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  دهة گذشته، مرحلة گذار
  دهة آينده، مرحلة استقرار

  
ي در جهان طرح مي كنند، عموماً  كه كشورهاي بزرگ سرمايه داري جهت استقرار نيرو و يا به خاطر هر سودئيستراتيژي ها

بعد از ختم هر مرحله، مرحلة بعدي . داراي مراحل خاصي اند كه اكثر براي هر مرحله، ده سال يا يك دهه را در نظر مي گيرند
مهر  و متحدان غربي آن در افغانستان ئيكنفرانس ليسبون نيز بر انجام مرحلة اول تهاجم نيروهاي امريكا. آغاز و پياده مي گردد

به اين خاطر نشست ليسبون براي . پايان گذاشت و براي ده سال ديگر راهكار جديدي را جهت استقرار درازمدت وضع نمود
 در ئينيروهاي امريكا» خروج«هاي افغانستان بدانند كه چرا اوباما تأكيد بر  افغانها بسيار با اهميت بود و ضروري است توده

 از افغانستان چه معني دارد؟ ئياو واقعي است؟ اصالً خروج نيروهاي امريكا» تأكيد«و » اعالن «آيا اين.  از افغانستان دارد2011
  .درين جا كوشش مي كند تا جواب درخور براي اين همه پرسش ها ارائه دارد» پيشرو«

ن هاي ديگر اين كه يازدة سپتامبر توسط القاعده سازماندهي شد يا در پس پشت آن دست قدرتمند سازمان سيا و سازما
استخباراتي خود امريكا قرار داشت تا حال با پرسش ها و بحث هاي بسياري روبرو بوده و پاسخ قاطع خود را نيافته است، اما 
بسياري از تحليلگراني كه وابستگي  به غرب ندارند و يا در چشمك زني با غربي ها قرار نگرفته اند، اين حادثه را  زير سر 

دانسته، داليل بسياري براي اثبات اين ادعا گفته اند كه تكرار همه از حوصلة اين نوشته بيرون است، اما سازمان سياي امريكا 
اي، اسامه بن الدن را مورد عتاب و خطاب قرار داده و درين  يك جملة ابومحمداليبي نعمان بن عثمان كه در نامة سرگشاده

  : درين مورد الزمي استهاي همگاني پخش مي شود، ذكر آن روزها از طريق رسانه
شما حقايق بسياري را در استدالل من ديديد كه القاعده و حركات خشونت بارش يك ناكامي مطلق بود، با آنهم شما گفتيد  «

 حوادث غير قابل 2001 سپتامبر 11شما در صبح .  متوقف كردن آن را نداريدئي و توانا روي دست استعمليات ديگريك 
 ئي كه اشاره اي مستقيم اليبي به يازده سپتامبر است، چگونه بود كه متوقف كردن آن از توانا»ليات ديگرعم «، اين»...توقف را

اسامه خارج بود؟ پس اين توقف را كي و يا چه تشكيالتي كرده مي توانست؟ سازماندهي القاعده در سال هاي دهة هشتاد 
اكثر صاحب نظران آن (شِ فلسطيني در تهكال منفجر شد ميالدي در پشاور چگونه صورت گرفت؟ وقتي عبداهللا عزام سرك

و به دنبال او اسامه سالها در پشاور فعال بود، القاعده را تشكيل داد و در ) زمان، آي اس آي را سازمانده اين قتل مي دانستند
ار عرب جنگجو، ميان داخل پشاور و كنار مرز افغانستان و پاكستان غندهاي زيادي را ايجاد و موفق به كنترول يك صد هز
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 ميالدي در پاكستان و افغانستان شد و سي آي اي و آي اس آي كه در آن زمان به هر كاري نظارت و مداخله 92 تا 82سالهاي 
رسيد و يكباره بعد از » قهرماني«داشتند، به اين همه فعاليت ها چون ناظر بي طرف نگريستند؛ اسامه در جنگ عليه شوروي ها به 

  . حاد شوروي القاعده تروريست شد و غيره، پرسش هاي بسياري را بر انگيخت كه تا حال الجواب مانده  اندفروپاشي ات
اين فروپاشي آن قدر به سرعت .  ميالدي، يكباره غافلگير شد1992اما اياالت متحدة امريكا بعد از فروپاشي اتحاد شوروي در 

