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زوال پارانویای و خرم ـ کرزی  

نکردیم؟ امضاء را امریکا با «امنیتی پیمان چرا ما» مقالۀ به نگاهی  

ها و   یی در باب انگیزه  باز مرتکِب نوشتن مقاله تازگی  جمهوری افغانستان، به  دفتر ریاست سابق رئیسکریم خرم 
از امضای قرارداد امنیتی با امریکا اجتناب ورزید. این مقاله که  سابقجمهور   رئیسعواملی شده که حامد کرزی 

  نگاشته شده است. توطئهبیشتر به یک ادعانامۀ سیاسی شباهت دارد، بر پایۀ تیـوری 
 

و  ریشه دارقدر   سیاسی در تیم آقای کرزی چههیجان بیمارگونۀ که  می دهدنوشتن این مقاله یک باِر دیگر نشان 
دقیق و روشن از مقالۀ آقای خرم دست پیدا کنیم، خوب است بدانیم که  فهمبه  اینکهبوده است. نخست برای  عمیق

 چیست. توطئهتیـوری 
 

یعنی  توطئهباید گفت، از مفاهیم مهِم اندیشۀ سیاسی است. تیوری  توطئهکه اصالً به آن توهم  توطئهتیوری 
ها شاهد و مثاِل عینی ارایه   برای آن نمی توانل علمی استوار نیست و ها که بر پایۀ استدال  یی از گزاره  مجموعه
های  یی وجود نداشته باشد، اما باید برای ثبوت آن، شواهد و مثال توطئهگونه نیست که در سیاست هیچ   کرد. این

بر اساس عواطف و احساسات، استوار است و از هرگونه منطق علمی و  توطئهعینی آورد. اما تیوری 
به این معناست که در عقب هر حرکت و اقدامی، باید اهداِف کالن و  توطئهورزد. تیوری   شناسانه ابا می  روش

 مرموز را دید.
 

های خود، به   های ایدیولوژیک برای توجیه فعالیت کم نیستند. بیشتر نظام تأریخدر  توطئههای روشِن تیوری  مثال
ها و یا  معتقد اند، کار امریکایی توطئه. یازده سپتمبر از دید افرادی که به تیوری می شوندمتوسل  توطئهتیوری 

توانست   افتاد تا نظام سرمایه می  به باور این افراد، یازده سپتمبر باید در جهان اتفاق می نظام سرمایه بوده است. 
افغانستان را « اشغال»ها برنامۀ  ریکاییاهداف کالِن خود را پس از جنگ سرد تعقیب کند. بر پایۀ این استدالل، ام

 حادثۀ یازدهم سپتمبر، عملی کردند.« آفریدن»ها به این طرف طراحی کرده بودند و آن را پس از   از دهه
 

دفتر حامد کرزی در این مقاله  سابق رئیسقرار داده است.  توطئهوری ئطۀ عزیمِت مقالۀ خود را دقیقاً تآقای خرم نق
یی و جهانِی خود کرده   افغانستان برای رسیدن به اهداِف بزرگ منطقه« اشغال»یی متهم به   امریکا را به گونه

ایاالت »ها در افغانستان است.   امنی گوید که امریکا عامل اصلی جنگ و نا  است. آقای خرم در مقالۀ خود می
میالدی زیِر نام مبارزه علیه تروریزم به افغانستان آمد. با فرو  2001یازدهم سپتمبر  متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ

خاِک آن حادثۀ المناک، امریکا به پیاده کردن طرح باقی ماندنش در کشوِر ما شروع کرد. باقی ماندن  و نشستن گرد
حیث   ه این اهداف به افغانستان بهاش بود و برای رسیدن ب  یی  درازمدت امریکا در افغانستان برای اهداف منطقه

گردید.   یک پایگاه بزرگ ضرورت داشت. به عبارت دیگر، افغانستان برای امریکا هدف نه، بلکه وسیله تلقی می
های نظامی و استخباراتی در   برای ماندن دراز مدت در افغانستان، امریکا ضرورت داشت تا دست به ایجاد پایگاه

شد تا نه تنها جنگ در افغانستان وجود داشته باشد،   ها ضروری پنداشته می  ختن پایگاهاین کشور بزند. برای سا
بود، اکماالت شباروزی اسلحۀ پیشرفته   بلکه روز به روز شدیدتر هم شود. در صورتی که در افغانستان جنگ نمی

شور و ممالک همسایه و صورت طبیعی سواالتی را نزد مردم این ک  و ثقیل و اعمار تأسیسات بزرگ و مغلق به
عمالً به روشن ساختن آتش جنگ  2004امریکا در سال  ،ها  چینی  آورد. بنا برین بعد از مقدمه  وجود می  منطقه به

 «و انسجام و تقویت دوبارۀ طالبان آغاز کرد.
 

