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 ۲۰۱۶/۰۲/۰۶        فیضی خان ایمل
 

 افغانستان در امریکا طوالنی جنگ و حضور ساز زمینه داعش
ISIL prolongs US war of contradictions in Afghanistan 

 

 
افغانستان امریکا در « مبارزه با تروریسم»ثمر  سخنگوی دولت پیشین افغانستان با اشاره به جنگ فعلی و بی

 کند. نویسد که گسترش این جنگ به بهانه داعش، امریکا را در جنگی دائمی درگیر می می
کارشناس و سخنگوی سابق حامد کرزی در یادداشتی « ایمل فیضی»، خبرگزاری تسنیمای  به گزارش دفتر منطقه

تروریستی داعش در این  حضور نیروهای امریکایی در افغانستان همچنین دالیل و چگونگی بوجود آمدن گروه
 کشور را بررسی کرده است.

 متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:
 این هشدار خشن اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بود.« داعش در افغانستان را دفن خواهیم کرد.»

افغانستان گفت که  نظامیان داعش در اشرف غنی با استقبال از تصمیم دولت امریکا مبنی بر هدف قراردادن شبه
 «داعش جامعه اشتباهی را انتخاب کرده است و نیاز دارند تا از عواقب آن آگاه باشند.»

پایان به رهبری امریکا  اما آیا این اظهارات رهبری مبارز است؟ یا اشرف غنی تحت فشار است تا ناامیدانه جنگ بی
ق و بدون هدف علیه دشمن خیالی به امریکا اجازه سال جنگی ناموف 15ها پس از  را توجیه کند؟چرا باید افغان

 در افغانستان دهند؟« داعش»جنگی دیگر این بار با دشمنی جدید به نام 
دهد، فقط امریکا را  و روستاهای افغانها رخ می  که در خانه« مبارزه با تروریسم»ثمر  گسترش جنگ کنونی و بی

یها را کاهش دهد و در عوض آن، امنیت، ثبات افغانستان و برد اما نه جنگی که درگیر در جنگی دائمی فرو می
 منطقه را افزایش دهد.

 داعش در افغانستان چگونه پیشرفت کرده است؟
میالدی )سایت الجزیره( نوشتم که امریکا بدون در نظر گرفتن تعهدات خود مصمم  2015ای در ماه می  در مقاله

 سازی زمینه برای آن است.  د و داعش نیز در حال فراهماست تا جنگ و حضور در افغانستان را گسترش ده
رئیس جمهور امریکا هفته گذشته قوانین تعهدآور خود برای نیروهای امریکایی در افغانستان « باراک اوباما»دولت 
ال تر کرد و بر اساس قانون جدیدی، داعش را در کنار القاعده در این کشور قرار داد. نیروهای امریکا در ح را نرم

توانند افراد وابسته به داعش در افغانستان را فقط برای پوشیدن لباس یا برافراشتن پرچم آنها هدف قرار  حاضر می
 دهند.

این تغییرات پس از آن مطرح شد که مقامات پنتاگون اعالم کردند؛ وجود گروههای افراطی در افغانستان مانند 
را مورد حمله قرار دهند بنابراین حضور امریکا در منطقه باید  تواند اعضا، متحدان و منافع واشنگتن داعش، می

ادامه یابد حتی اگر این کشور به توانایی ایجاد تامین امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده تروریستها از خاک خود 
 برسد.

تروریستی کند و این گروه  در این گزارش آمده است که داعش در افغانستان برای ایجاد پناهگاه امن تالش می
 مناطقی را نیز در این کشور تصرف کرده است.

پرسم که چرا و چگونه داعش در افغانستان پیشرفت کرده است؟ چطور داعش  اما از رهبری نظامی امریکا می
تحت نظارت دقیق امریکا در افغانستان پیشرفت کرده است؟ افراد این گروه چه کسانی هستند و این گروه چگونه و 

 شوند؟ می  تاز کجا حمای
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فرمانده ارشد « جان کمپبل»اظهارات رسمی امریکا در مورد این موضوع با تناقضهایی همراه است. ژنرال 
میالدی که قبل از کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا صحبت  2015فوریه  12نیروهای امریکایی در افغانستان در 

 کنیم. ررسی میکرد، گفت: ظهور احتمالی داعش )در افغانستان( را ب می
های اطالعاتی واشنگتن است و  این فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان تایید کرد که داعش یکی از اولویت

