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  افغانستان ، از شكستي به شكست ديگر

  

  نوشته آلن گرش

  ترجمه مرمر كبير و شروين احمدي

  

كه به مدت بيست  را ارتش افغانستانطالبان  كافي بود تا چند هفته تنها! كابل سقوط كرد 

براي . برخوردار بود، شكست دهنداياالت متحده  هاي نظاميالي و آموزشحمايت م از سال 

توانست مقاومت  از خروج ارتش سرخپس  يادآوري ، رژيم كمونيستي به مدت سه سال

نشانه شكست مفتضحانه سياست ، موضعياما فاجعه افغانستان، فراتر از يك شكست . كند

 .استغرب » جنگ عليه تروريسم«

  

 ،شوروي دبيركل حزب كمونيست، ميخائيل گورباچف در كابل جمع شده بوديم تا  ١٩٨٨بهار سال 

وارد افغانستان شده بودند، رسما  ١٩٧٩را كه در دسامبر   اين كشور نظاميخروج يكجانبه  نيروهاي  

روزنامه نگار غربي را كه دانش اغلب آنها از تاريخ و فرهنگ ١٥٠براي اولين بار رژيم حاكم . اعالم كند

شناخت اكثر آنها از اوضاع افغانستان در دو كلمه . ان نزديك به صفر بود، در محل گرد مي آوردافغانست

مجاهدين فاتحانه درمصاف با حزب كمونيست، حزب دموكراتيك خلق ، كه قدرت را در : خالصه مي شد

  .، در نبردنداستدردست گرفته و عروسك خيمه شب بازي شوروي   ١٩٧٨آوريل  ٢٧
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از منع آمد و شد همه ما به دعوت كاردارسفارت آمريكا در هتل جمع شديم تا او   عصر يك ساعت قبل

با كمك نقشه دقيق عمليات و ابهت ژنرالي كه در دوقدمي  يك پيروزي بزرگ مي باشد به ما  شرح 

. دهد كه چگونه شورشيان به محض خروج آخرين سربازان شوروي ، كابل را تصرف خواهند كرد

، بااطميناني خلل ناپذير در خيابانهاي پايتخت به دنبال تصويري »طالعات«اين خبرنگاران مجذوب 

نمادين از شكست اجتناب ناپذير اتحاد جماهير شوروي پرسه مي زدند و براي  اثبات فروپاشي رژيم به 

  .عنوان مثال به دنبال تصوير تانكي بودند كه در رودخانه اي از شهر واژگون شده باشد

  

تن  به رقعبدر پايتخت ، تنها نيمي از آنها   .چ كس به آينده زنان افغان اهميتي نمي داددر آن زمان هي

مي  شان چهرهمشبك باريك  روي  پنجرهآنها را مي پوشاند و تنها يك   ، حجابي كه از سر تا پايداشتند 

دست كم در شهرهاي . شديم مي ما در راهروهاي وزارتخانه ها و دولت با زنان بسياري  روبرو .گشود

 .بزرگ آنها  به آموزش دسترسي داشتند

  

بود ، هرچند  يافتهتقليل » خيرو شر«در آن دوران شرايط افغانستان تنها به درگيري بين شرق و غرب يا 

حزب كمونيست افغانستان با جريانات متعدد داخلي و چند دستگي . بازيگران ديگري هم در صحنه بودند

و در ميان اقليت  -ازان به ويژه افسران و سرب -»مدرن«محدود اما واقعي در اليه هاي  يها، داراي نفوذ

اين حزب توانسته بود بدون حمايت شوروي، كه روابط عالي با رئيس جمهور سرنگون شده محمد . ها بود

در آن زمان من با برخي از كادرهاي . داوود خان داشت، به پيروزي  رسد و قدرت را در دست گيرد

رت به مجاهدين  به قيمت درگيري جنبش مالقات كرده و شاهد عزم آنها  مبني بر عدم واگذاري قد

  .بودم
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  »خون روس ها را بريزيد«

  

) نمي گفتند گراكه هنوز به آنها جهاد(مقاومت افغانستان به گروه هاي زيادي با گرايش هاي راديكال 

