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  :يادداشت

ال  ارجی پورت ای خ ش زبانھ سی در بخ ان انگلي ه زب ل ب ۀ قب ته ھفت ن نوش ستان آزاد "  اي  آزاد –افغان
ستان ه " افغان ه ب ی آن را ک ۀ فارس ک ترجم يد، اين شر رس ه ن ای ب ا آق وان م ار ج يلۀ ھمک ا"وس " کوش

   .صورت گرفته تقديم می داريم
 AA-AA              پورتال 

  
  پروفيسور گاری لوپ: نويسنده
  متين کوشا: مترجم 

  
 )افغانستان ( وگورستان امپراطوری ھا " اوباما "

  افغانستان در معرض موج تازه ای ازجنگ واشغالگری 
  

CounterPunch 
http://www.counterpunch.org/leupp12262008.html  

  
» بارک اوباما « طبق گزارش، رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا، مايک ميولن به رئيس جمھور انتخابی آيندۀ امريکا  

سفارش کرده است که دولت امريکا  نيروھايش را در افغانستان از سی و دو ھزار در حد فعلی به شصت ھزار نفر 
در نوشته اخيرش، حدود »  رابرت درای فوز « يش تعداد نفرات ارتش طبق اظھار آقــای اين افزا. افزايش بدھد

  .وعده داده بود ) ١٠٠٠٠( بيشتر از آن رقمی است که بارک اوباما در جريان مبارزات انتخاباتی اش  ) ٢٠٠٠٠(
 است، به احتمال قوی اين در افغانستان" جنگ ضد دھشت افگنی " بارک اوباما که عالقه مند و سرگرم تمرکز دادن 

سرباز غير امريکايی  تحت  ) ٣١٠٠٠(در حال حاضر در حـــــدود . پيشنھاد درياساالر مايک ميولن را بپذيرد
در افغانستان مصروف نبرد بررضد طالبان و ساير )  (ISAFفرماندھی ناتو در چوکات نيروی بين المللی ياری امنيتی

ھا از کشور ھای انگليس، جرمنی ، فرانسه ، کانادا، ايتاليا ، ھالند ، پولند ،آسترا ليا اين نيرو ٪٨٠ . (اند» شورشيان « 
برضد تمديد ماموريت سربازان کشور شان در ) به جز آستراليا(افکار عامه درين کشورھا .) وترکيه تشکيل ميشود 

  .افغانستان است
 در صحنه ، تعداد مجموعی نيروھای نظامی  نيروھای موجودبه عالوۀ نفری ارتش امريکا ، ٣٠٠٠٠با افزايش 

به استثنای البانيا و آذربايجان که تعداد اندکی سرباز در . سرباز بالغ خواھد شد) ٩٣٠٠٠(اشغالگر در افغانستان به 
افغانستان دارند، ھمه کشورھايی که دراشغال  افغانستان سھم دارند، از لحاظ تاريخی  مسيحی اند که اين فکر را نزد 

در دھۀ ھشتاد قرن گذشته مجاھدين تحت . انھا تقويه ميکند  که ملت مسلمان شان تحت حمله کفار قرار گرفته استافغ
مورد حمايت شوروی ھا در افغانستان را به مثابه تحديدی به ) غير مذھبی ( حمايت اداره ريگان، رژيم سيکيوالر 

ی بيش از صدھزار نفری شوروی ضمن بھره مندی از اردو.   مذھبی و راه ورسم زندگی شان تلقی ميکردندتشئونا
ی آنسوی مرز متصل به خاک افغانستان در قلمرو اتحادشوروی و موجوديت عساکر ازبک و تاجک  در کاتخطوط تدار

ترکيب ارتش شوروی که زبانھای محلی را تکلم کرده وبا فرھنگ بومی آشنايی داشتند، نتوانست که چريکھای نامنظم 
  .لطۀ خود را بر افغانستان بگستراندرا سرکوب کرده وس "CIA " مورد حمايت  
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شريه »  مايکل بيردان« آنطور که آقای   ومبر ) Foreign Affairs(درنوشتۀ عالمانه اش در ن وان  ٢٠٠١در ن  تحت عن
تيالگران، از اسکندر " افغانستان گورستان امپراطوری ھا "  شايان و اس يچ يکی از کشور گ ر در توصيف ميکند، ھ کبي

ان را  ان سرسخت و آزادۀ افغ ه مردم ستند ک زدھم، نتوان رن ن ا در ق ا امپراطوری بريتاني ه ت يالد گرفت ل از م قرن سوم قب
  .شکست بدھند

