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 2021/ 27/8                                                                                       اکادمیسین سیستانی  کاندید 

 

 افغانستان چه بود؟ منطق حمله امریکا بر

 له امریکا به افغانستان شرح یافته استحم درمقاله زیر دالیل ومنطق 

 (Rahim Walid)ولید رحیم برگرفته از فیسبوک)

 ست؟یچ« جنگ ضد ترور»منطق  

 تهیپ ی: مارک فندسندهینو

 ۲۰۲۱اگست  ۲۲ سرچی: گلوبل رمنبع

 می: رسول رحمترجم

 

 یجنگ پرده دود نیرا مشتعل ساخت. ا سمیبا ترور فقط ترور دنیجنگ یترور، به جا هیعل جنگ»

 یبزرگ زیهمچنان دست آو ن،یتحت نظارت قرار دادن چ کا،یمتحد امر االتیتداوم سلطه ا یاست برا

 کنند. یتا ثروت اندوز ینظام عیمجتمع صنا یاست برا

 خود شان یمزه تلخ  دارو دنیچش

 االتیوزارت دفاع ا ایسپتمبر آغاز شد. پنتاگون  ۱۱بعد از حمالت  شیسال پ ستیترور ب هیعل جنگ

 ریچرخش غ کی نیطالبان آغاز کرد. واقعا ا یعنیآن ها  انیالقاعده و حام هیجنگ را عل کایمتحد امر
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 نتونیکل یالرینه ، بل ه یگریالقاعده ساخت خود شان بود. کس د رایحوادث بود،  ز یعاد

اند که اول  دهیجنگ یم یها ستیاست که آن ها با ترور رفتهیپذ کایمتحد امر االتیاسبق ا رخارجهیوز

 کرده اند. لیو تمو جادیخودشان آن را ا

بذر گروه  هیاق و سورغرب در عر یآغاز بود. مداخله خارج کیرسد که  افغانستان فقط  ینظر م به

به هرج و مرج در تمام   ایبیل هیمانند داعش و جبهات النُصره را افشاند. جنگ عل یستیترور یها

را غارت کردند و  ایبیل یحاتیتسل ریپر و بال داد.آن ها ذخا یجهاد یمنطقه منجر شد و به گروه ها

گرا  ادیبن یستیترور یوز گروه هانمودند. امر یراه انداز هیمتعدد همسا یجهاد شان را در کشورها

 فعال اند. ییقایدر ده کشور افر

صلح نوبل داده شده. فقط چند سال پس از آن او همزمان  زهیجمهور اوباما جا سییبه ر ۲۰۰۹سال  در

 یخود آدم بر م یبه رو «رانگیبوم»مانند  اد،یقدر جنگ ز نیهفت کشور را بمباران نمود. الجرم ا

 ای. و رندیقرار گ یستیغرب مورد حمالت ترور یآغاز آن بود که خود کشورها ۲۰۱۵گردد. سال 

لباس خودش  یخواهد رو یکند اما نم یرا ذبح م یغرب گوسفند:» ندیگو یم انیچنان که جهاد گرا

 «.لکه خون باشد

 برد؟ یسود م نیاز ا یکس چه

جنگ » نیاهد بود. در عوض جنگ با ترور، اترور نخو هیجنگ عل انیرسوا در افغانستان پا شکست

( اند. امروز هییگرداند. آتش افروزان، آتش نشانان )اطفا یرا مشتعل م سمیتنها ترور «انیپا یب

 نیبرد. ا یکشور جلو م ۸۵ضد ترور را در  یها تیفعال کایمتحد امر االتیوزارت دفاع ا ایپنتاگون 

 یسود ها ینظام عیصنا نیبا سرعت کامل کار کنند و سالط ینظام عیشود که صنا یامر موجب م

 به دست آورند. یهنگفت

در خشونت  جه،یآن سرسام آور است. در نت یمنابع اختصاص داده شده به جنگ و تلفات انسان یبها

