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جهان اکنون در حال از سر گذراندن نخستین ماه 
از سال 2020 میالدی است. در بیست و چند روزی 
که ســال جاری را پشت سر گذاشته ایم، کارشناسان 
و تحلیلگــران افق های متفاوتــی را در مورد اتفاقات 
سال، پیشگویی می کردند، و این پیش بینی ها طیفی 
از خوشــبینی تا بد بینی را در بر می گرفت و آنهایی 
که نسبت به شرایط آتی بدبین بودند، نسخه شرایط 
جاری را برای آینده می پیچیدند و مثال می گفتند که 
اوضاع نه چندان با ثبات فعلی، طی ماه های آینده نیز 

ادامه خواهد یافت.
این پیش بینی ها و پیشــگویی ها ادامه داشــت 
تــا اینکه جنگنده های آمریکایــی بامداد جمعه 13 
دی ســردار سپهبد »قاسم ســلیمانی« به همراه 9 
همرزمــش را در فرودگاه بغداد هدف قرار دادند و به 

شهادت رساندند.
 پس از این اتفاق نیز »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، اعالم کرد که حمله مذکور به فرمان مستقیم 
او صورت گرفته اســت. »ترامپ« ضمنا، تهدید کرد 
که اگر ایران این اقدام تروریســتی را پاســخ گوید، 
52 نقطــه در ایران- از جمله اهداف »فرهنگی«- را 
مورد حمله قرار می دهد، پس از تشــییع گســترده 
پیکر ســردار، ایران پاســخ موشــکی خود را داد و 
پایگاه آمریکایی های »عین االسد« را در عراق، هدف 
موشک های نقطه زن خود قرار داد. این اتفاق که جدیت 
ایران و خیره سری آمریکا را با هم به نمایش گذاشت، 
 جهان را دچار شــوک کرد و باعث شــد کارشناسان
در بــاره همه آنچه گفتــه و پیش بینی کرده بودند را 

فراموش کنند. 
در هر حال، پیش از اینکه جهان جنایت آمریکا و 
ترامپ را تجربه بکند، برخی از یادداشت ها و مقاالتی 
که اتفاقات مهم سال 2019 و یا پیش بینی های مربوط 
به سال پیش رو را فهرست کرده بودند، چنین هستند: 
10 اتفاقی که جهان را در سال 2019 دگرگون کرد؛ 
10 موردی که دنیا را در سال 2020 دگرگون می کند؛ 
20 دروِغ بزرگ »ترامپ« در ســالی که گذشت؛ 15  

اشتباه سیاسی انگلیس در سالی که گذشت و... 
همان طور که می بینید، این فهرســت، طیفی از 
موضوعــات متفاوت و فــراوان را در بر می گیرد. اما، 
چیزی تقریباً در تمام آنها مشــترک است، فهرست 
کردن اتفاقاتی است که عمدتا، تلخ و زشت هستند.

در هر حال، پس از جســت  و جو در یادداشت ها 
و مقاالتی که در روزنامه ها و نشــریات انگلیسی  زبان  
نگاشته شده اند، متوجه شدیم که این نشریات برای 
ســال 2020 ، پیش بینی های دلگرم کننده ای نزدند 
و فقط به مواردی از پیشــرفت های تکنولوژیک اشاره 

کرده اند، که در پی می آید؛
»امید اســت چیــن بتواند راه آهــن قطار های 
سریع السیر در حد فاصل میان پکن و لندن را احداث 
کند، صنایع تولید خودروهای خودران و خودروهای 
پرنده احتماال توســعه پیدا خواهد کرد، باید امیدوار 
باشــیم که صفحه های نمایشگر بسیار باریک به بهره  
برداری و تولید انبوه برسد، امید است که سفر به فضا 
برای عموم مردم ممکن شود، احتماال کامپیوترها با 
هوش انســانی به تولید انبوه می رسند، نرم افزارهای 
ترجمــه به همه زبان های رایج، توســعه یافته و نیاز 
به مترجم احتماال به صفر می رســد، امید اســت که 
ســوخت های پاک، جایگزین سوخت های فسیلی و 

آلوده کننده بشوند و...
همان طور که  اشــاره شــد، تمام ایــن موارد به 
اصطالح امید بخش، که برای سال پیش رو ، پیش بینی 
شده اند، به حوزه »تکنولوژی« تعلق دارند. در هر حال، 
فــرض کنیم که تمام این امید ها، در ســال پیش رو 
محقق بشوند، باز روشن نیست که »این فناوری ها« 
چه کمکی به بشــر خواهد کرد و دردهای او را التیام 

خواهد داد. 
فالســفه قرن 18 میــالدی، از آنها تحت عنوان 
»دایرهًْ المعارف  نویسان« نیز یاد می شود و بیشتر در 
فرانسه حشر و نشر داشته اند، بر این طبل می کوبیدند 
که با پیشــرفت علم، »بهشت بر روی زمین« محقق 
خواهد شد. اما، همان طور که شاهدیم، این پیشگویی 
محقق نشده است. در آن زمان، روشنفکران می گفتند 
که دین منشــا جنگ هاســت و به همین خاطر و به 

دالیل دیگر، دین را باید به حاشیه برد. 

