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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٣ سپتمبر ١۵

  

  آموزش از جنگ افغانستان
  طراحی برای جنگ ھای آتی المان و ناتو

  

   برلين–کابل 

 برای حمالت ئی جنگ افغانستان را ارزيابی کرده و از آن درس ھانالما کارشناسان سياست خارجی - گزارش ويژه

  .نظامی آتی می گيرند

  

 ۀ ادامۀث در بار از افغانستان در اوج خود می باشند و بحالماندر حالی که فعاليت ھای مربوط به بازگشت ارتش 

، »اِلِکه ھُف«، خانم . پی. دی.حضور آتی نيروھا در افغانستان در جريان است سخنگوی سياست امنيتی حزب اِف

کارش به زودی به پايان می رسد به قصور عظيمی که در فعاليت ھای اشغالی نيروھای ناتو و متحدانش ۀ که دور

 توجه به شرايط اين جنگ که قربانيان بيشمار و تأثيرات فراوانی  وی باۀبه گفت.  اشاره می کند،صورت گرفته است

 کافی ۀدر زندگی مردم منطقه داشته است، برخی از اقدامات ناموفق بوده اند زيرا غرب الزم ندانسته بود به انداز

د اوضاع برای بھبو. خرج داده يا به ويژگی ھا و معلومات مربوط بدان کشور توجه مبذول دارده ب" زمان و صبر"

در جنگ ھای آتی می بايست شناخت بھتری از ساخت و تعداد جمعيت آنجا در دست باشد که شايد اين را بتوان با 

بعدی مھمتر از ھر چيز الزم است ھمکاری ميان سازمان ۀ اما پيش از انجام حمل. دست آورده انجام سرشماری ب

  .ھای نظامی، تعاونی و عمرانی به وجود آيد
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   نشينیدر حال عقب

 خودرو ١٢٧ اولين کشتی حامل گستدر دھم ا.  از افغانستان به شدت در حال انجام می باشدالمانبازگشت ارتش 

انتقال با کشتی از ترابزون بدين خاطر .  رسيدالمان در »اِمِدن« ترکيه به »ترابزون«وساير وسايل نظامی از 

آن . ده و بارگيری در ترابزون ارزانترين گزينه می باشدصورت می گيرد که بسيار ارزانتر از حمل و نقل ھوائی بو

 اقتصادی ندارد ۀک به شدت از ارزش آنھا کاسته گشته و بازگرداندن آنھا صرفھالخاطر استه قسمت از وسايلی که ب

د در جمع باي. جا مانده يا برای استفاده تحويل ارتش افغانستان می گردده صورت آھن پاره به ھمانجا در ھندوکش ب

 درصد اين انتقال قرار است از طريق ترابزون انجام ٩٠.  بازگردانده شوندالمان کانتينر به ۴٨٠٠ خودرو و ١٢٠٠

  .يافته و فقط تسليحات، مھمات و وسايل ويژه با ھواپيما حمل می گردند

  

  حضور آتی نظامی

که رئيس بخش  طوریه ب.  بودھنوز معلوم نيست که چشم انداز درازمدت نيروھای ناتو در ھندوکش چگونه خواھد

ۀ  اخير مجلۀ مارکوس کايم، در مقاله ای در شمار(SWP)تحقيقاِت سياسِت امنيتِی بنياد علوم و سياست ،

„Internationale Politik“ تن نفرات ارتش را برای امور مربوط به آموزش و ٨٠٠ قوِل المان می نويسد، دولت 

 قرار است جايگزين نيروھای بين المللی برای تثبيت امنيت  داده است که“Resolute Support„مشورتی 

(ISAF)گردند .  

 تا ٨٠٠٠برلين در جمع روی .  در افغانستان باقی خوھند ماندامريکائیاما ھنوز معلوم نيست که چه ميزان نيروھای 

 عالوه بر –د بود  خواھنامريکائی تن آنھا ۵٠٠٠از اين تعداد .  حساب می کند، نفر که باقی خواھند ماند١٢٠٠٠

 ئی تصميم گيری نھا»کايم«ۀ به گفت.  باقی خواھند ماندامريکا تن ديگر که تحت فرماندھی مستقيم ارتش ۵٠٠٠

که  ان پس از اينئيامريکا. ئيان ھنوز صورت نگرفته و حتا روندی مانند عراق نيز ممکن است تحقق يابدامريکا

ھا خودداری نمود نيروھای خود را به کلی از عراق بيرون برده دولت عراق از قبول قائل شدن حق ويژه برای آن

  ]١. [ی در افغانستان می خواھد انجام دھدکرزد اماز قرار معلوم ھمين کار را اکنون ح. اند

  

  نه وقت می گذارند و نه صبر می کنند

 غرب در آنجا در  از افغانستان و در حالی که بحث بر سر حضور آتی نيروھایالمانبازگشت ارتش ۀ در ھنگام

دست آوردن چشم اندازی برای حمالت نظامی آتی نتايج اين ه  برای بالمانجريان است کارشناسان سياست خارجی 

