حمايت سنديکاھای کارگری آلمان از
عمليات ارتش در خارج و از صنايع جنگ افزار
برعکس دوران طوالنی در تارﯾخ آلمان که نيروھای مسلح و سازماندھی کارگران در جوّ
دشمنانه در مقابل ﯾکدﯾگر بودند امروزه ارتش و سندﯾکاھای آلمان در اﯾن امر با ﯾکدﯾگر متفق
القول می باشند که وظيفه مشترکشان نگھبانی از نظام قانونمدار حامی آزادی و دموکراسی
و حفاظت از حق تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی شھروندان می باشد که در قانون
اساسی اﯾن کشور تضمين شده است

ارتباط بی اشکال
برلين )گزارش وﯾژه( اتحادﯾه سندﯾکاھای آلمان ) (DGBمی کوشد با ارتش آلمان
ھمراھی نموده و از تحوالت نيروھای آن به ارتشی که جھانی شده و الزم است
برای حمله و اشغال بتواند عمل کند حماﯾت نماﯾد .آخرﯾن اظھارات رھبری اتحادﯾه
سندﯾکاﯾی آلمان در اﯾن راستا بيانگر تداوم تارﯾخی موجود است .اتحادﯾه
سندﯾکاھای آلمان در گذشته نيز در اطالعيه مشترکی که باتفاق ارتش اﯾن کشور
در  ١٩٨١صادر نمود برای ارتش آلمان »نقش غير قابل صرفنظری« را برای تحول
دموکراتيک در اﯾن کشور قائل بود .نھاد مزبور آن زمان نيز – ھمانند امروز -به
»اعتماد متقابل« و »احترام به وظيفه طرف مقابل« اذعان داشت .در سال ١٩۵٠
اتحادﯾه سندﯾکاھای آلمان مواضع ناروشن خوﯾش نسبت به ارتشی شدن مجدد
آلمان را آشکار نمود .در حاليکه سازمان مزبور با »تجدﯾد بنای ارتش آلمان«
مخالفت نموده بود ،تأکيد می نمود که »ملت آلمان به دفاع از فرھنگ مغرب زمين«
متعھد می باشد .از سال  ١٩۵۶بخشی از  DGBکه مسئول اداره روابط عمومی آن
است امور مربوط به سربازان و پرسنل غير نظامی ارتش را سازماندھی می کند.
سندﯾکای صناﯾع فلزی نيز که عضو اتحادﯾه سندﯾکاھای آلمان می باشد ،ھمواره از
صدور تسليحات و توليد جنگ افزار حماﯾت نموده و اکنون از مسئولين نسبت به
توسعه و توليد ھواپيمای جنگی بدون سرنشين حماﯾت می نماﯾند.

خواسته ھای مشترک

مزﯾر )از
به گونه ای که وزارت دفاع آلمان اعالم نموده است وزﯾر دفاع ،توماس ِد ِ
حزب دموکرات مسيحی( در ھفته گذشته در جلسه ھيئت مدﯾره اتحادﯾه
سندﯾکاھای آلمان در برلين حضور به ھم رساند .وزﯾر دفاع به اتفاق رئيس DGB
اعالم نمود که موضع مشترکی ميان ارتش و سندﯾکا در دست تھيه می باشد که
در آن خواسته ھای مشترک آنھا مطرح خواھد گشت [١].رئيس اتحادﯾه مزبور،
مر خواھان اﯾن گشت که تسليحات کافی در اختيار سربازان آلمانی که
ميشائيل ُز ِ
برای مأمورﯾت به خارج ارسال می گردند گذاشته و از آنھا حفاظت بعمل آﯾد و به
خدمتی که می کنند در عرصه عمومی ارج گذاری شود [٢] .وی چنين ادامه داد که
مدت ھا ارتباط ميان سندﯾکاھا و ارتش آلمان بدون اشکال نبوده است در حاليکه
امروزه دﯾگر مشکلی در بين نيست [٣].وی در سخنرانی که در ماه مارس سال
 ٢٠١١در انشکده افسری ھامبورگ اﯾراد نمود اظھار داشت که ارسال نيروھای
آلمان برای عمليات در خارج »ارتباط ميان سندﯾکاھا و ارتش را بسيار بھبود«
بخشيده است .با توجه به خواسته ی موکد رھبری آلمان مبنی بر حفظ امنيت
منابع مواد اوليه در سراسر جھان ،وی که عضو حزب سوسيال دموکرات آلمان می
باشد اعالم نمود که حزب متبوع وی نير خواھان »تأمين امنيت منابع اوليه« می
باشد[۴] .

وظيفه مشترک
مر و وزﯾر
رھنمود برای اطالعيه صادره از جانب رئيس اتحادﯾه سندﯾکاھای آلمانُ ،ز ِ
مزﯾِر قطعنامه مشترکی است که از جانب سندﯾکاھا و ارتش در
دفاع اﯾن کشور ُد ِ
سال  ١٩٨١صادر گشت .در آنجا گفته شده بود که دﯾگر دليلی برای رابطه ی دارای
اشکالی که در گذشته ميان اﯾن دو حاکم بوده است وجود ندارد» .برعکس دوران
طوالنی در تارﯾخ آلمان که نيروھای مسلح و سازماندھی کارگران در جوّ دشمنانه
در مقابل ﯾکدﯾگر بودند امروزه ارتش و سندﯾکاھای آلمان در اﯾن امر با ﯾکدﯾگر متفق
القول می باشند که وظيفه مشترکشان نگھبانی از نظام قانونمدار حامی آزادی و
دموکراسی و حفاظت از حق تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی شھروندان می
باشد که در قانون اساسی اﯾن کشور تضمين شده است« .بدﯾن قرار  DGBو ارتش
پشتيبانی از حق موجودﯾت نھاد اداره اجتماع را که »نقش غير قابل صرفنظری«

 مجلس و جامعه ارتشی حماﯾت،بوده و الزمه آن اﯾنست که از »رھبری دولت
 لذا اعتماد متقابل و احترام به وظاﯾف طرف مقابل.گردد« را بر عھده می گيرند
.شرط الزم برای ارتباط قوی و حياتی ميان ارتش و سندﯾکاھای کارگری می باشد
… [۵]
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Helmut-Schmidt- DGB-Vorsitzenden Michael Sommer am 8. März 2011 an der Rede des
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Militärpolitik Dokumentation, Heft 23/24, 5. Jg., 1981 .die Organisierung von Soldaten
[zwischen Gewerkschaften und Bundeswehr; dpa 05.02.2013[3 Schulterschluss

