
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political سياسی

  

   ٣٨ شماره -نشريه پيشرو منتشره افغانستان 

 ٢٠١١ می ٢٣

  

 افغانستان در محراق سياست خارجی امريکا
  

افغانستان، سالح و نيروی نظامی متمرکز نکرده، اياالت متحدۀ امريکا در حال حاضر در ھيچ جای دنيا به اندازۀ 

جھت کمک به اين تھاجم، در  تاجکستان، قرغيزستان، . اين قدر تلفات نظامی نداشته و به اين پيمانه پول باد نمی کند

، ترکمنستان، پاکستان و بحر ھند نيروی زيادی متمرکز ساخته و راه ھای )بعد از مدتی اخراج شدند(ازبکستان 

بيده و با ھر کشوری که  و را به جنگ در افغانستان طللوجستيکی را در اختيارگرفته است، تمام اعضای ناتمتعدد 

رابطۀ نزديک  دارد، از او عسکر و يا پول خواسته و به اين صورت بخشی از جھان را در اين جنگ شريک 

  . ساخته است

و » حقوق بشر«، »دموکراسی«، »قانونمداری «اين ھمه تالش امريکا برای تسلط بر افغانستان که با شعارھای

نه به خاطر رفاه و ترقی مردم افغانستان که به خاطر ) که خود ناقض تمام آنھاست(ھمراه است » جامعه مدنی«

تسلط بر بخشی از آسيا، شکستن استخوان ھای رقبايش چون چين، روسيه و به طور عاجل ايران و شکم انداختن بر 

 مليارد دالر در جنگ ٤٥امريکا ساالنه . خود افغانستان می باشد)  تريليون دالری٥٠٠(نی منابع سرشار زير زمي

در افغانستان . ليون دالر استي در افغانستان يک مئیافغانستان مصرف دارد و مصرف ساالنۀ ھر سرباز امريکا

ترياک توليد و ) گفته اندليارد دالر ي م٤٠٠محققان مشھوری اين ارزش را (ارد دالر ي ميل٦٥ساالنه به اررزش 

 ٧٠ درصد مردم افغانستان زير خط فقر قرار دارند، ٦٠پروسس می گردد، اما با تمام اين پول ھای کالن و سرشار 

 درصد نيروی کار افغانستان بيکار اند که يا به خارج فرار می کنند، يا به ٥٠ رو به رو اند و ئیدرصد با بحران غذا

 نيروھای امنيتی دولت افغانستان ثبت نام می کنند، يا اربکی و يا به کمپنی ھای امنيتی طالبان می پيوندند، يا به

، پخش مواد مخدر، ئیاره بازی، دزدی، تن فروشی، گداھرھگيری، د(خصوصی می روند و يا به کارھای لومپنی 

يار فراخ شده که چھار درۀ تفاوت ھای طبقاتی ميان ستمگر و ستمکش در افغانستان بس. رو می آورند...) اعتياد

 درصد ثروت و سرمايه را در ٢٠ درصد فقط ٩٦ درصد سرمايه و ثروت را در اختيار دارند و ٨٠درصد، بيش از 

 با نظام ھای سرمايه داری و يا رو به سرمايه داری اداره می شود و ئیاين اصل در تمام کشور ھا. دست دارند

  . در می آيدءصی در آنھا به اجرااصل بازار آزاد و محترم شناختن مالکيت خصو
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افغانستان از درک چنين جنگ و تھاجمی به اين وضعيت گرفتار شده و ممکن نيست مردم آن به زودی بھروزی و 

امريکا ھرگز با اين ھمه منافع به اينجا نيامده که به اين زودی و آسانی بار و بنه بر بندد و . خوشبختی را ببينند

 تا ١٩٨١دھۀ اول از (امريکا تا حال سه دھۀ ستراتيژيک را در افغانستان پشت سر گذاشته . افغانستان را رھا کند

 که استخوان ھای ٢٠٠١ تا ١٩٩١ فرو پاشيد، دھۀ دوم از از ھمو خورد  که شوروی در افغانستان شکست ١٩٩١

ت جھادی ھا و طالبان شوروی، پيمان ورشو و دولت ھای اروپای شرقی را خرد و خمير کرد و در افغانستان، جنايا

 که مرحله تھاجم ٢٠١١ تا ٢٠٠١بستر نرمی برای تھاجم امريکا به افغانستان را مساعد ساخت، دھۀ سوم از 

 به بعد که مرحلۀ استقرار دايمی ٢٠١١امريکا، متحدان آن و پيمان ناتو به افغانستان بود و باالخره مرحلۀ چھارم از 

  .  آغاز گرديد٢٠١٠مرحلۀ چھارم با کنفرانس ليسبون در . است)  افغانستانامريکا با پايگاه ھای دايمی در خاک

در کنار جنگساالران، مديران . وليت امنيت به دولت افغانستان سپرده شودؤ مس٢٠١٤اين مرحله قرار است تا در 

ن پروسۀ امکان عملی شد(تکنوکرات بيشتر وارد حاکميت گردند، اردوی دولت مسلح تر و آموزش ديده تر گردد 

