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از امریکا
Afghanistan : from „soviet“ occupation
“ to American ” liberation

روسای جمهور قبلی وکنونی امریکا «اوباما» و«ترامپ»
با رک «اوباما» در دوران انتخا با ت برای ریا ست جمهوری در سا ل ()0442
قبل ازآنکه بعنوان ریس جمهورایاالت متحده امریکا انتخاب شود  ،اودرظاهر امر بگونه
مصنوعی بین «جنگ درست» درا فغا نستا ن و«جنگ غیر عادالنه» در عراق را از
هم جدا ومتما یز سا خت یا بعباره سا ده بین ا ین دونوع جنگ بشکل مصنوعی فرق
گذ ا شت .طبق این تما یز نا درست ،او یعنی «اوباما» متعهد شد که نیروهای امریکایی
را ازعراق اخراج می نماید اما درعین حال  ،وی اعالم کردکه شمار نیروهای امریکایی
مستقر درا فغا نستا ن را افزایش میدهد .
مداخله یکجانبه در عراق طی سا ل ( )0442توسط دولت جورج دبلیو بوش درمیان
رای دهندگان امریکا یی به دیده نفرت وانزجا ر دیده شد یعنی که مورد نفرت آنها قرار

گرفت  .از این رو  ،تعهد «اوباما» در دوره ا نتخا با ت اش مبنی بر خروج کا مل
نیروهای امریکا یی از عراق  ،احسا سا ت وواکنش های درمیا ن رای دهندگان بوجود
اورد که با درنظرداشت همین ا صل در ظاهر امر دراولین دوره ریا ست جمهوری
«اوباما»  ،تمام رای دهندگان به او بعنوان یک ریس جمهور «صلح طلب» درهمه امور
صالحیت قا طعا نه دادند.
«اوباما» با توجه به تعهدات زمان ا نتخا با تی اش موفق شد که در روز نخست ماه
د سامبرسال ( )0400بعنوان ریس جمهور نیروهای امریکایی خودرا ازعراق خارج کند
اما دردوره دوم ریا ست جمهوری خود تنها تعداد از نیروهای اشغا لگر امریکا یی را
بشمول قوت های هوایی امریکا فقط چند سا ل بعد از اینکه دولت اسالمی در سا ل
( )0400بر موصل و انبا ر هجوم بردند ،با قی گذاشت.
مصونیت ویا تحفظ مرزها بین عراق وسوریه بسیا ر ضعیف ومتزلزل بود  ،سیا ست
دولت «اوباما» برای پرورش وآموزش ستیزه جویا ن (اهل نزاع) علیه دولت سوریه
برای سه سا ل اول جنگ سوریه در سا ل های (  )0400تا ( )0400د یر ویا زود به
عقب رانده شد .
صرف نظرازاین  ،زما نیکه ریس جمهور«بارک اوباما» تصمیم به خروج نیروهای
امریکایی از (جنگ نا عا د له) عراق گرفت  ،او درهمان زمان متعهد شد که نیروهای
بیشتر امریکا یی را توا م با منا بع و تجهیزات جنگی به (جنگ درست ) ا فغا نستا ن
بفرستد .
درنتیجه تعداد نیروهای نظا می ایاالت متحده امریکا درا فغا نستا ن از ()04444
نفر درطول دوران تصدی جورج د بلیو بوش نیوکان ( محا فظه کار نو) به بیش از
( )004444نفردر زما ن زمامداری « اوباما»ای به اصطالح ریس جمهور «صلح
طلب» افزایش یا فت .
