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 شکست در افغانستان؟  ا ی یروزیپ ؛امریکا
 

که گفته بود ارتش افغانستان برای مدتی طوالنی ایستادگی خواهد   امریکاکس حتی خود جو بایدن، رئیس جمهوری چه  

با لحنی آزرده و خشمگین   امریکاافتد. زمانی که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه  دانست چه اتفاقی دارد میکرد، نمی

رئیس جمهوری صحبت کرده و او تاکید کرده که نیروهای امنیتی و  گفت که او با اشرف غنی،  نگاران میبه روزنامه

هایش را برای ارتش افغانستان ایستادگی خواهند کرد و به مبارزه ادامه خواهند داد، اشرف غنی خود داشت چمدان 

ریق  و فرماندهان ارتش، خبر خروج غنی از کشور را از ط  امریکاکرد. سرویس اطالعاتی  ترک افغانستان آماده می

 .مدیریت استکفایتی و سوءای باور نکردنی از بیها مطلع شدند. این منظرهرسانه

هایی که فرزندان ییامریکا سال حضور در افغانستان، برای خود    20ها موجب شد تا خروج پس از  تمام این صحنه

دوردست  در  بیگانه  با کشوری  را در جنگ  دادهخود  از دست  و شرم ها  تحقیرآمیز  همان آاند،  اما  که ور شود.  گونه 

 و کاهش نفوذ آن در جهان است؟ امریکاگویند، آیا این به معنای شکسِت سلطه می امریکاروزها دشمنان این

بینی را، خواهان در داخل، کمپینی قابل پیشاین رویداد تاریخی، در را به روی تبلیغات متخاصم باز کرد. جمهوری

داد، مطمئنا  ها نیز اگر این هرج و مرج در زمان ترامپ رخ میاند. دموکراتهکرد صرفاً در جهت اهداف حزبی، آغاز  

می راه  او  علیه  اسالمکمپینی  آن انداختند.  طرفداران  و  و  گرایان  صلیبی  اشغالگران  شکست  را  موضوع  این  ها، 

  امریکا محالل و فرسایش قدرت  ای بر اضها را، نشانهییامریکاخواهند خروج  ها نیز میگرفتن خود دانستند. چینیقدرت

 .کندبه سرعت پشت متحدان خود را خالی می   امریکاگویند که در سراسر جهان نشان دهند. ایران و متحدانش هم می

هایی عجوالنه است. تصمیم بایدن برگرفته از برداشتی تقریبا همگانی، چه گویی و تحلیلدر گزافه   ها مبالغهاما همه این 

سال از آغاز آن، محکوم به شکست    20رغم گذشت  گوید جنگ افغانستان بهچه عمومی، است که می  از لحاظ سیاسی و

است. جنگی که برای آن بیش از دو تریلیون دالر هزینه شده است. بایدن به بیمار در بستر مرگ، تیر خالص زد. او  

گذارد. این موضوع، دست کشیدن  ث نمیپیشتر بارها گفته بود که این جسد را برای رئیس جمهوری بعد از خود به ار

های طاقت فرسا، از ایجاد یک دولت مرکزی که بر سراسر  با وجود تالش  کاامریاز یک متّحد مورد اعتماد نیست.  

ها را به حال خود  هایی را ساخت و آنها و بیمارستانها، پل، مدرسهامریکاافغانستان تسلط داشته باشد، عاجز ماند.  

 .پذیر استکه دولت افغانستان، آسیب رها کرد. زیرا

افزارهای مدرن خود را زمین گذاشته و طی چند ارتشی کامل در افغانستان تاسیس کرد اما این ارتش جنگ  امریکا

مسلما نتوانست نظامی دموکراتیک در محیطی نامناسب ایجاد کند. واشنگتن پس از پیروزی   امریکاروز متالشی شد.  

هایی مثل هایی طوالنی و متحدانی مورد اعتماد داشته و تغییر نکرده است. حتی به دولتوستیدر جنگ جهانی دوم، د

ترین متحدانش  ها را به نزدیکها را شکست داده بود، کمک کرد تا روی پای خود بایستند و آنآلمان و ژاپن، که آن 

در آنها   امریکا، ویتنام و اخیرا افغانستان که  هایی مانند عراق، لبنانتبدیل کرد. در مقابل اما وجه اشتراک همه کشور

 .نشینی کرده است، ضعف در ساختار دولت استشکست خورده و عقب

ست؟ خیر، زیرا که این  امریکاكنند، خروج از افغانستان به معنای افول قدرت جهانی  ها تبلیغ میگونه که چینیآیا آن

نشیتی از ویتنام است اما بزرگی و  شکستی دیگر همچون عقبنبردی کوچک در یک تاریخ طوالنی است. این خروج،  

 .بر جهان را تضعیف نکرد بلکه برعکس آن رخ داد امریکاسلطه 

های نظامی دو چند برابر شد تا معادِل یک سوم اقتصاد کل دنیا شد. هزینه  امریکااز دهه هفتاد میالدی، حجم اقتصاد  

