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 حميد بھشتی 

  ٢٠١٢بر و اکت٢۴ 

 

  در خارج در خدمت کيست؟المانعمليات ارتش 
  

دفاع و وزارت دفاع اين ، نيروی المان در سراسر گيتی به دنبال چيست؟ آيا ھنوز نيز از ارتش دفاعی المانارتش 

نزديک در ۀ  در افغانستان، در شاخ افريقا، در کزوو و در آيندالمانکشور می توان سخن گفت؟ يا که حضور نظامی 

  کشور مالی نيز ديگر کاری دفاعی نبوده و وزارت دفاع در حال تبديل شدن به وزارت جنگ می باشد؟ 

از ) متشکل از سربازان داوطلب(نظام و ايجاد شغل ارتشی به ھمين منظور کوشيده اند با حذف خدمت عمومی 

که سربازان جوان  نزديکی واقعی و عملی ارتش به مردم که گاھی نيز برايشان تا حّدی مزاحم بوده است، ھنگامی

در مورد سربازان شاغل در چارچوب شغل . ی که به قصد انجام وظيفه دفاع از ميھن کشته می شدند، بکاھندالمان

آنھا مزد قابل توجھی برای انجام عمليات نظامی در خارج دريافت می کنند و البته ممکن .  وضع فرق می کندارتشی

اما از اين .  پس از تحوالت اخير بدينگونه طراحی شده استالمانارتش . است جان خود را نيز در اين راه بگذارند

  . کرده اندراه مطبوعات را نيز تا حدی از مراقبت کار ارتش در خارج دور

 وی پس از ۀبه گفت.  توماس ِدِمزيِر که ھنوز با اين عنوان بر سر کار است، مطلب را علنی نمودالمانوزير دفاع 

: ر داده اندييفقط عنوان کار را تغ.  در افغانستان طراحی شده استالمان نيز برای حضور نظامی ٢٠١۴پايان سال 

ی در المان نيز سربازان ٢٠١۴ی پس از پايان المان تأمين حضور پرسنل برای حمايت از نيروھای امنيتی افغانساان و

 ). المان اول ۀ در شبک٢٠١۴بر و اکت١٧ِدِمزيِر در ميزگرد آنّه ويل، (فغانستان باقی خواھند ماند ا

ايان آنجا به تاخت و تاز پرداخته اند؟ آيا بدين اما چرا به کشور مالی نيرو می فرستند؟ فقط بدين خاطر که اسالمگر

اينجا من بر روی !  بايد آنجا نقش ناظم را بر عھده گيرد؟ البته در ھمکاری با ساير کشورھای غربیالمانخاطر 

دستکم ٢٠١٢ سال ۀ زوددويچه فقط در افغانستان تا نيمۀ روزنامۀھزينه ھای اين عمليات ھا تکيه نمی کنم که به نوشت

  .يليارد يورو صرف آن شده است م٣۶

 آن را تأمين می کند؟ پاسخ پرسش دوم ۀنه، پرسش اين است که اين کارھا به سود چه کسی است و چه کسی ھزين

 که به ھمين خاطر نيز اين حق را دارند که المانی، يعنی ھمه شھروندان المانماليات دھندگان : کامالً روشن است

  .د يا خيربگويند آيا با اين کار موافقن
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 در سراسر جھان به سود کيست و چه کسی خواھان آن است نيز چندان الماناما پاسخ اين پرسش که حضور نظامی 

تصاد که از قبل آن بھره می برند، از امنيت مواد خام در مالی ق از ائی بخش ھا-٢ صنايع تسليحاتی -١: مشکل نيست

سرانه تر از سبکامی شرکت ھای خصوصی نظامی که بسيار  و نيز تم-٣گرفته تا ماھيگيری در سواحل سومالی 

  .کس نيست که آنھا را کنترل کند  وارد عمليات جنگی می گردند، زيرا ھيچالمانارتش داوطلبان 

 المان چندين دھه از ھمبستگی متحدين خويش بھره مند بوده است و اکنون ديگر نوبت خود المان: ِدِمزيِر می گويد

اما وی از پاسخ اين پرسِش آنّه ويل که حتّا اگر کار باطلی انجام شود آيا باز ھم . ن دھداست که ھمبستگی نشا

  . طفره می رودالمانھمبستگی خوب است، وزير دفاع 

 

 