اکنون هیچکس نمیتواند ادعا کند که مفاهیم مثل (جنگ خوب) و(ستیزه جویا ن خوب)
در قا موس جیوپولیتیک وجود داشته باشد  .با اینحا ل بعد از مشاهدات ومال حظا ت ،
بی ثباتی  ،خشونت  ،هرج ومرج مطلق  ،ونا بسا ما نی ها نا شی ا ز جنگ در کشور
های ویران شده مثل درا فغا نستا ن  ،عراق  ،لیبی  ،سوریه  ،سودان جنوبی  ،سوما لی
ویمن  ،اظهارات هرکدام ازمدافعان مبنی بردفاع از(جنگ خوب) و(ستیزه جویان خوب)
دفاع کام ً
ال دروغ وبیجا بوده وغیر ممکن است که همچو واژه ها را درست پنداشت.
گرچه که ا ین سرشتاً تعجب آور میتواند با شد که اگر ا فغا نستا ن در طول سا لهای
اشغا ل شوروی از سا ل ( )0292تا سال ( )0222بعنوان یک کشور اشغال شده توسط
مخاطبان قابل اعتماد وتوسط رسانه های اصلی ادعا شود  ،پس چگونه ایاالت متحده
امریکا پس ازاشغا ل ا فغا نستا ن ازسا ل ( )0440تا سا ل بعد به یک کشورآزاد ومستقل

تبد یل شد .یعنی ادعا شود که افغانستان با وجود اشغال توسط امریکا یک کشور آزاد
ومستقل ا ست ؟
عالوه براین اگر به اصطالح (مجا هیدن افغان) که توسط اداره رونالد «رایگان»
بنام ( جنگجویان آزادی بخش) نامیده شدند وتوسط اداره اطالعاتی پاکستان (آی اس آی)
وپول عربستان سعودی رهبری  ،سا زماند هی وحما یت میشد ند درواقیعت امر یک
مقا ومت قا نونی علیه اشغا ل شوروی در افغانستان تلقی میشد  ،پس با توجه به اصل
منطق ثابت واستوار  ،آ یا مقاومت دربرابر اشغال امریکا درافغا نستا ن میتواند بعنوان
تروریزم مورد انتقاد قرارگیرد ؟ یعنی چرا باید بر گروهای مقاومت علیه اشغال امریکا
بر آنها نام تروریست گذاشت ؟
درروند سیا ست های بین المللی شیا طین همیشه دروغ میگویند وبرای این دروغگوی
شرایط را قرنیه سا زی میکنند که این قرنیه سا زی ها توسط متخصصین فکری ،
مخترعین سیا ست خارجی  ،ومفسران سیا سیی در هماهنگی با شرکت های رسا نوی
یا ارتباط جمعی کارسا زی میشود وبعد ًا تعریف اصطالح « تروریزم» توسط قدرت
های غربی بطورعمدی مبهم وتعریف ناکرده باقی گذاشته میشو تا آنها بعنوان یک
بهانه ای برای توجیه حضور نظا می وسیا ست مداخله گرانه ای خود درکشورهای غنی
از انرژی مثل درخاورمیانه وبسا جاهای دیگر از آن استفاده بعمل آورند.
تهاجم واشغا ل ا فغا نستا ن وعراق به رهبری امریکا،یک تحلیل مقا یسوی :
پس از حمله و اشغا ل ا فغا نستا ن و عراق  ،زما نی که پروژه های "ساختن ملت"
آمریکا در این کشورهای بیچاره مفتضحانه شکست خورد ،سیا ستمد اران آمریکا فور ًا
متوجه شد ند که آنها با شورش های بزرگ و ریشه دار رژیم علیه اشغال خارجی روبرو
هستند؛ در نتیجه ،ارتش اشغا لگر ،رویکرد (ضد تروریسم=  )counter terrorismرا
به نفع یک استراتژی ضد شورشی) (counter insurgencyتغییر داند.
یک استراتژی ضد شورش«  »COINاساسا ا ز روش ضد تروریزم« » CTمتفاوت
ا ست یعمی که همچنین شا مل گفتگو ،مذاکرات و حل و فصل سیا سی همراه با تاکتیک
های اجبا ری اجرای قا نون و عملیا ت نظا می و شبه نظا می در مقیا س محدود است.
