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ایاالت متحده امریکا بعنوان یک امپراتوری ناکام
و ورود ترومپ در یک باتالق
Quagmire

As US Empire Fails ,Trump Enters a

با تالق بعنوان یک بغرنج ناخوشا یند تعریف شده است  .که فرار ویا بیرون رفت از آن
مشکل ا ست  .دونالد ترومپ ریس جمهور ایاالت متحده امریکا دراین آواخر برنا مه واجندای
جنگی اش را به ادامه جنگ درافغانستان اعالم کرده است  .وآن به این مفهوم که اودرگیرما ند ن
دراین باتالق راحفظ ویانگاه میداردواین ماندن درزمانی صورت میگیرد که امپراتوربی ایاالت متحده
امریکا شکست میخوردورهبری آن درجهان تضعیف میشود  .این امپراتوری در حال تضعیف باید
اکنون این درس را گرفته باشد ویا خواهد گرفت که «افغانستان قبرستان امپراتوری ها » است .
در دوران کمپین انتخابات ریاست جمهوری بعضی ها به این باور وعقیده بودند که دونالد ترومپ
یک ریس مداخله گر نخواهد بود.و دلیل روشن این ادعا چنین است که دونالد ترومپ در ماه جنوری
سا ل ( )9802در تویتر خود درمورد ا فغا نستا ن چنین نوشته بود :
« بیاید که از افغانستان خارج شویم  ،نیروهای ما توسط افغا نی های که ما آنها را آموزش میدهیم به
قتل میرسند؛ وما ملیا رد ها دالر را درآ نجا تلف نمودیم ایا همچو مصا رف مزخرف وپوچ نیست از

اینکه چرا ما این مبلغ هنگفت را درعوض دربا زسا زی کشور خودما ن بمصرف نرسا نیم» .

بهر صورت اکنون ما شاهد یک ریس جمهوری هستیم که در اتکا به سنت مداخله امپراتوری
ایاالت متحده امریکا میخواهد پیروزی را از آن خود سا زد ؛ درحا لیکه افغا نستا ن ازهنگام رخداد
واقعه ( )2/00پیوسته داخل یک جنگ کام ً
ال عیا راست جنگ ( )01سا له وطوالنی ترین جنگ در
تاریخ جنگ های ایاالت متحده امریکا ؛ اما آنچه که حقیقت است این است که ایاالت متحده امریکا
بطور مستقیم در حدود ( )20سال قبل یعنی در ( )2جنوری سال ( )0222عم ً
ال درگیردر افغا نستا ن
شده است – همانطور که ویلهیم ریبرس ( )William Riversدراین مورد می نویسد { :در آ ن روز
ریس جمهور « جیمی کارتر » به درخواست مشا ور امنیت ملی (زبیگنیوبرژنسکی) خود اولین
دستورالعمل را دریک عملیا ت بمنظوربی ثبا ت ساختن حکومت ا فغا نستا ن تحت حمایت شوروی
را توشیح نمود } .امریکا به سلسله مداخالت خود درافغانستان اینک دونالد ترومپ تحت بها نه ای
به تخریب وبه از بین بردن تونل های ساخته شده دردوران مجاهید ین که درآن زمان مورد استفاده
مجا هیدین واسامه بن الدن قرارداشت دستور پرتاب یک بمب بزرگ غیر هستوی بنام مادر بمب ها
را داد که آن بمب در والیت شرقی افغانستان پرتاب شد واز طریق رسانه ها چنین توجیهه شد که
امریکا این بمب بزرگ را بخاطر انهدام تونل های که در آن سالح های مخا لفین دولت افغا نستا ن
ذخیره شده بود پرتا ب کرده است.

سیا ست دونالد ترومپ درافغانستان بعنوان یک رویکرد ویا یک برخورد جد ید نا منا سب وغیر
موجهه توصیف شده است  .اما دراین سیا ست جد ید او تنها یک عنصر جدید محرمانه نگهداشته شده
است وآن اینکه تعداد اصلی نیروهای امریکا یی را که به افغا نستا ن اعزام میشوند تعین ومشخص
نکرده است .
ولی از محتوی ومضمون این ستراتیژی آنچه که برداشت میشود این است که ایاالت متحده امریکا
بخاطرکسب پیروزی خود به بمبارد مان وطوالنی ساختن جنگ درافغانستان ادامه میدهد که با این
صورت جنگ درا فغا نستا ن برای یک مد ت نامعلوم ادامه پید ا خواهد کرد تا آ نکه به با ور مقامات
ایاالت متحده امریکا به اهداف جیو پولیتیک خود نایل آیند .
را لپ نا در( )Ralp Naderعنا وین وسرخط نشرات پیرامون جنگ ( )01ساله افغا نستا ن را به
بررسی گرفته ودرمورد چنین اظهار نظر کرده است  :که دراین جنگ بمبا رد ما ن بشکل بسیا ر
بی رحما نه وتوام با خشونت صورت گرفته ومیگیرد که به جز از بد بختی بشر چیزی دیگری بر آن
نام گذاشته نمیتوانیم

