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  »يسم اسالميتاريتوتال«ه يافغانستان، شكست جنگ عل
  ٢١ان ياور ينترنتيه اينشر ريمد ، آلن گرش

  يترجمه بهروز عارف

  

ه يجنگ عل«شكست مترادف با نگتن و طالبان، فراتر از مسئله افغانستان، ين واشيتوافق ب

ز فعاالنه در آن يآغاز شد و فرانسه ن ٢٠١١سپتامبر  ١١كه در  »يجنگ«. است »سميترور

  .كردشركت 

  

رسانه  يكردند ، و سپس از صفحه ها يشتاب زده خبر رسانرت، يو ح يبا شگفت يگاهتوافق،  نيا درباره

ن يكردند، نخست امضا ٢٠٢٠ه يفور ٢٩كا و طالبان روز يمرآكه دولت  يمانيپ ن،يباوجود ا. ها حذف شد

سازمان «ك ي  ايو  يكيك جنبش چريك دولت و ين يست كه در دوران معاصر بر سر آن ب يدقراردا

ان ياالت متحده پاين جنگ ايتر يبه طوالن ستيبا يمو قاعدتا  م انجام شدهيمذاكره مستق »يستيترور

كا و يمرآ، چه در ن توافقيا يمحتوا يول، دوار بوديامن آ يبتوان به اجرا كه گرچه هنوز زود است. دهد

ن يا. خواهد شد يمانياز پش يحاك يئها پرشور و انتقاد يبحث هاموجب  ،ياروپائ يچه در كشورها

ست يتالناياور يان، مشتين ميها شركت داشتند و در ا يرين درگيست سال در ايكشورها به مدت ب

 .كردند يمه ين را توجآو روشنفكر ) شرق شناس(

  

د مذاكره يست نبايهرگز با ترور«ن ادعا كه ينا بخردانه بودن اباز هم ه ن توافق ناميل كه اين دليابتدا به ا

 يگران را به سهل انگاريل كه مرتبا ديدولت اسرائ. دهد يشود، را نشان م ينقطع تكرار مي، وال »كرد

، يكه به احتمال قو ن جهت يبه اسپس، .كند يسال هاست درباره غزه با حماس معامله مكند،  يمتهم م

 زين كه ترامپ ينكته ا -ار طالبان قرار خواهد دادي، كشور را در اخت]از افغانسان[كا يآمر ينيعقب نش

گرداند،  يسپتامبر برم ١١االت متحده پس از يش از جنگ ايت پيما را  دوباره به وضع يعني -د كرديئتا
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، آن يس جمهوريغرق است و رئ آشكارتفرقه كه حكومت كابل، كه در فساد و ندارد انتظار  يرا كسيز

س جمهور ير، هر دو خود را رئيمارس، دو نامزد انتخابات اخ ٩روز (شود  يانتخاب م اديزهر بار با تقلب 

  ؟ بود يجه اين نتيدن به چنيرس يبرا ن همهياا يآ. دوام آورد ياديبتواند مدت ز، )اعالم كرده اند

  

ور كشش از چهل يكه ب يبيجنگ صل ني، ا»سميه تروريجنگ عل«ده سال پس از آغاز ن است كه هژيچن 

: به بار آورد )١( ،افغانستان يبرا، ودر درجه اول فاجعه بار   يجينتا ، ر كرديكا درگيآمر يتحت رهبررا 

 خواستند يها م يكه غرب يده ها هزار قربان با بود يتجاوز شورو آغازگر آن كشور كه ينابودادامه  يعني

ه يكاعليت آمريو جنا يجنگ يت هايد جنايبا كهون ها پناهنده و آواره، يليمبه اضافه كنند،  »آزاد« آنها را 

 يبررس يبرا ٢٠٢٠در مارس ) ICC( ين الملليب يفريكوان يكه د يت هائيرا بر آن افزود، جنا تيبشر

  .كشورآن در ) داعش( يم سازمان حكومت اسالمياستقرار و تحك آخر سرو، گشود  يپرونده ا آن

  

 يدر پ يپ يدولت ها ،ب بوديدروغ و فر كرد، يم تحمل ن جنگ را قابليا ن سال ها،يدر طول ا آن چه

كردند كه در يمهمواره ادعا   ،كشورشان پنهان داشته يرا از افكار عموم يت واقعيكا عامدانه وضعيمرآ

