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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 سيدھاشم سديـد

  ٢٠١١اول اگست 

  

  آيندۀ جنگ امريکا در افغانستان، برد يا باخت؟

  

لحظه ای داليلی برای شکست امريکا در جنگ افغانستان تا ھمان " پيروزی و شکست " در مقاله 

 جنگ امريکا ۀدر اين مقاله ـ اما ـ قصد بر آن است که به نتيج. که آن مقاله نوشته شد ارائه گرديد

  .در افغانستان در آينده پرداخته شود

  .  يکی اقتصاد قوی و ديگر اراده سياسی محکم: نتايج جنگ ھا معموالً به دو چيز بستگی دارد

گونه که سرنوشت جنگ را به نفع اين کشور  ين ھا آندر طرف امريکا در حال حاضر ھيچ کدام ا

طرف ديگر که طالب ـ پاکستان باشند از نگاه اقتصادی به ھيچ وجه قابل . رقم بزند وجود ندارد

مقايسه با امريکا نمی باشند، ولی از لحاظ اراده اگر اين گروه و اين کشور مورد دقت قرار داده 

 ارادۀ محکم و حوصلۀ فراخ برای برنده شدن در اين جنگ شوند، ديده خواھد شد که ھر دو دارای

  . ھستند

اختالفات ده سال اخير ميان دو حزب بزرگ سياسی امريکا، اختالفات رو به افزايش ميان مردم و 

برخی (دولت و ميان ارگان ھای مختلف دولتی يا ميان مسؤولين سياست جنگی امريکا در افغانستان 

در افغانستان ھرازگاھی ... ت بر سر شيوه ھا يا تاکتيک ھای جنگی و از جنراالن نظامی با حکوم

ھمينطور بحران . در گذشته و حال شايد بر ھيچ کدام از ما پوشيده نباشد) اختالف پيدا کرده اند

  . اقتصادی امريکا چيزی نيست که ما از آن بی اطالع باشيم
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نين امری در جوامع دموکراتيک طبيعی چ. وجود اختالفات نشانۀ عدم اراده واحد سياسی قوی است

اين تبئين تنھا بيان يک واقعيت است و نه . زيرا چنين امری از ماھيت نظام منشأ می گيرد. است

  ! موضعگيری بر سر خوبی و بدی نظام

  :و اما بحران اقتصادی

ت  آغاز شده بود بعد از افت بازار مسکن و رکود قيم٢٠٠٧بحران اقتصادی امريکا که در سال 

امالک و مستغالت در اين کشور اينک به جائی رسيده است  که برخی از منابع آن را آخرالزمان 

  . اقتصاد امريکا می خوانند

 بايد کاھش يافته باشد، ولی ٢٠٠٩قرار گفته و نوشته بعضی از منابع بحران مذکور در سال 

کاھش نيافته است، که ھر سال واقعيت اين است که بحران ياد شده از زمان شروع تا امروز نه فقط 

اخيراً آقای اوباما رئيس جمھور اين کشور خود به اين امر اعتراف . بيشتر از بيش نيز شده است

  ."مريکا در ماه ھای آينده باد مخالف را تجربه خواھد کردااقتصاد " نموده گفته است که 

ولت فدرال قادر به بازپرداخت د" منتشره امريکا طی يک مقاله ای نوشته است که " پوليتکو"مجلۀ 

عدم پرداخت سود وام . ...دولت بايد ھزينه ھای خود را کاھش بدھد.  ... بدھی ھای خود نمی باشد

  ..."و. دھندگان، سبب افزايش بدھی ھای دولت فدرال شده است

مريكا در نھايت مجبور خواھد شد با پرداخت ا: " مجلۀ مذکور در جای ديگری اضافه می کند

اين نگرانی، به ھيچ وجه نبايد دست كم . يد اوراق قرضه، نرخ بھره بيشتری را پرداخت كندسررس

 ميليارد دالر در سال برای ١٠٠گرفته شود چرا كه افزايش يك درصدی نرخ بھره، چيزی بيش از 

   . مريكائی تمام خواھد شداماليات دھندگان 

 كمتر از آن چيزی است كه دولت در اين ماه اين نكته را ھرگز نبايد از خاطر ببريم که اين ميزان

  . و اين به نوعی بدتر از سناريوی پيشين است. قرض خواھد كرد

، )و ديگر مشكالت فنی(بست ناشی از سقف بدھی   بنۀ، دولت فدرال در نتيج١٩٩٧در سال 

   .ھا افزايش يافت  درصد نرخ بھره٠.۶٠در نتيجه . نتوانست اقراض خود را پرداخت كند

  ."مريكا بدتر از اوضاع اقتصادی كشورھای اروپائی ھمچون يونان استااع اقتصادی كنونی اوض

