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ِ پتر گاوايلر و ويلی ويمرۀ سرگشادۀنام ِ ِ ِ  

  وليت انگال مرکل در قبال جنگ عراقؤمس
 . اقرار نمايد که حمايت وی از جنگ عراق اشتباه بوده استدايآنگال مرکل می ب

 

ُگزارش بررسی مجلس عوام انگلستان به رياست سر جون چيلکت در زمين ِ ن کشور در جنگ ۀِ  عراق ٢٠٠٣ شرکت اي

رده است،  ی ک ل تلق که آن را فاقد زيربنای حقوقی و اقدامی در جھت مخدوش نمودن حاکميت شورای امنيت سازمان مل

سيحی در مجلس پ وکرات م سيحی و دم يال م ان احزاب سوس دگان آن زم ر از نماين ی ويم اوايلر و ويل ر گ انت ه الم  را ب

  . مرکل واداشت که در شپيگل اين ھفته مندرج گشته استالمان سرگشاده ای به صدر اعظم ۀنوشتن نام

ورد توجه ُاين سياستمداران از آنگال مرکل می پرسند آيا با توجه به گزارش چيلکت ک ه است به م رار گرفت انی ق ا جھ ج

  نيست که حال سخنی حاکی از وقوف يا بھتر از آن پشيمانی خود بگويد؟

  
   من مرد صلح ھستمآنگال،

  ...ی بوش ھستوي کردم تو ج دبلی من فکر مبه،يعج

  روسي از کستاس کوبوگکاتوريارک

    

سيون در مجلس  ر اپوزي يش از جنگ عراق در نقش رھب ل پ انآنگال مرک ا الم ست در مخالفت ب نگتن پ ز در واش  و ني

ودالمان گرھارد شرودر به روشنی از شرکت الماننخست وزير وقت  رده ب داری ک اد ب.  در جنگ عراق جانب خود ه انتق
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ا هعلنی وی در قبال رفتار آن زم رين کاريست ک ام شود در د می باي نش کمت د وی انج  از جانب شخصيتی سياسی مانن

ين جھت نام.  عام، پشيزی ارزش قائل باشداقت و قابل اعتماد بودن خود درمأل برای صدًصورتی که وی اصوال  ۀبه ھم

ا . بش صلح قرار گيرد اين دو تن دموکرات مسيحی سند مھمی است که جا دارد مورد توجه عموم به ويژه جنۀسرگشاد ام

داری خويش از .  سرگشاده نير فراتر می رومۀمن از خواسته ھای مطروحه در اين نام ا جانب به نظر من آنگال مرکل ب

ول است از جمله در مقابل بحران اخير پناھجويان ؤجنگ عراق به روشنی در مقابل جنگ عراق و کليه پيامدھای آن مس

  .ن از عواقب جنگ عراق استکه به نظر بسياری از کارشناسا

که  خاطر اينه  درست ب– المانخصوص دولت ه برای دولت بوش در آن زمان بسيار حائز اھميت بود که دول اروپا و ب

د-جنگ مزبور فاقد مبنای محکم حقوقی بود ی خويش در .  در انجامش سھيم گردن داری علن ا جانب انآنگال مرکل ب  و الم

ا امريکا شان از  از اين جنگ نه تنھ ای شرقی در حمايت دگان اروپ تالف تمکين کنن اائ رار داد، امريک ورد حمايت ق  را م

نامريکابلکه رئيس جمھور  ه موضع دولت وقت   جرج دبليو بوش را نيز به انجام آن حمله و نير به اي انک  را جدی الم

ان جنگ نباي.  تشويق نمود،نگيرد ا مخالف ن، م سدبه نظر م ورد م ی وليت صدر اعؤ در م انظم فعل ه جنگ الم سبت ب  ن

ژه ب ه وي انيم، ب ا ساکت بم خاطر ه عراق و عواقب آن، از جمله آشوب فعلی خاورميانه و آمدن پناھجويان منطقه به اروپ

ون در ه جای اصالح موضع خويش و نيز به اينکه ھمين خانم صدر اعظم و دولت وی ب تباه خود اکن جای آموزش از اش

