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 Political سياسی

  

 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ جون ٢٦

  

  پيروزی يا شکست؟
  

تقريباً ھجده ماه پيش بود که آقای اوباما ستراتيژی جديد خويش مبنی بر خروج تدريجی نيرو ھای امريکائی از 

 تا ٢٠١١بر طبق اين اعالم عساکر آن کشور بايد طی سه و نيم سال، يعنی از ماه جوالی . ان را اعالم نمودافغانست

 .    افغانستان را مرحله به مرحله ترک کنند٢٠١٤اخير سال 

خصوص پايبندی اين کشور به آنچه آقای اوباما وعده نموده است ـ ه در مورد خروج کامل نيرو ھای امريکائی، ب

 ـ در حال حاضر نظر به يک سلسله مطالب و سخنانی که وجود دارد، مشکل است ٢٠١٤سال  کامل تا اخيرخروج 

  .نظر قاطعی ابراز داشت، ولی در قسمت خروج بخشی از اين نيرو ھا تا آن زمان نمی شود ترديد کرد

 را از افغانستان خارج می کند، پرسش اساسی در اين مقاله ولی اين نيست که امريکا فعالً يا بعداً چه تعداد عساکرش

امريکا بعد از ده : يا اساساً قصد ترک کامل کشور ما را دارد يا خير، بلکه پرسش اصلی ما در اين جا اين است که

سال جنگ و لشکر کشی و ميليارد ھا دالر مصرف و ھزار ھا کشته و زخمی و انواع دردسر و مشکل چه دست 

ست؟ آيا می توان امريکا را پس از ده سال جنگ در افغانستان برنده و پيروز اعالم ی از اين تھاجم داشته ائآورد ھا

  کرد؟ و يا اينکه آيا امريکا به اھدافی که از اين تھاجم داشت، رسيده است يا نه؟ 

  .جواب درست اين پرسش بستگی دارد به اينکه اھداف امريکا از اين لشکر کشی به افغانستان چه بوده است

  :ھداف امريکا بايد گفته شود که حملۀ امريکا در بر گيرندۀ حداقل چھار ھدف بوددر مورد ا

  .يک ـ مبازه با تروريزم

دو ـ جلوگيری از گسترش اسالم سياسی به مثابه يکی از منابع سرسخت مخالفت، خصومت و دشمنی با امريکا، و 

  . الف غرب، و در رأس آن امريکايکی از مناسب ترين بستر ھا برای سرباز گيری حرکت ھای تروريستی مخ

سه ـ  ايجاد پايگاه ھای نظامی در افغانستان در نزديکی ايران و روس و چين برای مھار قدرت اين سه کشور در 

منطقه و جھان، و در جوار کشور پاکستان جھت مھار و کنترول پاکستان به عنوان کشور بی ثباتی که احتمال افتيدن 

 .  عناصری ماجراجو سبب نگرانی تمام کشور ھای جھان شده استدسته سالح ھای اتمی آن ب
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دسترسی نيروھای تندرو، متحجر، متعصب و غيرمسؤول مذھبی که نه از بند و زندان ھراس دارند و نه از نابودی 

  . و مرگ، می تواند فاجعه ھای وحشتناک و عظيمی را در گوشه گوشۀ جھان در قبال داشته باشد

ی ئ نباشد که خيلی از کشور ھای جھان، عالوه برغرب، شديداً نگران امنيت زرادخانه ھای ھسته شايد الزم به تذکر

  . پاکستان می باشند

خصوص دست يابی به منابع نفتی آسيای ميانه و تعيين قيمت و ه چھارم ـ  دستيابی به بازارھا و منابع زيرزمينی، ب

ور که ھر که کنترول اين مايع حياتی را در دست داشته باشد، جريان نفت از اين مناطق به سراسر جھان؛ با اين تص

  .مھار سياست ھای جھانی را نيز در دست دارد

مرگ بن الدن و الياس . در مورد اول، ھرچند بن الدن کشته شده است، ولی سازمان القاعده ھنورھم فعال است

ن سازمان وارد می کند، ولی اين ضربه ھا  به روحيه اعضای ايه ای مانند اين ھا يقيناً ضربیکشميری و مردمان