نوشته شده، عمالً طالبان را پروژۀ  سوادانه  بختانه با نثری ضعیف و بی  ها که که متأسفانه و یا خوش  این گزاره
  کند که ابزار حضور این کشور در منطقه شده است. حاال آقای خرم برای چنین اتهامی، استدالل  امریکا معرفی می
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جنگ و ناامنی در افغانستان  آغاز کا را برای منطقه و جهان، انگیزۀهای خود را هم دارد. او اهداف کالِن امری
گوید که این اهداِف کالن چیستند که امریکا را واداشته که جنگ در افغانستان   ای خرم اما نمیکند. آق  توصیف می

 ور سازد.  را به وسیلۀ طالبان شعله
 

های  و راز می دهدطور ادامه   های رهبر خردمند خود ـ کرزی ـ همین  آقای خرم مقالۀ خود را در دفاع از سیاست
ها از مقالۀ   تواند پشِت هر انسانی را به لرزه درآورد. به این بخش  د که میکن  سر به مهِر دیگری را افشا می

به نظر من، پالن امریکا این بود که قرارداد امنیتی و دفاعی با آخرین »شدۀ آقای خرم توجه کنید:   عالمانه تنظیم
شود و با امضای آن جنگ افغانستان وارد مرحلۀ جدید گردد. با درک  امضاءحکومت و نظام مشروع افغانستان 

جرگۀ مشورتی گفت که با در نظرداشت   همین موضوع بود که حامد کرزی در اخیر بیانیۀ جلسۀ اختتامیۀ لویه
 مضاءادانست که اگر قرارداد   خواهد شد. وی می امضاء« بعد از انتخابات»های لویه جرگه قرارداد امنیتی  سفارش

شود، دیگر انتخاباتی در کار نخواهد بود. یقیناً اگر حامد کرزی قرارداد امنیتی با امریکا را بعد از لویه جرگه 
گردید. اگر به متن قرارداد امنیتی و دفاعی بین   دایر نمی 2014جمهوری سال   کرد، انتخابات ریاست  می امضاء

های نظامی  نیرو نگیگو  شود که در هر جا بحث بر سر چه  ده می( نگاه شود، دی.ا .اس .امریکا و افغانستان )بی
در آن صورت نگرفته و این درست، مغز موضوع را  .ای .آی .های سی  یی به فعالیت  امریکاست، هیچ اشاره

گردد، هدف من   گویم با امضای قرارداد امنیتی، جنگ امریکا داخل مرحلۀ جدید می  . وقتی من میمی دهدتشکیل 
خط دارد تعداد عساکرش را در این کشور   است که امریکا که حاال در افغانستان پایگاه دارد، قرارداد و دستاین 

سازد.   را بیشتر می .ای .آی .های سی  کشاند و فعالیت  های دیگر منطقه می بخشد، جنگ را به کشور  کاهش می
گردد، نه وزارت دفاع آن   می. ای.آی  .نیز مربوط سی پیلوت  های بی  ست که عملیات طیارها  آوری قابل یاد
 «کشور.

 

به استنتاج اصلی  اینکهیابد تا   ادامه می سابق جمهور  رئیسهای آقای خرم در دفاع از مواضع   پردازی  این خیال
هم برایش الهام شده، به زمان ظهور  دریافته و یا تازگی  ها را به  رسد. آقای خرم که بدون شک این دیدگاه  خود می

هایی   یی شدِن حضور گروه  کند. تخیالت آقای خرم حاال با رسانه  هایی زیر نام داعش در افغانستان اشاره می  گروه
نوعی توجیه عقالنی   تواند طرح او را در مورد اهداف بزرگ و ستراتژیک امریکا در منطقه به  زیر نام داعش، می

  کند.
 

