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  آوگ اشتاين  ياکوب قلمه ب  –اشپيگل آنالين 
   رضا نافعی:برگردان از

  ٢٠١٤ فبروری ٠٩

	غول جنگ

	! است از خواب برخاستهالماندر 
  

 در  یالمانبيست سال است که سربازان .  از جنگ حرف می زنندالماندفاع رئيس جمھور، وزير خارجه و وزير 

  کافی نيست؟ اين ھنوز .  و کشته می شوند -سراسر جھان می جنگند 

بازو فرورفته و از آنسو بيرون آمده   از زير  ترکش نارنجک. جای زخمی از دوران جنگ در بازوی پدرم باقی بود

ديديم و بعد از گذشت سالھا تازه از ماجرا سر در  بچه که بوديم آن را می. ان بود آتش فشۀجای زخم مثل دھان. بود

 شرق ۀھمانوقت در جبھ.  کشيده بود  ضامن نارنجک را   درختی گذاشته و بعدۀاو بازوی چپ را روی شاخ : آورديم

ی که او با خود کرده بود تير می توانستند برای اين کار: پدرم آدم شجاعی بود. بود ، ولی نمی خواست ديگرجلوتر برود

  .بارانش کنند

او در جنگ . برای فھميدن سخن او نيازی به مراجعه به تاريخ نداريم» جنگ جھنم است«: نرال شرمان گفته استج

  .ياد بياوريمه ما ھم می دانيم، اگر ب. او می دانست ازچه سخن می گويد.  شھر اتالنتا را آتش زده بود امريکاداخلی 

فقط تماشاگر رويدادھای سياست   خيلی بزرگتر از آنست که المان«، اشتاين ماير گفتالمان ۀ وزيرخارجاً ولی اخير

عنف صورت می ه ھر روز قتل و تجاوز ب ، وقتی «فن در الين »  وزير دفاع خانم  و بنظر» جھانی و مفسر آن باشد

در کنفرانس امنيت      Gauckحاال رئيس جمھور . »مگيرد ما نمی توانيم رويمان را برگردانيم و خود را به نديدن بزني

اين سياستگران » . در گير شود  بايد زودتر، مصمم تر و اساسی ترالمان «  يک پله ھم باالتر می رود و می گويد مونيخ

 از Gauckو  می گويد »  سياست خارجی فعال « وقتی اشتاين ماير سخن از  ولی. کار نمی برنده  جنگ را بۀواژ

  . جنگ است منظورشان »  روی به جھان بياورند«ھا می خواھد کهانالم

ی بدھند ھيچ يک از اين برنامه ھا را أنمی زدند، چون می دانند مردمی که بايد ررا قبل از انتخابات از اين حرف ھا 

ده اند ، قبل از بی ترديد از مدت ھا پيش نقشه اش را کشي  که  ر خط مشی سياسی راييسياستگران اين تغ. نمی خواھند

از  وليت ؤ در بارۀ امنيت و مس ين نوع بينشا. ٢اين يعنی مھمل به توان . اين يعنی وقاحت . انتخابات اعالم نکردند

  .حرفی است بی اساس  ھم المان حاشيه نشينی   که از دور خارج شده است و  تصوری مايه می گيرد 

ی در خاک المانوو و افغانستان ھمه شاھد کشته شدن سربازان  کشورھای کامبوج، گرجستان، کوسالمانپس از وحدت 

 مادی و انسانی  ۀ ھزين زودی به پايان می رسد، از لحاظه حضور نظامی در افغانستان که ب. خودشان بوده اند
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رشوه خواری و . کلی بی معنی بوده و اين حضور ب.  بوده استالمان حضور ارتش ۀبزرگترين و گرانترين عرص

محض ه  اينھا ، بۀ بودند که غرب می خواست با آنھا مبارزه کند، ھمیی، امورئسالمگرائی و حکومت قبيله فساد، ا

  .آيساف از افغانستان، بازھم رايج خواھد شد خروج سربازان 

او نخستين .  ضد تانک قرار گرفتۀو ده دقيقه مورد اصابت گلول١٩، ساعت ٢٠٠٩ اپريل ٢٩ سرگئی موتس، در ضابط

پس از  ديگر  او و تمام سربازان . در جنگ زندگی خود را از دست داد ی بود که پس از جنگ جھانی دوم لماناسرباز 