 متالشی کند، يا روحيه افراد اين سازمان را کالً از هباره و برای ھميش ی نيستند که تمام سازمان را يکئضربه ھا

  . بين ببرد و قدرت تصميم گيری و عمل را از آن ھا سلب کند

ما اين حرف تا ھمين لحظه از اعتباری چندانی امريکا اعالم می کند که القاعده يک ايدئولوژی ورشکسته است، ا

اين شخص در . جای بن الدن را الظواھری يکی از سرسخت ترين دشمنان امريکا گرفته است. برخوردار نيست

گذشته از اين رابطه و . امريکا ھم اين را بخوبی می داند، ولی قادر نيست چيزی به پاکستان بگويد. پاکستان است

انی و طالب افغانی و طالب پاکستانی و سائر کشور ھا، و با احتمال زياد رابطۀ حزب اسالمی ھمکاری نيرو ھای حق

  . حکمتيار با اين ھا ھنوز ھم وجود و ادامه دارد

 ارتش پاکستان ـ به شمول نفوذ آن ھا در ۀنفوذ القاعده و طالب پاکستانی به عنوان متحد القاعده در بخش ھای سه گان

امی اين کشور ـ  خبر از وجود کماکان و فعال و جدی اين سازمان می دھد، نه خبر از سرويس استخباراتی نظ

  .مضمحل شدن آن

افزايش سی ـ چھل در صدی حمالت تروريستان در افغانستان و پاکستان، در پايگاه ھا، ادرات نظامی، امنيتی و 

اخانه ھا، بانک ھا و مساجد و در سائر در درون شف... انتظامی، در مراکز واليات و در درون وزارت ھای دفاع و 

ادرات و تأسيسات دولتی به شمول مراکز پوليس، عالوه بر بمبگذاری ھای کنار جاده و انتحارات در مناطق مزدحم 

ئيد اين اعتقاد که تروريست ھا اکنون أی ھستند در راستای تئواقعيت ھا... شھرھا و در ميان انبوھی از انسان ھا و 

  . م گسيخته تر از گذشته شده اندفعال تر و لجا

به . دست نياورده استه امريکا در اين زمينه دست آوردی که بتوان آن را پيروزی برای آن کشور خواند، ب: نتيجه

  .معنی ديگر امريکا در اين زمينه متحمل شکست شده است

  .        ستی نداشته ائه ھمه می بينيم و می دانيم پيروزدر جنگ با طالب ھم امريکا طوری ک

قبل از حمله به افغانستان کشور ھای انگليس و امريکا بار بار از طالب خواستند که اگر اسامه بن الدن را به امريکا 

تحويل بدھند، عالوه بر اينکه اين دو کشور و به تأسی از سياست آن ھا کل غرب با طالب کاری ندارند، به طالب 

  . کمک نيز خواھند کرد

. پذيرفت و نتيجه آن شد که افغانستان مورد ھجوم قرار گرفت و طالب شديداً سرکوب گرديد را نطالب چنين شرطی

جای مال عمر را امريکا به آقای کرزی، مردی ناتوان و بی اراده و مذبذب داد که نه تنھا توان پيشبرد سياست ھا و 

 کشور ۀامر مبارزه عليه تروريزم و اداراھداف امريکا در اين کشور و منطقه را نداشت، بلکه کار امريکا را در 

  .  مشکلتر نيز ساخت
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 در جنوب و خال خال در شرق کشور محسوس بود، ولی امروز وجود و حضور ءحضور و وجود طالب در ابتدا

اين ھا ھمه نشانه ھای . طالب را در نقاط مرکزی و در شمال و غرب کشور نيز می توان بدون انکار مشاھده نمود

قبل از ھجوم امريکا به افغانستان . ا در امر مبارزه با تروريزم و محو اسالم سياسی و طالب می باشدشکست امريک

مردم افغانستان شاھد يک حملۀ تروريستی ھم در کشور شان نبودند، ولی امروز، روزی نيست که خبری از حداقل 

  .  از افغانستان نشنويمه ایيک انفجار يا انتحار را در يک گوش

انتحاری در تخار و ھرات و پروان و غزنی و کابل ـ مرکز تجمع و مرکز فرماندھی نيرو ھای نظامی حمالت 

