
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  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی 

  
   ، ع ، روستار تره کی  دوکتور م

  
  

  افزايش قوآ قرينه شکست ستراتژی جنگی است
  
    
  .  رول عمده بازی کرد و فورمولبندی نظام حقوقی بين المللی » تيوری « جامعه ملل و بعدآ موسسه ملل متحد در طرح  

» عمآل « ناشی از تناسب قوآ » چک و بيالنس « را سيستم » تيوريک «   در جريان جنگ سرد اين نظام کم و بيش 
  .  کرد ظ حف

  و ظھور دنيای يک قطبی سيستم چک و بيالنس برھم خورد و به موازات آن نظام حقوقی بين المللی ٢١  در قرن 
  . صدمه ديد 

  .تا نظم حقوقی بين المللی  را سر از نو سازمان بدھد  حکومت نيومحافظه کاران امريکا در صدد برامد 
  . معادله جديد دنيای يک قطبی در ھم آھنگی قرار داشته باشد به نحويکه با

  با تآسف که نيومحافظه کاران امريکا در تثبيت موقعيت امريکا بيشتر از زور کار گرفتند ، تا از تدبير سياسی ، واقع 
  .بينی و ديپلوماسی 

  :رانسوی را تداعی ميکند، دانشمند ف» دوورژه «  يکی از بيانات   مرور جريانات سياسی دو دھه اخير 
  . اروپا قرار دارد ١٩وی گفته بود که جامعه امريکا از نظر طرز تفکر سياسی در قرن 

، از نظر  اصلی است  و را که دران امريکا بازيگر زورآور٢١  آغاز قرن  و٢٠  وقتی انسان حوادث اخيرقرن 
  : توجه باقی بماند گفته است ، بی » دوورژه « ميگذراند ، نميتواند در مورد آنچه 

اما نزد محافظه کاران نو امريکا الاقل در مورد افغانستان و عراق قوه بالذات .   در اروپا قوه پشتوانه ديپلوماسی است 
  .خود ديپلوماسی است 

» سیديپلوما«بدون » زور« اما اين ھم واقعيت است که .ن شکی نيست که ديپلوماسی بدون قوه ره به جايی نميبرد   دري
  . ماجرآ و فاجعه می آفريند 

  .ِ  افغانستان و عراق دو قربانی اعمال خشونت و زور بدون سياست و ديپلوماسی نيومحافظه کاران امريکا است 
ری را در حال مرتکب گ  حکومت نيومحافظه کاران امريکا بدنبال اشتباھات پی در پی در رابطه به افغانستان خطای دي

دليلی که برای توجيه اين اقدام . چار ھزار تن در شمار عساکر امريکا در جبھات جنګ افغانستان افزايش : شدن ھستند 
 مطلوب برای ِو اعمال خشونت در عراق نتيجه فته ميشود اينست که افزايش قوآگسراسيمه، شتاب زده  و غير واقعبينانه 

  . د  داده است و ميبايد در افغانستان نيز نتيجه بدھتآمين امنيت بدست
در بيان واقعيت ھا و اشاره ميکنيم و اميد واريم  افغانستان و عراق موقعيت  ما در ذيل به چند مورد اختالف بنيادی 
مشی ستيزه جويی قويآ آرزو داريم که  .  کرده باشيمنيومحافظه کاران را کمک،نھايتآ تجديد نظر به سياست ستيزه جويی 

  .  امتثال نشود  برای حکومت آينده امريکا منبعفعلی ،
   : و عراق  ميرويم به سراغ اختالفات بنيادی ميان اوضاع افغانستان

 ھزار مدرسه دينی  ھر سال تا يک و نيم مليون ٢٠ تا ١۵ــ  افغانستان در مجاورت کشوری قرار دارد ، که دران از 
ھاد در افغانستان تلقی شده است ، سوق ازين تعداد ھرگاه نيم مليون آن به جبھات آنچه ج. طالب به جامعه تقديم ميکند 

وضع در عراق به . داده شود ، بدرستی طوالنی و فرساينده شدن جنگ و اينکه جنگ راه حل نيست، به اثبات ميرسد 
  .اين منوال نيست 

بر ضد قدرت ھای مھاجم خارجی والنی ط ھای فرساينده گــ  اراضی و کوھپايه ھای افغانستان برای سازماندھی جن
 مقاومت با شناخت کامل اين اراضی در قريه و دھکده خود ميرزمد  و قوای مھاجم در کشور بيگانه .يار مساعد است بس
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 بھره  کيفيت اراضی افغانستان عراق از امتياز                                          . اراضیو نا آشنا به وضع جغرافيايی
   .مند نيست 

 و قوت الظھر مقاومت عالوه به طلبه مدارس دينی ، قبايل آنطرف سرحد است که ھمه خود را هگاپناھــ  در افغانستان 
   .افغان و شريک مقاومت ھای تاريخی افغانان قياس ميکنند 

 مليون تخمين شده است که دو چند نفوس عراق ازان ساخته ميشود ۴۵به بيش از    مجموع پشتون ھای دو طرف ديورند
   . ست آزادی افغانستان شريک ا در داعيهاکثريت. 

