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  مظلومیت مردم افغانستان و آمریکا سیاستنیرنگ پاکستان، 
ی، محل پرست منطقھ وی، ت خواھیمل قوم و، مظلوم بازار نژاد پرستی ظالم و یشگمیدر جدال ھ«

 ویی، و زورگو یریزورگ، استثمار استبداد وی، اکاریر دروغ وی، سلطھ خواھی، چپاولگر و یدزد

تا  شودمیگرم . . .  یمصلحت و یمقطع یھا یدشمنی، رسانھ  یدروغ پران، کاذب یت طلبیشخص

  .»سرکوب گردد یدموکراس و یآزادی، خدمات اجتماعی، عدالت خواھ، نییواقع ب

  افغانستان قوای آمریکا در ن سال حضورمیحاشیھ ی دھ در

  بخش اول

  صباح از یپژوھش

  
ھای   خواھی و قدرت با خودھدف ما برقراری اصول صلح و عدالت و مقابلھ «: گویدمی ویلسون

. و اختیار برخوردار باشند یک اقتدار از زورمدار و برقراری شرایطی است کھ مردم آزاد باشند و

  . »چنین شرایطی نیازمند اقدامات جدی است

ی تاریخ خشونت   مطالعھ، جنگ و مدرنیتھ«در کتاب جدیدش با عنوان ، ی آلمانی  نویسنده - ھنس جوز

، ز باشدمیآ   مدرنیتھ منشأ ظھور عقالنیت صلح رفتمیکھ انتظار  در حالی  :نویسد می» در قرن بیستم

ھای بزرگ در   ی جنگ و ظھور جنگ صنعت و ظھور جنگ  جھان در قرن بیستم شاھد توسعھ

  بخش بزرگی از جنگ، دھد میھای بزرگ نشان   طور کھ تاریخ جنگ  ھمان» «.ی جھانی شد  جامعھ

  . رب بوده یا توسط غرب حمایت و دامن زده شده استیا در غ ۶ھای بزرگ

تری در فرھنگ  میی قدی  ریشھ، »ریدمییا با مایید یا باید ب«و » تفکر یا با مایید یا بر ما«، تفکر جنگ

ھای داخلی آمریکا مطرح   ی جنگ  ز در حوزهمیآ  این خطاب نفرت، آغاز در. سیاسی آمریکا دارد
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خواھانھ در تفکر  امروز نیز ھمچنان این نگاه خود. المللی شد  دیپلماسی بینبود و سپس تبدیل بھ یک 

ی   ادامھ، میچھ در شکل فرھنگی و چھ در شکل نظا، ھراسی  دیگری. زند میسیاسی آمریکا موج 

  . ز استمیآ  ن تفکر سلطھمیھ

حقوقی چنین را از نظر توان آنمیھمراه با اعمال قدرت و زور است كھ ، ی اجبار جنگ شیوه

ای ز مسلحانھمیی عملیات و اقدامات قھرآمجموعھ، جنگ بھ عنوان ابزار سیاست ملی، تعریف نمود

در كل ، دھد و موجب اجرای قواعدی خاصمیاست كھ در چھارچوب مناسبات كشورھا روی 

- ل نقطھمیحداقل یكی از طرفین مخاصمھ در صدد تح، راستااین در . شودمیدیگر مناسبات آنھا با یك

وسیلھ و ، ز مسلحانھمیجنگ یا عملیات قھرآ، این ترتیب بھ. نظرھای سیاسی خویش بر دیگری است

  . باشدمیی طرف مھاجم ل ارادهمیھدف تح

بھ افراد غیر نظامى خصوص نسبت  بھ، ھا و آثار مخرب آن  جھان شاھد جنگ، كنون از گذشتھ تا

 ادامھ پیدا کرد و تا، جھانی آغاز شداول با جنگ  نگررایھای ودر طی قرن بیست جنگ. استبوده 

. برای قرنی سراسر وحشت بود، از ترساول جھانی تنھا آغازی پر جنگ . كنون نیز ادامھ دارد

جھانی جنگ . گران ادامھ داشتراندن اشغال جھانی ھم برای كسب استقالل و یا بیرون ن جنگمیدو