تناد  ه اس ردان ب ای بي ری" آق ويی دوپ تباھات "  ل ه اش ه چگون سد ک ايی مينوي ناس امريک ستان ش سته و افغان ؤرخ برج م
اوز ( شد١٨٧٨ــ  ٨١انگليس در بين سالھای  ) شکست ننگين( منجر به فاجعۀ چھارگانۀ انگليس در افغانستان  دوران تج

   : قرارذيل اندۀ انگليسھا اشتباھات چھارگان اين). دوم انگليس به افغانستان و دفع آن
  .وسيلۀ عساکر بيگانهه  اشغال سرزمين افغانستان بـــ

  .قدرت رسانيدن حکام منفور وبدنامه ـــ  ب
  .رد خشن در مقابل دشمنان محلیـــ  برخو

  .ـــ  پرداخت مستمری ناچيز به متحدين محلی
ل در ٢٠٠١رسم نتيجه گيری ازين اشتباھات انگليس  در افغانستان، در سال ه آقای مايکل  بيردان ب  حضور نظامی اواي

ارد  ين مينگ ستان چن االت متحده در افغان داران امر: " اي دی زمام شانه بصيرت وخردمن ن ن اه آن اي ود ھرگ د ب ا خواھ يک
اجراجويی خود ." اشتباھات انگليس را امروز مدنظر بگيرند باز، وقتی آقای بيردان اين مقاله را مينوشت، امريکا تازه م

ی « را در افغانستان  آغاز کرده بود و جنگ عراق ـــ بر بنياد دروغ ـــ تنھا بارقه ای بود در چشمان  اون » ديک چن مع
  .بوش

ده و باوباما که  ته ش ـی انگاش ين الـمــلــلـ ه يًاغلبا به حيث فردی فاقد دانش مربوط به امور ب راد حرف ل انتخاب اف ی ه دلي
ارجی  ار ( سياست خ راد خطاک ن ه ب) اف ۀ اي يله ھم اران ( وس ه او در ) خطاک د است ک ا معتق ا واقع شود، آي تايش مي ًس

  ده اند ــ پيروز ميشود؟نجا شکست خورتان ـــ کشوريکه بسياری ديگر در آافغانس
واجھيم اريخی  م التی ت ی  جھ ه  : اينجا ما با يک پرروي ستاخانه ک ايی گ وانيم " ادع ا ميت ی ، م ـ "  بل ا يک ادارۀ مرکزـ ب

واه، ب ی جمھوريخ ت افراط ر ازادارۀ راس ت بھت ه راس ل ب ده ه متماي داف عم تای اھ ستان را در راس افی افغان در ک             ق
  !امريکا در منطقه،  با ثبات سازيم  )امپرياليستی (

 باور دارد که امريکا ميتواند جنگجويان ومخالفان حضور قوای خارجی و متحدين محلی شان» اوباما « چنين مينمايد که 
ـ  يس سمبوليک آنست ـ ًرا در افغانستان شکست داده و رژيم کامال فاسد جنگساالران اتحاد شمال را ــ که حامد کرزی رئ

از . شيده وآمد و شد طالبان را در دوسوی مرز قطع کندثبات بخ ه نفت وگ روژه خط لول مھمتر از ھمه ، امريکا ميتواند پ
داد   د امت ا بحر ھن د و ت ستان ، ھن ستان ، پاک ستان، افغان ا ترکمن سپين ت ره ک روژه ايکه از بحي ـ پ را به پايه اکمال برساند ـ

روژه در سال قرارد. داشته و روسيه و ايران را بايکوت کند ن پ د، ٢٠٠٢اد اي ستان  امضاء ش اامن افغان ی وضعيت ن ول
  .مانع از اعمار آن گرديد

گيا. نفتی دامن زده شد وسيله کمپنی ھای بزرگه است که ب" جنگی برای نفت " از ديدگاه من جنگ عراق کمتر   ن جن
شتر  وق جيوپوليتيک ه ببي ات تف ی در چوک وب غرب يای جن دد آس دن مج اطر مطرح ش رائيل، خ ا و اس دت امريک درازم

ا . وسيله ايدئولوگھای نومحافظه کار امريکا، راه اندازی شده طراحی شده ب سم امريک ولی اين جنگ برای منافع  امپريالي
ه . طرف تشتت سوق داده فاجعه آميز بود وطبقه حاکمه اين کشور را ب اده ای را در جامع ن جنگ وضعيت خارق الع اي