نشینی و یا شکست  گاه منجر به عقبچه  بار بود اما  خروج از ویتنام خفّت  میلیارد دالر برسد.  778برابر گردید تا به  

 .نشد امریکا

کند. را تحلیل می  امریکاالوقوع  فروپاشی قریب  ه  های تکرار شد" وعدهامریکاجوزف جوف، در کتاِب خود "افسانه افول  

آن صحبت میوعده از  دوباره  بزرگی،  اتفاق  هر  با  که  فهرست وعهایی  فرجام  دهشود.  نزدیکی  حتمِی    امریکا های 
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ر شوروی رخ داد. پرتاب ه  شود. این اتفاق قبال با اتحاد جماها محقق نمیطوالنی است اما مشخص شد که این وعده

اتحاد جما  1957" در سال  1ماهواره "اسپوتنیک   انداخت.  ییامریکا ر شوروی، ترس شدیدی را در دل  ه  توسط  ها 

عنداستان  فروپاشِی  روزنامهامریکاقریب  های  در  همزمان  عده،  شد.  منتشر  پیشها  روسیه، ای  اقتصاد  کردند  بینی 

در برابر افزایش قدرت موشکی   امریکاپیشی خواهد گرفت و    امریکارود، از اقتصاد  تر از آنچه که انتظار می سریع

ر شوروی، ثابت کرد ه  اتحاد جما  در برابر  امریکاکند. داستان شکسِت حتمی  روسیه، شکست تحقیرآمیزی را اعالم می 

پاشید. همین داستان با رشد سریع اقتصاد ر شوروی بود که فروه  است. این اتحاد جما  فقط یک افسانه  امریکاکه پایان  

 .ژاپن، قبل از اینکه کند شود، بار دیگر تکرار شد و اکنون نوبت چین است

  امریکا تواند خود را شکست دهد. هنگامی که  می  امریکاتنها    گویداما نکته مهم، در پایان کتاب او جایی است که می 

را تبلیغ  مداران آن پذیری که برخی از سیاستنشینی کند و تحت تاثیر روحیه شکستگیرد از دنیا عقبخود تصمیم می

 .کنند، قرار گیردمی

بایدن، رئیس جمهوری    ه  ِش اندیشاین در واقعیت اشتباه است و حتی در شرایط فعلی، هنوز رخ نداده است. اگر به رو

بیندازیم، درمی یابیم که او عمیقا به نظم جهانِی لیبرال باور دارد و این دلیِل اصلی اعتقاد راسخ او به    ه  نگا  امریکا

های اروپایی است پس از آنکه در زمان دونالد ترامپ، رئیس  های سیاسی با قدرت ضرورت بازسازی سریع پیمان

آسیب دیده بود. اگر دالیل دولت او برای خروج از افغانستان را بررسی کنیم )در کنار دالیل   امریکاجمهوری پیشین  

کند  های خود جهت رویارویی با چین و روسیه صحبت میشویم که دولت او از تمرکز دادن به تالشداخلی( متوجه می 

روی ما بخندند. سفر  که ما در آن غرق شویم تا بهکنند  و بایدن بارها نیز گفته است که مسکو و پکن به باتالقی نگاه می

، به سنگاپور و ویتنام نیز برای این بود كه این پیام را به وضوح منتقل  امریکاکاماال هریس، معاون رئیس جمهوری  

 .کند

شوند. زیرا برخالف چین یا روسیه، نظم  یی محسوب نمیامریکاهای  های تروریستی، چالش بزرگی برای دولتگروه

های یازدهم سپتامبر  ترین عملیات در تاریخ خود را در حمله آورند. »القاعده« قوی المللِی متفاوتی را به ارمغان نمیینب

المللی که علیه آن متحد شده و آن را تضعیف کردند، نتوانست نظامی سیاسی  های بینانجام داد اما در برابر قدرت

داد ین اتفاق در مورد »داعش« نیز رخ داد. داعشی که نوید دولتی را میها را به چالش بکشاند. همتشکیل دهد تا آن

انگیزند به های افراطی حتی نزد شهروندان خود نیز ناپسند و نفرتکه چهار سال دوام نیاورد. ایران و دیگر سازمان 

آنها، خود را از هواپیماها آویزان می  از  های غرب، علیه گروهکنند. توقِف پیکار  طوری که شهروندان برای فرار 

گری، نبردی است طوالنی که به جز مسلمانان آید اما رویارویی با افراطی طلب، بعید و غیر منطقی به نظر میخشونت

 .تواند پیروز آن باشدکسی نمی

  اش در جهان را دارند. های بزرگی است که توانایی مغلوب ساختن و تضعیف سلطه نبرد اصلی واشنگتن مقابله با دولت

همین مسئله باعث شده تا این شكست را تحمل کرده و با آن روش تحقیرآمیز از افغانستان دست بکشد. تحقیری که هنوز 

 .شودهای مختلف آن بر روی نمایشگرهای تلویزیون، نمایش داده میفصل 

 منبع: الشرق االوسط 
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