اما ، براي . ندتقسيم مي شد كه به تدريج در خالل درگيري ها و جنايات ارتش سرخ قوي تر شده بود

بودند »  امپراتوري شر«در جنگ با » مبارزان آزادي«جمهور آمريكا و غرب ، آنها  رونالد ريگان ، رئيس

  .كه با لباس هاي سنتي خود بسان شواليه هاي شجاع به پيش مي رفتند

  

روزنامه نگار آمريكايي سليگ اس هريسون  به همراه ديگوكوردوز، وزير خارجه سابق اكوادور و ميانجي 

: در كتابي كه مشتركا نوشته بودند ،  تاكيد كردند كه  ١٩٩٥ان ،   در سال سازمان ملل متحد در افغانست

مبارزه تا آخرين «براي واشنگتن ، . »نبودند " قهرمان " نيز بود اما در اين نزاع مجاهدين " شر " مسكو «

توسط فرانسيس  ١٩٨٠اين استراتژي در سال ). ١(، ضروري بود » ريختن خون روس ها« براي » افغان

دولت رئيس جمهور رونالد ريگان بپيوندد تعريف شده بود ،  محقق جوان كه قرار بود بهفوكوياما ، يك 

اياالت . هنوز نام او را سر زبانها نينداخته بود) ١٩٩٢پايان تاريخ و آخرين انسان ، (كتاب او پايان تاريخ 

يك انتقال متحده در طول سالها با چنين نگرش يك سويه اي، تالشهاي سازمان ملل را براي ايجاد 

  .كشاندشكست  به مسالمت آميز همراه با خروج ارتش سرخ

  

در آن دوران استراتژيست هاي آمريكايي ، و نه تنها آنها ، مداخله شوروي در افغانستان را به عنوان 

جستجوي دسترسي به آبهاي گرم ، گامي ساده  -اثبات توسعه طلبي مقاومت ناپذيرآنها تعبير مي كردند 

، پايان دموكراسي ها را اعالم كرد كه قادر به » تيزبين« ف فرانسوا ريول ، فيلسو ژان. درجهت فتح جهان
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 )توتاليتاريسم(تماميت خواهي  كاملوحشتناك ترين دشمنان خارجي ، كمونيسم ، نماد كنوني و «مبارزه با 

  .نبود» 

  

  كارخانه توليد جهادگرا

  

و تانك  باقي مانده بود شعمراز  گريچند سال د فقط )توتاليتاريسم(تماميت خواهي »  كاملنماد  «اين اما 

كه توسط  يجنگ .)٢(رژه نرفتند زهيشانزه ل درهرگز   ،نگران بودندكه گروهي  نانچ، آنارتش سرخ  يها

 عظيمي، اما قدرت  نقش نداشتدر حال مرگ  يستميس فيتضع درشد ، چندان  يممالي  نيواشنگتن تأم

 يمتامين  لحاظ ماليآنها را از پاكستان  در درجه اول متحده و االتيكه ا ي دادانيشورش به راديكال ترين

 ييارويرو نيا به درازا كشيده شدندر  .دنديجنگ بهتر از همه ميكه  بودند يآنها كسان چرا كه: كردند

متحده ،  االتيا هيعل جنگي ديدند وآموزش   و عرب  از جهادگران ، افغان يو كشنده بود كه نسل يطوالن

را بوجود  القاعدهاگر واشنگتن . شاهد آن بوديم، بسيج شدند ٢٠٠١سپتامبر  ١١كه در حمالت  آنچنانكه

 ميسه كار نيدر ا ،در مقابل آن نشابستن چشم، با  آنرا بقبوالنندخواهند  يم يهمانطور كه برخنياورد، 

  ).٣(بود

  

از خروج ارتش پس سه سال  مي، رژ كايآمر سيپلمايبرخالف توهمات د. ميبازگرد ١٩٨٨كابل در بهار  به

 برسركار آمدهمقاومت كرد كه توسط واشنگتن   افغانستانكنوني  دولتبهتر از  اريو بس زنده ماند سرخ 

 حاتيتسلارسال كردن  فمتوقبراي ،  شده بود يشورو رياتحاد جماه جايگزينكه اي  هيروستصميم  .بود

