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  ستراتيژی نظامی امريکانمود يک چرخش در 
  

اه  ين م نجم ھم ارم وپ ه در خبر ھای مربوط به روز ھای چھ ا ب ايی ومتحدين آن تنھ غالگر امريک ه نيروھای اش نيديم ک ش
وده  اء ننم ن کشور اکتف ر اي ان دونقض حاکميت ملی افغانستان وتجاوز ب ور ، در جري ا عب واتر ب ه صورت مت  از روز ب

دمرز ھای رسمی بين افغانستان وپاکستان، عده ای از باشندگان آن طرف مرز را نيز به خاک وخون کشانيده ا صرف . ن
نظر از آنکه تجاوز وکشتار از ماھيت امپرياليزم بر می خيزد، چرايی چنين عملکردی در شرايط کنونی منطقه، يکی از 

  .به سادگی گذشته وتاثيرات آنرا بر مجموع منطقه ناديده انگاشتمطالب با اھميتی می باشد که نبايد از کنار آن 
ا يک ھرچند ممکن است اين چنين حمالت نظامی به مثابه يک فشار  ه م ان تعريف عاميان ی باشد در "تلنگر"ويا به ھم

ساخته، ھر  ه ن ال گرايان تھای کم ابع خواس ستان را ت ر جھت احزاب سياسی پاکستان تا بيشتر از آن تحوالت پاک چه زودت
اليزم " دموکراتيک"طرف معامله با استعمار را به اصطالح با آرای ر ي ه ازامپ اريخی ک م تجارب ت ا آنھ انتخاب نمايند؛ ب

دکی  ضيه را ان ا ق رآن می دارد ت ارا ب م؛ م امريکا وشيوه ھای برخورد آن کشور به منظور مھار کردن يک بحران، داري
  .بيشتر باز نماييم

م ادر رابطه با دليل وع ر لت چنين جنايتی ھرچند کاخ سفيد ھيچ گونه پاسخ رسمی ارائه نداشته است، با آنھ ز مجاری غي
ين مواق ه در چن اری رسمی ک ال مج ان ح ه زب ه مثاب د ب ا رسمی ع می توان ه گوي ده است، ک ذکر داده ش د، ت مار آي ه ش ب

هتان القاعدهبه دنبال دھشت افگنان وتروريس" عليه تروريزمائتالف "به اصطالح نيروھای  ا ب ی  ومتحدين آنھ ين عمل  چن
اينکه . می تواند ادامه نيز يابد" گيرانهجنگ ھای پيش "ستراتيژی تجاوز کارانه امپرياليزم امريکادست يازيده وبر اساس 

درت  د در تناسب ق دولت پاکستان ونظاميان آن عليه چنين عملی چه عکس العملی از خود نشان داده وچه تاثيری می توان
ورد بحث منن قوت ھای متفاوت تصميم گيرنده در پاکستان از خود به جا بگذاربي ستد ، با تمام اھميت آن م عکس .  ني

ه  آن، مطلبيکه اين قلم را واداشت تا جمله ای چند خدمت شما خوانندگان ارجمند تقديم دارم، نمود ھای از صدور بحران ب
   .مريکا بار ھا تجربه شده استخاطر کنترول بحران است که در سياست ھای نظامی ا

اوت  م يکی از تف ه باش تباه نرفت ه اش ر ب ه اگ ذه از جانب آن ھای تجاوز نظامی شوروی در زمين ستراتيژی نظامی متخ
ارز  د تب ه می توان کشور و آنچه امپر ياليزم امريکا در سطح جھان وافغانستان در صدد پياده کردن آن است در ھمين نکت

  :بدين معنا که. نمايد
د، زيرا نامبرده بعد از خروج نا نباشزياد نا آشن" ود قارئيفمحم"اسم ستر جنرال شورویبا شايد برای برخی از دوستان 

ث  ه حي ستان ، ب وروی از افغان ش ش ضحانه ارت امی"مفت ور نظ وروی در ام شاور اعالی ش ای " سرم ستان ايف در افغان
ستعمراتی ظ اداره م سؤوليت حف وده، در حقيقت م ه نم ده داشت" نجيب "وظيف ه عھ اد را ب د از سپری . قصاب خ وی بع

ستان  ال در افغان ودن يک س دی نم ای چن شتار ھ دايت ک وروی وھ ه ش د از آنک شته ، بع روز برگ وروی آن ه ش ددا ب ًمج
اله اش زده، ضمن آن  اطرات يک س اليف خ ه ت ارش دست ب اران جنايت ک اير ھمقط د س ز مانن ت، وی ني اضمحالل ياف

