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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١۶ دسمبر ٠۵
  

  انسان کشی توسط طيارات بدون سرنشين
ط حمالت طيارات بدون سر نشين امريکا که از خاک می خواھد جريان بررسی قتل انسانھائی را که توس" اشتروبل"

  .المان صورت می گيرد، به محکمه محول نمايد

ز پايگاه جناح مخالف دولت از دولت المان تقاضا نموده است تا پروازھای طيارات بدون سر نشين امريکا را که ا: برلين

 است و  (Rheinland-Pfalz)"ينلند فلزرا"که مربوط ايالت ) Ramstein" (رم اشتاين"نظامی امريکا درمنطقۀ 

  . عمليات ھای نظامی امريکا از آنجا صورت می گيرد، ممنوع قرار بدھد

رئيس حزب چپ ھا در پارلمان المان به روز پنجشنبه در مقابل ) Sahra Wagenknecht" (زھرا واگن کنشت "

دون تأخير ادامۀ قتل ھائی را که توسط بدولت المان مجبور است تا بال فاصله و : رسانه ھای خبری المانی گفت

  .نشين امريکا از خاک المان صورت می گيرد، متوقف سازدپروازھای طيارات بدون سر

تا لوی  شخصيت سياسی حزب سبزھا حتا خواسته است) Hans-Christian Ströbele" (کرستيان اشتروبلھنز"

ا مسؤوالن عمليات طيارات بدون سرنشين را مورد جريان قرار بدھد ت دولت فدرال را در- دادستان کل- ارنوالڅ

  .بازخواست قرار بدھد

کشور و دولت المان در کشتارھای ھدفمندانه ای که توسط :  در مقابل رسانه ھای خبری المان اظھار نمود"  اشتروبل"

 امور وزارت.  مجرم و مقصر می سازندخاک المان صورت می گيرد خود را طيارات بدون سرنشين امريکا از 

خارجه در پارلمان المان به روز چھار شنبه گزارش داد که سفارت اياالت متحدۀ امريکا در وھلۀ اول اعتراف نموده 

در انتقال مخابرات جھت حمالت طيارات " رم اشتاين"در ) Relaisstationen(از مرکز ارتباطات : است به اين که

  .بدون سرنشين در آسيا و افريقا استفاده می شود

  

  :افزوده

 افرادی ازحزب چپ ھا و سبز ھا در اين اواخر عليه ھدايت عمليات طيارات ھمان طوری که درفوق از نظرتان گذشت،

ال بر ؤدر خاک المان اعتراض نموده اند که س) Ramstein" (رم اشتاين" امريکا از پايگاه ۀبدون سرنشين اياالت متحد

ن حضور دارند و در ھمکاری با دولت از حمالت طيارات بدون  اعضای اين دوحزب در پارلما، زيراانگيز است

ھای افريقائی و آسيائی صورت کمک و ھمکاری دولت المان به کشورسرنشين امپرياليسم امريکا که از خاک المان و به 
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نقاط جھان از  سال قتل ھای عام که در افغانستان و ديگر ١۵که بعد از  اين. ًگرفته و می گيرد کامال باخبربوده و ھستند

خاک المان صورت گرفته و می گيرد، حاال وجدان ھای خفتۀ شان بيدار شده و دست به اعتراض عليه دولت المان می 

 که توسط طيارات بدون سرنشين یعامھای قتل . که خود را ھم در زمينه مجرم و مقصر بدانند زنند، بدون اين

حزابی که نمايندگان آنھا در پارلمان اشتراک دارند بايد بدانند که آنھا امپرياليسم امريکا از خاک المان صورت می گيرد ا

زيرا آغاز تھاجمات امريکا بر . ھم مسؤول و شريک جرم و جناياتی که دولت المان مرتکب شده و می شود، ھستند

 حکم می در المان" شرودر و فيشر"تحت قيادت " سرخ و سبز"افغانستان زمانی صورت گرفت که کابينۀ ائتالفی 

  . نمی توانند خود را تبرئه نمايندکنونی  عليه دولت یاعتراضاتچنين لذا با . راندند

  

ی امريکا در ئو نواحی اطراف آن عليه استقرار سالح ھای ھسته ) Ramstein" (رم اشتاين"سالھا قبل باشندگان منطقۀ 

به اعتراضات زده بودند مگر دولت آن منطقه که باعث عوارض خطر ناک صحی می شود، عليه دولت المان دست 

  . المان با اتخاذ موقف ضد مردمی به حمايت و ھمکاری با امپرياليسم امريکا تا ھنوز ھم ادامه می دھد

به گواھی تاريخ، بعد از جنگ جھانی دوم اياالت متحدۀ امريکا به بھانۀ دفاع از جھان به اصطالح آزاد در مقابل 

  .د را در سراسر جھان به ويژه در اروپا تحکيم کردگسترش کمونيسم، حضور نظامی خو

بيش از دو ميليون لشکر امريکائی در طول جنگ وارد اروپا شده بودند که بعد ازختم جنگ ده در صد اين تعداد به نام 

امروز بيشترين سربازان امريکائی در سرزمين . دفاع از اروپا در مقابل شوروی در کشور المان مستقر باقی ماندند

  . المان حضوردارند

 سرباز مزدور در قشون امريکا ۵٠.٠٠٠ سال از جنگ جھانی دوم می گذرد مگر ھنوز ھم ٧٠باوجودی که زيادتر از 

امريکا خاک المان را بعد از جنگ سرد تصور می رفت که نيرو ھای نظامی اياالت متحدۀ . در المان فعاليت می کنند