یکی دیگر از بررسی ها به ارتباط افغا نستا ن منجر به نتیجه گیری مشا بهی
میشود وآن یعنی جنگ بیشتر.
دونالد ترومپ درهنگام کمپین انتخا با تی خود برای احراز مقام ریا ست جمهوری ایاالت متحده

امریکا خواستا ر خروج نیروهای نظا می امریکا از افغا نستا ن شده بود .او یعنی دونالد ترومپ
درآوایل حکومت خود کار وفعالیت با زنگری درمورد افغانستان را اعالم کرد – او دراین هفته ای
که خواهان تشدید جنگ درافغانستان شد دراشا ره به موضوع گفت که این غریزه ام است .
حاالنکه متا سفا نه ریس جمهور اقای دونا لد ترومپ به گفته ها وبه با ورهای قبلی خود نی وقع
وگذاشت و نه هم اعتماد کرد وفرصتی به ختم وپایان این جنگ نامعلوم نداد .
ما کام ً
ال متوجه بودیم که آیا ریس جمهور دونالد ترومپ ازپذ یرش اشتباهات مکرراجتنا ب میکند
ویا نه ؟ اما طوریکه دید یم بسیا ر بعید به نظر می آید که او از این مسیر ویا از روند اشتباهات اش
تغیر سمت دهد ویا کنار رود وآن اینکه منطق او این است چونکه بسیا ری از سربا زان ایاالت
متحده امریکا دراین جنگ قربانی داه اند وبه اینصورت تا زما نیکه ما درافغا نستا ن دراین جنگ
برنده وکامیاب نشویم جنگ با ید ادامه یا بد وما با ید که درآن کشورحضور داشته باشیم – برا ستی
که این خود یک نزاع وسرگردانی چیزی بیش نیسست  ،یعنی به این مفهوم که امریکا باید جنگ را
درافغانستان ادامه دهد تا زما نیکه که به با ور دونالد ترومپ امریکا دراین جنگ پیروز شود چونکه
سربا زان خودرا دراین جنگ ازدست داده است حاالنکه ادامه جنگ درافغانستان وتعهدی که امریکا
به ادامه جنگ درافغانستان سپرده است خود تلفات بیشتری را درقبال خواهد داشت .
هنگا میکه ما سخنرانی جنگی دونالد ترومپ را در مورد ا فغا نستا ن شنید یم  ،ما را واداشت تا
نظری به سخنرانی ماه مارچ سا ل ( )9882اقای « بارک اوباما» که به ارتبا ط جنگ افغانستان
ایراد نموده بود بیا ندازیم آنچه که توجه ما رادرمورد بخود جلب کرد این بود که این هردو سخنرانی
ازنظر محتوی ومضمون خود باهم کام ً
ال مشا به است – وقتیکه ریس جمهور روسیه فدراتیف اقای
والدیمیر پوتین با فلمسا ز اقای اولیبر استون ( )oliver Stonوبعد ًا با مگین کیلی ( Megyn
 )Kellyمصاحبه کرد اودرسیاست ایاالت متحده امریکا به ارتباط افغانستان یک نقطه را ثابت ساخت
ویا به یک نقطه ای بسیارمهم اشاره کرد وآن اینکه روسای جمهور میروند ومی آیند وحتی که احزاب
در بد ست آوردن قدرت تغیر پا لیسی میکنند اما جهت گیری اصلی سیا سی هرگز تغیر نمیکند.
لهذا هردو روسای جمهور امریکا ( اقایون بارک اوباما و دونالد ترومپ ) درآویل حکومتداری خود
به ارتباط جنگ افغانستان به بررسی های طوالنی دست بکارشدند یعنی آن هردو روسای جمهور با
جنرال ها ودیپلومات های خود پیرامون افغانستان به بحث وبررسی پرداختند تا آنکه بشکل مشا به
این جنراالن ودیپلومات ها روسای جمهوررا مجبوربه ادامه وتشد ید این جنگ درا فغا نستا ن ساختند
هردو ریس جمهور ادعا میکردند که برنامه ما یک ستراتیژی جدید است حالنکه دونالد ترومپ در
واقیعت امر فقط کارمشا بهی رامجد د ًا انجام داد ،یعنی اعزام نیروهای جنگی اضافی امریکا به بهانه
آموزش منسوبین اردوی ملی افغا نستا ن ،با استفاده ا زتوان اقتصا دی وفشاردیپلوماتیک بر پاکستان
یعنی بمنظورآنکه پاکستان برای طالبان ودیگر گروهای هراس افگن که دربرابرامریکا مبارزه میکنند
جای امن وپناه گاه ندهد .سیا ست مشا به سلف او یعنی اوباما است .
از سوی هم بمنظور کسب اطمینان از هرج ومرج هردو ریس جمهور گفتند :که تصمیمگیری آنها
بر اساس یک جدول زمانی دررابطه باقی ماندن ویا بیرون شدن نیروهای نظامی شان در افغانستان
صورت نخواهد گرفت بلکه تصمیم شان منوط به اوضاع وحاالتی درافغانستان خواهد بود هردو بدون
کدام دلیل وبرهان مشخص وقاطع وعده پیروزی دادند وهمچنان هردو ریس جمهور ترس شان را ا ز
طالبان و دیگرستیزه جویا ن از اینکه در خا ک افغانستان به ضد امریکایی ها مبا رزه میکنند نشا ن
دادند .روی همرفته وسرانجام اقای دونالد ترومپ توانست بداند که برخورد ریس جمهور سا بق