ها بوده  یبه نصف آن ملک بیهزار انسان کشته شده اند که قر ۸۰۰از  شیسپتمبر، ب ۱۱پس از  یها

 نفر بوده است. ونیلیم ۳۷ترور  هیجنگ عل جهین شمار آوارگان در نتاند. تاکنو

 ونیلیتر ۶،۴سپتمبر بالغ بر  ۱۱پس از  کایمتحد امر االتیا یجنگ ها یمجموع نهیزمان هز نیع در

 ۸دالر در هر سال بوده و  اردیلیم ۳۲۰کردن  نهیهز یبه معنا نیشود. ا ی( دالر ماردیلیهزار م ۶،۴)

 .باشد یم یدر سطح جهان یبشر یکمک ها یملل متحد برا ینیتخم یها یازمندیاز ن شتریچند ب

 منرال ها ایو  نفت

اول آن نفت و به  لیبه افغانستان حمله کرد. دل کایمتحد امر االتیعمده وجود داشت که چرا ا لیدل دو

انستان افغ قیخزر( از طر یای)در نیکسپ رهیبزرگ از بح نیال پیخاص آن اعمار پا اریصورت بس

در  کایمرمتحد ا االتیا دیجد ری( و هم سفیجمهور افغانستان )کرز سییر نیبه پاکستان . هم نخست
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بوده و  ییکایبزرگ امر یشرکت نفت کیکردند که  یکار م «ونوکالی» یبرا ۲۰۰۱افغانستان بعد از 

 سییکه ر یقرار داد خارج نیافغانستان داشت. نخست قیاز طر نیال پیعبور پا یبرا یبرنامه ا

در  یبندر هرش کیاز ترکمنستان به  نیال پیافغانستان امضا نمود، در مورد اعمار پا دیجمهور جد

 افغانستان بود. قیپاکستان از طر

 ینیرزمیکشف نمودند که معادن ز ییکایامر یها  ستیولوجیو ج ینظام یروهاین ۲۰۱۰سال  در

ها شامل آهن ، مس و  نیباشند. ا یدالر م اردیلیم ۱۰۰۰به ارزش  یمتیق یمنرال ها یافغانستان حاو

 ومیتیل ریذخا نیاز بزرگ تر یکیبودند. احتماال  ابیکم یمهم تر از آن فلزات خاک یطال اند. اما حت

دوباره قابل  یها یباطر یاجزا ابیاما کم یبخش اساس کی ومیتیجهان در افغانستان واقع شده است. ل

است. ما  ازیبدان ن یمیاقل یاز بحران ها یریجلوگ یشد که برابا یم یها یتکنالوژ ریچارج و سا

در سال  سیمورال وایا هیعمده کودتا عل لیاز دال یکی ایویدر بول ومیتیل ریکه ذخا میدان یاکنون م

 بود. ۲۰۱۹

 نیدر برابر چ یمحور

 االتیا ،یاتحاد شورو دنیو ازهم پاش نیبرل واریباشد. پس از سقوط د یم نیمهم عروج چ لیدل نیدوم

متحد  االتیمطرح نمود. وزارت دفاع ا استیخود را به مثابه رهبر بال منازع جهان س کایمتحد امر

است. ما  دیجد بیرق کیاز ظهور مجدد  یریما جلوگ نیهدف نخست» گفت: ۱۹۹۲در سال   کایامر

( که مشتاق ییدر برابر )آن ها یحت میبالقوه را ادامه ده یظهور( رقبا یبازدارنده )برا سمیکانیم دیبا

شد  یعمده ا «بیرق» نیسال پس تر، چ یس« باشند. یجهان ایو  ینقش بزرگ تر منطقو کی یاجرا

 مهار شود. دیکه با

 التیبوده و هم مرز با ا شمیابر دیبه راه جد کیکشور نزد نیداستان است. ا نیاز ا یبخش افغانستان