ز يننگتن پست يكه روزنامه واش ي، امربود ياليكه البته خ افته انديدست  ياديز يها يشرويجنگ به پ

  .د كرديئتاآن را  ٢٠١٩در دسامبر 

  

 باتريهزار بار ز يعراق

  

 يمبان زيروشنفكران ن ي، برخندسكوت فعاالنه شركت داشت ين توطئه يكا در ايآمر ياگر رسانه ها

او كه . درگذشت ٢٠٠٨س است كه سال يآن ها برنارد لو نِين ترينماد. آن فراهم ساختند يبرا »يعلم«

 يعثمان يدرباره امپرتور يست اثر اساسيآشنا به منطقه و مولف بو يسيودر اصل انگلمشهور يشرق شناس

. كردند يه ميخود تغذ يفقط از نا آگاه وست كه يپ يه بود، بعدها به دارودسته دانشمندان قالبيو ترك
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[ كا، او كه نفرت از اسالم كورش كرده بود يآمر ياست جمهوريو بوش به ريدن جورج دبليپس از رس

 ه بودين نظريبا او (را اختراع كرده بود  »جدال تمدن ها« ينگتُون، تئورياز ساموئل هانت شيپمدت ها  يو

 محافل قابل اعتماد ، مشاور]) كرد يل مياعراب را تحل- لي، مناقشه اسرائ١٩٥٠دهه  يكه در سال ها

كه در  يتز كه معاون وزارت خارجه بود، در مراسميولفو. ديگرد تزينومحافظه كاران، از جمله پل ولفو

به ما  سيبرنارد لو«: ل كردياز او تجل ن سخنانيبا او برگزار شد، يبه افتخار او در تل آو ٢٠٠٢مارس 

جهت  يدن به مرحله بعديرس يبرارا و آن  رفتهادگيانه را يت خاورميخ بغرنج و بااهميآموخت تا تار

 .»)٢( ميخود قرار ده يراهنما ،ندهيآ ينسل ها يبهتر برا يجاد جهانيا

  

  .كرد يم »يراهنمائ«در عراق،  »اش يمرحله بعد«كا را در يس دولت آمريك سال بعد، برنارد لوي

به عنوان  يكائيآمر يروهاياز ن و ،كردباز خواهد  ينينو افقن كشوريبه ا  هجوم داد كه يح مياو توض

 . ساخته خواهد شدهزار بار بهتر از نو يعراقد داد كه ينو  ،بخش استقبال كرده يرهائ

  

 انندم ،ان فرانسهيراست گرا. اد بردياز توان كامال  يت فرانسه را نميهوده، مسئوليب ين جنگ طوالنيدر ا

تا سال   و رو فرستادندين فغانستانبه ا  ،كرده ينگتن دنباله روياز واش يزمان دراز ،ست هاياليسوس

 ٢٠٠٩اكتبر  ١٦ست در ياليبه رهبران حزب سوس يدر نامه ا يكوال ساركوزين. ن جا ماندندآدر  ٢٠١٢

 : سدينو يم

  

 ير سوال نميرا ز ين كارزار اساسيون، شركت فرانسه در ايسيمن ابتدا، خرسندم كه شما به عنوان اپوز«

 ».دارد ياتيت حيكشور ما اهم يان مداخله بريا. ديبر

  

ش با يش از پيفرانسه ب ين، با گذشت زمان، تعهد فرانسه سست تر شد، چرا كه افكار عموميباوجود ا

، در دوران دولت اوباما، ٢٠١٠مارس  ١١روز . كرد يفرانسه مخالفت م يخارج از مرزها يدخالت ها
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 ،ها، از جمله زنان ينزد فرانسو« شد كه  ين القاء ميچنه كرده بود كه در آن يته يادداشتيا يسازمان س

  .»ديآ يكم كم احساس گناه به وجود م به خاطر رهاكردن افغان ها

  

  »سمينيسم و استاليسم، نازيپس از غلبه بر فاش«

  

كه ما در جنگ سوم  نكته  نيا باوراندن افتند، بهي ياز روشنفكران كه مرتبا در رسانه ها حضور م يشمار

امتداد  ما يشهرها يافغانستان تا حومه ها ياز كوهستان ها آن دان نبرديم كه مير شده ايدرگ يجهان

ن فورست،  روز يپ وال گرفته تا كاروليليده دوازده روشنفكر، از ف ن مطلب رايهم .دارد، مشاركت داشتند