کارش به زودی ۀ که دور» . پی. دی.اف«ب ز ، سخنگوی سيايت امنيتی ح»الکه ھف«. جنگ را ارزيابی می کنند

 ئی از جنگ افغانستان آموزه ھا“Internationale Politik„ۀ به پايان می رسد در مقاله ای ديگر در ھمان مجل

 ماه گذشته چشم اندازی از روش ھای استبدادی ١٢ در بازبينی عملکرد اشغالگری در »ھف«خانم . کسب کرده است

غرب به ھنگام عمليات نظامی که منجر به کشته شدن افراد بسيار و تأثيرات شديدی بر زندگی مردم محل داشته 

، "ر داده انديي خود را تغستراتيژیدائم به نحوی تخريبی " وی کشورھای عضو ناتو ۀبه گفت. ه می کنداست، عرض

در اين ". وليت امنيتی به خود افغانھاؤسپردن مس"تا به " ملت سازی"به " جنگ جھانگير عليه ترور"ر از ييتغ

 سرکوب قيام ستراتيژی “Rasch enorm populaer„رابطه آنچه به سرعت و بسيار معروف گشته است 

„counter insurgency (COIN)“می باشد .  
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 بيش از ھرچيز پياده کردِن (COIN)توجه به اين که . آنھا البته به عمد از توجه به يک موضوع خودداری کرده اند

زمان و صبِر بيش از اندازه "از طرف ديگر برای تحقق آن .  غيِر نظامی، برای اين امر، ضروريستستراتيژی

الزم است که ظاھراً آمادگی آن  را نداشته اند، عالوه بر آن شناخت و توجه به ويژگی ھای فرھنگی آن کشور " ای

  ]٢. [که ظاھراً نمی خواسته اند خود را به آن مشغول کنند الزم بوده است

  

  حسابگری نادرست

اين باور که می ] "٣.[ در آمدبيش از ھر چيز يک امر اساس قرار گرفته بود که در عمل به شدت نادرست از آب

توان دولتی را در کابل نصب نمود که با نيروھای متحد ھمراه بوده و در عين حال احترام مردم افغانستان را نيز 

، و در حال حاضر ادر عراق، در ليبي: در عمل و مکّرر به ابطال رسيده است" باور"و درست ھمين ". کسب نمايد

با اينحال رھا نمودن آن را از جانب .  در سوريه–] ۴[ دخالت غير مستقيم نظامی  اگر ھم که تا کنون فقط با–

  . نمی توان مشاھده نمودالمانسياست 

  

  تحت اشغالۀ آمارگيری در منطق

به نظر وی برای استفاده از دخالت ھای احتمالی در آينده بايد .  را از جنگ افغانستان می گيردئی درس ھا»ھف«

برای اين کار ". تايجاد يک حکومت بسيار مشکل تر است از سرنگون نمودن يک حکوم"که برای ما روشن باشد 

 می ستراتيژیر دائمی يي زمان، پول و خالقيت سياسی اجتناب ناپذير می باشد و از تغظيم به لحاظسرمايه گذاری ع

ز به شدت بيشتری برای جای آن می بايست کشورھای ھمسايه را پيشاپيش دخيل نمود و نيه ب. بايد جلوگيری شود

 شناخت مردم در کشوری که قصد اشغال آن در ميان است اجتناب »ھف«به نظر . عمران غيرنظامی اقدام کرد

. ن کننده استييناپذير می باشد و شناخت اساسی از ساخت کشوری، شمار مردم و ساخت ھای آن دارای اھميت تع

 اين است که »ھف«دست آورند، پيشنھاد ه ام حمله به سرعت بکه بتوانند دانش الزمه را در صورت انج برای اين

  ]۵. [جا دارد به آمارگيری در مناطق اشغالی انديشه نمود

  

   غيرنظامی-ھمکاری ھای نظامی

از اين شناخت که :  می خواھد پيش از اقدام به جنگ بزرگی در آينده از آموزش ديگری نيز نتيجه گيری کند»ھف«

الجرم به يکديگر وابستگی (...) سازمان ھای غيرنظامی و نيروھای نظامی "کوب قيام  سرستراتيژیدر چارچوب 

 عدم »ھف«به نظر . در اينجا منظور ھمکاری ميان ارتش با سازمان ھای تعاونی و توسعه گر می باشد". دارند

بع مھم منجر می تفاھم متقابل در زمينه ھای مشترک فعاليت سازمان ھای نظامی و غير نظامی به اسراف در منا

] ۶. [ تثبيت و تمرين گرددستراتيژین ييبه ھمين جھت می بايد مشارکِت الزم، َوراِی اموِر جاری، در تع. گردد

 مقيم (NGO) در آينده ھمکاری خود  را با سازمان ھای غير دولتی المان اين است که ارتش المانمعنی آن برای 

  .بعدیۀ لخارج تقويت نمايد و البته پيش از انجام حم

  المانبرگرفته از سايت سازمان مراقب سياست خارجی 
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