 قتل داوود ، تصميم ھدفمند...داخلی و خارجی و پايتخت کشور ـ و خوست و قندوز و قندھار و ھلمند و ارزگان و

ی کاپيسا، اختطاف و قتل جواد قصد نافرجام عليه والوءمحمد نور، سعطا قصد عليه وءداوود، برنامه ريزی س

که ھمه از جمله متحدين بانفوذ امريکا بودند و ھستند، و صد ھا حملۀ انتحاری ديگر طالب ... ضحاک در غوربند و 

  .ی ھستند که امريکا در از بين بردن اين حرکت تا امروز ناکام بوده استئھمه نشانه ھا

انستان و در رابطه با طالب، به عنوان حامی و مشوق تروريزم ھويداترين نشانه ھای شکست امريکا را در جنگ افغ

 و گو ھای به اصطالح آشتی گفت"کستانی، می توان در اعالم وجود و يکی از متحدين القاعده و طالب ھای پا

  . امريکا با طالب و خارج ساختن نام تعدای از طالبان از لست به اصطالح تحريم مشاھده کرد" جويانۀ

نيی معنی ضعف و شکست امريکا را در جنگ با طالب و تروريزم القأ می کند نه پيروزی اين کشور چنين عقب نشي

  .را در جنگ افغانستان

يکی از اھداف ديگر امريکا در رابطه با سياست آن کشور در قبال افغانستان ـ به گفتۀ خود شان ـ ترويج و تعميم 

  . دموکراسی در اين کشور بوده است

ه از اينکه طی اين ده سال، باوجود صد ھا جنگ ساالر فاسد، مجرمان جنگی و ناقضين حقوق بشر اين مأمول گذشت

دست نيامد، با آمدن طالب و تغيير قانون اساسی در راستای خواسته ھای طالب و تقسيم ه در ھر سه ارگان دولتی، ب

ھراً معتدل تبديل شده اند با طالب، خود قدرت قدرتمندان فاسدی که يک شبه از افراطی ترين نيرو ھا به نيرو ھای ظا

  . شکستی ديگری است برای امريکا

نويسندۀ اين سطور کامالً اطمينان دارد که خود امريکا ھم نمی تواند از شکستش در اين زمينه ـ اگر دست از پنھان 

کار حقانی و طالب و کاری و جعل واقعيت ھا بر دارد ـ انکار کند؛ زيرا تباين آشکار تفکر دموکراسی و آرأ و اف

سياف و فھيم و خليلی و اسمعيل خان و ربانی و حکمتيار و کرزی و بسم هللا خان و خرم و مجددی و صد ھا فرد و 

مثابۀ دو قطبی ھستند که ھر ه اين دو تفکر ب. انسانی مانند اين ھا چيزی نيست که امريکا بتواند آن را ناديده بگيرد

  .ھم نمی رسنده قدر بگردند، ب

. قانون اساسی موجود، قبل از اين ھم تمام مسائل را در محدودۀ تعاليم و قوانين دينی محصور و منحصر ساخته است

تعديل آن، مطابق خواستۀ طالب، اين قانون و قوانين برخاسته از اين قانون را بيشتر از پيش تابع تفکرات دينيی که 

آزادی از در نتيجه ھمين مقدار .  را استنباط کرد، می گرداندھمه تفسير پذيرند و نمی شود از آن ھا يک نظر واحد

  .نام دموکراسی دارند، با آمدن طالب و تعديل يا اصالح قانون از بين می روده ھم که فعالً مردم بئی ھا

 در يک ارزيابی ميان زمانی از اين نوشته به اين نتيجه می رسيم که امريکا در ھر سه زمينه ـ مبازه با تروريزم،

امحای طالب و ترويج دموکراسی با وجود تالش ھا و مصارف زياد و حرف ھای کالن تا کنون موفقيتی نداشته 

  .است

  :د ديگرردر موا
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قبل از تھاجم امريکا به افغانستان به نام مبارزه با تروريزم، پاکستان از ثبات نسبتاً بھتری برخوردار بود، ولی 

منظور از بيان اين مطلب اين است که امريکائی . تان ھم شکننده تر می باشدامروز ثبات اين کشور از ثبات افغانس

. ھم زدنده ھا نه تنھا ثبات افغانستان را تأمين نکردند، که با آمدن خويش در افغانستان ثبات نسبی پاکستان را نيز ب

