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سقوط اال ل دسقت لاانان در  51اوت  2025شقکست سیاسی و ایدئطاطژیکی
لزرگی لرای امپراتطری آمریکا اسقت .لااگردهای پر از اارانان سفارت آمریکا ا آنها
را ل فرودگاه اال میلردند ،ل شقک شگفتانگیزی یادآور صحن های سایگطن – ا
امروز شقرر هط شقی مین خطانده میشطد  -در آوری  5791لطد .سرعت تصرف اشطر
لق دسقققت نیروهقای لاانان حیرتانگیز لطد .تیزلینی راهنردیشقققان نیز قال تطج .
حمل ی یکهفت ای لا پیروزی در اال پایان یافت .ارتش  000هزار نفری افغانسققتان
متلاشققی شققد .لسققیاری از جنگیدن خطدداری اردند .ل واقع ،هزاران نفر از آنها ل
لاانان پیطسقتند و لاانان للافاصقل خطاسقتار تسلیم لیقیدوشر دوات دستنشانده
شقد .اشرف غنی ،رئیسجمرطر محنطب رسان های آمریکا ،از اشطر گریخت و ل عمان
پناه لرد .اانطن لار دیگر پرچم امارت اسقلامی لر فراز ارگ ریاست جمرطری لرافراشت
شققده اسققت .از جراتی ،نزدیکترین مطرد مشققال سققایگطن نیسققت ،للک سققطدانِ قرن
نطزدهم در هنگامی است ا نیروهای مردی وارد خارلطم شدند و ژنرال گطردون را ل
قت رسققاندند .ویلیام مطریس پیروزی مردی را ل عنطان شققکسققت امپراتطری لریتانیا
سقتطد .لا این حال ،اگرچ شقطرشقیان سقطدانی تمامی یک پادگان را ل قت رساندند،
اال لا خطنریزی اندای ل دسقققت لاانان افتاد .لاانان حتی تلاشقققی لرای تسقققخیر
سفارت آمریکا نکرد ،چ لرسد ل هدف قراردادن اارانان آمریکایی.
لدین ترتیب ،لیسقتمین سققااگرد «جنگ علی ترور» لا شققکسققت پیشلینیپذیر و
پیشلینیشقققدهی ایقااقات متحده ،ناتط و دیگر گروههای درگیر ،پایان یافت .من لی
سالهای لطاانی منتود سرسخت لاانان لطدهام ،لا این حال نمیتطان دستاوردهایشان
را انکار ارد .در دورهای ا ایااات متحده اشطرهای عرلی را یکی پس از دیگری ویران
ارد ،هیچگطن مواومتی ا لتطاند لا اشقغااگران رویارویی اند هرگز پدیدار نشد .شاید
این شقکسقت نو ع فی لاشقد .از همین رو ،سقیاستمداران اروپایی ل گل و شکایت
دسقت میزنند .آنها لیچطنوچرا پشقتینان ایااات متحده در افغانستان لطدند و آنها
هم تحویر شدهاند – و لیش از هم انگلستان.
لایدن چارهای نداشقققت .ایااات متحده اعلام ارده لطد ا در سقققپتامنر  2025از
افغانستان خارج میشطد لدون تحوق هیچ یک از اهداف «آزادیخطاهان »اش :آزادی و
دمطاراسی ،حوطق لرالر لرای زنان ،و نالطدی لاانان .گرچ ممکن است شکست نظامی
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نخطرده لاشقد ،اما اشقکهایی ا اینرالهای عصقنانی میریزند ،مؤید گسترهی عمیق
این شققکسققت اسققت .ااثر آنها  -مث فردریک ااگان در نیطیطرک تایمز و گیدیطن
راچمن در فایننشقال تایمز ،معتودند ا عوبنشینی لاید دیرتر انجام میشد تا لتطان
لاانان را پس رانْد .اما لایدن صققرفاً روند صققلحی را تصققطیب ارد آغازشققده ل دسققت
ترامپ لا پشققتینانی پنتاگطن ا مصققادف لطد لا نی ل تطافق در فطری ی  2020در
حضطر ایااات متحده ،لاانان ،هند ،چین و پااستان .دستگاه امنیتی آمریکا میدانست
ا حمل شققکسققت خطرده اسققت :هرقدر هم آنجا میماندند نمیتطانسققتند لاانان را
شکست دهند .این تصطر ا خروج شتابزدهی لایدن لاعث توطیت جنگجطیان لاانان
شده یاوه است.