امریکا «بارک اوباما »  ،علیرغم بمب گذاری های مکرر درپا کستان ودر همکاری با نیروهای
اردوی ملی افغانستان شکست خورده است اما بازهم روش اقای دونالد ترومب ازآن مسیرتغیر نکرده
است یا به عباره دیگر اگر دونالد ترومپ کار ها وفعا لیت های بارک اوباما را نکوهش میکند اما
هما ن راه اورا بد ون کم وکا ست دنبا ل میکند .
چنانچه که دراثر حمله نیروهای هوایی ایاالت متحده امریکا درماه فبروری سال ( )9809واقع در
والیت کاپیسا ء افغانستان ( )0کودک جان شان را ازد ست دادند .
شکست درفراگیری درسها تکرارآنها رایقینی میسا زد :به گفته ای ما یک لودویگ
( )Mike Ludwigاز هنگا میکه ریس جمهور با رک « اوباما » درسا ل ( )9882افزایش نیروهای
نظامی را درافغانستان تصو یب کرد  ،جنگ در ا فغا نستا ن حد اقل جا ن ( )91509نفر راگرفت
وتقریب ًا  )830220نفر دیگر مجروح ساخت واز سوی هم درماه جوالی سازمان ملل متحد گذارش
داد که درسا ل ( )9802تعداد افراد غیرنظا می کشته شده وزخمی شده افغا نان نا شی از این جنگ
حد اقل ( )9393نفر بود که تعداد زیاد آنها رااطفال وزنان نسبت به سالهای قبل تشکیل میداد تا سف
دراینجا این است که دونالد ترومپ نسبت به بارک اوبا ما به ارتبا ط کشتا رغیرنظا میا ن از خود
بی تفا وتی نشا ن میدهد واز آن کام ً
ال چشم پوشی مینما ید.
دونالد ترومپ دریک صحبت رسمی وخبری خود خاطرنشا ن ساخت که حوزه ویا منطقه افغانستان
وپاکستان درحال حاضر پرانبوه ترین ساحه است که درآنجا تروریست ها درگشت وگذر هستند
وعلیه امریکا یی ها میجنگند او درادامه صحبت خود گفت که دراینجا بیش از( )98گروه تروریستی
وجود دارد .بارک «اوباما» گرچه ده هزار سربا ز اضا فی را بخاطر ازبین بردن این تروریستها به
افغانستان فرستا د وتوام با آن پیوسته باالی تروریستها بمبا رد کرد اما نه تنها که ا زتعداد ا ین
تروریستها کا سته نشد بلکه با گذ شت زما ن تعداد آنها بیشتر وبیشتر گردید ،کار ناموفق اقای دونالد
ترومپ دراین رابطه این است که او نتوانست نقاط باهم دراتصال نا شی از حمالت بیشتر امریکا را
که زمینه انزجا ر مردم را علیه امریکا مساعد میسا زد متوقف سا زد بلکه او به ادامه همچو حمالت
پرداخت .
بعد از آن «اوباما» با وجود تزید وافزایش ده ها هزار سربا ز امریکا یی وبا بیش از ()088
هزار نیروهای اردوی ملی افغانستان در اوج قدرت نظا می نتوانست مخا لفین دولت ا فغا نستا ن را
مها ر کند ودراین جنگ فرسا یشی موفقیت را ا ز آن خود سا زد ،لهذا با درنظر داشت همین اصل
وواقیعت دونالد ترومپ شا ید که از جنرال های بلند باالی خود بخواهد بپرسد که ما چگونه خواهیم
توانست که با اعزام ( چهار تا هشت هزار ) سربا ز اضافی وضع جنگ را به نفع خود تغیر دهیم
البته که درمقابل این پرسش دونا لد ترومپ هیچ یکی از جنراالن در اتاق نبود که بتواند به ریس
جمهور دونالد ترومپ چیزی بگوید وآن اینکه هیچ چیزی جد یدی در استراتیژی دونا لد ترومپ به
ارتباط جنگ افغانستان وجود نداشت وندارد – تنها یگانه کسی که دراداره دونا لد ترومپ مخا لف
جنگ است او اقای ستیب بون ( )Steve Bonnاست که او درآن روز در اتا ق با جمع از جنراالن
حضورنداشت وغایب بود  .که علیه جنراالنی که طرفدار جنگ هستند به پا میخاست ویا ایستا دگی
میکرد .
دراینجا آنچه که قابل تذکر پنداشته میشود این است که تالشهای سیا سی «بارک اوباما» بخا طر
هرچه نیرومند ساختن نیروهای افغان بمنظور فایق آمدن آنها به این فاجعه در دوران او بدون رسیدن