ه با اعزام نيرو ھايش به افغانستان به اين موضوع را ھم می توانيم به عنوان شکست در محاسبات امريکا در رابط

  . حساب بياوريم

گاه به اين شدت و وخامت نبوده است، نشانۀ ديگری برای شکست  تنش ھای موجود ميان پاکستان و امريکا که ھيچ

  . امريکا در پيشبرد اھدافش در پاکستان و به تبع آن در افغانستان و منطقه می باشد

ه اگر امريکا پايگاه ھای نظامی خويش را در افغانستان تأسيس کند، اين کشور از چين پاکستان اخيراً اعالم نمود ک

اگر اين عمل صورت بگيرد، . خواھد خواست تا در احداث پايگاه ھای نظامی خويش در خاک پاکستان اقدام کند

  .ا نخواھد بودبزرگترين ضربه به روابط ميان امريکا و پاکستان وارد خواھد شد، که يقيناً به سود امريک

نکتۀ ديگر اينست که علی رغم گذشت  ده سال از حضور و وجود نيرو ھای نظامی امريکا در افغانستان، مداخالت 

خصوص مداخالت کامالً عريان و قابل رؤيت ايران و پاکستان در افغانستان عالوه بر اين که ه آشکار ھمسايه ھا، ب

  .  ھم داشته استقطع نشده است، افزايش بی سابقه و شرم آوری

اين امر نيز نمايانگر شکست امريکا در استقرار صلح و ثبات و امنيت و تقويت حکومت مرکزی در افغانستان، که 

 جامعۀ جھانی با تروريزم ممدی واقع ۀمی توانست در راه مبارزه و امحای تروريزم و تندروی در راستای مبارز

  . گردد، می باشد

 دولت آخوندی ايران به طالب و القاعده برای ايجاد ناآرامی در افغانستان کمک می کند، خوبی می داند کهه امريکا ب

   ضعف و شکست امريکا در برابر اين  کشور نيست؟ ۀآيا اين امر نشان. ولی کاری از دستش ساخته نيست

  . استامريکا در مبارزه برای امحای کامل مواد مخدره ھم باوجود ھزينه ھای کالن موفقيتی نداشته 

کشت اين مادۀ کشنده در دوران طالب با يک . افغانستان ھنوز ھم بزرگترين توليد کنندۀ مواد مخدره در جھان است

اعالن از طرف امارت به اصطالح اسالمی افغانستان قطع شد، ولی با آمدن امريکا کشت مواد مخدره که در وقت 

يشنھاد امريکا غرض ابتالی عساکر روسی به مواد مخدره اشغال افغانستان به وسيلۀ نيرو ھای اتحاد شوروی با پ

رونق يافته بود، از سر گرفته شد؛ تا اين که امروز به باال ترين سطح کشت و توليد مواد مخدره در تاريخ کشت و 

  . توليد آن در افغانستان و در جھان رسيد

توانيم حمل بر پيروزی امريکا در امر آيا اين افزايش بی سابقه در کشت و توليد و تجارت مواد مخدره را می 

  مبارزه با مواد مخدره در افغانستان کنيم؟ 

دست ه امريکا می داند که قسمت زياد از مصارف و خريد سالح طالب از راه کشت و توليد و فروش مواد مخدره ب

خدره می تواند اين کشور ھمچنين به خوبی می داند که با جلوگيری از کشت و توليد و فروش مواد م. می آيد

چرا جلو کشت و توليد و فروش آن گرفته نمی شود؟ نمی خواھند، يا . ضربات جبران ناپذيری بر طالب وارد کند

نمی توانند؟ نتوانستن نشانۀ ضعف و شکست است، و نخواستن نشانۀ صد دليل ديگری که ھر يک در جای خود قابل 

  . بحث و تأمل می باشد

کرزی اگر چه در . جمھور اين کشور نيز شکستی در انتخاب امريکا در اين زمينه بودتعيين کرزی به عنوان رئيس 

ابتدای کار با اطاعت کامل از اوامر و دساتير امريکا در پيشبرد مقدمات اھداف امريکا سعی بليغ به عمل آورد، ولی 
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ده رفت روحيۀ طغيان عليه  که ضعف امريکا در جنگ عليه تروريزم و طالب آشکار شه ایبه تدريج و به ھر انداز