آلمان بھ لھستان در اول ماه سپتامبر  یاز پایان جنگ اول با حملھ ست سال پسیدوم تنھا كمتر ازب

ز در سال نوزده یامریكا ن. سرخ بھ فنالند آغاز شد یی اردوو سپس حملھ یالدمی نو یس و نوزده صد

ھفتاد جنگ را بھ ھمسایگان  و شصت در گرداب جنگ ویتنام گرفتار آمد و در سال نوزده صد و صد

ھا و با انواع خشونت دو و ھفتاد و ھا تا نوزده صداین جنگ، ئوس نیز كشاندو ال جكامبو، ویتنام

  . ھا ھمراه بودجنایت

با پایان یافتن جنگ ایران و . ترین جنگ این قرن بوددر قرن بیستم عراق و ایران نیز شاھد طوالنی

دعای تملك خاك با ا، گیرانھیابی بھ رھبری جھان عرب در یك اقدام غافلصدام برای دست، عراق

چنین در سال پایانی قرن بیستم یعنی ھم. ک بھ آن كشور حملھ كردی و نود و نوزده صدكویت در سال 

در ) كشورھای آتالنتیك شمالی میپیمان نظا(ایی توسط ناتو نو فاجعھ و نود و در نوزده صد

تمام شبکھ ، میی نظاپیشرفتھاستفاده از وسایل  بر در این جنگ عالوه. وقوع پیوستیوگسالوی بھ 

 . افزایدیب میشد تا بر مشروعیت این جنگ در افكار عموكار گرفتھ خبری جھان نیز بھ یھا

روزه ارتش ھمھ . انھ رخ داده استمیی خاورمنطقھ ی اول قرن جدید نیز دو جنگ بزرگ دردر دھھ

مال عمر نیز با  زم ویترور، كندیمھای مردم عراق و افغانستان را تخریب خانھ، آمریکا و متحدانش

اسرائیل غاصب نیز ھمانند متحدان غربی و ، كندمیمردم مظلوم افغانستان را تھدید ، ای مخفیچھره

ای مبھم را برای برد و آیندهمیسر شرقی خود در جنگ با اسالم و با ملت مظلوم لبنان و فلسطین بھ

  . زندمیانھ رقم میی خاورمنطقھ
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زنده گی ، ضرورت و ناچاری جنگ ھا بھبسیاری از انسان، وجود آمدن آنای کھ با بھ جنگ کلمھ

اما در صورت ، گیرندمیای مبھم قرار خانمان شده و در آیندهبسیاری دیگر بی، خود را از دست داده

کلی از جنگ طورشاید نتوان بھ. آمدمیشاید ھرگز چنین اتفاقاتی برای بشر پیش ن، نبود جنگ

صلحی کھ در آن حق ، یافتی جھانی دست نوعی صلح در جامعھ توان بھمیاما ، لوگیری کردج

 . حیات و زنده گی برای ھمھ محترم باشد

  تمام نا میسردرگ بی سرانجام و ۀمبارز

  
  !نامد  می یرا آزاد یآزاد از زین گریا زد ویگر می یآزاد از امروز بشر{

زنده بھ شمار  یموجود، شھ خود را نداشتھ باشدیاندان یده و بیكھ حق اظھار عق یبشر

  }ویشارل دو مونتسك -. رودمین
تواند مدعی آن باشد کھ شئون میھیچ ملتی ن. یک ملت است یمل نیرومندی مطمئن ترین نشانھ غرور

 یزمان یمل غرور و یرومندین. مناسبی دارد مگر آنکھ از نیرومندی برخوردار باشند زندگانی سالم و

مصوون  تجاوز تعرض و از یت ارضمیتما استقالل وی، ن است کھ آزادیآفر غرور لذت بخش و

 . داشتھ باشد یت ملمیحاک و یت ارضمیتما استقالل و ن پاسدارمیمط یروین بوده و

كرده  ینیب  شیدالر پ میلیاردن پنجاه تا شصت ینھ جنگ را بیسھ ھز و ھزار دولت بوش در سال دو

