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جنگ واشغا ل برای همیشه :ستراتیژی افغان ترومپ
Trump’s Afghan strategy : forever war and occupation
سخنرانی روز دوشنبه دونالد ترومپ درمورد افغانستان متفاوت از آنچه که او در
سخنرانی های گذشته ودر دوران کمپین انتخاباتی خود گفته بود آیا تعجب اور نیست ؟
ترومپ درسال ( )3102در تویتر خود چنین نوشت:
« ما باید هرچه سریعتر از افغانستان خارج شویم ؛ ما چرا دراینجا پول های
خودرا صرف میکنیم ؟ ما با ید با این پول ها امریکا را با زسازی کنیم !».
اودرسال ( )3102بارک اوباما را محکوم کرد وگفت که سربازان ما درافغانستان
حد اقل باید برای یکسال دیگربا قی میما ند ند لذا اوباما همزمان دوجنگ را ازدست داد .
او یعنی ترومپ همچنان درسال( )3105جنگ ایاالت متحده امریکا را درخا ورمیا نه
بعنوان یک اشتباه محض ...اشتباه مهیب ووحشتناک یاد کرد وگفت  :که ما درقدم نخست
یک اشتباه وحشتناکی را انجام دادیم .

ما دانشمندان ومتفکرین زیادی داشتیم ولی هرگز آنها درک نکردند ویا نداستند که چه
جهنمی را درآنجا بوجودآوردند وچه کردند؟ که این خود یک ظلم وتعدی است ونگفتند
که این یک عمل زشت وخراب است وبا این عمل خود درآنجا شا ید درگیر بما نیم وبه
مجرد یکه از آنجا برون شویم ویا آنجا را ترک گویم بعد از گذ شت دوسا نیه همه چیز

درآنجا منقرض خواهد شد همانطوریکه بعد از ترک کردن عراق حسب گفته های
قبلی ام عراق سقوط کرد .
دونالد ترومپ پیوسته به گفته های قبلی خود خواستار آن شد که باید ( )51111سرباز
ایاالت متحده امریکا درافغانستان مستقر بمانند ،واو اینچنین افاده نمود :
« آیا من درمورد آن هرچیزی را دوست دارم؟ نه ؛ من فکر میکنم مهم است  ....که ما
درآنجا حضور یا بیم !»
چند روز بعد ازبرگذاری مراسم تحلیف وآغا ز بکا ر ش بصفت ریس جمهور ایاالت
متحده امریکا او یعنی دونالد ترومپ به ادرس افغا نستا ن گفت :
« « !» تله کشتا راست ؛ این یک قتل عا م وحشتناک است ؛ زما ن بما دستور میدهد
که قبل آزآنکه به جنراالن خود اختیارات بدهیم که جنگ را گرم نگه کنند و مردم را بقتل
رسا نند بهتر است که به سرعت از افغانستان خارج شویم ! » .
دونالد ترومپ درسال( )3102جنگ درعراق را یک چیزی وحشتناک واحمقا نه خواند
وگفت  « :که بی ثبا تی ونارامی این کشور موجب بی ثبا تی تمام خا ورمیا نه خواهد
شد؛ واین واقعاً همان کاری است که دراینجا انجام داده شد یعنی یک فاجعه .
اما او یعنی دونالد ترومپ اکنون درزمان تسلط وحکمروایی خود سریعاً به تجا وز وبه
تخریب شهر موصل عراق پرداخت که دراثر ا ین تجا وز و تهاجم هزاران نفر از
غیرنظا میا ن عراق جا ن های خودرا ازدست دادند  ،وشهر تل عفر ( )Tal Afarپنجاه
مایل دورتر واقع درغرب شهر موصل اخرین هد ف بمبا ران نیروهای هوایی ایاالت
متحده امریکا درسال ( )3102قرار گرفت که با جمیعت ( )311111نفری خود
ضربا ت کشنده ای جنگجویان امریکارامتحمل شد ند.
تابه ختم حمالت تروریستی ایاالت متحده امریکا چندین هزار نفر از غیر نظامیان
زندگی خودرا ازدست خواهند داد؟ چه وقت این جنگ تحمیلی وبا زور وجبر پا گرفته
درشهر «رقه» پایان خواهد یافت ؟ او یعنی اقای ترومپ دیگر چقدر متمایل است که
هد ف های را درمحالت دیگر بغرض تخریب ونابودی زیر آتش قراردهد ؟ومردم غیر
نظامی را که بیشترین قیمت جنگ را می پردازند موردهد ف ونابودی قرارخواهد
داد ؟
ترومپ مانند سا یر اسالف ویا «پیشینان » خود توسط مجتمع نظا می صنعتی ایاالت
متحده امریکا به گروگان گرفته شده است ؛ریس جمهورکلنتون در زمان زمامداری خود
یوگوسالویارا مورد تجا وز قرارداد ؛ جورج دبلیو بوش بشکل متناوب با ترور وحشیانه
درمیان سایرجنایات بزرگ عراق را زیرآتش بمباران گرفت وآن کشور را بخاک یکسان
ساخت ؛ «بارک اوباما» برنده جا یزه صلح نوبل شد ودر طول دوران ریاست خود
پیگیرانه به جنگ پرداخت ؛ شمشیر را ازنیام بیرون آورد وعلیه افغا نستا ن  ،عراق ،