  .  امريکا را که ناشی از تعلقات پنھانی روحی وی با بنيادگرائی و ترس از آمدن طالب بود، از خود بروز داد

مخالفت رو به افزايش مردم امريکا با باقی ماندن نيروی ھای نظامی آن کشور در افغانستان و جنگ در اين کشور 

 جنگ در افغانسان ـ در کنار سائر مشکالت مردم ۀبوبيت اوباما به دليل ادامو ھزينه ھای سنگين جنگ و کاھش مح

آن کشور ـ را ھم می توان در زمرۀ شکست امريکا در قبال سياست و ستراتژی اين کشور در رابطه با ھجوم آن به 

  . افغانستان دانست

چه با تمرکز يافتن تالش ھای .  استدر سائر زمينه ھا ھم  امريکا در اين منطقه دست آورد ھای چشمگيری نداشته

پی گير چين، روسيه و سائر اعضای اصلی و کشور ھای ناظر و مدعوی سازمان ھمکاری اقتصادی شانگھای در 

جھت تقويت امنيت، ثبات و ھمکاری ھای بيشتر سياسی ـ اقتصادی ميان کشور ھای منطقه که تعداد آن به سيزده يا 

رافيائی بزرگی از مغولستان و چين تا ترکمنستان و ايران و ھند را در بر می چھارده کشور می رسد و منطقۀ جغ

  . گيرد جائی برای فعاليت در خور توجه برای امريکا در منطقه باقی نخواھد ماند

يکی از داليلی بسيار مھم ديگر ھم اين است که اکثريت قريب به اتفاق مردم ما از حضور نيرو ھای امريکائی در 

ـ باوجود ھمه کمک ھای آن کشور به افغانستان و وجود صلح نسبی در اين کشور ـ آنگونه که ديده می افغانستان 

 انعکاسخوبی ه اين موضوع در مصاحبه ھای اخير رسانه ھای تصويری افغانی با مردم ب. شود ـ استقبال نمی کنند

  .يافته است

 ھای جھادی در رابطه با خروج نيرو ھای امريکائی نگرانی برخی از کارمندان دولت و قومندانان و رھبران تنظيم

خصوص ترِس از دادِن قدرت و ه از افغانستان تنھا و تنھا به دليل ترسی است که اين نيرو ھا از آمدن طالب دارند؛ ب

  . ثروت شان

 ھا ھم در شکی نيست که يک تعداد از ھموطنان ما از اين ناحيه به داليل ديگری تشويش دارند، که البته داليل آن

  !!اما نه آنقدر که بر حس آزادگی و استقالل طلبی مردم غلبه کند. خور توجه است

 امريکا در کشور شان، خود نوعی شکست ديگرھر ترتيب، عدم استقبال مردم افغانستان از نيرو ھای امريکائی ه ب

  . در افغانستان است

تان و ايران و حلقه ھای خصوصی در کشور ھای تبديل شکست ھای موجود امريکا به شکست قطعی نيز اگر پاکس

  . عربی کماکان از طالب حمايت کنند و طالب ھم چند سالی ديگر جنگ را ادامه بدھد، بعيد به نظر نمی رسد

يکی از مسائل بسيار بسيار مھم در تعيين سرنوشت جنگ ھا اين است که در کشور ھای به اصطالح آزاد پايان 

  . کنند نه دولت ھاجنگ ھا را مردم اعالم می

درست است که اين گونه جنگ ھا را ھمواره سياستمداران آغاز می کنند، ولی ادامۀ آن ھا ـ در صورت طوالنی 

  :شدن جنگ ـ به سه دليل از اختيار آن ھا خارج است

ا نيز  جنگيدن رۀـ  عساکر در ھر جنگی بدون انگيزۀ قوی، طوالنی و بی حاصل نه تنھا خسته می شوند، که روحي١

گاه نمی توان با انگيزۀ طالب که برای  انگيزۀ عسکر امريکائی را برای جنگ در افغانستان ھيچ. از دست می دھند

