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  محکوم به شکست
  کنفرانس دوم افغانستان در بن

  
  

 
 

  عساکر از افغانستان بيرون شويد
  

  برلين/ کابل

 در بن، از جانب ٢٠١١ دسامبر ۴رگذاری کنفرانس بين المللی افغانستان در دوشنبه آينده،  پيش از ب–گزارش ويژه 

 برای افغانستان المان ميشائيل اشتاينر مأمور ۀبه کفت. ی اعمال نفوذ دراز مدت در ھندوکش مطرح گشتابرلين دعو

 ارتش المان وزارت دفاع ۀبر اطالعيو بنا . و پاکستان برلين قصد ندارد رژيم کابل را در آينده دست تنھا بگذارد

.  نير در اين کشور مستقر خواھد ماند٢٠١۴ فقط به منظور حمايت از نيروھای نظامی افغانستان، پس از المان

 عمليات ٧٠روزانه حدود : اوضاع اين کشور بيش از ده سال پس از حمله و اشغال آنجا ھنوز نيز تثبيت نگشته است

تحليلگران دواير فکربافی . و ميزان قربانيان غيرنظامی سال به سال فزونی می يابدد خشونت آميز صورت می گير

سوی جنگ ه  در اين مورد باھم توافق دارند که بھبودی وضع حاضر غير قابل انتظار بوده، سقوط کشور بالمان

ناسان احتمال از نظر کارش.  متصور است٢٠١۴تی اسالمی پس از ۀ داخلی و يا تبديل آنجا به امارھای گسترد
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صرفنظر از بدتر شدن . ن از جانب نيروھای ناتو بسيار باال استراندازی ھدفدار به قصد حذف مخالفاستفاده از تي

 .بوده است» درستی«دائم اوضاع افغانستان به ارزيابی برلين وارد شدن به جنگ در اين کشور اقدام 

  

  ی اعمال نفوذادعو

 در برلين صورت خواھد گرفت، برلين مبانی ]زمان نوشته[ه در دوشنبه آيندهبا کنفرانس بين المللی افغانستان ک

کنفرانس مزبور . تداوم اعمال نفوذ خويش در آن کشور را برای پس از خروج نيروھای ناتو از آنجا تثبيت می کند

قرار است در ظاھر .  برگزار کرده استالمان ۀبزرگترين کنفرانسی خواھد بود که تا کنون وزارت امور خارج

د کرزی باشد که نفوذش از کابل فراتر نرفته و در ۀ رئيس جمھور افغانستان، حامرھبری اين کنفرانس بر عھد

ت  و رياست ھيأالمان دولت ۀبه گونه ای که ميشائيل اشتاينر، مأمور ويژ. وابستگی مفرط از غرب عمل می کند

بدين . ذاردنخواھند گ» دست تنھا«افغانسان را  آينده نيز تماس ھای مربوط به افغانستان و پاکستان اظھار داشت، در

ليس آن کشور کوشش خواھند وصورت که از جمله نيروھای ناتو ھمچنان برای سازماندھی و آموزش ارتش و پ

طرح اقدامات اقتصادی جديدی برای تقويت شرايط سرمايه گذاری » راه ابريشم جديد«ھمچنين تحت عنوان . نمود

ته شده است که ھدف آن بھبود امکانات بازرگانی و راه ھای ارتباطی در افغانستان می باشد ھای خصوصی ريخ

  .اما اينکه اينگونه افکار در شرايط واقعی افغانستان چگونه عملی گردد، به ھيچ وجه قابل تصور نيست] ١[

  

  کشتگان بيش از پيش

بر حسب .  تر به جنگ داخلی کشيده می شودافغانستان ده سال پس از اشغال توسط غرب در واقع ھمواره عميق

 تن غيرنظامی کشته ٨٨٠٠اطالعات سازمان ملل متحد در ھمين پنح سال گذشته طی درگيری ھای نظامی دستکم 

