکردتباھی وقتل و قتال کشانده و ھنوزھم ازتباھی خلق و ويرانی کشور سور

 و در زمينۀ تجھيزات نظامی و می زنندبه ابتکارات جديد جھت ادامۀ جنگ  ی شان دست جھت ادامۀ جنايات فاشيست

  .تجھيزات اطالعاتی تصاميم خود را ابراز می دارند

 مدت زمانی به صورتنگ جھانی دوم  سر می زند که بعد از جیيستی فقط از دولتشانسانی و فاضد اتخاذ چنين تصاميم 

غير مستقيم از داشتن قدرت نظامی از جانب بادارخود يعنی امپرياليسم امريکا محروم نگھداشته شده بودند ودولتھای 

اينک که باز ھم از طرف باداران امپرياليستی شان به  . به ھر طرف مراجعه می نمودند چنان قدرتی داشتن ۀالمان تشن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 که در اين مدت طوالنی ی رامدرنو  ماشين آالت جنگی تماماز  اند، می خواھند در اسرع وقت ممکن بازی گرفته شده

ای جھان با دھشتی که کشتار قندوز تنھا يک نمونه از آن بود، ھبر خلقھای بيگناه کشور ند ه اکشف و اختراع نمود

  . می خواھند جبران مافات نمايند، به تعبير ديگر استفاده نمايند

 را که قوای نظامی امپرياليسم جنايتگستر امريکا و امپرياليسم ناتو در کشور ما افغانستان در چھارده سال  یات جانيتلف

ديده می شود که امپرياليستھا سياست ھای استعماری در ستراتيژی آنھا تغيير وارد نموده، د، ناخير داشتند و ھنوز ھم دار

با دادن . کشور سوريه بھترين مثال است.  به صورت غير مستقيم پيش می برندو جنگی خود را نه با تجاوز مستقيم بلکه

تا خودھيچ  تلفات جانی از ناحيۀ اردوی . ديگر می اندازند اسلحه و پول و ايجاد دشمنی بين خلقھا ھمه را به جان يک

مديگر بتوانند اميال نظامی و ملکی يعنی مشاوران وجاسوسان خود نداشته باشند ولی با ريختن خون آنھا توسط ھ

 ، ه خاک و فضای سوريه را با ماشين آالت جنگی احاطه نموداطرافامپرياليستھا . امپرياليستی خود را برآورده سازنند

   .به وسيلۀ باند ھای پرورش يافته در دامان ناپاک خودشان می باشندخود ناظر جنايات و قتل و قتال خلق سوريه 

  : ياد داکتر رحيم محمودی که می سرايدبا بيان يک قسمت از شعر زنده

  پژوھش کن تا آن اصلی که اين عزلت به بار آورده و ما را زبون کرده

  شنو حرفی زما و زود در فکر عمل برخيز

  د سازيم اين طفيلی ھارتا بنياد بيداد و ستم را بشکنيم و خ

  و بگذاريم سنگ نو، به ايجاد جھانی

  د دارءتقا ار،و نظم و مساوات و اصولاکاندر 

 .به اين تبصره پايان می بخشم

 

  