  . دفاع از خاک و اعتقادش ـ با بن مايۀ فکری درست يا نادرست ـ می جنگد، مقايسه کرد

  . ن متمادی تحمل کندـ   مصارف گزاف جنگ چيزی نيست که اقتصاد ويران امريکا آن را برای ساليا٢

  :ـ   طوالنی شدن ھر جنگ توان تحمل و سکوت مردم در برابر جنگ را به چھار دليل از بين می برد٣
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الف ـ تلفات جانی که با طوالنی شدن ھر چه بيشتر جنک ارقام آن بيشتر و بيشتر می شود؛ و اين چيزی نيست که 

  .د سکوت کنندمردم بتوانند آن را بپذيرند يا در برابر آن تا اب

  .ثيرات منفی بر اقتصاد کشوری درگير جنگ برجا می گذاردا ھزينۀ گاه گزاف جنگ ھا که تب ـ

ج ـ  باال رفتن بی کاری، پائين آمدن سطح دستمزد ھا، کاھش قدرت خريد و باالخره بدتر شدن متداوم زندگی مردم 

  .ردانيدن عساکر شان به کشور می باشديکی از داليل مھم و عمدۀ مخالفت آن ھا با جنگ و در نتيجه برگ

د ـ  سياست مداران ھم ناگذير ھستند که برای پيروزی در انتخابات دوره ھای بعدی انتخاباتی خواسته ھای مردم را 

  .در نظر بگيرند

 علت. بنابراين ھيچ جنگی، نه در گذشته و نه امروز، نمی تواند برای يک دوره بيش از حد طوالنی ادامه پيدا کند

بازگشت سکندر از ھند را مؤرخين اغتشاش عساکر وی در برابر طوالنی شدن جنگ می دانند، در غير آن سکندر 

  .بر سر آن بود که باز ھم به پيش برود

کشور باالخره سبب شکست طالب می در  "ملیاردوی "برخی به اين اعتقاد ھستند که تربيت و تشکيل نيرو ھای 

اگر چنين شود، درست است؛ اما . يروزی امريکا در جنگ با طالب و تروريزم استگردد و اين پيروزی در واقع پ

  .با توجه به حقايق آشکار چنين چيزی را پذيرفتن محال به نظر می رسد

وسيلۀ نيرو ھای ملی آنگونه که وزارت دفاع و برخی از منابع ديگر افغانی از آن صحبت می ه تأمين امنيت کشور ب

سی در صد نيرو ھای نظامی افغانستان بر حسب گفتۀ . مک نيرو ھای خارجی ممکن نيستکنند، بدون حضور و ک

منابع افغانی در حالی که قسمت بيشتر جنگ را نيرو ھای خارجی به پيش برده اند و ھنوز ھم به پيش می برند، از 

با رفتن اين نيرو ھا در صورتی که وضعيت با موجوديت نيرو ھای خارجی چنين باشد، . خدمت نظام فرار می کنند

تجربۀ سال ھای ھشتاد قرن ! از افغانستان وضعيت اردو و پوليس ملی ما چگونه خواھد بود، خود آن را حدس بزنيد

سربازگيری مستمر دولت ھای خلق و پرچم، از آغاز تا انجام حاکميت . گذشته ميالدی ھنوز در خاطره ھا زنده است

. دکان داوزده و سيزده ساله ھم رسيده بود، بھترين مصداق حرف باال استشان، که در اواخر عمر آن نظام به کو

شوروی در جنگ افغانستان در سه بعد شکست . شکست حاکميت دست نشاندۀ شوروی در واقع شکست شوروی بود

  :خورد

  .نخست ـ شکست شوروی از افغانان

  .دوم ـ شکست دولت دست نشاندۀ شوروی از افغانان

  . ی وی با امريکا در آن جنگئ روياروسوم ـ شکست شوری در

ود و حمايت نيرو ھای خارجی از  از طالب ھم، در صورت عدم وج"اردوی ملی"ھای به اين حساب شکست نيرو

زيرا شکست نيرو ھائی که برای يک مقصد خاصی تربيت می شوند و تعليم . ھا، در واقع شکست امريکا می باشدآن

  . ی گردد که آن نيرو ھا را تربيت و تجھيز می کندمی بينند ھميشه به کسانی معطوف م

  .امريکا در جنگ افغانستان شکست خورده است:  نتيجۀ نھائی

  

 

  