  :به گزارش ھای  بيشتر در اين خصوص توجه کنيد

  :صدای امريکا

 ..." تريليون دالر گذشت و به باالترين سطح خود در تاريخ رسيد١۴مريکا از مرز ابدھی " 

  :مريکااوزارت کار 

 دالر در ساعات پايانی روز ١.٣۶٠۴ در ساعات پايانی روز چھارشنبه به  دالر١.٣۵۶٧يورو از "

  ."  دالر افزايش يافت١.۶١٧۴ دالر به ١.۶٠٩٢پوند انگليس نيز از . پنج شنبه افزايش يافت
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 : شعبه مطالعات بازنشستگان امريکا

ی مجبور شده  درصد از افراد مورد مطالعه اعالم کردند که به دليل اوضاع بد اقتصاد٢٠بيش از "

 درصد از آنھا ھمچنان اعالم ١٩. اند که تمامی پول خود را از حساب بازنشستگی بيرون بکشند 

  ."  اند از دوست يا از اعضای خانواده خود پول قرض کنند نمودند که مجبور شده

  :سايت انترنتی وزارت کار امريکا

 به رقم قبلی ـ توضيح ٢٠١١ جون  بيکار در ماه١٨٠٠٠با افزايش ( ير ينرخ بيکاری با کمی تغ"

  ..."  در صد رسيد٩.٢به ) نويسنده اين مقاله

الزم به تذکر است که نرخ بيکاری در زمان آغاز کار اوباما به حيث رئيس جمھور در امريکا ( 

  .)   در صد می رسد٩.٢ درصد بود، ولی امروز بيکاران واجد شرايط کار در امريکا به ٧.٢

  : بی بی سی

 ۴٨٠مريکا در سال جاری به يک تريليون و اه دفتر بودجه کنگره، کسر بودجه دولت به گفت"

ً ده در صد توليد اقتصادی، توضيح (  و ھشت دھم ٩ميليارد دالر خواھد رسيد که معادل  تقريبا

  .)يک تريليون برابر است با ھزار ميليارد." ( درصد توليد اقتصادی اين کشور است) نويسنده

  :ز قول وزير خزانه داری امريکانيورک تايمز ا

تواند آن را پرداخت کند و مخارج  کسر بودجه آنقدر زياد است که ذخاير ارزی دالر موجود، نمی" 

  ." ھای خود بازگردند مريکائی بر سر کارادھد کارمندان  اين کسر بودجه اجازه نمی

  :ھمين مرجع

كرده است كه دولت فدرال چيزی قرار يک گزارش ديگر وزارت خزانه داری امريکا برآورد "

ارد  ميلي٣۶ست جمع آوری خواھد كرد ـ تقريباً  را در ماه آگ ميليارد دالر عوايد مالی٢٠٣نزديك به 

رود  ست انتظار میت، در طول ماه آگھای دول اما بنابر برآورد. ست روز اول ماه آگ٣دالر در 

  ." اين مشكل اصلی ما است.  ميليارد دالر ھزينه شود٣٠٧

در مورد "  ريمر کلور " زوددويچه سايتونگ بنابر تحليلی که به قلم يکی از مفسرين خويش، آقای 

  : بحران اقتصادی امريکا به نشر سپرده است می گويد

مريکا يک بحران جدی تری را نيز به ھمراه ابه اين ترتيب در چنين شرايطی بحران بدھی ھا در "

  ."مريکا استا خواھد داشت که آن شکست سيستم سياسی

  :بازھم بی بی سی

 درصد افزايش ٧٧ درصد کنونی به ۶٢ از ٢٠٢١مريکا تا سال ابنابر اين گزارش بدھی دولت "... 

دفتر بودجه ھمچنين تاکيد کرد که نگران ادامه عدم سالمت مالی کشور پس از سال . خواھد يافت

  ."  است٢٠٢١
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  : فارن پاليسی، يک مجله امريکائی

که عالوه بر تعطيلی مقر فرماندھی نيروھای مشترک در ويرجينای " برت گيتسرا"پيشنھاد "

دفتر يکسان سازی شبکه ھای "وزارت دفاع، " ير و تحول اداریياداره تغ"جنوبی شامل تعطيلی 

کارمندان اداری پنتاگون نيز ، کاھش شمار پيمانکاران، افسران ارشد و "اينترنتی و اطالع رسانی

 ميلياردی بودجه دفاعی ٨است، تنھا چند ھفته پس از آن مطرح شد که پيشنھاد کنگره برای کاھش 