اراول . را نيز افشاء نمود" مگو"برخی از اسرار  رای ب راز آن جمله ب تخبارات ارتش شوروی "G.R.Uنقش ب  در "اس
ه  وط ب راد مرب وی اف  K.G.Bًقضايای افغانستان وساير کشور ھا روشنی انداخته ، رسما اعالم داشت که شوروی در پھل

ه آن به واين کشور در افغانستان سازمانی را در ارتباط با استخبارات ارتش در  سوب ب راد من ا حدودی اف جود آورده ، ت
ه . تشکيالت را نيز معرفی داشت ه ب ھمين شخص در کتاب خود تجاوز شوروی بر افغانستان را نيز نقد می کند ، مگر ن

سترتيژی متخذه از جانب شوروی از تمايل تلويحی با نفس تجاوز ، آن معنا که با نفس تجاوز مخالف باشد بلکه ضمن ابر
  . ارزيابی می نمايد،ی ، ناقص وبر ضد منافع شوروی و حيثيت نظامی ارتش شورویرا ناکاف
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به اعتقاد وی ، وقتی سياستمداران تصميم به اشغال افغانستان گرفته بودند می باييست از لحاظ نظامی به نکات آتی توجه 
  :نموده خالف مشی نظامی که به عمل گذاشته شد، آنرا عملی می نمودند

ا ١٠٠فرستادن   وتعداد نفرات،ظ ارسال نيرو ــ از لحا١ ا درنظر ١٢٠ ت وده چه ب يچ وجه درست نب ه ھ زار سرباز ب  ھ
ام  ه را انج سته وظايف محول ان رقمی نمی توان د، چن ته ان داشت آنکه برخ اعظم آنھا در وظايف لوجيستيکی اشتغال داش

  .دھد
ده  ــ  ستراتيژی نظامی و خط حرکی مشخصی يا وجود نداشته ويا ٢ ه عمل آم اھی از موجوديت آن صحبت ب م گ اگر ھ

شتر از . ً کامال غلط تدوين شده بود،است ه بي ستان ک ذير از ٢۵٠٠زيرا در کشوری مثل افغان ومتر سرحدات آسيب پ  کيل
ستمزدوران روس طرف دشمنان  ا  داشت، در گام نخست می بايي ه حت رار می گرفت ک رول ق ورد کنت ان م ا چن  مرزھ
ته ودر ماھيت يا  ھزار سرباز و۵٠٠ال ز نمی توانست، از آن عبور نمايد حيک پرنده ني داد ارزش نداش ون ، تع يک ملي

  .قضيه وعکس العمل غرب کدام تفاوت اساسی به وجود نمی آمد
ه آن کشور  ــ در صورت ضرورت بايد نيروھای مسلح مخالف٣ ه ، ب  تا درون مرز ھای ھمسايه مورد تعقيب قرارگرفت

  ق نظامی فھمانده می شد، که شوروی از گسترش دامنه بحران ھراسی نداردھا از طري
ود ه از حاکميت کشور خودش می نم ود ک . آنچه در باال از نظر تان گذشت در واقع بخشی از انتقادات آن جالد روسی ب

  .ناگفته پيداست که مطالب فوق نقل به مضمون است
ين شکست وقتی اکنون به تجاوز امپرياليستی ودد منشانه  د از تحمل اول ناتو نظر می اندازيم، مشاھده می شود که آنھا بع

ده محدود ستراتيژيک ــ  ناتو مصمم بود تا قوای زياد به افغانستان اعزام نداشته از طريق حمالت ھوايی وراکتی بايک ع
ر  د اکث ستان ٢۵٠٠ح رکوب وافغان الفين را س ر مخ شاندرا  نف اد بک ه انقي ستين س. ب ان نخ اتو از ھم ه ن ر اعاتی ک در زي

ه ضربات خرد کننده مردم افغانستان  شتری ب سانی بي روی ان ين تکشورما تصميم گرفت تا ني ه اعزام دارد، چن صميمی ب
داد سربازان از .ليه آنھا به شمار می رودمعنای شکست ستراتيژی او م ۴٠ــ وافزايش تع ه رق   ھزار سرباز۶٣ کشور ب

