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محمد عارف منصوری

امریكا و طالبان در آزمون معامله!
واقعیت مبرهن و مسلم آن است كه بازى امریكا و طالبان رو به اتمام است .امریكا كه دو دهه قبل با دخالت غیر
مستقیم ،طالبان را در راستاى منافع ستراتیژیک اش در آسیا بوجود آورد ،خوب مى داند كه عمر این پدیده تروریستى
منقضى شده و باید آخرین میخ ها را به تابوتش كوبید .از بدو پیدایش طالبان تا امروز ،امریكا موازى با فربه و بُرنده
ساختن ابزار طالب در جهت منافع خود و بر علیه مخالفانش ،پیوسته نیز سعى نمود تا تحریك طالبان ،بعنوان نهضت
تقدس گراى دینى و جنبش خوشنام آزادیخواهى عرض اندام ننماید .همواره دامن شان را با لكه هاى بدنامى افراطیت،
عقبگرایى و مواد مخدر آلوده نگهداشت .امریكا عمدا ً نگذاشت طالبان وجاهت دینى و ملى مجاهدین را كسب نمایند تا
نه تنها به دردسرى مشابه مجاهدین براى جهان و منطقه مبدل نشوند بلكه نابودى و اضمحالل شان نیز در زمان
مقتضى ،سهل و آسان باشد.
كامالً هویدا است كه در حال حاضر منافع امریكا در تداوم پروژه طالب میسر و دست یافتنى نیست .شاریده گى پیكر
طالبان ،گوساله بزكشى را ماند كه با زورآزمایى چاب اندازان و لگدكوب كردن اسپان شان ،خورد و خمیر شده.
ضمنا ً طالب امروز ،طالب دیروز نیست كه یك پارچه در دستان امریكا و متحدان منطقه ى اش قرار داشت .بلكه
پنجه رقباى منطقه ى امریكا نیز به ماشه سالح طالب رسیده و به نفع آنها نیز كاربرد دارد .بنا ً زمان آن فرارسیده تا
به عمر ننگینش خاتمه بخشد.
مضافا ً امریكا نمى خواهد تعامل ناسنجیده اش با مجاهدین را در مورد طالبان تكرار نماید و آنها را به حال خود رها
كند تا هرچه خواستند ،انجام دهند و یكبار دیگر ،خطرى از این نقطه دنیا ،منافع شان را تهدید نماید .ضمنا ً از این
نكته هم اغماض نخواهند كرد كه پدیده طالب ،بعنوان جنبشى ارزشى در آینده تاریخ كشور ما ماندگار شود .بنا ً حاال
كه ماموریتش را بوجه احسن انجام داده و عمرش را طى نموده .باید بسان جسدى متعفن و گندیده در گورستان تاریخ
مدفون شود تا منبع الهام براى نسل هاى آینده قرار نگیرد.
در مقابل رهبران طالبان نیز از خستگى و عجله امریكا در جنگ افغانستان واقف اند .آنها مؤذیانه تالش دارند تا نه
تنها به امتیازات معین و مشخص در ساختار قدرت دست یابند بلكه با ارزشگرایى دینى و ملى ،سرپوشى بر روى
جنایات شان انداخته ،نام و كارنامه زشت شانرا با خطوط زرین درج تاریخ نمایند .طالبان بر دو مساله در بُعد داخلى
و خارجى تأكید دارند .با ارگ مذاكره نمى كنند و استدالل شان اینست كه مذاكره با ارگ ،حقانیت جنگ چندین ساله
شانرا زیر سوال مى برد .اصرار دارند كه با مصالحه ،نظام جدیدى در افغانستان بر مبناى اسالم تأسیس شود تا بر
مجاهدت آنها بمنظور استقرار نظام اسالمى صحه گذاشته شود .ثانیا ً اینكه پیشنهاد آتش بس ِ قبل از خروج امریكا را
مردود دانسته ،پافشارى دارند ،نخست سربازان خارجى افغانستان را ترك گویند ،بعد آتش بس تأمین شود .منظور
شان آنست تا در فردا ادعا نمایند كه ما سربازان خارجى را شكست داده از كشور بیرون راندیم و در حضور شان
آتش بس ننمودیم .بدین ترتیب رهبرى طالبان عالوه بر كسب امتیازات سیاسى و ادارى ،دنبال افتخارات تاریخى و
معنوى نیز براى شان اند.
اما به احتمال قوى طالبان سرنوشتى مشابه حزب اسالمى را در مقیاسى بزرگتر تجربه خواهند نمود .قبل از تسلیم
شدن حكمتیار به دولت ،گمانه زنى هاى زیادى از مخاطرات حضور وى در كابل ارائه مى شد .اما حاال مى بینم كه
نه حكمتیار وزنه خاصى در قضایاى كشور دارد و نه حزبش چندان مطرح است .بى تردید امریكا در نخست امتیازات
چشم پُركنى به طالبان خواهد داد تا اسلح ٔه را كه نقطه قوت شان است به زمین گذارند .اما بمرور زمان رهبران شان
را مانند سران جهادى ،در ِپست هاى محلى به تنبلى و زراندوزى مصروف خواهد نمود و بدنه تشكیالت شانرا در
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جامعه ذوب خواهد كرد .اكثریت قاطع رهبران طالب رو به كهولت نهاده اند و با از صحنه رفتن آنها ،پدیده و داعیه
طالبانیزم كمرنگ شده ،محو خواهد گردید.
اما تراژدى افغانستان خاتمه نخواهد یافت و همانگونه كه از ویرانه هاى تنظیم هاى جهادى ،طالبان سربرآوردند .از
مخروبه هاى طالبان ،جریان تروریستى دیگرى زاده و فربه خواهد شد تا نه تنها موجودیت هسته هاى استخباراتى و
پایگاه هاى نظامى امریكا را در كشور ما مؤجه جلوه دهد بلكه ابزارى براى پیشبرد منافع طویل المدت ایاالت متحده
در منطقه نیز باشد.
رویهمرفته زمان است كه ثابت خواهد كرد :امریكا به عمر این پدیده نامیمون خاتمه خواهد بخشید .یا اینكه طالبان
عرصه را براى تداوم حضور امریكا محدود خواهد كرد.
پایان
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