فاکتورهای ریشه ای که عمد تاً برای ریشه کن کردن ستیزه جویی و شورش درهر
نقطه از جهان ا ست ،تنها مذهب نیست ،بلکه اقتصاد اجتماعی ،تفاوت های قومی ،حاشیه
سا زی گروه های مذ هبی غیرواقعی و قومی و مذهبی ودرگیری های متعا قب آن است.
عقب ما ندگی اجتماعی-فرهنگی منا طق آسیب دیده و کنترل ضعیف مرکزی کشورهای
توسعه یافته فقیر در مناطق روستا یی و قبیله ای دورافتاده  ،آنها را بیشتر مستعد ابتال به
شورش مسلحا نه می کند.

عالوه بر این ،اگر نگاهی اجمالی به برخی از بدترین مناطق شورش آمیز آسیا و آفریقا
داشته باشیم ،منا بع ما لی ،آموزش و مسلح کردن برخی گروه های ستیزه جویی توسط
قدرت های منطقه ای و جها نی برای اهداف استراتژیک آنها نقش کلیدی ایفا می کنند.
در دهه«  »0224درجنگ شوروی و افغا نی ،جهادگرایان افغا نی به طورخودبه خود
از هیچ جا به بیرون نرسید ند .قدرت های غربی با کمک پول عربستان و سا زمان های
اطالعا تی پا کستا ن ،به اصطالح رونا لد «ریگان» "جنگجویا ن آزادی" را در برابر
سران یا نظا میا ن اتحاد شوروی سا بق آموزش و پرورش دادند .این هما ن جها دیا ن
افغان بود که ً
بعدا به القاعده و طالبان تبدیل شد ند.
به همین ترتیب ،در طول جنگ های پروکسی در لیبی و سوریه ،قدرت های غربی با
کمک مشتری های منطقه خود ،یک با ردیگربا آموزش جهادگرایان مسلح ومسلح ساختن
شبه نظامیان قبیله ای علیه دولت های سرهنگ قذافی و بشار اسد را میتوان تذکر داد
آیا این حیرت انگیز نیست که آن دسته از "شورشیان معتدل" بعدها به انصار الشریعه و
گروه مبارزۀ اسالمی لیبی ( )LIFGدر لیبی تغییر یافتند؛ و دولت اسالمی ،جبهه النصره،
احرار الشام ،جیش المسلمین و بسیاری دیگر از گروه های جهادی در سوریه؟
با وجود این ،در« » 2نوامبر ،روسیه نمایندگان طالبان را از دفتر شان واقع در دوحه
قطرو( )00کشورهای منطقه ای راازجمله چین،هند ،ایران وپاکستان رابمنظور مذاکرات
بین شورای عالی صلح افغانستان و اعضای طالبان برگزار کرد .این نشست نشان دهنده
ظهور مجدد روسیه به عنوان یک قدرت جها نی استوار و نفوذ منطقه ای آن است.
در عین حال زما نی که این کنفرانس در مسکو برگزار شد ،طالبان حمالت هماهنگ
را در والیت شما لی یعنی در بغالن،در اولسوالی جاغوری درمرکز والیت غزنی ودر
غرب افغانستان در والیت فراه در مجاورت ایران سروصورت دادند.
در واقع ،طبق گزارش اخیر با زرس کل با زسا زی افغانستان (سرمفتش خاص برای
بازسا زی ا فغا نستا ن) ،دولت کا بل تحت حما یت ایاالت متحده تنها«  »55درصد از
قلمرو ا فغا نستا ن را کنترل می کند .الزم به ذکر ا ست که سرمفتش خا ص برای
بازسا زی ا فغا نستا ن یک سازما ن دولتی ایاالت متحده است که اغلباً آما رها را بلند
گذارش می دهد.
در واقع ،تسلط حکومت کنونی افغانستان بیش از یک سوم از افغانستان را گسترش نمی
دهد .در بسیاری از موارد ،حکومت افغانستان مراکز ولسوالی های والیات را کنترل می

کند و مناطق روستا یی دورافتا ده یا تحت کنترل طالبان قرار می گیرد ویا که برای
تصرف آن بین طالبان و دولت درگیری صورت میگیرد.