مات و متحير ماند و نمي دانست كه چگونه آن را توجيه نمايد و انجام گرفت كه حتي گورباچف مجري اين فروپاشي  هم 
 كه مدتي قبل به ئيدانان و ستراتيژيست هاي امريكا اما سياست.  دست و پا كندئيبراي خودش كه در ميدان مانده بود، جا

 در افغانستان به عنوان ضعف ها و مريضي هاي مزمن اقتصادي اتحاد شوروي پي برده بودند، اين بار عوض اينكه خود را بيشتر
ابزار ضربه بر اتحاد شوروي مصروف نمايند، در خود شوروي و اين كه چگونه يلتسن را بر اريكة قدرت سوار كنند و بعد از 

اين بدان معنا نيست . اش را بخوانند، منهمك شدند» فاتحه«او آمادگي بگيرند و چگونه » مراسم دفن«فروپاشي، چگونه براي 
 ئيامريكا. كرد» فراموش« افغانستان به فرق فرقِ خود مي زنند كه امريكا بعد از سقوط دولت نجيب افغانستان را كه عده اي در

افغانستان در جريان فروپاشي اتحاد شوروي براي . مدتي برگ ها را سر جايشان مانده و به اصل كُنده چسبيدند» به حق«ها 
 اين خاطر شاريدن كندة شوروي براي شان در اولويت قرار گرفت و بدان  ها واقعاً برگي به حساب نمي آمد، بهئيامريكا

  . مصروف شدند
 ها بعد از فروپاشي اتحاد شوروي كه موازي با آن پيمان ورشو هم پاشيد و اكثر كشورهاي اروپاي شرقي نه تنها شامل ئيامريكا

اما تسلط آن بر .  اروپا را نيز در سيطرة خود در آوردپيمان ناتو شدند، كه با اين پيمان تسلطش را بر اروپا  نگهداشت و شرق
 آسيا بيشترين مواد ئي بود كه بايد هرچه زودتر به اجرا در مي آمد، چون قارة طالئيآسيا از جدي ترين و عاجل ترين برنامه ها

ت كه محل كالني ترين بازارهاي جهان را در خود داش خام از هر جنس، مخصوصاً نفت و گاز را در سينه داشت، گسترده
 امريكا و متحدان آن به حساب مي آمد و بيشترين نيروي كار جهان در آسيا زندگي ئيبراي سرمايه گذاري كمپني هاي كاال

روسيه، ( داراي تسليحات اتومي ئيدر اين قاره رقباي فرداي امريكا چون روسيه، چين و هند قرار داشتند و كشورها. مي كردند
در اين قاره سنگر گرفتندكه تضادها و هماهنگي هاي قدرت ) ل و باالخره كورياي شمالي و ايرانئيسراچين، هند، پاكستان، ا

 ها يكه تاز و بي رقيب ئيلذا براي اينكه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، امريكا. هاي بزرگ جهان را در اين قاره گره مي زد
  .   يد حضور قوي و نيرومندي در اين قاره مي داشتندبمانند و حرف آخر را در اقتصاد و سياست جهان بزنند، با

كه جيمي كارتر زماني پيشبيني نموده بود كه وقوع جنگ سوم جهاني ئيميانه بود تا جا براي امريكا مهمترين نقطه در آسيا، شرق
ه اشارة مستقيمي به ميانه ممكن است، زيرا امريكا در اين منطقه با هر وسيله اي بايد از منافعش دفاع كند ك فقط بر شرق

ميانه كاشته و سبز كرده، هرگز به  ل را به عنوان نيرومندترين متحد خود در شرقئيامريكا كه اسرا. استعمال سالح ذروي داشت
به اين صورت تجاوز عراق بركويت كه اگر با . اين معني نيست كه او بيشتر ازاين خواهان انحصارش بر اين منطقة زرخيز نباشد

» حقوق«وفان صحرا از  كه با عمليات ط همراه نبوده باشد، موهبتي براي آن كشور بود1992 پشت پردة امريكا در تشويق عمال
بزرگترين ( هزار نيروي نظامي اش را در ظهران عربستان سعودي 40كويتي ها دفاع نمود و زمينة استقرار » حاكميت ملي«و 

هاي امريكا و اردوي  اين مصروفيت. اي كويت با عراق مساعد ساخت هزار ديگر را بر مرزه30و ) توليدكنندة نفت جهان
ما حوادث و تسلسل تاريخي را يا نمي توانند، » دانشمند«امريكا هرگز ناسنجيده و تحميل شده نبود و چون برخي از نويسندگان 