  . زد و خورد  ھنگام  نفر آنھا٣٦ی کشه شدند، المانليس و سرباز و پ ٥٤فغانستان ادر جنگ . او، چرا کشته شدند

نظر ه  و ب ھمين ھا بودند که کشته شدند؟ ش ی می گفت منظورالمان  » مفسران سياسی «سخن از  وقتی وزيرخارجه 

نبوده است ؟ آيا اين دونفر فکر می »  و مصمانه   اساسی« حد کافی ه رئيس جمھور آنچه اين قربانيان عرضه کردند ب

غانستان ورق نستان بيشتر از اين ھا بود ، ممکن بود در افادر افغ ھردو طرف  قربانيان   تعداد سربازان و  کنند اگر

از اين . ت ندارند بگويند حاصل اين جنگ شکست بودأبرگردد؟ آنھا سخن از حضور نظامی تازه می گويند ولی جر

   پيدا می کرد؟ می بايست چه شکل و صورتی  پيروزی در افغانستان اصالً : گذشته

 وزيرخارجه   از رئيس جمھور و بھترالمانمردم . در جنگ ھستند  المانارتش   ھا مخالف شرکت الماناکثريت بزرگ 

  .زور اسلحه حل کرده  معاصر را نمی توان ب  ھای فرھنگیتقابل  ای که خواستار آکسيونيسم است درک کرده اند که

سخنگوی سياست خارجی  رسانه ھائی که   خاطر شان جمع بود   ، اشتاين ماير و فن در الين   Gauck با اين ھمه 

» من چه ه  ب«ھا شاکی است که پيرو شعار المان از »ی ولتد« ۀروزنام. ف خواھند زدبرای آنھا ک نخبگان ھستند 

  .کرد »  عقب نشينی راحت طلبانه «ھا را متھم به المان  زوددويچه ۀ و روزنام ھستند

   

   گوشت بيشتر فوالد بيشتر،

محل ديدار . وعاتی ناتو می نويسند مثل سخنگوی مطب جرائد روزنامه نگارانی نشسته اند که  بسياری از  ۀدر دبيرخان 

ی المان ۀ جامع«و يا »  امريکن کانسل آن جرمانی «»  پل اتالنتيک« کنفرانس امنيت مونيخ ،  اين ھا با ھم عبارتست از

 المانسھمی که .  پايان داد » خويشتن داری «  در اين محافل ھمه با ھم اتفاق نظر دارند که بايد به دوران. » آتالنتيک 

 کافی نيست فوالد بيشتر، گوشت  در دخالت ھای نظامی داشته است برای اين جماعت اصالً  از فروپاشی ديوارپس 

  .کنند احساس برابری   بين المللی با ديگران ۀبتوانند در صحن  چرا؟ برای اين که ، دست آخر، ! بيشتر

ه وزير خارجه ای داشت ، وزير خارجه بر سر کار بود اين کشور چ»  گيدو وستر وله« ناگھان روشن می شود وقتی

  .بود»  خويشتن داری نظامی « چرا خواستار ای که امروز مورد انتقاد قرار می گيرد که

وليت خود ؤمسولی . وليت و امنيت ھستندؤ خواستار مس ر می کنند به اين که تظاھ ر سياست خارجیيي تغ اين پيامبران

 ديروز می فھميديم فرق  با آنچه  امنيت می فھميم  آنچه امروز تحت عنوان کند و  نظامی تعريف نمی اقدامات  را با 

  .دارد

ھيچ چيز بيش از اين . قدرت گرفته تا   پول و ھويت     ما امروز اختيار اطالعات مربوط به خود را از دست داده ايم از

وليتی ؤ حاضر به پذيرفتن چنين مس اعر دفولی رئيس جمھور ، وزير خارجه و وزي. فقدان اختيار ما را تھديد نمی کند

  .نيستند

 ،يک روز پس از سخنرانی رئيس جمھور: وليت را از دست دادؤنشان دادن مس يک امکان ديگر برای الماندولت 

 ١،٤قايق ھای گشتی و مرزبانی آبی به عربستان فروخته شده با تضمين مالی   واحد ١٠٠بيش از   اشپيگل نوشت که 

  .با صراحت بر اھميت شغل آفرينی اين معامله تکيه می شود.  يورو  ميليارد

  .است آنچه که از ھمه بد تر است رياکاری 


