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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ می ٠٢
  

  تمديد مأموريت نظامی المان در افغانستان

  تانک و خمپاره انداز برای قطر

  

حزب (و وزير دفاع لوتار دو ميزير ) از حزب دموکرات ليبرال( اپريل، وزير امور خارجۀ المان گيدو وسترول ١٨

، ارتش المان ٢٠١٤ی ناتو تا پايان اعالم کردند که پس از تاريخ رسمی خروج نيروھای رزم) دموکرات مسيحی

  . سرباز خود را در افغانستان حفظ خواھد کرد٨٠٠

 خمپاره انداز به دولت نيمه فئودالی قطر ارسال ٢٤ تانک و ٦٢ھمان روز رسانه ھای المانی اعالم کردند که المان 

  .می دارد

يار نزديک اياالت متحده انجام می گيرد تھاجم امپرياليسم به آسيای مرکزی و در منطقۀ خليج فارس با ھمکاری بس

که برلين آن را به عنوان متحد اصلی برای حفظ منافع جغرافيای ستراتژيک و اقتصادی در خارج باز شناسی می 

  .کند

در حال حاضر، دولت امريکا و رئيس جمھور اوباما اعالم نکرده است که چه تعداد سرباز می خواھد در افغانستان 

واشينگتن اصرار دارد .  با رژيم حامد کرزی دربارۀ شرايط حفظ و گسترش نيروھا مذاکره می کندنگھدارد و دائما

  .که برای نيروھايش در مورد اتھامات جنايت جنگی و ديگر اعمال تجاوزکارانه مصونيت حقوقی داشته باشد

سه ای در سنا، در ھفتۀ گذشته ژنرال جوزف دانفورد فرمانده عالی ترين مقام فرماندھی امريکا در افغانستان طی جل

 اعالم خواھد کرد، زيرا ابتداء بايد از نتايج عمليات قطعات افغان که به ٢٠١٣اعالم کرد که نظرياتش را در نومبر 
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تعداد سربازان براساس رسانه ھا بين . شکل جانبی با آنھا ھمکاری می کنند طی فصل مبارزات تابستانی مطلع گردد

  .مين زده شده است نفر تخ٢٠٠٠٠ تا ٦٠٠٠

اعالم کرد که واشينگتن تصميم گرفته » لوتار دو ميزير«پس از گردھمآئی وزرای ناتو در ماه ففبروری، وزير دفاع 

 سرباز را در محل حفظ کند، ولی وزير دفاع امريکا لئون پانتا فوراً ١٢٠٠٠ تا ٨٠٠٠ بين ٢٠١٤است که پس از 

  .اعالم کرد که اين گزارشات صحيح نيست

در » ملت در خط مقدم«، المان ٢٠٠٦از سال . ز آغاز تسخير افغانستان، المان نقش مھمی به عھده داشته استا

 ايالت ٩به عھده دارد که » فيسا«مأموريت نيروی بين المللی امينت و کمک رسانی بوده و فرماندھی شمال را برای 

  . می گيرد ھزار کيلومتر مربع را در بر١٦٢و يک منطقه به وسعت بيش از 

 ٢٠١٤المان پس از اياالت متحده و انگلستان، سومين ارسال کنندۀ نيرو به افغانستان می باشد و نقش مھمی پس از 

  .به عھده خواھد داشت

در چھار چوب اين «: وزير امور خارجه نقش المان را در ستراتژی جديد برای اشغال افغانستان چنين تشريح کرد 

عالوه بر اين، المان مسؤوليت شمال افغانستان را به عنوان . کابل حضور خواھند داشتالگو، نيروھای نظامی در 

پس از دو سال، المان ...برای تمرينات محلی، مشاورت و خدمات لوژيستيک به عھده خواھد گرفت» کشور مرجع«

  ».در بخش کابل متمرکز خواھد شد

ستان و شرکت در اشغال نظامی دراز مدت در کنار ھم به عبارت ديگر، المان خود را برای حضور دائمی در افغان

بر اين اساس، المان برای دولت دست نشانده ای که توسط امپرياليست ھا در کابل . پيمانان ناتو آماده کرده است

مستقر شده، نقش مشاور را به عھده خواھد  داشت و نيروھای نظامی افغان را در سرکوب افغان ھائی که مخالف 

 .انه ھستند، در داخل کشور پشتيبانی خواھد کرداشغال بيگ

. بورژوازی المان نيز مانند طبقۀ حاکم امريکا از ديدگاه ستراتژيک افغانستان را برای منافع خود ضروری می داند

از اين ديدگاه افغانستان سر پل مناطق سرشار از منابع در خاورميانه و آسيا است، مضافاً بر اين که خود افغانستان 

  .يز دارای منابع طبيعی سرشار می باشدن

المان منافع زيادی در منابع منطقه دارد و در رابطه با مواد اوليه با قزاقستان و مغولستان مناسباتی برقرار کرده 

امپرياليسم المان برای بر طرف ساختن عطشی که برای منابع انرژی دارد فعاليت ھای نظامی اش را شدت . است

تعداد زيادی از ذخائر مواد اوليه برای اقتصاد . ناً اين منابع برای اقتصاد المان ضروری می باشدمطمئ. بخشيده است

برخی منتقدان بر اين . المان، مانند مواد معدنی نادر مانند مس، طال، آھن و ليتيوم در خود افغانستان موجود می باشد

  .سترده ای فراھم ديده استباور ھستند که به طور مشخص المان برای جنگ منابع تدارکات گ

اين دو حرکت برای . تداوم مأموريت المان در افغانستان در عين حال با تقويت نظامی قطر در پيوند تنگاتنگ است

  .افزايش و تقويت نفوذ امپرياليست المان در خاورميانه و در آسيای مرکزی با ھمکاری واشينگتن انجام می گيرد