  .فزايدالمان در سطح جھانی بيوليت ارتش ؤعاليت و مس فزۀصدد اين است که بر حو

  

  . اقرار نمايد که حمايت وی از جنگ عراق اشتباه بوده استدآنگال مرکل می باي

  ٢٩/٢٠١۶ شپيگل شماره ۀ پتر گاوايلر و ويلی ويمر در مجلۀ سرگشادۀنام

ه رياست سر جان چيلکت پس از  گذشته کميسيونی به مأموريت از جانب مجلس عوامۀ ھفتمحترم، خانم صدر اعظم  ب

سر .  ارائه نمود٢٠٠٣ھفت سال کار، گزارش بررسی خود را در زمينه دخالت بريتانيای کبير در جنگ عراق در سال 

دخالتی که به شدت انحرافی بوده است و تا امروز نيز عواقب آن به چشم می «چيلکت به ھنگام ارائه گزارش مزبور از 

  .سخن گفت» خورد

دالمان زمان می خواستيد شما آن ار.  از ائتالف تمکين کنندگان حمايت نماي اه م ما در م ابی مصاحبه در ٢٠٠٣ چش ا گ  ب

ی «:  گفتيدالمان اول ۀِباور در شبک ود و در صورت ب ر ممکن ب وگيری از جنگ غي ه جل وديم ک يده ب ما به نقطه ای رس

ه درست خالف آن انديشيد؟ آيا نتايج کميسيون چيلکآيا شما ھنوز نيز ھمانگونه می . »عملی، خسارت بيشتر می شد ت ک

   اشتباه است؟المان در نظر دولت ،را تشخيص داده است

ھفته ھاست « گفتيد که او با رفتارخود المان در مجلس ٢٠٠٣ بروری ف١٣ شرودر، صدر اعظم آنزمان، در ۀشما در بار

اده : د گشته استئيًکه اکنون رسما تأ در حالی» به انحراف می رود ام نھ او يکی از معدود افرادی بود که به راه درست گ

  .بود

 المانجايز نيست که «و »  طی کندئیدوباره راھی را به تنھا« ھرگز اجازه ندارد المانشما در واشنگتن پست نوشتيد که 

ا . »به راه ويژه ای گام گذارد ود ت ه شده ب انشما عبارتی را که به معنای ديگری گفت ری ھای الم  را از دخالت در درگي

آن زمان شما .  را به جنگ فاقد حقانيتی بکشانيدالمانر و به استداللی تبديل کرديد که يينظامی بر حذر دارد خودسرانه تغ

پت ١١بدين قرار که شما بيانات شرودر پس از :  بدين نيز کفايت نکرديدالماندر مجلس  ه سياست خودداری س مبر را علي

ا «: او گفته بود. ديداو به کار بر انم سالم م م ه داري ون وظيف ز اکن ا ني شارکت در ؤ ھ ر م امل ب ه ش ر خود را ک وليت اخي

ذيريمه عمليات نظامی برای دفاع از آزادی و حقوق بشر، ايجاد ثبات و امنيت نيز می باشد، ب ا . »طور کامل بپ روز م ام
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با نگاھی به گذشته، آيا .  طوالنی نابود ساخته استیمدتھامی دانيم که جنگ مزبور تمامی ثبات و امنيت منطقه را برای 

   حمايت نمايد؟، که ھدف آنھا بودئی از بوش، ولفويتس و رامسفلد در جنگ ھاالماندستکم ابلھانه نبود که 

وده است وقی ب ای حق د مبن ذکور فاق ات نظامی م ه عملي د ک را : گزارش بررسی رسمی انگليس ھا بدين نتيجه می رس زي

امی را تأ١۴۴١ ۀقطعنام ت نظ د دخال ل متح ازمان مل ت س ورای امني تئي ش رده اس ر . د نک ر، نخست وزي ونی بلي ذا ت ل

  .ساخته اند» مخدوش«انگلستان و وزير امور خارجه اش حاکميت شورای امنيت را 

سليحات ۀعالوه بر آن، تصميم گيری مزبور متکی بر اطالعات نادرست جاسوسی در زمين اک وجود ت لوژيک ، بيوئیيمي