. عمليات فوج پاکستان را در قلمرو خود ، مداخله آنھا . مقيم پاکستان از اتونومی داخلی بھره مند اند   قبايل   پشتون 
   ،خيانت به داعيه ملی بمباردمان قبايل   امريکا به قصد ښاغلی کرزی را ازمطالبات

  .  را حق خود تلقی ميکنند ھر سهحساب ميآورند و مقابله با جاوز به و عمليات نظامی امريکا را در وزيرستان ت
 حمله ترورستی نويارک ھيچ سندی دال به اينکه.    منطقه قبايلی ھيچگاھی مرکز صدور تروريزم در جھان نبوده است 

  ناحيه مسقر اند ،درين بن الدن و حواريون  ازين منطقه سازماندھی شده و ھمين فعآل
  ور قوای خارجی و اشتباھات مستمر امريکا است که زمينه تمرکز احتمالی ضفقط ح. ده است گردينارائه 

 بدنبال مفاھمه با افغانستان از با خروج قوای خارجی.  را در منطقه ميسر گردانيده است خارجیافراطيون مسلمان
دردست نميداشته  ادامه جھاد  افراطيون مذھبی دليلی برای ،مقاومت مسلح به قصد تشکيل يک حکومت موقتی بيطرف

  . به يقين منطقه را ترک ميکنند یخارج افراطيون مسلمان.باشند 
جنگ عراق از چنين قوت .   بنآ اقوام آنسوی خط ديورند انگيزه ھای قوی برای حمايت از مقاومت افغانی دارند 

  .الظھری بی بھره است 
  پاکستان از طريق . وضوع کشمير گره خورده است ــ  جنگ افغانستان با منازعه پاکستان و ھند بر سر م

  . ميکند  پشتيبانی مقاومت مسلح به زعم خود عليه نفوذ ھند و حکومت وابسته به کامپ ھند در کابل مقابله 
از حمايت مقاومت مسلح ) آی،اس،آی ( لنگر انداختن بی مورد باالی جنگ ھيچگاھی موجب انصراف فوج پاکستان   

  . نخواھد شد 
به کامپ ھند در منطقه است مطمينآ به مداخالت فزايش عسکر در افغانستان که قصد آن يقينآ حمايت حکومت وابسته ا

  .پاکستان شدت خواھد بخشيد و آتش جنگ را مشتعل تر خواھد ساخت 
  .    جنگ عراق با چنين منبع تشنج مواجه نيست 

از يک فورمول کالسيک استعمار  نستان به قصد حکومت سازی در عراق و افغا و متحدينــ  نيو محافظه کاران امريکا
در حاشيه رانده شده  که در سازماندھی اداره بومی از گروه ھای مذھبی و  قومی به اين معنی.  استفاده کردند ١٩قرن 

  :زندگی سياسی استفاده نمودند 
  .ف اقليت ھای قومی   در عراق اھل تشيع اکثريت بر اوضاع مسلط ساخته شد و در افغانستان برخال

  در افغانستان . در عراق اھل تشيع بکمک امريکا سھم طبعی عادالنه خود را در قدرت بدست آورده است 
، بلکه مفکوره اينکه پشتون ھا زير نام طالب ، القاعده ، افراطی ،  بی بھره شده  طبعی خوداز حقنه تنھا اکثريت قومی 

  .ھستند ، بشدت شايع شده است ) وسايد ژن( شورشی و غيره معروض به قتل عام 
 بيک حکومت نيمه مسلمان ،  و در عين حال افراطیــ  در افغانستان قدرت سياسی از يک گروه نيرومند مذھبی ـ قومی

  . غير متجانس سياسی و نھايتآ ضعيف انتقال يافت 
  .بنأ   کشور نا امن باقی ماند  . درافغانستان روی مالحظات ستراتژيک منطقوی حکومت قصدآ ضعيف نگاھداشته شد  