  ." سنا مطرح شد" کميته تخصيص بودجه"سال آينده، در 

 : سايت اينترنتی گلوبال ريسرچ

شر کرده است که نشان اخيراً نشريه اليف ساينس ارقامی را منت" ردی آناند" اساس نوشته ه ب"

   ."کند مريکا يک پنجم بودجه خود را صرف امور نظامی میادھد اياالت متحده  می

حال با توجه به اين گزارش ھا که به مثابه مشتی از خروار از آن ياد شد آيا امريکا قادر به ادامه 

خواھد ) پاکستان ( جنگ در افغانستان تا شکست کامل گروه ھای سه گانه  طالب ـ حکمتيار ـ حقانی 

  بود؟  

اضافه بر ميليون  ( اناگفته نبايد گذاشت که امريکا در حال حاضر تنھا در افغانستان و عراق و ليبي

امريکا . عمالً درگير جنگ و تأمين مصارف جنگی نمی باشد) ھا دالر کمک به مخالفان قذافی

 ۀبه شکل غير مستقيم يا به گونخالت دارد دامروزعالوه بر جنگ ھائی که خودش در آن مستقيماً 

نامرعی از دولت ھائی مانند دولت يمن و پاکستان و غيره در جنگ با شورشيان ضد اين دولت ھا و 

در افغانستان و يمن و پاکستان نيز حمايت اقتصادی ـ نظامی ... افراطيونی مانند القاعده و طالبان و 

  . ـ سياسی می کند

ا ناگزير است بازھم ـ باوجود مشکالت و بحران ھای اقتصادی برای حمايت چنين دولت ھا امريک

گذشته از اين، جنگ ھای استخباراتی امريکا نيز مستلزم  ھزينه ھای . خود ـ دھن کيسه را شل کند

کالن می باشد که سبب وارد نمودن فشار بيشتر و مضمحل کنند تری به اقتصاد از نفس افتادۀ اين 

 کمک ھای چندين ميليارد دالری اين کشور به کشور ھائی مانند از ھمه باالتر. کشور می شود

می باشد که با توجه به اقتصاد فعلی امريکا تأمين بيشتر آن ... اسرائيل و اردن و ترکيه و مصر و 

  .يقيناً برای اين کشور عاری از مشکل و خطر نيست

 ـ توجه کنيم، ٢٠١١ال  تا س٢٠٠١اگر به گراف مجموع مصارف امريکا در افغانستان ـ از سال 

 نزديک يا چيزی بيشتر از بيست ميليارد ٢٠٠١خواھيم ديد که مجموع مصارف امريکا در سال 

 ـ مصارف امريکا در ٢٠١١ تقريباً ثابت ماند، ولی امروز ـ سال ٢٠٠۶اين رقم تا سال . دالر نبود

  .  ميليارد دالر می شود١١٧افغانستان بالغ بر چيزی بيشتر از 
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 مصارف ٢٠١١در سال مالی " در اين مورد می نويسد که  ) USA TODAY(  تودی يو اس آ

  ." ميليارد دالر پيش بينی شده است١١٧افغانستان 

  :پلماتيک در اين زمينه نيز دقت کنيدگزارشی از لوموند دبه  

ای  ميليارد دالر فقط يکی از بسته ھزينه ھائی بوده است که دولت واشنگتن در سال جاری بر١١٠"

مريکا در افغانستان ااين عدد بيشتر از ھزينه ھائی است که ھر سال . افغانستان انجام داده است

مريکا ابراز اميدواری کرده بود ااين در حالی است که باراک اوباما رئيس جمھوری . انجام می داد

  .که در ھر سال ھزينه ھای مربوط به جنگ را کاھش دھد

 نفری خود در افغانستان را از ماه جوالی گذشته کاھش ٩٧٠٠٠ای اوباما در نظر داشت که نيروھ

در اينجا بخشی از اعداد و ارقام مربوط به . دھد، اما ھرگز ماھيت و اندازه اين کاھش مشخص نشد

  .مريکا را مشاھده می کنيماھزينه ھای جنگ افغانستان برای 

تصميم گرفت طالبان را از  سپتامبر ١١ پس از حمالت ٢٠٠١مريکا در سال ابه دليل آنکه 

 ميليارد دالر تاکنون برای جنگ افغانستان اختصاص ٣٨۶مريکا ا ۀافغانستان بيرون براند، کنگر