سالھ آمریکا نزدیک بھ مجموع ھزینھ دھد مجموع ھزینھ ھای جنگ دھمیاما نتایج تحقیات نشان . بود

  . دالر است میلیاردصد  و ھزار ھای جنگ جھانی دوم یعنی چھار

 یول، شد یسازماندھ میازده سپتامبر با بودجھ كیحمالت : سدینو  می یپندنت در گزارشیندیروزنامھ ا

ات یافغانستان و چھ بھ صورت عمل كا آغاز كرد چھ در عراق و چھ دریكھ بعد از آن آمر ییھا  جنگ

 یا  نھیتمام ھز. داشتند یدر پ ین برابر خسارت جانیآور و چند  سرسام یھا  نھیدر پاكستان ھز مینظا

مرز از ، در پاكستان میات نظایكا در جنگ افغانستان و عراق متحمل شده است بھ عالوه عملیكھ آمر
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ك دھھ گذشتھ ی یكھ كنگره ط یا  ش از سھ برابر بودجھیكنون ب تا یعنی - ون دالر گذشت یلیچھار تر

  . ب كرده استیازده سپتامبر تصویبعد از حملھ 

  . آن است یكمتر از رقم واقع یلیون دالر محاسبھ شده كھ خیلیتر ١/٣دھنده   رقم تكان، ن جنگینھ ایھز

گ انجام داده و فاش یل یویبراون آ یلیاست كھ موسسھ تحص یدیق جدیتحقجھ یدھنده نت  ن رقم تكانیا

االت ینده گان ایسنا و مجلس نما( تال ھلیدر كپ میرا كھ بھ طور رس یون دالریلیتر ١/٣كرده كھ 

. ھاست  ن حرفیھ است و موضوع فراتر از ایتازه ظاھر قض، بھ جنگ اختصاص داده شد) متحده

و ، جنگ وام گرفتھ است یھا  نھین ھزمیتأ یكھ برا یپرداخت سود پول، پنتاگونگر ید یھا  نھیاگر ھز

مجموع ، میریدر نظر بگ، سم برآورد شدهیھ تروریعل یجنگ داخل یرا كھ برا یدالر میلیاردارصد چھ

  . ون دالر شده استیلیتر ٢/٧تا  ٢/٣حدود  یزین اکنون ھم چمینھ تا ھیھز

گر یدر حال حاضر كھ د یو حت. بعد از آن بود یھا  نھید بھ فكر ھزیبا، كھ جنگ تمام شود  نیبعد از ا

نھ یھا ھز  نیعالوه بر تمام ا، نده بودیآ در مینظا ینھ قواید بھ فكر ھزیجنگ رو بھ اتمام است با

 یزیھا چ  نھین دست بھ اضافھ مجموع ھزیاز ا یمعلوالن و افراد، مراقبت از سربازان بازنشستھ

  . ون دالر خواھد شدیلیتر ٤/٤تا  ٣/٧حدود 

 مین ارقام نجویست كھ بھ این بار نیاول یالملل  نیقات بیبھ گزارش مؤسسھ براونز واتسون در تحق

اقتصاددان پوھنتون ، لمزیندا بیل یبا ھمكار ھشت و كھ در سال دوھزار یقیدر تحق، شود  میاستناد 

ش ینھ جنگ از ابتدا تا انتھا بیھز، انجام شد، زه نوبل اقتصادیبرنده جا، تزیگلیجوزف است و، ھاروارد

تر ھم   میكا از آن موقع تا حاال وخیآمر یت مالین تفاوت كھ وضعیبا ا. ون دالر محاسبھ شدیلیاز سھ تر

ون دالر از یلیتر ١/٥برابر با  یا  انھیسال  برانداز و كمبود بودجھ  خانمان یركود اقتصاد. شده است

ز در نظر داشت كھ بھ یرا ن یت اجتماعیدرمان و امن، نھ بھداشتید ھزیگر است و تازه بایمشكالت د

  . كشد  میبھ فلك  سر، ھستند یآستانھ بازنشستگ كا و نسل كھ دریعلت باال رفتن سن نفوس آمر