انیاجاره يی آدمکشان واستخدام ده ھا ھزار نفر ديگراز ارئيف"، در ھمان خطی قرار گرفته اند که زم اره " ق را راه چ آن
امعرفی نموده بود ــ ه ارتش امريک ند ک ته باش ادی اطالع داش ا شايد دوستان زي شه ھ ا نق ول گزاف نتنھ ا مصرف پ   و ب

زاران عسکر وا ا وھ ه صد ھ ز در خريطه ھای نظامی روسھا را از آنھا خريداری نمود، بلکه ب سر ارتش سرخ را ني ف
  ــ . ھنوز ھم می جويدرکوب خلق ما سود جستهسخدمت خود قرار داده از تجارب آنھا به خاطر 

دوچين از  ا در ھن اليزم امريک ر ي ه نظامی امپ اجراجويی ھای غارتگران اريخ م سابقه چنين مشوره ای از يک جانب و ت
اليزم ه امپري ه وجود می آورد ک رول بحران در سوی ديگر، تصوری را ب ه خاطر کنت ا ب ه است ت صميم گرفت ا ت  امريک

د، افغانستان، ومديريت موفقانۀ آن ز صادر نماي سايه ني اير کشور ھای ھم ارت .  بحران را به پاکستان وچه بسا س ه عب ب
ام"درديگر به پيروی از ستراتيژی جنايتکارانه آن کشور االب خون " ويتن ه ويرانی وت ه ب امبوج"ک جر من" الووس"و"ک

  . گسترش ميدان جنگ ، خون خلقھای کشور ھای ھمسايه را نيز مباح قرار دھد  ناتو قصد دارد با دامن زدن وشد،
ستگی  ستانھای آنچه در اين ميانه تامل بيشتر را نيازمند است احتياجات و واب سايه ھای افغان ه ھم اتو ب ستيکی ن می لوژي

ه " بخارست"بينی نموده بودم که بعد از کنفرانس پيش " آغاز يک انجام"ھمانطوريکه در نوشته. باشد وموافقت روسيه ب
د افغانستان رفع نيازمندی ھای ناتو، نقش پاکستان در قبال قضايای  ز باي روز ني به طرف بی اھميتی در حرکت است ، ام

ه عال ران ، ب ستان ودر تعاقب آن اي ه پاک ه صدور بحران ب ايم، ک انی نم اد دھ اره ي ه باعث ھمان موضوع را دوب وه آنک
اد " روسيه فدرال"کاھش نقش پاکستان در قبال افغانستان می گردد، وابستگی ناتو را به  ز زي ر ني درت ت ه آن ق اخته، ب س

دش در وجود  وکران زر خري شورای نظار، "امپرياليستی نيز امکان آن به وجود می آيد که از نقش بيشتری خودش و ن
  .بر خوردار گردند"حدخا"ی  واز ھمه مھمتر بقايامحزب وحدت، دوست

ستيک ه کمک ھای لوژي اتو ب ديھای ن ا درک نيازمن ی آن دور از امکان نخواھد بود ھر گاه گفته شود که روسھا متناسب ب
ه، بخشھايی از خاک  ين لقم ه اول ه مثاب وده ب ری شروع نم از گي ه امتي د نقش آن، ب را از دھن " گرجستان"کشور وتزاي

  . حريف درآورده وخود بلعيد
ته  اه خواس سلم آن است ھرگ در م ود، ق د نم را روشن خواھ ده آن د، آين اينکه ناتو از دو مرگ کدام يک را گواراتر می بين
اير  از وس افع خود در قفق باشد به انقيا کشور ما ادامه دھد می بايد به روسھا باج الزم را بدھد وھرگاه خواسته باشد از من

ه . د تا گور خود را از کشور ما گم نمايدمناطق دفاع نمايد، بايد به فکر آن باش اريخ ب تجربه جنايات امپرياليزم در طول ت
  .  انتقام شکست نظامی خويش را گرفته ومی گيرد،روشنی نشان داده که وقت برآمدن از کشوری با آخرين قدرت

د اد می توان ز آب ه به خاک وخون کشانيدن پاکستان وشايد ھم چندی بعد ايران ــ جنايت در عزي ستقيم ب  ھوشداری باشد م
ا دارد ان در قف ه توف ای باشد ک اد ھ ين ب ر را سختر  .آدرس نظام سجاده وتزوير آخندی ــ می تواند وزش اول د کم پس باي

      .برای روز ھای بدتر ودشوار تر از امروز آمادگی الزم گرفتبسته 
      
 