 کنند. یم یها در آن جا زندگ غوریاست که او انگیج نیش

خارجه بوش پسر  ریوز ۲۰۰۵-۲۰۰۱پاول از  نیپاول) کال نیکال نیشیستاد پ سییر لکرسنیو الرنس

در افغانستان را  کایحضور امر یقیحق لیُرک و راست دال یسخنران کیدر   ۲۰۱۸بود(، در سال 

 افشا نمود: نیچن

به  یامر ارتباط نی)...(  ا میدوم بود یچنان که در آلمان بعد از جنگ جهان م،یما در افغانستان هست »

با جنگ با کدام گروه  یو کار  به جنگ با طالبان ندارد)...( یندارد، کار یکابل و دولت ساز

ثباتش در  یار بیبه صورت بالقوه بس ییبا انبار هسته » در کنار نظارت پاکستان «. ندارد یستیترور

ارتباط  نیبه چ مایکه مستق دینما یاشارت م یلیدگروال )سرهنگ(  متقاعد به دو دل نی. ا«نیزم یرو

 .ردیگ یم

 به ابتکار کمر  کیاست که نزد یدر افغانستان ( تنها قدرت سخت کایمتحد امر االتیا ی) اردو نیا »
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ما اعمال فشار  ستیبا یگذرد. هرگاه م یم یمرکز یایقرار دارد، که از سرتا سر آس نیبند و جاده چ

 .«میانجام ده اکار ر نیکه ا میقرار دار یتیما در افغانستان در موقع م،ییبنما یتوسط قدرت  نظام

)سازمان  یا یآ یاست. هرگاه س غوریاو ونیلیم ۲۰بودن ما در آنجا به خاطر  لیدل نیسوم»

کند،  یها راه انداز ورغیبا استفاده از او یاتی( بخواهد عملکایمتحد امر االتیا یاستخبارات مرکز

 نیثبات گرداند، بهتر یرا ب نیبخواهد چ یا یآ یاسد نمود، هرگاه س هیعل هیچنان که اردوغان در ترک

« هان( » تی)منسوب به مل یها ینیهل دادن چ یبه وجود آورد و برا ییراه آن خواهد بود تا نا آرام

 .«یانجام داد تا خارج یداخل یکار را از مکان ها نیو ا وستیها پ غوریبا آن او

 جنگ سرد بدون

از  یپرده دود کی نی. استیبهانه ن کیاز  شتریب یزیترور چ هیرساند که جنگ عل یها م نیا همه

مجتمع  یبرا یبزرگ زیاست تا به سلطه اش در جهان ادامه بدهد و دست آو کایمتحد امر االتیجانب ا

 .اندوزدیاست تا ثروت ب یصنعت-ینظام

 ینم میاست.متاسفانه واشنگتن تسل عیاقدام شن کیشکست کاماْل افتضاح آور و  کیترور  هیعل جنگ

وجود دارد  و آن عبارت از  دیجبهه مهم جد کیامروز خطر  یشود بل کامال برعکس آن است. حت

 باشد. یم نیچ هیعل دیجنگ سرد جد کی

 هیانیخطرناک تر از جنگ ضد ترور داشته باشد. در ب یها امدیتواند پ یم یحت دیجنگ سرد جد نیا

 ندهیها و اقدامات به طور فزا هیانیب:»واضح اظهار شده است که  اریبس« ابتکار بدون جنگ سرد»

به وجود  یصلح جهان یرا برا یدی)...( تهد نیدر ارتباط با چ کایمتحد امر االتیحکومت ا یتهاجم

 یماریکنترول ب م،یاقل رییمانند تغ  یخارج یمشترک  جد لیمسا مقابله  با یرا برا یآورده  و مانع

صلح  جنبش «.دهد یم لیتشک یو انکشاف اقتصاد ینژاد ضاتی(، تبعیمی)پاند ریجهان گ یها

 ختم «انجام دادن دارد. یبرا یادیز یکارها
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