به هدف پا یا ن یا فت چنا نچه که نیویا رک تایمز دریکی از مقاالت منتشر شده خود درسا ل
( )9809چنین نوشت  { :ما نمیتوانیم که درجنگ افغانستان برنده شویم پس چه کاری باید بکنیم ؟ ما
افغان ها را در راه آموزش مها رت های جنگ وجنگیدن به سبک وروش خود که توقع داشتیم
نتوانیستم تربیه نما یم تا که میتوانستیم زمینه ای برای خروج خود از آن کشور را مساعد می ساختیم
اما بعد ًا درک کردیم که این افغان های آموزش دیده سربا زان خود ما را به قتل میرسانند پس همان
بود که این برنامه را درسال ( )9809متوقف سا ختیم تا ازکشتا ر سربازان بیشتر امریکایی توسط
سربازان آموزش د ید گا ن افغا نی جلوگیری بعمل آوریم } لذا با درنظر داشت این یاد آوری میتوان
گفت که دونالد ترومپ یا نمیداند ویا از این واقیعت تلخ چشم پوشی میکند .
نبا ید از یاد برد که دونالد ترومپ از اشتباهات مبنی براشغال وآغا ز جنگ در عراق نیز درس
عبرت نگرفت او یعنی دونالد ترومپ بطور مصرانه به اصطالح خروج نیروهای نظا می امریکا
را از عراق شتا بزدگی وعجوالنه توصیف کرد واو درعین زمان به ظهور وخیزش دولت اسالمی
افراطی عراق وسوریه ( )ISISاشاره میکند ومیگوید که ظهور دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه
ناشی از خالی قدرت درعراق بود وآن زما نی بود که ایاالت متحده امریکا ازشما ر سربا زان خود
درعراق کا ست  ،بناً او یعنی دونالد ترومپ تا کید نمود که ایاالت متحده امریکا د یگر نمیتواند
اشتبا ها ت رهبران ما را که درعراق نمودند درافغانستان آن ا شتباه را تکرار کنند .
بهر صور ت داعش سر انجام پا بعرصه ای وجود گذاشت وآنهم به نسبت کشتار صدها هزار نفر
وحسب بعضی از گذارشات به بی جا شدن بیش از میلیون ها عراقی ازخانه وسرزمین شان وتخریب
دولت عم ً
ال درحال فعالیت ووظیفه ،ودست زدن به اجرای اعمال شنیع و جنیایت جنگی شامل تحقیر
،توهین  ،تجاوز ،شکنجه درمحبس ابوغریب ( )Abu Gharibتوسط نیروهای نظامی ایاالت متحده
امریکا براه انداخته شد ودرکنار آن نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکابه آموزش وتسلیح اهل تسنن
عراق وبیداری آن ها نیز پرداخت واین همه آن عواملی اند که منسوبین اردوی عراق وبسا جنگجویان
سنی مذهب عراقی راواداشت تا دست به خشونت زنند ودرتحت یک رهبری خشن افراطی جنگی به
مبارزه صف آرایی کنند وسازمانی را بنام دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه بوجود آورند.
لهذا این جنگ واشغال عراق توسط ایاالت متحده امریکا بود که موجب ظهور دولت اسالمی
افراطی عراق وسوریه گردید یعنی این امریکا بود که تخم ودانه ای کینه و خشونت وجنگ را
درعراق کاشت که این دانه ها وتخم ها با مرور زما ن وبسرعت رشد کرد تا آنکه ایاالت متحده
امریکااز ثمره آنچه را که بذر کرده بود اکنون با احساس ترس از آن ثمره که موجب ظهور (آی اس
آی اس ) شده از تعداد نیروهای نظامی مستقر خود درعراق کا ست  ،اما آنچه که از تذ کرات فوق
برمی آید چنین ا ست که اقای دونالد ترومپ بازهم آن اشتباه را تکرار میکند وبیشتر به گزینه جنگ
تکیه میکند پس نبا ید توقع داشت که جنگجویان (آی اس آی اس) و برخی د یگری از تروریست ها
درمخا لفت ویا دربرابر امریکا یی ها به نحو از آنحا نه جنگند ویا مبا رزه نکنند .
دولت ایاالت متحده امریکا هرگز نه میخواست که با یک واقعیت تلخ دیگر مواجهه شود یعنی به
انزجار ونفرت مردم اما بدبختانه که با درنظرداشت عوامل عدیده ای ،دولت موجود امریکا مورد
نفرت مردم همین اکنون درمنطقه قرار گرفته است  ،بوش به ارتباط رخداد واقعه ( )2/00به مردم
خود وبه جها نیا ن دروغ گفت وچنین اذعا ن کرد که آنها ازآزادی های ما نفرت دارند حالنکه
برخالف مردم هرگز ازمردم وآزادی ها امریکا یی ها تنقر ندارند بلکه تنفر آنها ازدولت های ایاالت
متحده امریکا است چونکه نظا میگیری ایاالت متحده امریکا هزاران نفررا درمنطقه هرروز محکوم