واقعیت این اسقت ا ایااات متحده لا گذشقت لیست سال نتطانست چیزی لسازد
ا لا تکی لر آن مأمطریت خطد را تمدید اند .من و ی سنز نطرانی را همیش تاریکی
احال ارده لطد و ساانان آن من و نمیتطانستند عمق آن را درک انند .در یکی از
فویرترین اشققطرهای جران ،سققااان میلیاردها داار خرج ترطی ی م نطع پادگانهایی
میشقد ا مح اسقتورار سرلازان و افسران آمریکایی لطد ،در حاای ا غذا و پطشاک
ل لطر مرتب از پایگاههای ق ر و عرلسقتان سقعطدی و اطیت ل آنجا میرسید .نناید
تعجب ارد ا زاغ ی لزرگی در حطم ی اال پدیدار شقد ،چراا فورا جمع میشدند
تا سقق های زلاا را جسققتوجط انند .دسققتمزد امی ا ل سققرویسهای امنیتی
افغانسقتان پرداخت میشد نمیتطانست قانعشان اند ا علی همطلنان خطد لجنگند.
در ارتشقی ا لی دو ده ی گذشقت ساخت شده لطد از همان التدا لرفداران لاانان
نفطذ ارده لطدنقد و اسقققتفقاده از تجریزات نظامی مدرن را ل رایگان آمطختند و لرای
مواومت افغانستان جاسطسی اردند.
این واقعیت شقطرلختان ی «مداخل ی لشردوستان » لطد .از دستاوردهایش هم لاید
یاد ارد :اشقطر شقاهد افزایش چشقمگیر صقادرات لطده اسقت .در سالهای حاامیت
لقاانقان ،تطایقد تریقاک ل دقت تحت نظارت لطد .از زمان حمل ی ایااات متحده تطاید
تریاک ل شدت افزایش یافت و امروز  70درصد لازار جرانی هرویین را تشکی میدهد
– چ لسقققا حداق تا اندازهای لتطان این درگیری لطاانی را یک جنگ تریاک جدید
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تلوی ارد .هزاران میلیارد سققطد ل دسققت آورده و لین لخشهای افغان ا در خدمت
اشققغالگران لطدند توسقیم شققد .مأمطران غرلی پطلهای هنگفتی دریافت اردند تا این
تجارت انجام شققطد .از هر ده جطان افغانسققتانی یک نفر اانطن معتاد ل تریاک اسققت.
آمار مرلط ل اعتیاد نیروهای ناتط در دسترس نیست.
درلارهی وضقعیت زنان ،چندان چیزی تغییر نکرده است .خارج از من و ی سنزِ
سققمنزده چندان پیشققرفت اجتماعی در لین ننطده اسققت .یکی از فمینیسققتهای
لرجسقت ی اشقطر در تنعید اظرار داشت ا زنان افغان س دشمن دارند :اشغالگران
غرلی ،لاانان و ائتلاف شققمال .گفت لا خروج ایااات متحده ،آنها دو دشققمن خطاهند
داشققت( .در زمان نگارش این مواا  ،شققاید لتطان آن را ل یک دشققمن تغییر داد ،زیرا
پیشقرویهای لاانان در شقمال پیش از تصرف اال  ،جناحهای اصلی ائتلاف را از لین
لرد) .ل رغم درخطاستهای مکرر روزنام نگاران و فعااان اارزارها ،هیچگطن آمار مطثوی
درلارهی صقنعت اار جنسقی ا لرای خدمترسانی ل ارتشهای اشغااگر رشد ارده،
منتشقر نشقده است .همچنین آمار معتنری از تجاوز نداریم -اگرچ سرلازان آمریکایی
لارها از خشقطنت جنسقی علی «مظنطنان ل تروریسم» استفاده اردند ،ل غیرنظامیان
افغان تجاوز اردند و ل اطدکآزاری از سطی شن نظامیان متحد خطد چراغ سنز نشان
دادند .در لطل جنگ داخلی یطگسقلاوی ،فحشا رشد ارد و این من و ل مراز قاچاق
جنسقی تندی شد .مشارات سازمان مل در این تجارت سطدآور ل خطلی مستند شده
است .درلارهی افغانستان هنطز اللاعات تفصیلی نداریم.