آقای خرم در مقالۀ خود، ظهور داعش در منطقه و از جمله شایعات مبنی بر حضور آن در مناطقی از افغانستان را 
 داند.  افغانستان مرتبط میبه همان طرح توسعۀ جنگ و ناامنی در 

 

لۀ جدید در افغانستان نیز نشانۀ آغاز مرح« داعش»های سیاه و ظهور گروه   های سفید به بیرق  تبدیل شدن بیرق»
نماید تا گروه جدیدی این جنگ را به پیش ببرد. زیرا   است. شعار نو، نیروی نو و ساحۀ جدید فعالیت ایجاب می

اعالم والیت خراسان در چوکات خالفت داعش  مثالً در آسیای مرکزی جنگید. « طالب»مشکل است تحت نام 
جا کردن   رحلۀ جدید جنگ امریکاست که جابهمحمد العدنانی سخنگوی داعش، گامی عملی در آغاز م توسط ابو

، می شوندگروهی سربازان آن را در افغانستان از قبل آغاز کرده است. این جریانات که همه در پیش چشم ما واقع 
صورت درست   این نقشه به اینکهنقطۀ آغاز آن امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین امریکا و افغانستان است. برای 

ال باشد، کشور پارچه ؤساش تحت   افغانستان باید به کشوری تبدیل گردد که مشروعیت نظام سیاسی عملی گردد،
زده بوده و ثبات مملکت شکننده باشد. بعد از   پارچه بوده و مراجع مختلف قدرت در آن ایجاد شود، سیاسیون خجالت

فغانستان از نظام قوی و مشروع، جمهوری، قدم بعدی برای محروم ساختن ا  جنجالی ساختن انتخابات ریاست
 «های مربوط آن است.  انتخابات پارلمانی و مسایل و جنجال

 

بیند و به آن   آقای خرم حاال دیگر به مالیخولیای سیاسی خود کامالً دست یافته است. او پازل طرح خود را کامل می
ها در آورده شود. داخل ساختن پای خارجیخواهد در نظام انتخاباتی افغانستان تغییراتی   امریکا می»بالد.   می

نامۀ   های انتخاباتی، از اهداف عمدۀ امریکاست. هر دو نامزدانی که امروز بر سِر قدرت هستند، در تفاهم  کمیسیون
در نظام « اصالحات»ایجاد حکومت وحدت ملی که متن اصلی آن به انگلیسی نوشته شده بود، خود را به آوردن 

 «اند.  ساخته انتخاباتی متعهد
 

شدۀ قرن بیستم   خواندم، به یاد استالین دیکتاتور شناخته  وقتی مقالۀ آقای خرم را در مورد تخیالت دورۀ جاهلیتش می
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ی تأریخناک   داری و امپریالیزِم امریکا بانی و باعِث حوادث وحشت  کرد نظام سرمایه  افتادم؛ همانی که فکر می
گر و موذی داشت. او نیز چون   توطئهیستری مصاب بود و به همین دلیل شخصیتی استالین نیز به بیماری ه است.

زنند. اما فرق آقای خرم با استالین این است که   را رقم می تأریخهای پنهانی،   کرد که دست  آقای خرم فکر می
نشأت گرفته بود، اما کرد که از ایدیولوژی مارکسیسم ارتدکس   استالین بر کشوری مثل اتحاد شوروی حکومت می

 گوید.  های خود سخن می  نعمت  معلوم نیست که آقای خرم چرا برخالف ولی
 

هم آبرو و « باالسرش یآقا»برای خودش و  آنگاه نم، آقای خرم مسایل را ببی های  اگر قرار باشد بر اساس دیدگاه
ورد به قدرت رسیدِن آقای کرزی مطرح ال را در مؤسماند. بر پایۀ استدالل آقای خرم باید چند   مشروعیت نمی

 کرد: 
 

نه شد که پس از حوادث یازده سپتمبر آقای کرزی وارد افغانستان شد و به جنگ با طالبان آغاز کرد؟ مگر او چگو
قدرت را پس از سقوط طالبان  کرد؟ مجاهدین با توپ و تفنگ  گی نمی اش زند  سالیان طوالنی در امریکا با خانواده

های جهانی   تصرف کرده نتوانستند، اما آقای کرزی با یک موبایل که معلوم نبود از کجای افغانستان با رسانه
، همین مورد آقای کرزی توطئهجمهوری افغانستان رسید! مگر بر پایۀ تیوری   کرد، به کرسی ریاست  صحبت می

 سی. آی. ای.ها به عضویت سازمان   رفته است؟ آقای کرزی را بسیاریها صورت گ  بدون هماهنگی امریکایی
 کنند، آیا سندی وجود دارد که چنین اتهامی را ابطال کند؟  متهم می

 

شود که آقای خرم به   کند؛ ولی حاال دیده می  گویند کسی که شیشه بار دارد، به سوی دیگران سنگ پرتاب نمی  می
 اه حامد کرزی، به اندازۀ یک آدِم امی هم عقل و درایت ندارد.عنوان تیوریسِن ناالیِق دستگ

 
 پایان
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