به مرگ میکند وبه هرج ومرج درمناطق جنگی دامن میزند وآتش جنگ را گرم نگاه میکند لذا نبابد
از نظر دور داشت که چرا مردم از دولت های امریکا نفرت دارند .
پیروزی به معنای چیزی متفاوت با یک امپراتوری است  :سعی وتالش
بغرض درک از اینکه چرا ایاالت متحده امریکا درحال جنگ ...باجنگ است ؟ جنگی ناموفق وغیر
قابل تحمل ( )01ساله که تا هنوز برد درآن معلوم نیست واین خود به درک ما ازجنگ کمک خواهد
کرد تا به نقشه نگاه کرده ومنابع ساحه ومنطقه را درنظر بگیریم

.

ال ری ویلکرسن ( )Lary Wilkersonمشا ور سا بق کولین پا ول ( )Colin Powellچنین
پیش بینی کرد ه است که ایاالت متحده امریکا در( )58سا ل آینده درافغانستان حضور خواهد داشت
که این خود ممکن پیروزی امپراتوری با شد؛ چونکه افغانستان اهمیت فوق العاده جیوپو لیتیکی دارد
یعنی افغانستان جای است که ایاالت متحده امریکا با حضور خود دراینجا میتواند یک کمربند ویک
جاده( )one Belt one Roadچین را که چینا یی ها میخواهد چین را با اروپا وصل سا زند ضربه
زند ویا جا ی است که چین میتواند جای روسیه وایاالت متحده امریکا را در د سترسی به ثروت
اروپا با عرضه کاالهای اصلی نیا ز اروپا مثل نفت وگا زبگیرد ؛ هما نطور که ایاالت متحد ه امریکا
درالمان – ایتالیا ودیگر کشورهای اروپایی وجاپان پس از جنگ دوم ودرکره بعد ازجنگ کره باقی
مانده است یا تاکنون حضوردارد.لهذا امپراتوری این موضوع رادرستردرک کرده است که حضورش
درافغانستان برای امپراتوری یک نیاز مبرم است تروریسم مسله ای چندان جدی نیست بلکه مسله
واقعی رقابت اقتصادی امپراتوری با چین است ؛ چینی که به سرعت درحا ل تبد یل شدن به یک
قد رت اقتصا دی جها نی است .
باید اذعان کرد که رقایت ایاالت متحده امریکا با روسیه وچین درسرخط اجندای کاری حزبی
دوحزب اعم از د موکرات ها وجمهوریخواهان امریکا در واشنگتن قراردارد .
پیه اسکوبا ر( )Pepe Escobarدرا مورد چین و روسیه چنین ابراز نظر کرده است  :روسیه
وچین با طرح وتحقق مشا رکت استراتیژیکی خود میخواهند جنگ را درافغانستان توسط مذاکرات
بین االفغانی توسط خود افغان ها درتحت نظا رت سازمان همکاریهای شانگهای (که افغانستان دراین
سازمان بعنوان عضو ناظر میباشد ) پا یا ن دهند  .بنا براین ازدیدگاه عناصر نیوکان ها  /نیولیبرالها
امریکایی از حزب وحلقات جنگ طلب در واشنگتن  -افغا نستا ن فقط بعنوان مبنای پیش پا افتاده
برای ترساندن چین جا یگاه ویژه ای ریشه کن کردن کمربند وجاده ابتکا ری چین است.
طوریکه همه میدانیم ا فغا نستا ن درهمجواری سه قدرت هسته ای اعم از چین ،وهند و پاکستا ن
موقیعت دارد که میتواند خطرا ت نظا می را برای حضورایاالت متحده امریکا درافغانستان ایجاد کند
ووجود پایگاه های چندی نظامی امریکا درافغانستان با ادعا ی اینکه علیه تروریست ها مبارزه میکند
پوشش بخاطر مقابله با هرنیروی جنگی است که اگردرمقابل منافع امریکا دراین منطقه ایستادگی کند
ویا دست به برنامه ریزی نظامی زند .
از سوی دیگر افغانستان درغرب با کشورایران هم مرز وهم سرحد است که میتواند برای امریکا
یک منطقه جنگی با شد وبه همین جهت قرارگرفتن ارتش ایاالت متحده امریکا در امتداد مرز
افغا نستا ن وایران برای امریکا مزایای مهم ستراتیژیکی دارد بخصوص که از نزدیک خلیچ فارس
را تحت نظارت قراردهد یعنی معبری را که تقریباً ( )18,2میلیون بشکه نفت در روز از طریق