 ماجراهايكه تا به امروز از تمام  -دوستم ، ازبك تبار  ديخود و خروج ژنرال عبدالرش روزيبه متحد د

 باعث يسال جنگ داخل ني، چنددر نتيجه . حكومت را از پا درآورد   - هجنگ جان سالم به در برد
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،  متحده االتيمتحد ا ،توسط پاكستان  وسيعا شد كه » ي نيد جوياندانش « نيقدرت طالبان ، ا شيافزا

مختلف  يگروه ها يبه جنگ داخل ١٩٩٦در كابل پس از تصرف آنها . نددش يم تيو حما يمال نيتأم

. ايجاد كردنداسامه بن الدن  براي  امن يگاهيپاانديش،  كيتار يميرژ و با برپائي دادند انيپا نيمجاهد

و سرنوشت زنان افغان . شتقرار ندا تيلودر او گريجنگ سرد ، افغانستان د انيواشنگتن ، با پا ياما برا

  ).٤(گرفت ، به سرعت فراموش شد يمورد استناد قرار م كايحمله آمر هيتوج يكه گاه برا

  

  

  بي پايان يباطالق، »جنگ  بر عليه تروريسم«

  

را آغاز و » جنگ برعليه تروريسم«، يسپتامبر ، اياالت متحده جنگ صليبي جديد ١١با اين حال ، پس از 

اميد پيروزي بي اما ، مانند شوروي ، آنها نيز در يك درگيري بدون پايان و . افغانستان را اشغال كرد

باشد در كنار طالبان بسياري از مردم » جراحي« بادقتحمالتي كه قرار بود  محدود و . گرفتار شدند

 ، وعده داده شده» آرامش«و . رحم نكرد به غيرنظاميان نيز خونبارجويانه تالفي حمالت . بيگناه را كشت

  .بيشتر افغانها را به تبعيد و يا كوچ به شهرهاي بزرگ سوق داد هرچه

  

 Human Rigthsهمانطور كه . استقرار دموكراسي  نيز هرگز به تحقق نپيوست يبرا اياالت متحدهوعده 

Watch  بركنار كرد ، طالبان را  ٢٠٠١در نوامبر هنگامي كه اياالت متحده «نوشت ،  ٢٠٠٢در سال

كه هرگز محقق ... احترام به حقوق بشر به افغان ها وعده داده شد همراه با  يدوران دموكراتيك نوين

  ).٥(» نگشت
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رهبران جديدي  كه نيرو هاي خارجي تحميل كرده بودند، با هم اختالف داشتند، فساد گسترده آنها 

به آنها   .)٦( است به طور گسترده ثبت شدهمتكي بودند  كه جناياتشان  يآشكار بود و به شبه نظاميان

دست به و سپس   برانگيختندرا سريعا مقاومت  ، متحده ظاهر شدند  االتيا نوكران درنقشسرعت 

  .باطالقي بي پايان ، شبيه به كابوسي كه ارتش سرخ تجربه كرده بود. زدندكوب سر

  

  پايان امپراتوريها و جنگهايي كه نمي توان در آنها پيروز شد

  

، مدتها قبل از مداخالت اتحاد جماهير شوروي و آمريكا ، يك دانشمند افغان در جزوه  ١٩٦٩در سال 

يكي از مهمترين ويژگيهاي افغانها عشق خدشه ناپذير «: ، نوشته بود كوچكي  براي شناساندن كشور خود

افغان ها با صبر و شكيبايي شرايط سخت يا فقر خود را مي پذيرند ، اما نمي توان . آنها به استقالل است

امپراتوري بريتانيا در . آنها را با يك قدرت مداخله گر خارجي ، هرچند روشنفكر و مترقي ، آشتي داد

در دو . شكستهاي فاجعه باري را تجربه  كرد ١٩١٩و  ١٨٨١،  ١٨٤٢خ معاصر، سه بار در سالهاي تاري

 تاج امپراطوري بركه هند، جواهري مطرح بود  از پيشرفت تزارها در آسيا » جلوگيري«مورد اول ، مسئله 

. جنبش ضد استعماري و ناسيوناليستي در اين كشورگسترش و بارسوم در مقابله با را تهديد مي كرد 