ايی  ردی امريک ود اوضاع، روی ف ه منظور بھب امريکا ايجاد کرد که در آن يک جناح طبقه حاکمه را مجبور ساخت تا ب
ه سوسيالي( }   اوباما ــ م{»بارق حسين اسامه« افريقايی تبار باسم  دين دست راستی اش او را ب تھم که منتق ودن م ست ب

رای . سرمايه گذاری کند) ميکنند ز گ در حاليکه انتظار خروج فوری عساکر امريکايی از عراق در تحت يک اداره مرک
د شد ه معطوف خواھ يای ميان از آس ر سر نفت و گ . متمايل به راست نميرود، فکر ميشود که توجه اساسی در رقابت ب

 تا حال از آن ٢٠٠١باالی افعانستان که واشنگتن از زمان تجاوزش  در ومعنی آن عبارت است از حد معينی از کنترول 
  .بی بھره بوده است

ا را از  ه امريک ستان توج شتر از جنگ افغان ی ، جنگ عراق  بي ين الملل ور ب ا در ام شاورين اوبام اور برخی از م ه ب ب
ـوش . اھداف ديگر منحرف ساخته است  ـورج بـ ل " مشکل فقط اين نيست که جـــ ن الدن قب افتن ب ع و قمع "  از ي ا قل وي

تاد ستان فرس ه افغان ايی را از عـراق ب ـقاعده، عساکر امريک ازدھم . بقايای گروه بدنام ال ه ي ه او از حادث ست ک مشکل اين
جورج بوش متعاقب سرنگونی طالبان به اشغال عراق پرداخت ، .  سپتمبر بجای يک مورد درمورد ديگری استفاده برد

از بجای آنکه از ه روی مخازن نفت و گ يای ميان رول آس رای کنت ا ب ًين فرصت قويا در تطبيق برنامه ھژمونيستی امريک
  .حوزه بحيره کسپين سود جويد

ستان برسد ار افغان ه ک شتر ب روی بي تفاده از ني ا اس د ب اال بخواھ ی زدودن . بارک اوباما احتم ه معن ا ب ن رسيدگی لزوم اي
ستذھنيت طالبان مبنی بر اجبار زنان ـع ني انی " عرف" آن ذھنيت . (  به پوشيدن بــرقــ ۀ افغ ان در جامع ـل از طالب قــب

ز  ايی دارد، ني دار امريک ه دولت طرف ستان سعودی ک ه در عرب ع ديگری از جمل سأله حجاب در جوام وجود داشت و م
منظور حفظ پايگاه ھای دايمی امريکا و نيروھای آيساف تحت فرمان ناتو نياز ندارند تا در افغانستان به ) . مطرح ھست

ده ويا ب) خاطر محاصرۀ چين ه ب(  اعی بزنن ه انقالب اجتم آنچه . خاطر احداث و حفاظت خطوط لولۀ نفت وگاز دست ب
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ی محدود و  ارات خيل ا اختي شانده ب م دست ن آنھا به انجام آن ضرورت دارند عبارت است از سرکار نگھداشتن يک رژي
  .در متن آن اھداف شان برآورده شودآوردن حد معينی از ثبات که 

ه نظر ميرسد ا در . ولی حتی پرداختن به آن حدی از کار نيز خيلی دشوار ب فير بريتاني ن دشواری را س رار اطالع، اي ق
سه در ابطی صحبتی   ٢٠٠٨در سپتامبــر  ) Sir Sherard Cowper-Coles ( افغانستان ل ک معاون سفير فران ای اب آق

ـو«  ين »فرانسس فـيـت ـتچن سته ساخــــــــــــ ا : "  برج دون آنھ ه ب ند ک ی ميکوش اطر نجات رژيم ارجی بخ ای خ نيروھ
آنھا جريان خروج نيرو ھا را به تأخير انداخته وخروج نھايی از بحران را ــ که شايد خيلی سريع و ... سقوط خواھد کرد

يدھای رياست جمھوری امريکا را ترغيب کنيم که از فرو در کوتاه مدت ما بايد کاند... دراماتيک باشد ــ  پيچيده ميسازند
د ود داری کنن ستان خ اتالق افغان شتر درب تن بي ت... رف ست اس ه شک وم ب ستان محک ا در افغان تراتيژی امريک ن ." اس اي