جلب و احضار برای کاھش مصارف آغاز خواھد شد، پوليس آماده تر خواھد گشت، با بخشی از طالبان مصالحه 

امکان مطرح شدن رسميت خط ديورند برای به دست آوردن دل پاکستان نيز در اين دوره (صورت خواھد گرفت 

اسی و مصارف اقتصادی بيشتر خواھد گشت، اکثريت ، صالحيت ھای دولت در زمينۀ طرح ھای سي)متصور است

موريت بعدی ناتو در ليبيا و يا يمن متصور أاحتمال م(کشورھای عضو پيمان ناتو افغانستان را ترک خواھندگفت 

ھا برای دولت افغانستان کاھش خواھد يافت و غارت و » کمک«، اپوزيسيون متشکلتر به وجود خواھد آمد، )است

 ھا و متحدانش در ئیآغاز خواھد شد و ھر آنچه امريکا)  تريليون دالر٥٠٠به ارزش (انستان چپاول معادن افغ

افغانستان به مصرف رسانده نيز از اين حساب گرفته خواھد شد، بخش ھای استخباراتی دولت افغانستان با امنيت 

 شبکۀ استخباراتی ايالتی ٣٠٠٠ شبکۀ استخباراتی ملی و ١٧امريکا {ملی و شاخه ھای جديدی تقويت خواھد شد 

ھای بيان محدود خواھند شد و بخشی » آزادی«، } ھزار کارکن مسلح و غير مسلح دارد٣٥داشته که تنھا اف بی آی 

کابل، ( پايگاه امريکا ٧از رسانه ھا مسدود و رسانه ھای جديدی  به جای شان ايجاد خواھد گشت، پروسۀ رسمی 

س جمھور، وزير خارجه، پارلمان و لويه جرگه به ئيد رئياز طريق تأ)  وشيندندمزار، قالت، کندھار، ھلمند، نيمروز

 ھزار نفری در اين پايگاه ھا استقرار خواھد يافت و ٧٠ تا ٥٠تصويب خواھد رسيد و امريکا با اين ھمه با نيروی 

 مبدل خواھد گشت و بحران ھای داخل بيشتر به بيرون کشانده خواھد شد و افغانستان به پشت جبھۀ اين بحران ھا

  .امريکا به مديريت آنھا خواھد پرداخت

راتی که اخيراً اوباما در ادارات عالی نظامی و استخباراتی آن کشور اعالن کرد، بيشتر بر محور سياست ھای ييتغ

ر ييرات تصميم دارد تا وضعيت را به نفع کارھای استخباراتی تغييامريکا با اين تغ. امريکا و ادامۀ آن می چرخد

تحويلی بخشی از . رات روشن می شود که افغانستان چقدر در محراق اين سياست ھا قرار داردييدھد و با اين تغ

وليت ھای سياسی، امنيتی و اقتصادی به دولت افغانستان، ضرورت بيشتر به کار استخباراتی و کمتر به کار ؤمس

سمت و سوی سياست ھای امريکا در افغانستان و تجارب راتی که در باال از روی قرينه ھا، يينظامی دارد که با تغ

راتی در تعادل و ييسياست ھای امريکا در مناطق ديگر به دست آمده، نشان می دھد که در ھر دوره از سياست ھا تغ

 شوروی ھا تصميم به خروج از افغانستان ١٩٨٦وقتی در . يا عدم تعادل کار نظامی و استخباراتی به ميان می آيد

س شبکۀ جاسوسی خاد بود، ئيد، بيشتر به کار و کادرھای استخباراتی در افغانستان پناه بردند و نجيب راکه رگرفتن

به رياست جمھوری رساندند، با اين تفاوت که در آن وقت شوروی ھا برای خروج از زخم خونچکان افغانستان اين 

رات را برای استقرار يي قرار ندارند، اين تغ١٩٨٦ ھا که در وضعيت شوروی ھای ئیکار را می کردند، اما امريکا
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 که دوران رياست جمھوری کرزی به پايان می رسد، به ٢٠١٤دايمی خود به وجود می آورند و مطمئناً که بعد از 

  .جای او نيز چنين فرد مطمئنی را بر قدرت سوار خواھند کرد

ن ديويدپتريوس به جای لئون پانتا، نشان ييع و تعس سازمان سيا به جای رابرت گيتس وزير دفائين لئون پانتا رييتع

خباراتی سوار می ت ستاره به پست اس٤می دھد که يک پست نظامی به فرد استخباراتی داده می شود و يک نظامی 

مقرر می شود و ) جان الن که يک ستاره کم دارد(عوض ستر جنرال پتريوس در افغانستان، يک دگر جنرال . شود

رايان (قاعد آيکن بری يک دپلومات کار کشته که در اين منطقه و در خود افغانستان کار کرده به جای جنرال مت

رات مھمی در رده ھای باالی قدرت در امريکا می باشد، در ييرات که تغييتمام اين تغ. به کابل می آيد) کراکری

ند سياست گذاری ھای کاخ سفيد دارد و ثيری بر رواپيوند با افغانستان قرار دارد که نشان می دھد، افغانستان چه ت

  . اين نشان می دھد که امريکا ھنوز گفتنی ھای بسياری در درازمدت با افغانستان دارد

   

  