 اول سال ۀشده اند و شمار مجروحين چندين برابر آن بوده و ميزان مقتولين غيرنظامی رو به افرايش و فقط در نيم

 در حالی که تا کنون بيش از ده سال است ادعای بازسازی کشور تکرار می.  است تن رسيده١۴۵٠ به ٢٠١١

 درگيری خشونت آمير در ٧٠ فقره می رسد، يعنی ٢١٠٠گردد، عمليات خشونت آميز رو به فزونی بوده، ماھانه به 

 غربيان با سياست کوشش برای ايجاد شکاف ميان شورشيان و کشاندن حداکثر ميزان ممکن از آنھا به سوی. روز

 و ول گفت مسؤ٢٠١٠ و ٢٠٠٨فغانستان که ميان  اۀبنا بر اظھارات يکی از وزرای داخل. شکست مواجه گشته است

 ٣٠ در صد از ٨گو با شورشيان بوده است که در مرکز مطالعات ستراتژيک بين المللی عنوان گشت تا کنون فقط 

يک از شورشيان جنوب که محور قيام مسلحانه  قريبا ھيچ مسلحانه کشديه اند و تۀھزار نفر شورشی دست از مبارز

کوشش برای ايجاد شکاف ميان مخالفين وزير داخله ۀ در بار. می باشد به نيروھای دولتی يا غربی تسليم نگشته است

  ]٢. [اسبق می گويد، اينکار جواب نمی دھد

  

  حمالت مکرر توسط ھواپيماھای فاقد سرنشين

که  دولت پاکستان پس از آن.  نيروھای غرب را در معرض مخاطره قراد داده اند شکست ھا در پاکستانۀادام

 سرباز پاکستانی گشت، اقدامات متقابلی را ٢۴ آن کشور موجب کشته شدن ۀحمالت ھوائی نيروھای ناتو به محدود

پيماھای فاقد اسالم آباد مدتھاست مجبور به تحمل آن است که ھواپيماھای شکاری و نيز ھوا. اتخاذ نموده است

بنا بر اطالعات . رضی آن کشور را انجام می دھندۀ اسرنشين کشورھای عضو ناتو بمباران ھای مکرری در محدود

بنا بر اطالعات مرکز .  تن بر اثر بمياران ھای مزبور کشته شده اند١۴٠٠ دستکم ٢٠١٠ و ٢٠٠٣کارشناسان بين 
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مبر امسال طی جنوری تا سپت از Conflikt Monitoring Center ھا ی مستند درگيرۀغيردولتی ناظر و ثبت کنند

قتل رسيده اند که بخش اعظم آن ه  نفر ب۵١۵ حمله ای که توسط ھواپيماھای فاقد سرنشين به پاکستان شده است ۶۶

به ھمين دليل پاکستان اقدامات متقابلی را اتخاذ نموده و خطوط تأمين ملزومات جنگی . ھا غير نظامی بوده اند

مريکائی نيز التيماتوم داده انيروھای ناتو به افغانستان را که از ميان پاکستان می گذرند، بسته است و به نيروھای 

عالوه بر اين پاکستان اعالم نموده است که . اه ھای ھواپيماھای فاقد سرنشين خويش را جمع کنداست که يکی از پايگ

گی که پاکستان بر تحوالت زرخاطر نفوذ به اين را ب. قصد ندارد در کنفرانس بين المللی افغانستان مشارکت نمايد

ول اين ی مسؤالمانيش از آن نيز مأمور پ.  شکست کنفرانس مزبور دانستۀ مقدمۀافغانستان دارد، می توان به منزل

که تثبيت اوضاع افغانستان بدون ھمکاری «کنفرانس، آقای اشتاينر اظھار نمود، آنھا به اين برداشت رسيده اند 

  ]٣[».پاکستان محکوم به شکست می باشد

  

  جنگ داخلی يا امارت

د دارند، ابعاد شکست غرب را نمايان می پيش بينی ھای آينده برای افغانستان که در پس ظاھر سياست برلين وجو