دل ھزار و ھشتصد و نود ميليون يورو وقتی اعالم شد که اياالت متحده نيز برای ارسال تانک المانی به قطر معا

به گزارش نيويورک تايمز، . فروش اسلحه به متحدان خود در خاورميانه قراردادھای جديدی را به امضاء رساند

 ميليارد دالر به عربستان سعودی، امارات ١٠متحده سامانه ھای موشکی و ھواپيماھای جنگی به ارزش اياالت 

  .متحدۀ عرب و اسرائيل تحويل خواھد داد

اين سالح ھا مستقيماً به تدارکات مداخلۀ نظامی مستقيم در سوريه و جنگ عليه ايران مرتبط می باشد، که در جريان 

  .يافته استروزھای گذشته شدت بيشتری 
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پيغام خيلی «در آغاز مسافرت به خاورميانه، وزير دفاع امريکا چاک ھاگل، يکشنبه اعالم کرد که فروش اسلحه 

» .گزينش نظامی گزينشی است که روی ميز باقی می ماند، و بايد روی ميز باقی بماند«. برای ايران است» روشنی

 مورد گزارشات مرتبط به کاربرد سالح کيميائی توسط سرويس ھای اطالعاتی امريکائی در«و اضافه کرد که 

  ».دولت بشار اسد در حال تحقيق است

از مدتھا پيش، دولت اوباما سوريه را در صورتی که رژيم اسد از سالح کيميائی استفاده کند مستقيما تھديد به مداخلۀ 

بيش از «، مدعی شد که سوريه »ونايتائی بر«روز سه شنبه، رئيس اطالعات اسرائيل، سرتيپ . نظامی کرده است

  .»پيش از سالح کيميائی استفاده می کند

ھنگام مذاکرۀ دو جانبه بين صدر اعظم المان انجال مرکل و نخست وزير قطر، شيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، 

  .و ايرانکامالً روشن شد که فروش اسلحۀ المانی به قطر مستقيماً مرتبط است به تدارکات جنگ عليه سوريه 

اسد اعتبار و قانونيت خود را «و » ايران اتمی وجود نخواھد داشت«مرکل اعالم کرد که با آل ثانی، فکر می کند که 

  .»از دست داده است

قطر در تأمين مالی و مسلح کردن اکثر . المان و قطر از مدت ھا پيش موتور تدارکات جنگ عليه سوريه بوده اند

. احد ھای ضربتی امپرياليسم را در سوريه تشکيل می دھند، نقش مرکزی داشته استگروه ھای افراطی سنی که و

المان دو سامانۀ پدافند ھوائی پاتريوت در ترکيه ايجاد کرده و در عين حال سرويس ھای اطالعات فدرالی المان در 

  .امور اطالعاتی به اپوزيسيون ھای سوريه کمک می کنند

که المان و قطر نيز از اعضای آنھا ھستند، در گردھمآئی » دوستان سوريه«ح در پايان ھفتۀ گذشته، به اصطال

  .استانبول اعالم کردند که کمک ھای خودشان را برای مخالفان سوريه افزايش خواھند داد

 ميليون ٢۵٠وزير امور خارجۀ امريکا جان کری اعالم کرد که پشتيبانی از مخالفان دو برابر خواھد شد و از مرز 

خواھد گذشت، عالوه بر اين پوشش ضد گلوله، تجھيزات شناسائی اھداف در شب و خودروھای زرھی برای دالر 

که تا کنون رسماً مسلح سازی مخالفان ) سياستمدار ليبرال المانی(گيدو وستروله . آنھا در نظر گرفته شده است

  .رسال اسلحه به سوريه سخن گفته استسوريه را نفی می کرد، در حاشيۀ کنفرانس به نفع حذف تحريم اروپا روی ا

در نتيجه می بينيم که در حالی که دولت فدرال می خواھد آتش جنگ را شعله ورتر سازد، رسانه ھای المانی از 

درخواست کرد که برای مخالفان طرفدار امپرياليسم » دی ولت«يکشنبه، روزنامۀ . نظامی گری حرف می زنند

 اصطالح دوستان سوريه ھمکاران و ھم پيمانان خود را در بطن مخالفان سوريه به«: سالح بيشتری فرستاده شود 

بايد آنھا را به شکل مسؤوالنه و کنترل شده به نياز ھايشان در جنگ عليه رژيم تروريست اسد پاسخ . می شناسند

برای چنين . داين نبرد مرگ و زندگی است و ھيچ سازش سياسی و صلح طلبانۀ ديگر ممکن به نظر نمی رس. بگويد

  ».کاری ديگر دير شده است

پس از يک دھه جنگ و اشغال خشونتبار افغانستان، برگزيدگان المانی بيش از پيش جنگ را به عنوان شيوه ای 

  .برای امور سياسی تلقی می کنند» عادی«قانونی و 

در افغانستان، سربازان المانی «: در مصاحبه ای با گاردين بريتانيائی، وزير دفاع، ميزير، روز دوشنبه اعالم کرد 

ً بجنگند بازيگران خرده «برخی از ھم پيمانان ما فکر می کردند که ما . برای نخستين بار دريافتند که بايد ضرورتا

ولی نيروھای نظامی المان نشان دادند که از عھدۀ . [...] ھستيم، و در حد پاسخگوئی به ضروريات نيستيم» پائی

سپس از  گفتار مشھور ژنرال پروسی و تاريخ . ن بايد بياموزد که جنگيدن مھم و ضروری استالما. نبرد برمی آيند

  .»جنگ ادامۀ سياست به شيوۀ ديگر است«شناس نظامی کارل فون کالزويتز ياد کرد که 
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Johannes Stern 

Article original, WSWS, paru le 25 avril 2013 
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