ً تمام ھزیجنگ با عراق و افغانستان تقر یبرا، كایآمر یقبل یھا  شتر جنگیبرخالف ب ق ینھ از طریبا

  . د بازپس داده شودیا زود بایر یكھ دن شد میگرفتن وام تأ

پنج تا  ست ویب و ن دوصدیب یو چھ افغان یچھ عراقیی، كایھا چھ آمر  ن جنگیشدگان ا  مجموع كشتھ

 پنج تا دو ست ویب و صد ن دویرد كھ در مجموع بیگ  میجھ ین گزارش نتیھشت ا ست ویب و دوصد

 شش  یعنی میبخش ك، دن تعدایاز ا. اند  ن رفتھیھزار نفر در اثر جنگ از ب ھشت ست ویب و صد

زان مرگ و می. اند  دان جنگ كشتھ شدهمیاست كھ در  ییكایصد نفر مربوط بھ سربازان آمر و ھزار

كھ در  ییار كمتر از برآوردھایبس(پنج ھزار نفر برآورد شده است  ست ویب و صد یر مردم عراقمی

مورد  در. اند  و باالخره در افغانستان تا چھارده ھزار نفر جان خود را از دست داده) گذشتھ شده است

 ییھا  ا آن، یده و معلولید  بیاگر افراد آس. تا بھ حال انجام نشده است یچ محاسبھ معتبریھ، پاكستان
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ن ارقام فقط یا، میریدر نظر بگ، روند  مین یاز ب یصح یھا  ا عدم مراقبتیھ یتغذ  را كھ در اثر سوء

جنگ  یوقت: ق بروان گفتیران تحقیاز مد یكی نتا كرافورد. نگرند میبت ین مصیبھ ا یبھ طور سطح

ن یفقط ا. كنند  میدا یشوند ادامھ پ  میم بھ آن مربوط یرمستقیكھ غ ییرھامیمرگ و ، رسد  میان یبھ پا

ً برابر با نفوس اسكاتلند و ولز ینفر پناھنده است كھ تقرون یلمی ٧/٨، ج جنگیگر از نتاید یك، یستین با

  . است

  میبھ نظر ن، را فراھم كرد "القاعده"ن و یحس  صدام، "طالبان"حكومت  یط براندازیكا شرایگرچھ آمر

، آورد  میبھ دست  یزیھا چھ چ  یگذار  ھین سرمایكا با این كھ آمریدش شده باشد ایعا یزید كھ چیآ

صدام  یگریو د "طالبان"مربوط بھ  یك، یدو حكومت ددمنش. ر سؤال رفتھ استیزش یش از پیب

ّ ، كرد یازده سپتامبر را رھبریكھ حملھ  یستیرترو یگروھ، "القاعده"و ، اند ن سقوط كردهیحس تا حد

عراق و نھ در افغانستان  نھ در یول -ن رفتھ است یده از بیرس یھا  بھ استناد بھ تمام گزارش یادیز

ن برنده جنگ یتر  بزرگ، ھا  نیو در كنار تمام ا، وفان نشده استگكلمھ ش یواقع یبھ معنا یكراسدمو

  . كا استینھ آمریریدشمن د، رانیا، عراق

ً فقط رقم مختصر  یھزار دالر برا برابر با پنجصد یاسامھ بن الدن و سرسپرده گانش احتماال

ن یھمچن، كھ باعث مرگ سھ ھزار نفر شد ، بودند  نھ كردهیازده سپتامبر ھزیحمالت  یسازماندھ

ً ھزیاند كھ مستق  برآورد كرده  ل كردهمیكا تحیارد دالر بھ اقتصاد آمریلمیپنجاه تا صد  بالغ بر یا  نھیما

 ادعا كرده بود كھ جنگ عراق پنجاه تا، كایجمھور آمر  سیرئ، بوش، سھ و در سال دوھزار. اند 

نھ یشھ ھزمیھ، را آغاز كنند یخواھند جنگ می یھا وقت دولت. داشتنھ خواھد یدالر ھز میلیاردشصت 

  . ت تفاوت داشتھ باشدین مقدار با واقعید كھ ایآ میش یبھ ندرت پ یول -رند یگ میكمتر در نظر  یلیرا خ

