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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 
 يونکه ولت

  ماتياس ايستوان کوھلر:سندهينو
  یحميد علو: برگردان

  ٢٠٢٢  اکتوبر٠۶

 .شود می حزب چپ در خاور دور آتش بيار معرکه 
 .زنند  دست به تحريک جمھوری خلق میماناللس جاعضای م: بازديد نماينده حزب چپ از تايوان

 

 
 خود را عوض کرده و به سرعت خود برای مقابله با ۀ نيز دندالمان، جمھوری فدرال امريکا ۀدر تبعيت از اياالت متحد

  .جمھوری خلق چين افزوده است

 جمھوری خلق ۀ به تايوان، منجر به مانورھای گستردامريکات، سفر نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان سگدر ماه ا

  . شديد در منطقه شدنجشو ت

 تايوان ۀمھمان جزير –از جمله يکی از اعضای حزب چپ  – بوندستاگ المانتی از اعضای مجلس أتا اين پنجشنبه، ھي

 .بودند

پيتر ويلش - توسط سياستمدار حزب دموکرات مسيحی کالوس» تايپه- دوستان برلينۀداير«گروه شش نفره پارلمانی 

  .رھبری می شود

 در روز چھارشنبه گفت که لسه ایحتايوان، جوزف وو، در » وزير خارجه«) حکومتی( المانبه گزارش خبرگزاری 

  .پيشرفت قابل توجھی داشته است» روابط دوجانبه«

ی در ديدار با رئيس جمھور تسای المانت أنگ ساوت چاينا مورنينگ پست، ويلش رئيس ھيانگ کا ھۀبه گزارش روزنام

ما شجاعانه در «از سوی جمھوری خلق چين، » تھديدات نظامی«در صورت وجود :  تر گفت اينگ ون کمی واضح

  »کنار تايوان خواھيم ايستاد و از آن حمايت خواھيم کرد
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نيز می تواند ) المانارتش (که آيا اين بدان معناست که بوندسوھر  بر اساس اين گزارش ھا، ويلش در مورد اين

  .نگفته استاستفاده شود، چيزی » شجاعانه«

 به سياست چين واحد متعھد است که به موجب آن جمھوری امريکا ۀ اروپا و اياالت متحدۀملل متحد، اتحادي مانند المان

  .ی شودخلق به عنوان تنھا دولت مستقل چينی به رسميت شناخته م

 قانونی تمام چين ۀ مدعی است نماينداز نظر حقوق بين الملل، سفر به تايپه ديدار با يک دولت متقابل است که ھمچنين

  . استقالل تايوان وجود نداردۀکه ھيچ اعالمي با وجود آن. است» جمھوری چين«يعنی 

 به ويژه در سال ھای اخير اقدامات زيادی برای ارتقای بين المللی تايوان انجام داده امريکا ۀبا اين حال، اياالت متحد

 .است

يک کشور، دو «ھمچنين به معنای اصل ( يجينگبمورد نظر» جدد مسالمت آميزاتحاد م«ًھدف کامال واضح است که 

  .غيرممکن شود) »نظام

  .آمادگی واشنگتن برای جنگ در حال اجرا است

و در اين  – جنشبرای جلوگيری از صعود جھانی چين، اياالت متحده از ھر ابزاری استفاده می کند، از جمله تشديد ت

  . آتش بيار معرکه اندت نمايندگان بوندستاگأميان ھي

 . دوستی برلين و تايپه کارن لی، سخنگوی کارگروه سياست اجاره و مسکن حزب چپ قرار داردۀدرست در وسط داير

 .پاسخ ماند شناسد، توسط کارن الی بی ال يونگه ولت که آيا او سياست چين واحد را به رسميت میؤشنبه اين س روز سه

و بدين ترتيب روايت »  عادی و بديھی پارلمانی استۀھای پارلمانی يک روي ن گروهمبادله بي«او فقط اعالم کرد که 

  .ساير احزاب بورژوازی را تکرار کرد

ت، با توجه به برنامه ريزی برای سفر به تايوان سگمبر گزارش داد، در ماه ا سپت٧ھمانطور که پورتال تی آنالين در 

بر، رھبران حزب چپ در ايميلی از نمايندگان پارلمان خواستند با توجه م حقوق بشر بوندستاگ برای ماه نوۀتوسط کميت

  .به وضعيت سياسی فعلی نبايد در اين برنامه ھا شرکت کنند

 حزب چپ، وی از چنين درخواستی مطلع نبوده ۀ اين نمايندۀبه گفت. به نظر نمی رسد که اين برای سفر لی صدق کند

 .است

ت تايوان تا زمان انتشار أاح چپ اميرا محمد علی و ديتمار بارتش در مورد سفر ھيدرخواست يونگه ولت از رھبران جن

  .عواقب اين ديدار ھمچنان نامشخص است.  يونگه ولت بی پاسخ ماندۀسرمقال

ی در روز يکشنبه، از نمايندگان المانت أ جمھوری خلق چين، اندکی پس از ورود ھيۀسخنگوی وزارت امور خارج

ًفورا «در تايوان را » طلب یئنيروھای استقالل طلب و جدا«ھا با   چين واحد پايبند بوده و تماسخواست تا به سياست

  .»پايان دھند

ھمچنين مشخص نيست که آيا اين سفر برای حزب چپ يا بنياد رزا لوکزامبورگ که به اين حزب نزديک است و در 

 به صراحت اعالم کرده است که ًادر گذشته اخير يجينگب با اين حال،.  دفتر دارد، عواقبی خواھد داشت يا خيريجينگب

 .کند در مورد موضوع تايوان با کسی شوخی نمی

 

 