تنگنای هرمز حمل درتا نکرها عبورمیکند .
فکتورعمده دیگرمبنی بر حضور ایاالت متحده امریکا درا فغا نستا ن مواد معدنی آن کشوراست
طوریکه توسط کارشناسان ارزش تخمینی مواد معد نی مهم کمیا ب پوشیده در زیر انبا رهای خاک
ا فغا نستا ن ( )2تریلیون دالر تعین شده است که این مواد معدنی قیمتی اعم از مینرال های که امروز
درتکنولوژی مد رن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد مثل طال ،نقره  ،پالتین  ،سنگ آهن ومس
ولیتیوم .....مینرال های که ا فغا نستا ن سرشا ر از همچو ذ خا یر گرانبها میبا شد .ایاالت متحده
امریکا بادرنظرداشت دسترسی به همچو منابع معدنی تا حال دراین جنگ نا معلوم وناموفق بیش از
( )288ملیارد دالر بمصرف رسا نده ا ست – دونا لد ترومپ و ستراتیژیست های امپراتوری یا
امپریالیزم امریکا بشمول شرکت های غول پیکر آن امپراتوری درتالش هستند تا اگر بتوانند با
اطمینا ن خا طر به این منا بع عظیم مواد معد نی ا فغا نستا ن د سترسی حاصل نما یند .
ازآنجا یکه تحقیقات محققان زمین شناسی ایاالت متحده امریکا درافغانستان یک دهه پیش بغرض
کشف مواد معد نی افغانستان صورت گرفته است بعضی ها به این عقیده ونظر اند که آینده افغانستا ن
را همچو عربستا ن سعودی به نسبت داشتن ذخیره هنگفت لیتیم  ،موادی که درسا خت باتری ها
تلفن های همراه بکا رمیرود مقیا سه ومشاهده وپیش بینی مینما یند روی همین مطلب مقامات ذیصالح
ایاالت متحده امریکا به آژانس رویتر خاطر نشان ساخته است که دونالد ترومپ درجلسه کاخ سفید
درماه جوالی با مشا وران خود گفته که ایاالت متحده امریکا باید سهم خود را از ثروت های عظیم
موا د معد نی افغا نستا ن تقاضا کند.
جیفری ستن کالر( )Jefferey St clairیا دآوری نمیکند ویا از آن چشم پوشی میکند از اینکه
تجارت تریاک سود آور است بویژه ازاینکه افغانستان بزرگترین منبع تولید هیروین درجهان است
اودراین مورد چنین می نویسد :اززمان آغا عملیات آزاد وسرسخت ودشوار تولید تریاک درافغانستان
افزایش یافته است واکنون بیش از یک سوم اقتصا د آسیب دیده افغانستان را در برمیگیرد و یا به
ا قتصاد افغا نستا ن لطمه میزند – قابل تذکر اینکه درخالل دوسال گذشته تولید خشخاش یا تریاک
درافغانستان دوبرابر شده است وامروز معتادین به مواد مخدره در خیابانهای ایاالت متحده امریکا
از آمریلو ( )Amarilloتا پنسا کوال ( )pensacolaپرسه میزنند از سوی دیگر با ید خا طرنشا ن
ساخت که با هرهجوم وحمله هوایی نیروهای ایاالت متحده امریکا در والیت هلمند افغانستا ن یک
هزار بته ای خشخاش شگوفا میشود .
تصمیم برادامه یک چنگ پایان ناپذیر وناموفق بدون هیچ برنامه زما نی خروج نیرهای نظا می
ایاالت متحده امریکایی شواهدی را به نظرتداعی میکند که پنتاگون وسازمان های ا طالعاتی مسول
سیاست خارجی آن کشور دونالد ترومپ را بخاطر تامین منافع خود به حیث یک ریس جمهور
دست نشانده با خود دارند چونکه این حلقات جنگ طلب ومجتمع صنعت سالح سا زی از ادامه
جنگ درا فغا نستا ن سود فراوا نی بد ست می آ ورند  .سنت کلیر ( )St Clairتاکید میکند که
پنتاگون برای هر سرباز امریکا یی در ا فغا نستا ن ساالنه ( )3,6ملیا رد دالر مصرف میکند لذا
افزایش ا ز( )3888تا ( )08888از نیروهای اضا فی بعنوان واحدهای نظامی خصوصی ویا (GIS
= ساما نه اطالعا تی جغرافیا یی « )» Geographic information systemبه چه مبالغی هنگفت
پولِی ضرورت دارند که باید پول اضافی دیگر برای فعالیت های دفاعی آنها تدارک شود یعنی
که این پول از طرف اداره مربوطه باید تمویل گردد .