فقط ، اند ازده سپتامبر سرچشمھ گرفتھیكھ از حملھ  ییھا  جنگ، ق براون درست باشدیاگر نتبجھ تحق

كنون محاسبھ شده و  كھ تا یون دالریلیبا چھار تر. ستندیكا نیخ آمریھا درتار جنگ نیتر یطوالن

 یھا نھیدوم است كھ براساس ھز یك بھ جنگ جھانینھ نزدیمجموع ھز، شود میھمچنان اضافھ 

  . شود میون دالر یلیتر ٤/١برابر با ، كھ اداره بودجھ كنگره محاسبھ كرده است یامروز

بھ پایان  چھارده و جنگ در افغانستان سال دوھزار، وباما در سخنرانی اخیرشھای باراک ا  طبق گفتھ

البتھ اوباما بھ این نکتھ اشاره نکرد کھ در پایان جنگ ھمھ سربازان حاضر در افغانستان . رسد می

. گرچھ او از سربازان تقدیر کرد اما این تشکر ظاھری بود. خاک این کشور را ترک خواھند کرد

در حقیقت . د و بھ سرعت موضع سخنانش را عوض کردمیرا یک موفقیت نا میھجوم نظااوباما این 

موفقیت ، نو بھ دستور او عازم افغانستان شدند و ھزار وسھ ھزار سربازی کھ اواخر سال دو یس

از  میده ھزار نیروی نظا، الدیمیجاری   قرار است تا پایان سال. اند  چشمگیری کسب نکرده

 تا سال. سھ ھزار نفر برسد و یدوازده این رقم بھ س و و در نیمھ سال دوھزارافغانستان خارج شوند 
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گردند بھ سرعت افزایش یافتھ و سرانجام روند   می تعداد نیروھایی کھ بھ خانھ بر چھارده و دوھزار

  . یابد  میانتقال نیروھا پایان 

 عده، تاریخ اعالم شده نیز ان حرفی نزد و امکان دارد پس ازمیالبتھ اوباما از خروج قطعی ھمھ نظا

 ان آمریکایی از افغانستان با این زمانمیاما خروج نظا، ای از سربازان در خاک افغانستان باقی بمانند 

جمھور آمریکا   ھای رئیس گذارد؟ با توجھ بھ صحبت میبندی اعالم شده چھ تأثیری بر ادامھ این جنگ  

سالھ شنگتن برای افغانستان در این روند فرسایشی دھتوان برنده گان و بازنده گان برنامھ جدید وا  می

  . را مشخص کرد

پنتاگون بازنده این جنگ است ، ان از افغانستان نگاه کنیممیبندی خروج نظا  از ھر زاویھ کھ بھ زمان

توانست   میاوباما ن! نشینی بھ ھیچ وجھ مورد عالقھ وزارت دفاع آمریکا نیست  زیرا این شیوه عقب

سالھ کھ بھ بندی خروج را مشخص کند زیرا در یک جنگ فرسایشی دھ  مانسرنوشت قطعی ز

حرف اول  "طالبان"در جنگ افغانستان نیز . گیرنده باشد  ممیتواند تص  مییک نفر ن، پیروزی نرسیده

آن طور کھ اوباما در . ای نیز سھم قابل توجھی دارند  ھای منطقھ  ند و دولت کرزی و قدرتنز  میرا 

در شرایطی . گذارد  میھایی دارد کھ در ادامھ جنگ تأثیر   کشورش محدودیت، سخنانش اشاره کرد

بھتر است پولی کھ در ، افزون دست بھ گریبانند ھای روز  ھا با بحران اقتصادی و بدھی  کھ آمریکایی

اوباما در . ھای جدید و صنعت ھزینھ شود  تولید شغل، ھا  ر جادهمیشود برای تع  میافغانستان خرج 

ھا ادامھ   ندارد جنگ با این شورشی میریختھ و دیگر لزو "القاعده"پر  ادعا کرد کھ  اش   سخنرانی