 يروزيپس از پ«: اعالم كردند »ديسم جديتاريله توتايباهم، عل«با عنوان  يه ايانيدر ب ٢٠٠٦اول مارس 

كه پس  است ي، كس مضحك يلو يبرنارهانر، نانآ از يكي. »سمياسالم: سمينيسم و استاليسم، نازيبر فاش

 ) : ٢٠٠١دسامبر  ٢١لوموند، (م طالبان  نوشته بود يرژ ياز سرنگون

  

 يم يچه كس... روز شدندين جنگ پيادر  يرنظاميغتلفات د هزار يبا چند صد و شا[...] ها  يكائيآمر«

؟  را زد يحرف نيچن توان يبخش در گذشته، م يزادآ؟ درباره چندجنگ  بهتر عمل كند ستتوان

 »؟ خود اقراركنند اشتباه به منتظر چه هستند تا *كاساندرها

  

 !اعتراف كندبه اشتباه خود كه  ميانتظار نداشته باش از او

  

ان  كرده، مانوئل والس، يرا بهتر از همه ب »يجنگ سوم جهان«توهم  ن يا رجعِم يدئولوژيكه ا ياما، فرد

  : ن فرانسه استيشير پينخست وز
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د در ينبا. د وحدت باشديما با يروين داد، نآد واقعا به يكه با ي، ناميستين اسالم فاشيمبارزه با ا يبرا«

نبرد با  يعني: د طرح كرديبا نِ حال، همه مشكالت راياما در ع. م شديتسل يبرابر ترس و پراكندگ

 يگسست ن به بعدياز ا[...] )سميتيسم يآنت( يزيهودستيمبارزه با  و تهيسيج جامعه حول الئيسم، بسيترور

 ».رديش را بپذيت هايمسئول همهت كند ويقبولِ مسئولد يبااسالمِ فرانسه . الزم است

  

 »كشورما«سم به يدن تروريامكان خواهد داد از رس »در آن جا«ده كه جنگ ما يا نياو يشيكوراند

وجود دارد،  يوستگيپ »يجمهور يگم گشته  ين هايسرزم«و  »آن جا«ن يب ن كهيز ايكند و ن يريجلوگ

ن مثال، دخالت يآخر .ه شونديتغذ جنگ طلبانه يها يماجراجوئ ست ساليموجب شده كه به مدت ب

 يم اكنون و ست، فرانسوا اوالند فرمانش را صادر كردياليس جمهور سوسيست كه رئ يدر مال ينظام

 يدر هر دو مورد، تمركز رو. ستين شتر از دخالت در افغانستانين مداخله بيا »يروزيپ«بخت كه  ميدان

ه يعل اعتراضات،يمحل يفساد قدرت ها، ي، فقر اجتماعياوضاع داخل ده گرفتنينا د،» يگرائ خطراسالم«

 .شود ياست كه به شكست منجر م يراهبرد ،ها يغرب

  

 بارت بار استفاده كنند، اسف يجنا ين ماجراجوئيد ايئتا ين نكته كه شرق شناسان از اعتبار خود برايا

همان . بود يكا  فوق العاده منزويآمر يس در جامعه علميست كه برنارد لو يخوشحال ياما جا .است

فقط شرون، كه يه گرفته تا هوگو مي، از برنار روژيز شرق شناسان فرانسويگونه كه امروز، مشت ناچ

 يه گم گشت ين هايسرزم«رند، فتح مجدد يپذ يراست گرا حرف شان را م يقدرت حاكمه و رسانه ها

 .دانند يش آشكار است، مسجل مي، كه شكست آن از مدت ها پيجهان يبيك جنگ صليرا در »يجمهور

  

 *** 

  

 :ها يپاورق
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 . ابديان يپا) واقعا(سم يآن كه ترور يبرا :دير را بخوانيسم، مقاله زيه تروريتر جنگ عل يدر مورد شكست كل – ١

https://ir.mondediplo.com/article2307.html 

 ،»برنارد له ويس و ژن اسالم«به نقل از مقاله  – ٢

 https://ir.mondediplo.com/article693.html 

  

 *Cassandre ياريشود كه آپولون عاشقش شود و در جنگ تروآ بس ياش موجب م يبائيكه ز يافسانه ا يتيكاساندرا، دختر پادشاه تروآ، شخص  

  .دهد يبد م يند كه خبرهايگو يم ينيدر فرانسه به فرد بدب.  جنگند  ياموس ميهمرا ه با پدر او پر

 