ستیب

بنن ( )Steve Bannonدرست قبل از تدویر جلسه درتحت عنوان آینده افغانستان از روی

تصادف در جلسه حضور نداشت کسی که مخالف جنگ شد ید درا فغا نستا ن میبا شد –

گلن گرین

والد( )Glenn Greenwaldچنین مینویسد  :که اززمان انتخاب او به حیث مسول کنترول سیا ست
خارجی حفظ ساختار قدرت دایمی مطمح نظر بوده است .او همچنان به ارتباط جنرال کیلی ( Jhon
 )Kellyکه به صفت ریس ستاف منصوب شده است نیز اشاره میکند – جنرال مک ماستر بگونه
موفقیت آمیزچند ین مقام امنیتی ملی دیگررا که درارتباط با ستیب بنن بازیگر سیا ست خا رجی
نا سیونیا لیست مورد نکوهش وتحت ضربه ای شد ید اش قرارمیدهد وآن اینکه چگونه میتوان بدون
دخالت نظامی هما هنگ شده به هد ف رسید – پس این مطلب موضوعی را در ذهن تداعی میکند
که دولت عمیق (دولت مخفی ) تصویب نموده که جنگ باید در ا فغا نستا ن دایمی باشد چونکه این
خود نشاندهنده تصمیمگری دولت مخفی در دولت ایاالت متحده ا مریکا میبا شد.
با درنظرداشت این واقیعت های جیوپولیتیکی حضور نیروهای جنگی ایاالت متحده ا مریکا
درا فغا نستا ن برا ی حلقا ت جنگی ویا دولت مخفی امریکا نشا نه ای از پیروزی میتواند تلقی شود
چنانچه گذارش قا طع دراین هفته حاکی از آن است که طالبان پیشنهاد مذاکره را بخاطر فراهم آوری
صلح ارایه وپیشکش نمودند اما صلحی توام با شرابط و مطالبات خاص ،صلحی که هرگز امریکا
خواهان آن نیست یعنی که امریکا نمیخواهد که شرایط ومطالبات طالبان را بخاطر تامین صلح وقطع
جنگ بپذیرد.
درخواست برای پایان دادن به جنگ از امپراتوری  :این یک خطای وحشتناکی
میتواند با شد که مردم به ارتبا ط جنگ درا فغا نستا ن تنها دونالد ترومپ را سرزنش کنند  ،حاالنکه
این جنگ ومداخله توسط «جیمی کارتر» آغا ز  ،وبعد از رویداد ( )9/11در زما ن زما مد ا ری
«جورج دبلیو بوش » این جنگ دنبال و توسط « بارک اوباما» تشد ید گردید و اکنو ن همان
سیا ست ادامه جنگ را « دونا لد ترومپ» بدون کدام دورنمای امید وار کننده ویا دستا ورد قابل
مالحظه ادامه میدهد چونکه حما یت از همچو جنگ ها از مد ت چهل سا ل به این سو از طرف
دوحزب ایاالت متحده امریکا درکنگره موردحمایت عام وتام بوده وبه یک سنت دایمی مبدل گردیده
است .
افغانستان شواهد زنده از سیا ست پا یا ن نا پذ یر سلطه طیف کا مل ا ست که توسط امپراتوری
امریکا وحلقا ت جنگی جنگجویان دو حزب اعم از دموکرات ها و جمهوریخواهان امریکا بشکل
گسترده د نبا ل میگردد وبر هیزم آتش ادامه جنگ تیل می ریزند بویژه که دراینمورد