لیبی  ،سوریه ویمن تا جایکه توان داشت به جنگ پرداخت ومردم را سربرید وبه
نیستی وآواره گی کشا ند؛ لهذا آنچه که اسالف ترومپ به جنگ پرداخته بودند راه آنها
را دنبال کرد وتا همین اکنون به جنگ ادامه میدهد .یعنی که جنگ باعراق وسوریه ویمن
را به شدت افزایش داد واولین باربعد ازخروج نیروهای امریکایی در سال( )0992حمله
برسوما لی را درپیش گرفت ودرآنجا به ادامه جنگ پرداخت.
روزدوشنبه دونالد ترومپ بعوض آنکه بطورمسوالنه طوالنی ترین جنگ ظالمانه
را درافغانستان متوقف میساخت ادامه جنگ واشغال افغانستا ن را برای همیشه اعالم
کرد.
اوبا اظهارات وقیحانه ای خود هیچ تعجبی را بخود راه ندادو گفت :امریکا باید بد نبا ل
یک دستا ورد شریفا نه و پسندیده وپا یدار  ......پالنی را برای بد ست آوردن پیروزی
کامل روی دست گیرد.
چیزی قابل تذکر اینکه اینجا یعنی درافغانستان هرچند که نیروهای اشغالگر ایاالت
متحده امریکا ومتحدان اش تا حا ل کدام دستا ورد محترمانه وشرافتمانده ویا چشمگیری
مبنی بر تجا وز اشکا ر شا ن باالی افغا نستا ن بد ست ندارند تا برخ مردم کشند ولی
بازهم بی شرمانه به جنگ واشغال دراین وطن ادامه میدهند .
ترومپ با پر روی وقیحا نه گفت  :که با خروج نیروهای نظا می ما از افغا نستا ن
دراینجا خالی قدرت بوجود می آید ؛ تروریست ها ازجمله (آی اس آی اس=) ISIS
والقاعده فور ًا این خالی قدرت را پرمیکنند  .......جای تعجب دراینجا ایست که (آی اس
آی اس) ؛ القاعده وسایر گروه های تروریستی به حما یت وپیشتیبا نی مستقیم ایاالت
متحده امریکا پا بعرصه وجود گذاشتند وهمین اکنون دربعضی از میدان ها ی جنگ
مورد حمایت تسلیحا تی وما لی همین مدعیا ن حقوق بشر ودموکراسی قراردارند .
وراهی برای پایان دادن به تهد یدآنها دیگرنیا زی به مسلح کردن وتامین نمودن ما لی
آموزش وراهنمای به جنگجویان آن درظاهر قضیه دیده نمیشود .
جنگ درافغانستان ودردیگر صحنه ومیدان های جنگ مربوط به امریکا هیچ ارتباطی
با مبا رزه علیه تروریست های که بعنوان سربا زان امپراتوری یا د میشوند نمیگیرد یا
به عباره دیگر ضرورت آن دیده نمیشود که امریکا علیه سربازان آموزش دیده وایجاد
شده ای که خود آنها را بوجود آورده است بجنگد .
نطق وخطابه دونالد ترومپ به ادامه جنگ وستیزه جویی گرمتر وشدیدتر از پیشینه ها
(اسالف) اش اعم از بوش  ،چینی  ،اوبا ما والهه جنگ خانم هیالری کلنتون وزیرا سبق
امورخارجه ایاالت متحده امریکا مبیا شد که ثبوت بر این ادعا همانا فرستادن هزاران
نیروهای اضافی جنگی ایاالت متحده امریکا تحت رهنمود دونالد ترومپ به افغانستان
میباشد واو یعنی دونالد ترومپ نمیخواهد که از جزیات وا بعاد گسترده ای این جنگ