  . بيک گروه مذھبی نيرومند منتقل شد » الييک «   در عراق قدرت سياسی از يک اداره 
بعدآ به . درين کشور کرسی ھای کليدی در حکومت ، پارلمان ، اردو ، پوليس و استخبارات به اکثريت شيعه اعطا شد 

  .از سازی اردو و پوليس از منسوبين حزب بعث نيز استفاده بعمل آمد در ب .  گرديدمعيار کوچکی اھل تسنن نيز جلب
   خوبی برای تآمين امنيت عراق فراھم آمدشرايط  زمينه سازی استقرار يک حکومت مرکزینھايت بادر 

گر اين امر در تقويت باور متقابل ميان قوت ھای اشغال. ــ  در عراق رھبران حزبی و حکومتی توقيف و اعدام گرديدند 
  .قرار گرفت در افغانستان جريان در جھت معکوس .   و عراقی ھا و تحکيم اتوريته حکومت مرکزی  کمک کرد

  بزرگ ترين مليشيای شيعه ضد امريکا يعنی اردوی مھدی منسوب به بنی صدر اعالم ٢٠٠٧ــ  در عراق در اگست 
 ھيچيک فراکسيون درافغانستان. ا فراھم آورد ازه نمودن نفس راين امر به عساکر امريکايی مجال ت. اوربند کرد 

  . مقاومت حاضر به اعالم اوربند نشده است 
 ۶٠ امريکا از يک طرف قبايل و از جانب ديگر مليشيای سنی مذھب عراق را که تعداد شان بيش از ٢٠٠٧ــ  در بھار 

ن امر در تآمين نسبی امنيت مفيد اي. ، با صرف مبالغ گزاف و وعده و وعيد با خود نزديک ساخت ھزار تن ميرسيد 
  .چنين تجربه يی در افغانستان پياده نشد . ثابت گرديد 

عراق  بيشتر ازافغانستانھمين موقعيت ابعاد مداخله را در. ــ  موقعيت ژيوپولتيک افغانستان با عراق قابل مقايسه نيست 
  . عميق تر ساخته است 

ا شده ثوابسته خناز طريق اعطای سھم بيشتر به اھل تشيع ) گانه مداخله گر در واقع ي(   در عراق نقش تخريباتی ايران 
  .است 
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  . مداخله است  به  افغانستان از شرق ، غرب ، شمال و جنوب معروض
باور عمومی اينست که  انگيزه ايکه جنگ جويان را در ميدان نبرد ميکشاند در احراز موفقيت در يک جنگ نقش تعيين 

  : بينيم انگيزه ھای دوطرف جنگ در افغانستان چيست به. کننده دارد 
  : انگيزه ھای مقاومت 

  . جھاد که به جنگ مبدآ عقيدوی ميدھد . الف 
  .اشغال که به جنگ منشآ آزادی خواھی و ملی ميبخشد . ب 
  .  بقآ تبديل ميکند ژنوسايد که جنگ را به وسيله حفظ. ج 

  :  انگيزه ھای قوت ھای مھاجم 
  .ی و امنيتی يعنی دفع خطر تروريزم سياس. الف 
  :و اگر اجازه شوخی باشد . اقتصادی يعنی دسترسی به منابع جديد انرژی . ب 
  .اجتماعی و بشری يعنی ديموکراسی و حقوق بشر . ج 

  .  آزادی خواھان است ِ◌ِ  تاريخ گواه است که در جنگی که مبدآ عقيدوی و ملی داشته است ، فيروزی از آن
:  مطالبات مکرر ھيچيک عضو ناتو حاضر به افزايش شمار نظاميان خود در حد خواست امريکا نشده است   علی رغم

   .و به شکل بی سابقه يی در ميان آنھا تجريد شده استامريکا در جنگی که به کمک متحدين آغاز کرده است ، تنھا مانده 
 مردم . ر جنگ و دشمنی بيشتر را بارور ميسازد افزايش قوآ زمينه استمرا. جنگ راه حل نيست  إ  کوتاه سخن

با کشور ھای غربی و از جمله امريکا در چوکات قوانين بين المللی داخل معامله مساوی شوند و افغانستان آرزو دارند 
   .ی دوامدار را بگذارند ستتھداب دو

قوت التيام آنھا را ھم و ديپلوماسی ، يورو   ھرگاه جنگ دوام کند جراحات وارده آنقدر عميق خواھد شد که حتی دالر
   »پايان  «                                                                                .  نخواھد داشت 

  
                                                            فرانسه

   ٢٠٠٨ سپتامبر ١۴                                                 
  
   
    
  
  
  
  
     
 