اگر ما نگاه شگرفی به شورش در افغانستان داشته باشیم ،دولت بوش با کمک اتحاد
شمال دراکتبر«  » 0440پس از حمله تروریستی  00سپتامبر ،رژیم طالبان را سرنگون
کرد.با این حا ل ،ازهمان ابتدا ،افغا نستا ن برای دولت بوش دارای اولویت های کمتری
بود.
شمار نیروهای آمریکا یی مستقر در ا فغا نستان بیش از« » 04هزار نفر در دوران
ریس جمهوری جورج بوش نادیده گرفته شد وبه زودی پس ا ز اشغا ل افغا نستا ن،
واشنگتن درما رس«  «0440به عراق حمله کرد وتما م منا بع وتوجه و تمرکز آمریکا
به عراق منتقل شد.
این دولت اوباما بود که جنگ ا فغا نستا ن رابرای سیا ست خا رجی خوددرسا ل
«  »0442پا یه ریزی کرد و همچنین در سال ( ) 0400در ماه دسمبر قوت های نظامی
خودرا با تعهدی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری خود سپرده بود بغرض تحقق
تعهد خود ازعراق خارج سا خت اوج سر وصدای نیروهای آمریکا یی در ا فغا نستا ن
طنین انداز بود یعنی که نیروهای آمریکایی در سال«  » 0404درحدود «» 004هزار
نفر را شامل می شد ند ،اما با وجود این همه قوت ها تا هنوز که هنوز است نیروهای
ام ریکایی نتوانستند تاثیر ثابت قابل مالحظه بر شورش های بیرحمانه طا لبا ن بگذارند
یعنی که این نیروهای امریکا یی نتوانستند که طا لبا ن را مواجه به شکست سا زند .
گفته می شود که طالبان جنگجویان سرسختی هستند که به نسبت شناخت وبلدیت کامل
ازسرزمین شا ن یعنی ا فغا نستا ن تا کتیک های تهاجمی را ازشکل« تاختن وگریختن »
در مقا یسه با خا رجی ها بهتر بکار می برند..با این حال ،حتی با توجه به استانداردهای
خود ،شورشیان طالبان در طول دو سال گذشته بر روی استروئیدها یا بر توان وقدرت
خود استوار قرار دارند.
طالبان توانسته اند که نه تنها در قلمرو سنتی پشتونها در جنوب افغانستان مانند والیت
هلمند تسلط داشته اند ،بلکه سرزمین های وسیع را دراکثرقلمرو افغانستان نیز درتحت
کنترول خود دارند ،از جمله در والیا ت شما ل ا فغا نستا ن نیز شاهد آن بوده ایم که
طا لبا ن قلعه های سنتی که قبال درتحت تصرف اتحا د شما ل بود واکثر باشند گان ان
شامل گروه های قومی تاجیک و ازبک هستند نیز به تصرف طا لبان درآمده ا ست .و
چنین گفته میشود که عا مل اصلی افزایش حمالت طا لبا ن طی دو سال گذ شته به نظر
میرسد که به نسبت کاهش تعداد نیروهای آمریکا یی است چونکه در حا ل حا ضر تنها

« »00444نفرامریکایی درافغانستان مستقر هستند واحتما ًال پس از اعالم دونالد ترامپ
مبنی برخروج نیروهای امریکایی از سوریه وحسب گذارش های رسیده ازاینکه ترامپ
میخواهد که تعداد نیروهای خودرا درافغانستان نیز کاهش دهد که تا کنون تصمیم اخراج
نیروهای خودرا از افغنستان اعالم نکرده ا ست ولی چنین ادعا شده ا ست که ترامپ
دراصل تصمیم دارد که تعداد نیروهای امریکا یی در ا فغا نستا ن را حد ا قل با چند
هزار نفر کا هش دهد.
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