جفری

ست کلیر سناتوران هریک جان مک کین و الیزابت وارن را نام میگیرد که این هردو سناتور
خواهان ادامه وتشد ید جنگ در افغا نستا ن میبا شند .
درایاالت متحده امریکا طی دهه های اخیر نشان داده شده است که کتی کلیی ()Kathy Kelly
شخصیت صلحخواه وصلح پسند باچه شجاعتی برای تامین صلح تالش بخرچ داده است وبطوراشکار
نیاز به صلح را دراجندای مبارزه پیگیر خود قرارداده است ولی هستند بزدالن که به جنگ ودوام
جنگ ادامه میدهند در اینجا درواقع بسیا ر کسا نی هستند که از ما میپرسند که ما چرا تا هنوز
درا فغا نستا ن هستیم وتا هنوز می جنگیم درحا لیکه اسامه بن الدن کشته شد عاملین رخداد ()9/11
همه به قتل رسیدند ولی باز هم چرا این جنگ یعنی طوالنی ترین جنگ درتاریخ جنگ ها امریکا

پا یا ن نمی یابد  -پس میتوان چنین اندیشید که این خود یک جنگ ساختگی وجعلی است ونه جنگ
علیه تروریزم بلکه جنگ بخاطر بسنیز ویا تجارت ودادو ستد و اگر جنگ علیه تروریزم باشد پس
عربستان سعودی دشمن شماره یک امریکا ویگانه کشوری است که از ترور وتروزیم حمایت بعمل
می آورد پس بهر صورت اکنون میدانیم که عربستان سعودی یک از پارتنرها ی تجا رتی ایاالت
متحده امریکا میبا شد نه دشمن شماره یک امریکا .
ما نتیجه گیری از فعال حقوق بشر وکاندید برای مقام معا ونیت سبز ریا ست جمهوری اقای اجمو
بارک (  )Ajamu Barakدرسا ل ( )9801برای اتحا د یه سپاه صلح جنبش سیاه پوستا ن چنین
نوشتیم :
دراظهارات نا خوش آیند وغرور آمیز امریکا یی وبا تعهد روان پتا لوژیکی ()psychopathalgic
مبنی به برتری جها نی سفید نژاد دراین جنگ ملیا ردها دالر به هد ر داده شده است ؛ تقریباً تا حا ل
سه هزار نفر امریکا یی محکوم به مرگ شده اند وبیش از ( )088هزار نفر دیگر اعم از نیروهای
اردوملی وغیرنظامیا ن کشته شده اند لهذا آیا وقت آن ا ست که با وجود همه ای این تلفات که درجنگ
افغانستان صورت گرفته است با زهم شکست بخوریم وجنگ را بد ون کدام د ستا ورد پا یا ن دهیم
ولی عدالت وعقل سلیم ومنطق با وجود کبر واستکبا ر امریکا یی ها حکم میکند که خون ریزی
درافغانستان باید متو قف گردد .
از آن جایکه ما درک انگیزه های واقعی امپراتوری امریکا را می فهمیم این نتیجه گیری حتی از
بد بیشتر بد تر میتوا ند با شد وآن اینکه امریکایی ها به سرقت وچپاول منابع مواد معد نی از یک
ملت فقیراقدام به ایجاد پایگاه نظامی دایمی میکنند این خود بر آتش جنگ درآن کشور تیل میریزند،
باید اذعان کرد که هژمونی ایاالت متحده امریکا برای میلیون ها نفردرجهان پرهزینه است ودر اینجا
یعنی درداخل امریکا بیش از( )53درصد مخارج اختیاری را از بودجه فدرال بکارمیبرند تا اقتصاد
امپراتوری را ایجاد وآرایش دهند که فقط به منا فع ثروتمند ترین شرکت های بزرگ منجر میشود
که از تسلط نظام نظامیگری فرا مرزی سود می بند واسهام را بین خود تقسیم میکنند که به این
صورت بسیاری از مردم امریکا برده های اقتصادی آنها میباشند ؛ فلهذا این وقت نه تنها که
زمان پا یا ن دادن به جنگ در ا فغا نستا ن نیست بلکه پا یا ن دادن به امپراتوری امریکا ا ست.
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