 عصبيت فرا مي گيرد و فرياد مي زنند ببينند، يا از پيوند زدن آنها معذور اند و يا ريگي در كفش دارند، لذا به فوريت آنان را
در حاليكه با كمي تعمق پي خواهند برد كه امريكا هرگز آنان را فراموش » چرا امريكا در آن سال ها ما را فراموش كرد«كه 
ه امريكا كه در آن زمان چنين مصروفيت هاي عاجل و بالفعلي داشت، در ستراتيژي هايش كار افغانستان را سنجيده و ب. نكرد

  .  ترتيب و رديف در ويترين مصوني گذاشته بود تا به موقع بدان عمل كند
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 با تمسك القاعده، اسامه و يازده سپتامبر تهاجم بر افغانستان را آغاز كرد و آرام آرام قوايش را 2001امريكا باالخره در اكتوبر 
تدوير لويه جرگه در  (1957 به افغانستان آمد كه از امريكا وقتي.  هزار گذشته است120 هزار نفر رساند كه حال از مرز 11به 

به بعد كامالً به دم اتحاد شوروي چسبيده و امريكا با تشكيل ) زمان صدارت داوودخان و سر آغاز خريد تسليحات از شوروي
 و حتي مشت اتحاد مثلث دفاع پاكستان، ايران و تركيه در مقابله با نفوذ شوروي ها به جنوب، افغانستان را كامالً در سايه

كه بر » ياراني«با سقوط امارت طالبي، در افغانستان نه دولتي وجود داشت و نه طيف هاي گسترده از . شوروي قرار داده بود
ده ) استقرار سه يا پنج پايگاه دايمي در افغانستان(گذاري مي كرد لذا مجبور بود كه براي رسيدن به هدف اصلي  آنان سرمايه

 كه ئيدرين دهسال بايد در افغانستان جنگ مي بود، در اين جنگ  بايد براي ناتو. ن نمايديي عنوان دوران گذار تعسال اول را به
ن مي شد، افغانستان محلي براي آزمايش تسليحات برخي از كشورهاي ييبعد از ختم جنگ بالكان بيكار مانده بود وظيفه تع

خود را رونق مي دادند، پول هاي كالني به مصرف مي رسيد، روحية مهاجم قرار مي گرفت تا بازارهاي فروش تسليحات 
 مي گشت، نقش بخش خصوصي و انجوها باال مي گرفت، مديران جديد با افكار بازار و ءاقتصاد بازار نزد مردم افغانستان القا

مي شدند، كار » قانوني«و جا ه دموكراسي ليبرال جذب و پرورش مي يافتند، جنگساالران كنترول و در نهادهاي قانوني جاب
رسانه ها باال مي گرفت، اردو و پوليس جديد با فكر جديد سازماندهي مي گشتند و باالخره تعداد نيروهاي شان به حد امروز 

  . مي رسيد
ا اين آغاز ب.  مرحلة دوم يا دهة دوم اين ستراتيژي آغاز مي گردد2011 ختم مي شود و در جوالي 2011اين دهسال در اكتوبر 

تعويض قدرت شايد قبل از اين (تسليمي امنيت به نيروهاي افغان و استقرار دولت جديدي به جاي كرزي به قوام خواهد رسيد 
.  در كنار نيروهاي افغان شان در ختم غايلة جنگ خواهند كوشيدئي باز هم نيروهاي امريكا2014، اما تا )كار صورت گيرد

ن شده در خاك افغانستان و با تضمين ها و شرايط خاصي مستقر خواهند ييگاه هاي تع با پايئيدرين ده سال نيروهاي امريكا
 خود ئيگشت و صالحيت امنيت كشور و ادارة دولت به مديران جديدي كه سياست و اقتصاد را فقط از عينك دوستان امريكا

 زيادي از داكتران اقتصاد و سياست كاري كه تا حال مقداري پيش رفته و براي اين كار تعداد(ببينند، سپرده خواهد شد 
پرورش يافته، سر زبانها شده و در بعضي از بحث هاي تلويزيوني به ميدان آورده مي شوند و تالش براي پرورش بيشتر آنان در 

، كادرهاي نظامي بيشتري پرورش خواهند يافت كه هيچ حركت نظامي را بدون )پوهنتون هاي امريكا و انگليس جريان دارد
رهبران ديگر طالبان، آرام آرام چون مال متوكل، مال مجاهد، . به سر نخواهند رساند» مهمانان«و » دوستان«ه و مشورة اين اجاز