میالدی پنتاگون اعالم کرد که داعش در  2015است. در ماه ژوئن سال « نوظهور»تهدید این گروه تروریستی 
تالش برای »ی امریکا در پیامهای خود فعالیتهای داعش را افغانستان را از نزدیک تحت نظر دارد. منابع نظام

 گذاری کردند. نام« جدا شده»توصیف کردند و افراد این گروه را طالبان « جذب نیروی محدود
 با حضور کم اهمیت در این کشور است.« مرحله ی اولیه»رهبری امریکا اعالم کرد که داعش در افغانستان در 

زده کرد و زمینه ادامه  ها را شگفت افغانستان از حضور داعش در این کشور، برخیاما تبلیغات رئیس جمهور 
 حضور نظامی و عملیاتهای امریکا فراهم شد.

 و 6المللی داعش را در مقایسه با گروه القاعده، آن را تروریسم نسخه  های ملی و بین غنی در صحنه
 وصیف کرد.ت« 1ویندوز »نامید و القاعده را به عنوان « 7ویندوز »

میالدی پس از مالقات با رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در کابل پا را فراتر هم  2015وی در ماه جوالی 
 امریکا در جنگ علیه داعش تبدیل شود.« ای مرکز منطقه»گذاشت و پیشنهاد داد تا افغانستان به عنوان 
های مناطق قبایلی در امتداد خط دیورند )مربوط میالدی، تروریست 2015با این حال بین ماه جوالی و دسامبر سال 

، تحت حمایت دولت پاکستان( در بخشهای شرقی افغانستان با پرچم سیاه و نام «لشکر طیبه»به سازمان تروریستی 
 داعش مستقر شدند و جنایات غیرقابل تصوری را انجام دادند.

 های استخبارات خارجی داعش بخشی از برنامه
های تروریستی که تحت نام این گروه انجام  کنند و فعالیت به عنوان نیروی غیر بومی خطاب میافغانها داعش را 

دانند.  اند، می های اطالعاتی خارجی که از کشور پاکستان به داخل کشورشان نفوذ کرده  شود را بخشی از برنامه می
سرکوب فعالیتهای داعش در کشورشان اعضای پارلمان افغانستان، امریکا و دولت وحدت ملی را متهم به عدم 

 کردند.
در « حمایت از داعش»و « عدم فعالیت»غنی را به  معاون اول پارلمان افغانستان، دولت اشرف« ظاهر قدیر»

 والیت ننگرهار متهم کرد.
نظامیان داعش در شب در مناطق مختلف توسط  ساکنان این والیت و سناتورهای افغانستان مدعی شدند که شبه

 شوند. گردهای ناشناس جابجا میبال
 شک و تردیدهای کشورهای منطقه در مورد اهداف امریکا

های واشنگتن در  حضور داعش و گسترش ناامنی ها در افغانستان، شک و تردیدهایی را در مورد اهداف و انگیزه
 دهد. این کشور و منطقه افزایش می

رشد تروریسم )به ویژه داعش( در   مبارزه با تهدید رو به منافع قدرت های منطقه چون روسیه، ایران و چین برای
افغانستان، آنها را مجبورا با طالبان )و دیگر گروها( نزدیک میسازد. بیانات اخیر نماینده خاص رییس جمهور پوتین 

 برای افغانستان و پاکستان مبنی بر تماس های آنکشور با طالبان علیه داعش، مثال از این واقعیت است.
نظامی امریکایی و چندین هزار نظامی ناتو در افغانستان، چطور گروه  9800ال اینجاست که با وجود حضور سو

تروریستی داعش در عرض یک سال در این کشور گسترش یافته است؟ آیا این شکست نظامیان امریکا است و آنها 
ها بمباران  به این دلیل بیشتر توسط امریکاییبایست در مورد پیشرفت داعش پاسخ دهند؟ و اینکه چرا افغانها باید  می

 شوند؟
امریکا حفاظت از جان مردم افغانستان را باید در محوریت اصلی سیاست جنگی خود در افغانستان قرار دهد و 

حل سیاسی و همکاریهای   بر کشورهای روسیه، چین، هند و ایران، مقامات واشنگتن باید برای ایجاد راه  عالوه
 متعهد شود تا امنیت و صلح در این کشور و منطقه تامین شود.دیپلماتیک 

عملیاتهای ادامه دار نظامی امریکا در افغانستان تغییر دهنده بازی به نفع تامین امنیت و شکست تروریسم نیست 
 بلکه این عملیاتها منجر به ایجاد سیاست تجاوز، اشغال و امپراتوری امریکا خواهد شد.
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