سخن برلب آرد بلکه ترجیح میدهد که جزیات این جنگ را ازنظر عامه پنهان نگهدارد.
با درنظرداشت همین اصل مقامات ذیصالح امریکا جسد های سربازان کشته شده
درجنگ مربوط نیروهای نظا می خودرا از ا فغا نستا ن بطور پنها ن وبد ون اشاعه از
طریق مید یا با درنظرداشت همه میتودهای پنها نکا ری در خریطه های زف دار
( )body bagsبه میهن برمیگردانند وتالش بخرچ میدهند که از انزجار ونفرت مردم
درمقابل خود چیزی بکاهند وهمچنان خبر تعداد مجروحین ومعلولین جنگ را آنچه که
است پنهان مینما یند ویا تعداد آن را کمتر نشان میدهند.
همچنان آن تعداد سربازان که ازشد ت جنگ وحاالت روانی دست به خودکشی میزنند
ویا ازصحنه ای جنگ فرار میکنند خبر آنرا تا حدی که توان دارند از طریق رسا نه ها
اشاعه نمیکنند.
یک مقا له به روز دوشنبه توضیح داد که چرا امریکا برای ماندن به افغانستان آمد ؟
مقا له چنین روشن میسا زد که ا فغا نستا ن برای سیاستمداران ایاالت متحده امریکا از
لحاظ استراتیژی یک کشور بسیا ر مهم است یعنی دارای برتری وارزش جیوپولیتیکی
آسیا مرکزی درنزدیکی روسیه است ،چونکه امریکا با ایجاد وداشتن پایگاه های نظامی
خود در افغانستان میتواند روسیه وچین را درتحت نظارت وکنترول خود داشته باشد،
یعنی که روسیه وچین را درمحاصره نظامی خود قراردهد وبا درنظرداشت همین هد ف
میخواهد درافغانستان یک رژیم دست نشانده ای را بجای رژیم های ملی ومردمی که از
حاکمیت واسقالل و تمامیت ارضی وآزاد منشی حمایت بعمل می آورد بسر اقتدار آورد
وتوسط همین نوع رژیم ها مزدور ودست نشانده ای خود به تتدریج احسا سا ت ملی و
آزادی خواهی مردم را خفه واز بین ببرد وبه این شکل زمینه را برای تسلط عام وتام
وبخاطر جها نی شد ن توان وقد رت خود مساعد سا زد پس به همین لحا ظ درتالش
هژمونی جها نی اش به هر سو د ست وپا میزند.
و از سوی دیگر امریکا با اشغال دایمی افغانستان این چا نس وفرصت را نیز بد ست
می آورد که بر ثروت های عظیم ملی و مینرال های د ست نخورده زیر زمینی این
کشور بشمول نفت وگا ز دسترسی همه جا نبه پیداکند تا به غا رت و چپاول ثروت های
عظیم این کشور بپردازد .
همچنان با حضور دایمی خود چانس بزرگی دیگری راکه بدست می آورد همانا تسلط
امریکا بر بزرگترین تولید کننده تریاک جها نی میبا شد که میتواند پول هنگفتی را از
عرضه هیروین دربازار های بین المللی بد ست آورد وبویژه سیف ها وگاو صندوق
های ( )CIAووالستریت را از پول بد ست آمده فروش هیرون پروپیما نه سازد .
قرار بود که این جنگ یعنی جنگ افغانستان سال ها قبل متوقف میگردید ولی هد ف
امریکا بخاطر نیل به آنچه که در باال تذکر دادیم اشغال ا فغا نستا ن بود وبخاطر نیل به

این هدف استرتیژیک خود از ابزار های نظیر حفظ توهم حکومت داری درکابل  ،بر
سر اقتدار آوردن حکومت اجیرومزدور ودست نشانده وکاهش تتد ریجی تسلط دولت
مرکزی برفراز قلمرو کشور  ،تقلیل وکاهش مطالبات طالبان مبنی بر خروج نیروهای
بیگا نه ودعوت نمودن آنها به میهن واشتراک شا ن در دولت فا سد موجوده و تشویق
شان به زندگی تجملی و وابستگی بخود کار میگیرد .
ترومپ درنظر دارد که این طوالنی ترین جنگ را در دوران مد رن وعصر جد ید
پیوسته طوالنی سازد وستیزه جویان امریکا در آرزوی آن هستند که ازکشتار بی پایان
ونابودی وبد بختی انسان بهره مند شوند وبا گذ شت زما ن به اهداف خود نا یل آیند.
اشغال توام با کسب قدرت با بکار بردن تما م ابزارهای درد ست داشته همان چیزی
است که امپریا لیست از راه جنگ میخواهد بد ست آورد نه از راه صلح وضد خشونت
این همه هیاهوی صلح ودموکراسی وحقوق بشر وکمک های بشردوستانه شعار های پوچ
ومیتان تهی است که رسانه های اجیر ایاالت متحده امریکا بخاطر فریب جها نیا ن د ست
بکار هستند .
چند سطردرمورد نویسنده این مقا له :استیفن لند من درشیکاگوزندگی میکند با اومیتوان
از طریق این نشانی( )landmanstephen @sbcglobal .netبه تماس آمد  -کتاب
جد ید او به سردبیری ونوسینده گی خود او تحت عنوان (  )flash pointدر اکراین
وکتاب دیگر آن چگونه امریکا در صد د رسیدن هژمونی به« جنگ سوم جهانی» است
گوش فرادادن به بحث با مهما نا ن دررادیو اخبارپیشرفته بوسیله امواج رادیوی توسط او
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