از سال  ،2005لیش از  991هزار سرلاز آمریکایی در افغانستان جنگیدهاند .از این
تعداد 2،،،2 ،نفر ل همراه توریناً  ،000پیمانکار آمریکایی اشققت شققدند .ل گفت ی
وزارت دفقاع ،حدود  20،127نفر در عملیات زخمی شقققدند .محاسقققن ی آمار تلفات
افغانها دشقطار اسقت ،زیرا «مرگ دشقمنان» ا شام غیرنظامیان هم است محاسن
نمیشققطد .اارل اانتا از لرح لدی های دفاعی لرآورد ارد ا حداق  ،200تا ،.100
غیرنظقامی هم مسقققتویم ل عنطان تلفات لمناران هطایی و همغیرمسقققتویم در لحران
انسقانی ناشی از آن تا اواسط ژانطی ی  2002در نتیج ی حمل ی ایااات متحده اشت
شقدند .لراساس گزارش آسطشیتدپرس ،تا سال  ،2025در مجمطع  ،9،2،1غیرنظامی
لق دای اشقققغال جان خطد را از دسقققت دادهاند .فعااان حوطق مدنی افغان رقم الی
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لیشققتری را اعلام و تأاید اردند ا 500هزار افغان (ا لسققیاریشققان غیرنظامیاند)
اشت و س لرالر این تعداد زخمی شدهاند.
در سقال  ،2057واشقنگتن پست یک گزارش داخلی دوهزار صفح ای ل سفارش
دوات فدرال آمریکا منتشققر ارد تا لطاانیترین جنگ این دوات را ل تفصققی شققرح
دهد« :اوراق افغانسققتان» .این گزارش لراسققاس سققلسققل مصققاحن هایی لا ژنرالهای
(لازنشقست و یا در حال خدمت) آمریکایی ،مشاوران سیاسی ،دیپلماتها ،امدادگران و
غیره لطد .سرجمع ،ارزیالی آنها منفی لطد .ژنرال داگلاس اطت« ،تزار جنگ افغانستان»
در زمقان لطش و اولاما ،اعتراف ارد ا «ما از افغانسقققتان درک جامعی نداشقققتیم –
نمیدانسقققتیم چ اار میانیم ...لدون این ا مردم آمریکا حجم این خرابااری را
لدانند ».یکی دیگر از شقاهدان ،جفری ایگرز ،لازنشست ی نیروی دریایی و اارمند ااخ
سفید تحت رهنری لطش و اولاما ،لر هدررفتن گستردهی منالع تأاید ارد« :ما چ قدر
از این اار یک تریلیطن دااری درآوردیم؟ آیا یک تریلیطن داار میارزید؟ ...لعد از اشن
اسققام لناادن ،گفتم ا احتماااً اسققام در قنر ل ریش ما میخندد ا چ قدر لرای
افغانستان هزین اردهایم ».او میتطانست اضاف اند« :و تازه لاختیم».
دشقمن چ اسقی لطد؟ لاانان ،پااسقتان ،هم ی افغانها؟ یک سقرلاز پرسالو ی
آمریکایی المینان داشقت ا حداق یکسطم پلیس افغانستان معتاد ل مطاد مخدر و
لسقققیقاری دیگر هم لرفدار لاانان لطدند .همچنان ا یکی از فرماندهان سقققرلازان
امریکایی در  2059شقرادت داد ،این مشک لزرگی لرای سرلازان آمریکایی لطد« :آنان
تصقطر اردند قرار است من نوش ای ل شان لدهم ا نشان دهد آدمخطبها و آدملدها
اجقا زندگی میانند ...چند لار لا آنها گفتوگط اردم تا لفرمند من چنین اللاعاتی
ندارم .در التدا ،فوط مدام میپرسیدند« :آدملدها چ اسانیاند و اجا هستند؟»
دونااد رامسقققفلد همین احسقققاس را پیشتر در سقققال  2000الراز ارد .نطشقققت:
«نمیدانم در افغانستان یا عراق چ اسانی دشمن هستند»« .هم ی اللاعات سیاسی
و نظامی جامع را میخطاندم و گطیا خیلی چیزها را میدانیم ،اما ل واقع ،اگر لخطاهید
ل اتکای آن ااری انید ،متطج میشقققطید ا چیزی ا قال اجرا لاشقققد در دسقققت
نداریم .ما ل لرز وحشقتناای از آدمها شقناخت امی داشقتیم ».ناتطانی در تشخیص
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دوست و دشمن یک مسئل ی منرم است  -ن فوط در س ح «اشمیتی» ،للک ل لطر
عملی .پس از حمل لا مطاد انفجاری در لازار شلطغ شرر اگر نتطانید تفاوت لین متحد و
معاند را تشقخیص دهید ،واانش شما حمل ل هم خطاهد لطد و لدین ترتیب در این
راه دشمنان لیشتری ایجاد میانید.
