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 ۱۱/۰۹/۲۰۲۲         نصیر احمد جواد 

 
 "ترین« دولت اروپا استآلمان »احمق دولت فعلی“

  کنشت سارا واگن 

 
 

ترین دولت اروپا« است  گوید که دولت این کشور »احمق برجسته حزب چپ آلمان می   سیاستمدار
 .شده است   کننده انرژی خود یعنی روسیه وارد جنگ »تمام عیار اقتصادی«ترین تامین چون با اصلی 

واگن  تحریم سارا  پایان  درخواست  ضمن  آلمان،  چپ  حزب  سیاستمدار  ضدروسیه،  کنشت،  های 
خواستار استعفای معاون صدراعظم آلمان شد زیرا به گفته وی، دولت کنونی آلمان به خاطر ورود  

 .ترین« دولت اروپا است به جنگ اقتصادی با روسیه، »احمق 
های ضدروسیه،  را »جنایت« توصیف کرد و گفت که تحریم کنشت جنگ جاری در اوکراین  واگن 

 .برای کشور آلمان »مرگبار« است 
ای  مانده زودی به ته وی افزود: باتوجه به اینکه بهای انرژی از کنترل خارج شده است، اقتصاد آلمان به 

 .از روزهای خوب گذشته بدل خواهد شد 
شود، در ادامه خواستار استعفای رابرت هابک،  کنشت که نماینده مجلس آلمان نیز محسوب می واگن 

ترین دولت اروپا را داریم.  تاکید کرد: ما واقعاً احمق وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان شد و  
میلیون  فقیر کردن  با  پوتین  تنبیه )والدیمیر(  در  ایده  ما،  آلمانی و ویران کردن صنعت  ها خانواده 

 ای است؟ زند! این دیگر چه ایده احمقانه ای به جیب می سابقه که گازپروم درآمدهای بی حالی 
های متفاوتی  شد، واکنش گ )پارلمان مرکزی آلمان( عنوان می اتس کنشت که در بوند اظهارات واگن 

را به دنبال داشت؛ به طوری که بخشی از نمایندگان حاضر که عقاید سیاسی کامالً مخالفی با حزب  
کنشت،  حاکم دارند، برای وی دست زدند. هرچند برخی از سیاسیون حزب چپ آلمان با انتقاد از واگن 

 .ین حزب شدند خواستار اخراج وی از ا
فبروری کشورهای اروپایی و غرب،    ۲۴دنبال آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در  به 

کی  از  حمایت  اوکراین،  در  به  غیرنظامی  و  نظامی  کمک  ارائه  و  تسلیحات  ارسال  ضمن  یف 
 .هایی را علیه انرژی روسیه اعمال کردند تحریم 

کو، شرکت گازپروم، غول انرژی روسیه هفته گذشته اعالم  جانبه علیه مسهای همه در بحبوحه تحریم 
یک را طبق برنامه پس از سه روز تعمیر و  کرد که تحویل گاز از طریق خط لوله نورد استریم 

نمی  سر  از  تحریم نگهداری  و  نورداستریم گیرد  دانست.  معضل  این  مقصر  را  غرب  یک  های 
 .است  ترین خط لوله انتقال گاز به آلمان و اروپااصلی
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