  .داده است

 ۶۶٧٠٠٠ به ٢٠٠٩ دالر در سال ۵٠٧٠٠٠ھزينه ھای ھر سرباز در ھر سال در افغانستان از 

عتقاد دارند اين برخی ا. ست دالر در سال جاری افزايش يافته ا۶٩٧٠٠٠ و ٢٠١٠دالر در سال 

 به دليل به کارگيری سربازان بيشتر، افزايش تعداد عمليات و توسعه زيرساخت ھا افزايش ھزينه ھا

  ."بوده است

  :اشرف غنی احمدزی می گويد

 دبرای مصارف و تجھيز بيشتر و بھتر ارتش و پوليس افغانستان در سه سال آينده به بيست ميليار"

  ."  ستدالر ديگر ضرورت ا

فراموش نکنيد که اين رقم تنھا برای مصارف عسکر و پوليس افغانستان است و شامل مصارف 

و مصارف جنگ و نيروھای نظامی امريکا مستقر در افغانستان و ھزينه ... بازسازی و نوسازی و

  .اين کشور نيست... ھای استخباراتی و 

 آور انواع جنگ ھا و انواع کمک ھا با توجه به چنين وضعيتی ـ اقتصاد خراب، مصارف سرسام

در سراسر جھان، چند دستگی در ميان مسؤولين امور و دولت در امريکا، کاھش پشتيبانی و 

مخالفت مردم امريکا از برنامه ھای جنگ طلبانه و ھزينه ھای بيجا و غير ضروری دولت ھای اين 

 امريکا ـ آيندۀ جنگ امريکا را ۀکشور و باالخره مخالفت ھای جھانی با برنامه ھای توسعه طلبان

  چگونه بايد ترسيم کرد؟ شکست، يا پيروزی؟ 
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 اين سطور، اگرچه خواھان بازگشت ھيچ گروھی تندرو، متعصب، بنيادگرا و نوکر اجنبی ۀنويسند

در عرصۀ سياست و تصميمگيری در افغانستان نيست و نه خواھان بازگشت اوباشان فاسد و جانی 

 بخشی از دولت را تشکيل می دھند می باشد، با توجه به واقعيت ھای موجود به آزموده شده که فعالً 

صفت يک انسان واقعگرا، نه يک انسان ائدياليست، به اين باور است که امريکا ھمانگونه که در 

  .ويتنام جنگ را باخت در افغانستان نيز جنگ را خواھد باخت

ای نظامی ـ انتظامی افغانستان ھم چندان مطمئن کننده  افغانستان حتی با تقويه و تجھيز نيرو ھدۀآين

به نظر نمی رسد؛ زيرا تشکل عسکری و پوليس کشور از تجمع افراد مربوط به ھمان و ھمين 

 نه تنھا توافق ندارند و ھيچوقت توافق  وجود آمده است که بر سر ھيچ امری ملیه تنظيم ھائی ب

ً يا خود يا رسانه ھ ای مربوط به اين ھا به مثابۀ ستون پنجم کشور ھای ھمسايه نداشته اند، که غالبا

لطفاً مصاحبه . در صدد ايجاد نفاق و دشمنی ميان اقوام و تخريب و تجزيه کشور نيز بوده و ھستند

  !  شرافگنانه، تحريک آميز و دستوری اخير تلويزيون بيات با والی کابل را يک بار تماشا کنيد

تنھا وجود و حضور نيرو . ھمين اکنون ھم مشکل دارند. کل داشته انداين دسته ھا ھميشه با ھم مش

ھر زمانی که اين . ھای خارجی است که اين ھا را به يک شکل زير يک سقف جمع نموده است

نيرو يا فشار اين نيرو ھا از سر اين دسته ھای شرافگن، ماجراجو، جانی، فاسد و بيگانه پرست 

 ميالدی ٩٠ ۀ خواھد بود که در دھه ایزھم ھمان آش و ھمان کاسافغانستان ستيز برداشته شود با

  . در کشور ما وجود داشت

ندان خود را خواھد گرفت و جانب تنظيم و رھبر و قوم)  اردو پوليس و( ھر بخشی از اين تشکل 

 سال ھای اول پيروزی  بازھم با تأسف و تألم ھمان محشرنه تنھا اين تشکل از ھم خواھد پاشيد، که

  .   اصطالح مجاھدين در کشور برپا خواھد شدبه

    .اين ھم شکست ديگری است که بايد به پای امريکا محاسبه شود

و اما برای نجات خاک و مردم از دست تعصب و اوباشان متعصب و 

فاسد و جانی و بيگانه پرست افغانستان و افغان ستيز و انواع 

اخته شود، اگر وقت مداخالت بيگانگان بايد به بحث جداگانه ای پرد

 !ياری کرد

 
 
 
 