اطالعات مزبور «ت تحقيقات به رھبری چيلکبه قضاوت رئيس کميسيون . ی در عراق بوده استئو ھسته ) بيماری آسا(

  .»اما اين کار انجام نشد«، »می بايست مورد بررسی قرار می گرفت

وده است« افی نب دازه سريع و : »ھمچنين آمادگی ھای نظامی به ميزان ک يش از ان دانجا ب پاه ب ادگی ھای ورود س د آم فاق

ِبرنامه ھای الزمه برای عراق پسا صدام که ادعا می شد ھدف . الزم بوده و به عواقب آن توجه کافی مبذول نگشته است
  .بوده است» به شدت فاقد کفايت«آن جنگ بوده است 

د و  و رھبر اپوزيسيون در مالمانآن زمان شما رئيس فراکسيون احزاب دموکرات مسيحی و سوسيال مسيحی  جلس بودي

ل سياست  ما که از نمايندگان مجلس بوديم در ھفته ھا و ماه ھا پيش از آغاز جنگ گزينشی دموکرات مسيحی را در مقاب

يش از آغاز جنگ : ما از شما پرسيده بوديم. شما مطرح ساخته بوديم ل دوم، پ انس پ ِآيا بوش حق دارد يا پاپ؟ پاپ، يوھ
ن  به سياستمداران غرب جنوریدر ماه  ود از اي ته ب ا مصرانه خواس ود و از آنھ ذکر داده ب انونی را ت انی ق ه مب پايبندی ب

  . بر حذر باشند،تصور که پيروزی نظامی راه حل باشد

رددھر که انی منجر گ ه آشوب جھ د ب دی می توان ين رون ه چن د چگون ان حاضر بنگرد می بين ه جھ و .  با چشمان باز ب

ان چيلک: باتی در منطقه گشتاز آن برای سال ھا موجب بی ثسرانجام نيز درھم ريختگی ھای حاصل  ه بي عواقب «ت ب

ا پناھجوستۀ از جمل. »آن تا امروز نيز ادامه دارد ون ھ يش از ميلي انم صدر اعظم، مگر . اين عواقب موجی شامل ب خ

ما چه آموزش کنيد؟ ما از شما می پرسيم به صراحت بگوئي»  مبارزهئیبا علل پناھجو«شما امروزه قصد نداريد  ه ش د ک

   را از جنگ عراق برای دخالت ھای نظامی آتی می گيريد؟ئیھا
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 ما شما ھستيد، زيرا شما در مورد گزارش مزبور که توجه سراسر جھان را جلب نموده است کوچکترين سخنی بطاخم

ا و  ابراز نکرده ايد، در حالی ازيگران صحنه در اروپ اکه آن زمان شما در نقش يکی از ب يس امريک ا رئ  در مساعدت ب

الم . جمھور بوش به صحنه آمديد ه يک ک د ک ما تصور نمی کني ما الزم آيا ش دامت ش ر از آن، ن ا بھت وف، ي ِحاکی از وق
  ؟»آن زمان می بايست به سخن پاپ گوش می کردم«: باشد؟ آيا رھبر اتحاد دموکرات مسيحی ھا نمی تواند بگويد

ازه ای در زمين« گذشته ۀ شما روز چھارشنبه ھفتۀِدر عوض آن، کابين دۀکتاب سفيد ت ی آين ان ارتش ۀ سياست امنيت » الم

که از جانب  گذشته از آن.  پايه ريزی شده استالماندر آنجا دخالت نظامی در سراسر جھان برای ارتش . مودتصويب ن

مؤلفان قانون اساسی خالف اينکار در نظر گرفته شده است، ما اين را پاسخ مناسبی در قبال عمليات نادرست وحشتناک 

  .ستيد ما را بدانجا می کشانديدکه اگر شما می توان واقع شده در عراق نمی دانيم، در حالی

  
  . بوده استالمان حزب سوسيال مسيحی در مجلس ۀ ساله، نمايند۶٧گاوايلر 

  .ه است بودالمان حزب دموکرات مسيحی و معاون وزارت دفاع ۀ ساله، نمايند٧٣ِويمر 
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