سقرهنگ اریستطفر الندا ،مشاور س ژنرال در حال خدمت ،ل مشک دیگری در
مأمطریت ایااات متحده اشققاره ارد .گفت ا فسققاد از همان آغاز لیداد میارد .دوات
ارزای «گروهی لا سققازماندهی درونی لطد ا ل دزدسققاااری لدل شققد ».این مسققأا
اسقترات ی پس از سال  2002را لرای ایجاد دواتی ا پس از خروج امریکا لتطاند دوام
آورد ،تضقعیف ارد« .فسقاد اطچک مانند سرلان پطست است ،راههایی لرای موالل لا
آن وجطد دارد و احتماااً خطب خطاهید شد .فساد در وزارتخان ها ،در س ح لاااتر ،مانند
سققرلان رودهی لزرگ اسققت .لدتر اسققت ،اما اگر ل مطقع جلطی آن را لگیرید ،احتماااً
خطب میشقطید .اما دزدسقاااری شقنی سقرلان مغز اسقت .مرگ ق عی است ».اانت ،
دوات پااسقتان  -جایی ا دزدسقاااری در تمامی سق طح حک شقده است  -چندین
ده اسققت ا دوام یافت  .اما در افغانسققتان ا ارتش اشققغااگر رهنر ملتسققازی لطد و
دوات مرازی حمایت مردمی چندانی نداشت ،اارها آن قدر ساده ننطد.
درلقارهی گزارشهای جعلی ا لاانان از پا درآمد و هرگز دولاره ظاهر نشقققدند
چق ؟ یکی از موامات ارشقققد شقققطرای امنیت ملی درلارهی دروغهایی ا همکارانش
منتشقققر اردهاند عنطان ارد« :این تطضقققیحاتشقققان لطد .ل عنطان مثال ،آیا حملات
[لاانان] لدتر میشقققطد؟ علتش این اسقققت ا اهداف لیشقققتری وجطد دارد ا آماج
حمل شقان شقطد ،لنالراین حملات لیشقتر شقاخص مناسنی لرای نشان دادن لیثناتی
نیست ».سپس ،س ماه لعد ،وقتی حملات لازهم لدتر میشد ،میگفتند «چطن لاانان
مسقتأصق شده و در واقع شاخصی است ا نشان میدهد داریم پیروز میشطیم» ...و
دو ده این وضققعیت ادام یافت ،تا هم ی افراد درگیر خطب ل نظر لرسققند و ل نظر
لرسققد ا نیروها و منالع نظامی چنان مؤثر اسققت ا ننطد آنها لاعث ویرانی اشققطر
خطاهد شد».
هم اینرا لرای وزرای دارایی و دفاع اشقطرهای اروپایی ناتط اسرار آشکاری لطد .در
ااتنر  ،205،مقایکق فقااطن ،وزیر دفاع لریتانیا اعتراف ارد ا «اشقققتناهات نظامی
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صقطرت گرفت ،اشتناهاتی ا در آن زمان سیاستمداران مرتکب شدند و این ل  50تا
 50سال قن لرمیگردد ...ما قصد نداریم نیروهای جنگی را ل افغانستان لازگردانیم».
چرار سقال لعد ،ترزا می ،نخسقتوزیر وقت انگلستان ،نیروهای انگلیسی را لار دیگر ل
افغانسقتان اعزام ارد و لرای امک ل موالل لا وضقعیت امنیتی شقکنندهی این اشطر
جنگندههایش را دولرالر ارد .در حال حاضر رسان های لریتانیایی صدای وزارت خارج
را لازتاب میدهند و از لایدن ل دای اقدام اشتناه در زمان نامناسب انتواد میانند ،و
سقققر نیک اارتر ،فرمانده نیروهای مسقققلح انگلیس ،اظرار میاند ا شقققاید حمل ی
جدیدی ضروری لاشد .پشتینانان حزب محافظ اار ،اسانی ا حسرت دوران استعمار
را میخطرند ،قلمل مزدهای روزنام نگار ،و نمایندگان مجلس صف اشیدهاند تا خطاهان
حضطر دائمی انگلستان در این اشطر جنگزده شطند.