ً بازنده است "القاعده"الدن و جنگ افغانستان  رسد با مرگ بن  مینظر   بھ. یابد ، حامد کرزی. فعال

، جمھور افغانستان از رئیس، زیرا اوباما ھنگام سخن گفتن از روند صلح، بازنده بعدی این جنگ بود

را پشت  "طالبان"ھا ماه دسامبر در برلین برگزار کنند و  او ازکنفرانسی کھ قرار است آلمانی. نبردمینا

در  میان نیاورد و درعوض از کنفرانسی سخن گفت کھ ماه میز مذاکره بنشانند نیز حرفی بھ می

 باتی ریاستروشن است کنفرانسی کھ در بحبوحھ مبارزات انتخا. شود  میار ذشیکاگو برگ، زادگاھش

ان آمریکایی از میاز طرفی اوج خروج نظا. تی داردمیشود برای اوباما چھ اھ میجمھوری تشکیل  

  . دوازده ھمزمان است ن مبارزات انتخاباتی یعنی نیمھ سال دوھزارومیافغانستان نیز با ھ

آباد در این جنگ   از بازنده بودن اسالم، ھا  دھنده اوباما ھنگام خطاب قرار دادن پاکستانی لحن ھشدار

ھا تأکید کرد دولت پاکستان را برای   ھای امن تروریست او ضمن اشاره بھ پناھگاه. داد  میخبر 

جمھور آمریکا   در سخنان رئیس. مشارکت در مبارزه با تروریسم بیشتر تحت فشار قرار خواھد داد

تار واشنگتن و اسالم آباد   و  شد و برای بھبود رابطھ تیره  میھیچ نشانی از مدارا با پاکستان دیده ن

  . تالش نکرد
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با پایان جنگ افغانستان رابطھ پاکستان و آمریکا ! پاکستان در این جنگ ھم برنده و ھم بازنده بوده

  میآباد یک برنده بزرگ نیز بھ حساب   تر خواھد شد اما حقیقت این است کھ اسالم  روز تیره  بھ  روز

بینی نیروھای مسلح پاکستان در مورد آینده جنگ در   پیشسخنان اوباما ثابت کرد موضع و . آید

ثمر بودن جنگ اشاره   ھا طی یکی دوسال گذشتھ بارھا بھ بی  پاکستانی. افغانستان درست بوده است

  حاال پس از گذشت زمانی طوالنی و بی. مذاکره کند "طالبان"اند با   ھا خواستھ  کرده و از آمریکایی

ھا سخن   جمھور آمریکا ناچار شده از مذاکره و سازش با طالب  رئیس، ھا  انیتوجھی بھ خواستھ پاکست

توانند بھ   میحرف زد و ادعا کرد  "طالبان"او بسیار خوشبینانھ از روند سازش و آشتی با . بگوید

  . ھدفشان برسند

گی اوباما را دلگرم کرده کھ با صراحت از آماد، ھای محرمانھ مقامات آمریکایی  ظاھرا صحبت

  میاند و آمریکا دیگر ن  جنگ را برده "طالبان"شکی نیست کھ . دھد  میبرای مذاکره خبر  "طالبان"

پس از طی  "طالبان"درصورتی کھ . نادیده بگیرد عنوان بخشی از مردم کشور  تواند قدرت آنھا را بھ

، دست آورندیک بار دیگر قدرت قابل توجھی در افغانستان بھ ، روند مذاکرات برای سازش و آشتی

ھا   اما روس. جملھ ھند از بازگشت این تندروھا دچار وحشت خواھند شد انھ ازمی  کشورھای آسیای

  . شوند کھ شاھد شکست یک ابرقدرت دیگر در ھندوکش باشند  میخوشحال 

آباد را افزایش خواھد   ھا بھ اسالم  وابستگی چینی، این در حالی است کھ آرام شدن مرزھای پاکستان

 دست "طالبان"زیرا ھم ، آورد  میبھ این ترتیب پاکستان بیشترین امتیاز را از این روند بھ دست  .داد

پیمان   بیند و ھم بھ جای آمریکا با یک قدرت آسیایی ھم  میپرورده خود را در افغانستان بر سر قدرت  

  . شود  می
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