 خارج کرد،  المانبخش شرقی  از ١٩٩۵ترک خواھند نمود، با وجودی که روسيه نيروھای نظامی خود را در سال 

ی که ابعادی  فعاليت ھای نظامي به گسترش، نيروھای نظامی خود در المان نسبیبا کاھشھمزمان مگر دولت امريکا 

طوری که ديده می شود اکنون . ای نظامی خود در اين کشور ادامه دادوسيع تری را به خود گرفت، به استقرار قو

  .ستندھبيشترين و مھمترين پايگاه ھای نظامی امريکا  در سراسر جھان در سرزمين المان مستقر 

امريکا بيش از .  در صد پايگاه ھای نظامی امريکا در جھان، در کشور المان قرار دارد٢٧قرار احصائيۀ داده شده 

است که عمليات ھوائی ) Ramstein" (رم اشتاين"پايگاه نظامی در المان دارد که مھمترين آن پايگاه نظامی   ٢۵٠

 کشور مستقل در سه قارۀ جھان يعنی اروپا، آسيا و افريقا نه تنھا ھدايت می شوند بلکه ۵١اياالت متحده از اين پايگاه به 

  .ستندھ برخور دار ًپشتيبانی و ھمکاری دولت المان کامال از حمايت و

پنتاگون، المان را به عنوان پايگاه ستراتيژيک اياالت متحده برای تجھيز نيروھای امريکائی جھت نبرد در ديگر نقاط 

ی سريع السير ئعالوه بر اين امريکا در خاک المان صاحب اردوگاھی که با بمب ھسته . جھان در نظر گرفته است

چنانچه عساکر مجروح . د مراکز استخباراتی و ميدانھای ھوائی نظامی نيز داردتعداد زيا.  نيز می باشد،مجھز است

اشغالگران امريکائی در جنگ عراق و افغانستان در ميدان ھوائی منتقل می شوند تا در شفاخانۀ نظامی امريکا مداوا 

  .شوند

يزات جنگی را به عراق و  به ھمين ترتيب امريکا صاحب ميدان ھوائی تجاری در المان است که سالح ھا و تجھ

  . ارسال می نمايداز ھمانجا افغانستان 
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نزديک به يک دھه است که از طيارات بدون سرنشين امريکا درعمليات ھای مختلف نظامی و کشت و کشتار خلق ھا و 

  نظامی از آن کشور ھا، مورد استفادهی مورد ھدف و جمع آوری اطالعاتھمچنان جھت نظارت و کنترول کشور ھا

  .قرار می گيرند

در عمليات نظامی  برای ، رئيس جمھور اسبق امريکا )  Bill Clinton" (بل کلنتن" دولت ١٩٩٨نخستين بار در سال 

مان قرار داد که باعث نستان را مورد بمباردپيدا کردن بن الدن در افغانستان از موشک ھای کروز استفاده کرد و افغا

بين سالھای .  نفر زخمی را بر جای گذاشته بود٣٠٠ عداد نامعلوم کشته،  بيشتر از ت ازگذشتهخسارات جانی گرديده و 

 ھای ضد تانک را بر روی طيارات بدون راکت نيروی ھوائی امريکا تالش کرد تا بتواند قابليت ٢٠٠١ تا ٢٠٠٠

ا ب" ملل متحد" امنيت شورای. نصب نمايدسرنشين که با اھداف جاسوسی و استخباراتی مورد استفاده قرار می گرفتند، 

  به اينطرف ديده می شود که ٢٠٠١از سال . عملياتھای جاسوسی موافقت کرداستقرار طيارات بدون سرنشين در

  .ده می شونديخلقھای جھان به شمول خلق افغان توسط اين طيارات به قتل رسان

عالوه . اليسم امريکا در المان قرار داردًطوری که قبال تذکر رفت، بيشترين پايگاه نظامی طيارات بدون سرنشين امپري

 است که فرمان جنايات از اين شھر )Stuttgart( امريکا در شھر شتوتگرت ۀبر آن فرماندھی نظامی اياالت متحد

ًمی شود که امريکا خاک المان را برپيشبرد اھداف و عمليات ھای نظامی خود کامال در ديده  ًواضحا. صادر می شود

 حقيقت خواست دولت المان است تا به حيث مستعمرۀ نظامی امريکا و به حيث امپرياليسم ناتوئی در اختيار دارد، در

ًقلب کشور ھای ناتو قرار داشته باشد و تقريبا تمام عمليات امپرياليسم ناتوئی که از خاک اين کشور صورت می گيرد، 

نار جنايات امپرياليسم جنايتگستر امريکا خود را دولت تجاوزگر المان در ک. را دولت المان نصيب می شود افتخار آن

  . مقدم بر ديگر کشور ھای ناتو دانسته و دوش به دوش امريکا عمل می نمايد

با وجودی که بار ھا مردم المان به خصوص باشندگان شھر رمشتاين دست به اعتصابات زدند و خواستار ممانعت از 

يگاه ھای نظامی در خاک المان شده اند، مگر دولت المان به حيث متحد سر  امريکا از پاۀجانب دولت المان عليه استفاد

از ھمه مھمتر که دولت . سپردۀ امپرياليسم امريکا نمی خواھد تا حضور نظامی امريکا را در خاک خود ممنوع کند

 و بسته کردن و اقتصادی ناشی از فعاليت پايگاه ھای امريکائی در خاک المان بھره مند می شودامکانات المان از 

  .ممنوعيت اين پايگاه ھا بر اقتصاد اين کشور تأثير دارد

  : منبع
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