شقگفتآور است ا ل نظر میرسد ژنرال اارتر و نزدیکانش هیچ ادام لر مویاس
لحرانی ا ماشققین جنگی ایااات متحده لا آن رولرو شققده و در «اوراق افغانسققتان»
م رح شقده اذعان نمیانند .در حاای ا لرنام ریزان نظامی آمریکایی ل آرامی چشم
ل واقعیت گشقطدهاند ،همتایان انگلیسقیشققان هنطز ل تصققطیری تخیلی از افغانسقتان
چسقنیدهاند .لرخی میگطیند ا خروج از افغانسققتان امنیت اروپا را ل خ ر میاندازد،
چطن لار دیگر ااواعده در امارت اسقلامی جمع میشقطند .اما این پیشلینیها لیاساس
اسقت .ایااات متحده و لریتانیا سالها لرای تسلیح و امک ل ااواعده در سطری هزین
اردهاند ،همانلطر ا در لطسقنی و اینی .چنین ترس و وحشتی فوط در لاتلاق جر
میتطاند دسقت و پا لزند .دستام ل نظر نمیرسد مردم انگلستان راه گذشت را ادام
دهند .تاریخ گاهی حوایق منرم یک اشطر را لا نشاندادن واقعیتهای عریان یا افشای
نخنگقان حقاام نشقققان میدهد .خروج انطنی ل احتمال زیاد یکی از این احظ های
تاریخی اسقققت .لریتانیاییها ،ا تاانطن لا جنگ علی ترور مخااف لطدند ،میتطانند لا
فتطحات نظامی آینده سختتر مخاافت انند.
آینده متضمن چ چیزی است؟ ایااات متحده ،لا تکرار ااگطی عراق و سطری  ،اعلام
ارده اسققت ا یک واحد وی هی نظامی دائمی لا  2100نیروی نظامی در پایگاه اطیت
مستور میشطد ا در صطرت ازوم آمادهی پرواز ل افغانستان و لمناران و اشتار است.

شکست در افغانستان

در همین حال ،یک هیئت عاایرتن ی لاانان در ژوئی ی گذشت از چین دیدار اردند
و متعرد شدند ا دیگر هرگز از اشطرشان ل عنطان سکطی پرش لرای حمل ل دیگر
اشقطرها اسقتفاده نمیشطد .مذااراتی صمیمی لا وزیر امطر خارج ی چین انجام شده
ا  ،گفت میشقطد ،شقام روالط تجاری و اقتصادی هم شده است .این اجلاس یادآور
جلسقققات مشقققال مجاهدین افغان و رهنران غرلی در ده ی  5720اسقققت :آنها لا
اناسهای وهالی خطد و سقنت ریشهای للندشان در پسزمین ی تماشایی ااخ سفید
یا خیالان مح اسقتورار نخسقتوزیری انگلستان ظاهر شدند .اما امروز ،لا عوبنشینی
ناتط ،لازیگران اصققلی چین و روسققی و ایران و پااسققتان (ا لدون شققک امکهای
اسققترات یکی ل لاانان ارائ ارده و این لرایش یک پیروزی لزرگ سققیاسققی-نظامی
اسقت) هسقتند .لرخلاف ایااات متحده و متحدانش پس از خروج شطروی ،هیچ یک از
آآنها خطاهان یک جنگ داخلی جدید نیسققتند .روالط نزدیک چین لا ترران و مسققکط
میتطاند این اشقطر را قادر سقازد تا لا اسقتفاده از نفطذ مداوم روسقی در شمال ،لرای
شرروندان این اشطر زخمخطرده تلاش اند.
تأاید لسقیار لر میانگین سقنی در افغانستان شده است 52 :سال در جمعیتی ،0
میلیطن نفری .این لق خطدی خطد معنقایی نقدارد .اما این امید وجطد دارد ا جطانان
افغقان پس از این درگیری چر سقققاا لرای زندگی لرتر تلاش انند .لرای زنان افغان
این منارزه ل هیچوج پایان نمییالد ،واط آنا تنرا یک دشمن لاقی لماند .در لریتانیا
و جقاهقای دیگر ،همق ی اسقققانی ا میخطاهند لجنگند لاید تمراز خطد را لر روی
پناهندگانی لگذارند ا ل زودی درب ناتط را خطاهند اطلید .پناهندگی حداق چیزی
است ا غرب ل این مردم لدهکار است :غرامتی ناچیز لرای یک جنگ غیرضروری.
منبع اصلی :نیولفت ریویو 61 ،اوت 0206
بخوانیدTariq Ali, ‘Mirage of the Good War’, NLR 50. :

8