مال سالم، مال راكتي، مال رحماني و ديگران مدني،  قانونمدار و پلوراليست خواهند شد و در قدرت سهيم خواهند گشت، 
اقدامي كه از يك سال پيش آغاز شده و چون يمن در ( و شاخ افريقا خواهند كشاند اسامه و الظواهري بار و بنه به سوي يمن

كنار بحيرة سرخ، باب المندب و كانال سويز و مخصوصاً در كنار عربستان سعودي براي امريكا بسيار مهم است، امكان دارد 
، نا آرامي تا حدي كه الزم بود بر آسياي )سازدآل خود را ب  براي زدن القاعده در اين كشور پايگاه ايدهئيكه نيروهاي امريكا

ميانه، روسيه و سينكيانگ سايه خواهد انداخت و در صورت لزوم خط ديورند نيز به مهر گذاشته خواهد شد و هرچه رابطة هند 
  .دبا اياالت متحده نزديك شود به همان پيمانه ناآرامي در كشمير با حمايت امريكا از دولت هند فروكش خواهد كر

به اين صورت اگر دهسال گذشته مرحلة گذار و يا دهة گذار بود، ده سال آينده مرحله و يا دهة استقرار خواهد بود كه روي 
اينكه كشورهاي هماهنگ و متحد امريكا تا دهسال ديگر چقدر با امريكا . چگونگي اين مرحله در ليسبون تصميم گرفته شد

اهند ماند، در آينده معلوم مي شود و مربوط به اين است كه به چه پيمانه با منافعي كه در خواهند كرد و اينجا باقي خو» يارانه«
در داخل خود افغانستان نيز از چندي به اين سو حرف هاي . افغانستان و در جوار افغانستان وجود دارد، شريك خواهند گشت

به اين خاطر اين سهميه . هن و ترياك به مشام مي رسدگذاري بوي ليتيم، آ تريليون دالري زده مي شود و از هر حرف سرمايه
  .بندي ها نيز در آينده به بود و يا نبود اين متحدان در افغانستان رابطه خواهد گرفت
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امريكا بخشي از نيروهاي . سازد  تمام نيروهاي خود را از افغانستان خارج نمي2014اما آنچه مسلم است اين كه امريكا بعد از 
در همان سه و يا (از آن را براي هميش در افغانستان )  هزار60 تا 50حدود (غانستان خارج خواهد كرد، اما بخشي خود را از اف
 از عراق كه مثل افغانستان در اشغال امريكا در آمده، نشان مي ئيتجربة خروج نيروهاي امريكا. حفظ خواهد كرد) پنج پايگاه

راق جابجا كرده بود، بعد از نواختن اين همه دهل و سرناي خروج از عراق، فقط  كه در عئي هزار نيرو173دهد كه امريكا از 
 هزار نيروي ديگر امريكا همچنان در خاك عراق براي استقرار دايمي جا 50 هزار از نيروهايش را بيرون كشيد و  اينك 123

زار نيرو را دارد، كاري كه قرار است در  ده تا پانزده هئيتنها سفارت امريكا در عراق گنجايش جابجا.  به جا مانده است
افغانستان نيز انجام بگيرد و اينك براي اولين مرحلة گسترش سفارت امريكا در كابل پنج و نيم صد مليون دالر اختصاص يافته 

 برخي ها فكر مي كنند كه روزي امريكا مكروريان دوم را هم خواهد خريد، بگذريم از اينكه سال گذشته ساختمان. است
وزارت صحيه را خريداري نمود و به زودي در مقابل سفارت امريكا در كابل، هوتل پنج ستارة ماريوت به مصرف يك مليارد 

تبليغ .  را به طور مصون در خود جا خواهد دادئيدالر آباد خواهد شد و اين بناي عظيم سفارت، بخشي از نيروهاي امريكا
اي مبدل   پايگاه ديگر آن در جهان، به افسانه738 از ئيند خروج نيروهاي امريكا از افغانستان مانئيخروج نيروهاي امريكا

تا سال هاي نامعلومي در پايگاه هاي شان در افغانستان باقي خواهند ماند و با ختم اين ده سال » مهمانان«خواهد گشت و اين 
  .       براي ده سال بعدي نقشه خواهند ريخت

   
  