رده است ذاری ک يعا سرمايه گ ستان وس ا در جنگ افغان ار امريک ه در کن ست ک ه کشوري . ًاظھارات يک دپلومات بلند پاي
ـرال فرم ـر جــنـ ستان بـــريگــــــدي ا در افغان ـی ارتش بريتاني ده عــالـ ارلتون سمت « ان ارک ک ِم ز » ِ ـوبر ني اه اکتـ در م

  ." اين جنگ نخواھيم بودۀما برند: " بيان داشتًصريحا  ٢٠٠٨
راض ه ًحامد کرزی مکررا ب ايی اعت اران امريک ان در نتيجه بمب ه منظور خاطر ميزان باالی تلفات غير نظامي رده ، ب ک

و تعھد نموده که در صورت موافقت مال )  عليرغم ناخوشنودی امريکا ( ختم شورش ھا ، خواھان مذاکره با طالبان شده 
د أمين کن ذاکرات صلح، امنيت وسالمت وی را ت اد خروج عساکر . عمر به شرکت در م ين معي ان تعي ان خواھ او ھمچن

رداگرچه کمتر تو(خارجی از افغانستان شد  ه ). جه رسانه ھا را  جلب ک ار داشت ک ـر اظھ اه نومبـ ن جنگ " او در م اي
ان ... برای ھفت سال ادامه يافت ل طالب روی کوچکی مث را يک ني ه چ ست ک ل درک ني ن قاب شتر ازي ا بي اين برای افغانھ

  ."ميتواند به موجوديتش ادامه داده ، رشد کرده و حمالتی را به راه اندازد
ين ) کــرزی (  ظاھــر مستقل افغانستان درحاليکه رھبر به ـ چن اراض است ـ ودنش ن ه از نقش بازيچه ب ــ اين بازيچه ک

ه  حرف ھايی را ميزند ، اوباما و جنرال ھای آينده اش در حال برنامه ريزی افزايش چشمگير نيروھای نظامی خارجی ب
د  ا. ( افغانستان برای مدت زمان نا معلوم ان ستان در م اری، افغان وبر  ب زار ٢٠٠٩ه اکت ات رياست جمھوری برگ انتخاب

ال، . خواھد کرد د شرکت يونيک انی کارمن انی االصل ، زم ايی افغ زلمی خليل زاد يک سياستمدار نو محافظه کار امريک
  .)ُ ، سفير امريکا  در افغانستان ، عراق وسازمان مـلــل ،  شايد کانديد اين پست باشد٢٠٠٢تاج بخش در 
ا ميخواھ ی باوبام ارت از جنگ واقع ه عب ستان ک ار را در افغان ه ک ـوشش ه د ک ت تحت پـــــــ اطر نف ه « خ جنگ علي

ه ن. است، به پايه اکمال برساند» تروريسم  ـاتـوظيف ـلی عمام فـ ـا حاال خيــــ ـه تـ ی کـ انی " ل ه آس شرفت" ب ا جان ه پي ، تنھ
ر )  ٢٠٠٦در سال  ٩٨ و ٢٠٠٧در ١١٧ در سال جاری، ١٥٤(  سرباز امريکايی ٦٢٩ ز متحدين اسرب) ٤١٠( مزيد ب

ده .ه استامريکا را گرفت ه ش ی خون ھای ريخت ستم ، ول رن بي ۀ ھشتاد ق ستان در دھ ه در افغان اد رفت روت برب نج و ث  گ
د  اد شوروی قدرتمن ا سربازانش را ب. فاکتور کليدی ايست در امرسقوط وتجزيه اتح تان ه در حاليکه اوبام طرف گورس

ر بسوق ميدھد ده ، امپراطوری امريکا که از دھه ھا بدينسو در بحران بيسابقه و کم نظي ه پاسخ خواھ رد، چگون     سر ميب
داران ) اوباما ( داد؟ ماداميکه کانديد تغيير و اميد  ه طرف شود ، چگون د مي ده و رو بتزاي فرمانده عالی جنگی گسترش يابن
  ند؟ را ارزيابی مجدد ميکن ضد جنگ وی عقايد سياسی شان

  
  :يادداشت

ـی  شگاه امريکايــ ات را در دان َپروفيسور گاری لوپ سمت استادی تاريخ و ھمکار استاد در بخش الھي ِ )Tufts (  دارد .
ايت  ال در س ين ح وده  و در ع ر ب دين اث ف چن نچ" موصوف مؤل ونتر پ راق، " ک گ در ع ونين جن ايع خ رح وق در ش

                                      .  افغانستان و يوگوسالويا سھم  داشته است
 
 