. وارد خاك افغانستان شد»  هاي امپرياليستي توطئه«از » جلوگيري«اتحاد جماهير شوروي  سپس براي  

و امروز اين اياالت متحده است كه از طوالني ترين جنگ تاريخ خود خارج مي شود ، جنگي كه به نام 

  .بود آغاز كرده تروريسم درهم شكستن ضرورت 
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استعمارگر هنوز  يها يكه امپراتور يزمان ستميقرن ب ليدر قرن نوزدهم و اوا يامپراتور ياگر شكست ها

مرگ تائيد كننده  زياز هر چ شيب يبعد ي، شكست ها بود يياستثنا امريتسلط داشتند ،  جهانبر 

  .شدند يم ارزيابي »ريصغ« يكه زمان ي بود،مردمان ياستقالل مل يروزيپ و يامپراتور

  

از  يكي، كوردسمن  يآنتوندر واشنگتن ،  يالملل نيو ب كيمركز معتبر مطالعات استراتژ رياخ يدر بررس

و  آشكار كياستراتژ ليجنگ و عدم وجود هرگونه دل نهيهزاگر « : كند يخاطرنشان م ،ارشد لگرانيتحل

 االتياكه  وجود ندارد يعمناب تعهدبراي  روشني هيچ دليل،  ميكن آن را بررسيادامه  يمنسجم برا

 يقرار نم يريدو دهه درگ هيتوج يبرا يراهبرد تياولو چيداد كه در هاختصاص  يبه مناقشه امتحده 

  . )٧(»گيرد

،  » سميترور هيجنگ عل« : توجيه مي شد »كياستراتژ تياولو« كي بامداخله در افغانستان حال ،  نيبا ا

«  نيادر طي . به آن ملحق شدند) هياول يليم يپس از ب(از دولتها ، از جمله دولت فرانسه  ياريكه بس

مبارزه  چارچوب در نيكره زم هرجايدر  ي، هر اعتراض امي، هر ق درگيري هر ، )٨(» ساله ستيجنگ ب

 »دشمن« كتروريسم ياما . شد تعريف،  سميترور  شكست ناپذير * شمير،  »شر«سرنوشت ساز با  يا

،  سميمانند آنارش ييو جنبش ها دهيرا درنورد خياست كه تار كنش هدفمند نوعي ، بلكه تسينمشخص 

دولتها بعضي  وحتيالقاعده  اي )ETA(استقالل طلبان باسك  ،  )IRA(رلنديا خواهي، ارتش جمهور سميونيصه

به آن دست  )شود يكمتر در مورد آن صحبت م كه انهيدر خاورم لياسرائ اي ريفرانسه در الجزامانند (

  .شود يم ديناپددر آينده نزديك   تروريسمكه  بعيد است. يازيده اند

  

جنگ  نياز ا يكيمفتضحانه نشان دهنده شكست  زياز هر چ شيدر افغانستان ب كايآمر ناكامي از اينرو

 نيتا كردستان ، از فلسط افريقاي مركزياز  مختلف آن اشكالجنگ هائي كه . پيروزي است رقابليغ يها
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از اين شكست  درس گرفتنبراي . ن را داردآجنگيدن با  يادعاكه  تقويت مي كند چيزي را  آن منيتا 

  ؟ وقت الزم استچقدر ها 

  

١-  

Out of Afghanistan. The Inside Story of the Soviet Withdrawal, Oxford University Press, 1995 

 

٢-Pierre Antilogus  وPhilippe Treticak  در كتاب»Bienvenue à l’Armée rouge, 

Lattès, 1984« البتهو  يشورو يتانك ها رياجتناب ناپذ رژه ي، فرانسه را برا يزيبه طرز طنز آم 

  .مي كنندآماده  با اشغالگر،» يهمكار«

  

 ٢٠٠٤، لوموند ديپلماتيك، سپتامبر » جنگ هزار ساله« مقاله -٣

https://ir.mondediplo.com/2004/09/article386.html 

  

٤-  

Lire Christine Delphy, « Une guerre pour les femmes afghanes ? », Nouvelles Questions féministes, 
2002/1 (vol. 21), pages 98 à 109 

 

٥-  
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