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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢١
 

  صادرات مواد کيميائی از المان به سوريه،
 دردسر جديد مرکل

  

 برد المان در ھر جنايتی دستی دارد و از آن سود ھای کالن می

ای وجود ندارد که   ھيچ نشانهالمان صدر اعظم ۀبه گفت.  به سوريه صادر کرده استکيميائی بيش از صد تن مواد المان

 . استفاده کرده باشدکيميائیحکومت بشار اسد از اين مواد برای توليد اسلحه 

پخش )  سپتامبر١٨(چھارشنبه  که شامگاه المان با کانال اول تلويزيون ئیوگو ، در گفتالمانآنگال مرکل، صدر اعظم 

 به سوريه صادر شده است، اما او افزود که ھيچ دليلی وجود ندارد که رژيم کيميائیئيد کرد که مقدار زيادی مواد أشد، ت

 . يا گازھای سمی به کار برده باشدکيميائی ۀبشار اسد اين مواد را در توليد اسلح

 که در آن زمان در دولت وقت شرکت داشتند، با دقت اين مانالمرکل گفت که احزاب سوسيال دموکرات و سبزھای 

: خانم مرکل تصريح کرد. کردند و مراقب بودند که مواد صادراتی در امور نظامی مصرف نشود معامالت را دنبال می

 ».با اطالعاتی که در اختيار من است، اين مواد تنھا در امور غيرنظامی مصرف شده است«

 تحريم اقتصادی سوريه تشديد شده و از آن ٢٠١١، خانم صدراعظم يادآوری کرد که از مه (DW)به گزارش دويچه وله

 .زمان اين گونه صادرات به کلی متوقف شده است

اين .  به سوريه صادر شده استکيميائی مواد المان از ٢٠٠۶ و ٢٠٠٢ حاکی از آن است که ميان سالھای ئیھا گزارش

 .ئيد قرار گرفته استأ مورد تالمان“ چپ”موضوع در پاسخ دولت فدرال به پرسشی از جانب حزب 

برخی از اين مواد .  به سوريه صادر شده استکيميائی تن مواد ١٣٧ مدت يادشده حدود ف منابع دولتی خالۀبه گفت

ھای عادی به کار روند و ھم در توليد  در فرآوردهتوانند ھم  ترکيباتی ھستند که کاربرد دوگانه دارند، به اين معنی که می

 .کيميائی ۀاسلح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ای وجود ندارد که مواد  المللی صورت گرفته، ھيچ نشانه منابع بين  در تحقيقاتی که توسطالمانبه نظر دولت فدرال 

 تذکر مانالوزارت اقتصاد .  صادره به سوريه غير از توليدات غيرنظامی، به مصارف ديگری رسيده باشدکيميائی

 . در اين کشور مربوط کردکيميائی به سوريه را به توليد يا کاربرد اسلحه کيميائیدھد که نبايد صادرات  می

بر صادرات .  به سوريه با دقت و مراقبت کافی صورت گرفته استکيميائیمقامات دولتی تأکيد دارند که صدور مواد 

 .ندا  چندين نھاد و ارگان دولتی نظارت داشتهکيميائی

گردد که حزب سوسيال دموکرات به نحوی در دولت شريک بوده  ای برمی  به دورهکيميائیافزون بر اين صادرات مواد 

دولت تأکيد دارند و “ وليت سياسیؤمس”سران اين حزب بر .  ھمچنان باقی استالماناست، اما سوءظن حزب چپ 

 .دانند می“ تخلفات قانونی”اظھارات مقامات را توجيه 

 به کار رفته است و کيميائی ۀ به نحوی در توليد اسلحالمان صادره از کيميائی حزب چپ عقيده دارند که مواد سران

 .وليت خود را در اين امر قبول کندؤدولت بايد مس

 

 