 Afghanistan Analysis تحليل افغانستان ۀمطابق تحليلی که توسط توماس روتيگ و ھمکارانش از شبک. سازند

Network (AAN) نوشته شده است در اين پيش بينی ھا ارزيابی وضع حاضر از جانب ناتو و کشورھای غربی 

 در افغانستان يکی از چھار سناريوی فاجعه بار زير ٢٠١۴ اما در واقع پس از .ھمچنان خوشبينانه به نظر می رسد

بدون ) ٢حالت (با طالبان و ) ١حالت (بھترين حالت، باقيماندن حاکميت نظام اشراف منش می باشد : قابل تصوراند

االی جنايت و خطر دائم خاطر مديريت دولتی فاسد، عدم تعادل نيروھا، ميزان به ب«در ھر دو حالت افغانستان . آنھا

 جنگ ھای داخلی گردد ۀبه ھمين جھت قابل تصور است که اين کشور عرص. فاقد کارآئی خواھد ماند» جنگ داخلی

ميان سرداران نيروھای محلی و نيروھای شورشی غير قابل کنترل که با ھم جنگيده و موجب افزايش «) ٣حالت (

 بوده است تجديد ١٩٩۶ و ١٩٩٢يتی مانند آنچه که بين سال ھای در اين حالت وضع» .ميزان جنايت خواھند بود

 منتشر ساخته است، پيروزی طالبان و بنيان (SWP)بنا بر تحليلی که بنياد علم و سياست ) ۴حالت (در . خواھد شد

  .پيش بينی ھای مزبور گويای خيلی چيزھاست] ۴. [گذاری يک امارت اسالمی نيز ممکن می باشد

  

  دار به قصد حذف افراد در مقياس وسيعتيراندازی ھدف
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 تحليل ديگری را در ماه SWP انتظارش می رود، بنياد ٢٠١۴ رفتاری که از جانب غرب تا سال ۀ نحوۀدر بار

 نزديک ۀ تحليل مزبور اين نتيجه را می توان گرفت که نيروھای غربی در آيندۀبه نظر نويسند. مبر منتشر نمودسپت

 بنا (kill or capture“ –trageting„) کشتن ھدفدار برای حذف افراد متمرکز نمايند کار خود را بيشتر بر روی

اينگونه عمليات ھا ] ۵. [ کشتن ھدفدار در مقياس وسيع آخرين اميدی است که برای آنھا مانده استSWPبر تحليل 

وھای موجود دارند متناسب  تحليل مزبور با برنامه ھائی که کشورھای عضو ناتو برای تقليل نيرۀبه قضاوت نويسند

کار ه  سربازان خود را به ميزان کم تری ب٢٠١۴ در اين راستا اعالم نموده است که پس از سال الماندولت . است

اين را وزير دفاع . البته با اين ادعا که از آنھا فقط برای حمايت از نيروھای افغان استفاده خواھد شد. خواھد گرفت

  .ا کرده است توماس دوميزير ادعالمان

  

  کشتار ھدفمند

  

  فقط ابلھانه

بدون توجه به شکست آشکار، وسعت يافتن جنگ ھا و پيش بينی ھای وحشتبار، برلين بر اين تأکيد دارد که حمله به 

بنا بر توجيھی که اشتاينر، مأمور تبليغاتی دولت . شغال آن کشور کار درستی بوده استا و ٢٠٠١افغانستان در پائيز 

 مورد افغانستان از واقعياتی که ديگر قابل روپوشی نمی باشند، می کند، فقط در چگونی انجام جنگ و  درالمان

عرض چند سال از يکی از «بوده است که » ابلھانه«بسيار » تصور«به گفته او اين . اشغال اشتباھاتی شده است

  ]۶. [ندوجود آوره فقيرترين و عقب افتاده ترين کشورھای جھان کشوری نمونه را ب
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