تهدیدات پوچ و توخالی، مخفی کردن هزینه ها و 
عدم پاسخگویی درباره شکست و همچنین همدستی 
با سازندگان سیاست خارجی، 18 سال است که باعث 

ادامه  جنگ ابدی در افغانستان شده است.
به تازگی، واشنگتن پست مجموعه گسترده ای از 
اســناد مربوط به جنگ طوالنی و هنوز هم ناموفق 
آمریکا در افغانســتان را منتشر کرد؛ ساموئل ماین 
و اســتفان ورتهایم به این کشمکش، لقب »جنگ 

ابدی« داده اند.
با وجود اینکه این اسناد به  اندازه اسناد و مدارک 
پنتاگون درباره ویتنام شــگفت آور نیســت، انتشار 
آنها هنوز هم نقــش مهمی در درک مردم عمومی 
از سیاســت امنیت ملی آمریکا خواهد داشــت. در 
مواقع معمولی تر، بدون یک اســتیضاح بزرگ، یک 
رژه بی پایان از حواس پرتی های ترامپ و یک حزب 
جمهوری خواه طبیعتاً غیرمسئول، کشف این مسئله 
کــه مقامات آمریکایی شــک و تردیدهایشــان در 
مــورد جنگ از بین رفته و درک آنها مبنی بر اینکه 
اســتراتژی آمریکا و حتی ممکن است باعث تغییر 

سریع استراتژی خارجی آمریکا شود.
اگر بخواهیم رو راست باشیم، مقامات آمریکایی 
بیشــتر از آنکه به مردم دروغ بگویند، آنها را گمراه 
می کنند؛ و این کار را عمدتاً با پنهان کردن شــک 
و تردیدهایشان در زیر سایه محرمانه بودن رازهای 
دولت انجام می دهند. اســناد نشان می دهد که آنها 
فهمیده بودند که دولت افغانستان فاسد و غیرقابل 
 اعتماد اســت و پاکستان قرار نبوده حمایت خود از 
طالبان را پایان ببخشــد و با این اوصاف استراتژی 
آمریکا آگاهانــه نبود بلکه متناقِض متناقض بود. با 
این حال به جای توضیح ایــن واقعیت ها به  صورت 
شفاف برای کنگره و مردم آمریکا، مقامات آمریکایی 
و فرماندهان ارتش بارها و بارها ارزیابی هایی از نحوه 
وقوع جنگ به منظور حمایت از پشتیبانی عمومی و 

تائید کنگره ارائه می دادند.
به  عنوان  مثال، ژنرال اســتنلی مک کریستال 
که آن زمان فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان بود، 
در دسامبر 2009 به کمیته کنگره گفت: »18 ماه 
آینده احتماالً تعیین کننده خواهد بود و به طورقطع 
درنهایت موفقیت را رقم خواهد زد. ما می توانیم و این 
مأموریت را انجام خواهیم داد.« جانشین وی، ژنرال 
دیوید پترائوس، یک ســال بعد، یک ارزیابی مشابه 
خوش بینانه را حتی با وجود مغایرت با ارزیابی های 

اطالعاتی آمریکا ارائه داد.
در سال 2010، ژنرال دریایی و متعاقباً وزیر دفاع، 
جیمــز ماتیس به کنگره گزارش داد که »اکنون ما 
در مســیر صحیح هستیم«. چنین شهادتی بخشی 
از الگویی جا افتاده بود. دونالد رامســفلد، وزیر دفاع 
پیشین، گزارشی خوش خیاالنه در سال 2006 تهیه 
کــرد که حاکی از »یک عالمه خبرهای خوب« بود. 

سال 2020 چگونه 
رقم خواهد خورد؟

_______________ امین االسالم تهرانی

اشاره 
در پی شرارت های مکرر آمریکا در منطقه و جهان، به نظر می رسد که در سال 

جاری میالدی، مردم جهان صلح و ثبات را تجربه نخواهند کرد. 
این در حالی است که رســانه های اصلی جهان، خصوصا روزنامه ها نشریات 
انگلیسی زبان با  اشاره پیشرفت های بشــر در حوزه تکنولوژی، تالش می کنند 

می توانند آینده امیدبخشی را برای مخاطبان خود ترسیم نمایند. 
سرویس خارجی

جهان در برابر 7 امیدواری 
و 3 جنگ احتمالی

✍ با جســت وجو در میان خیل نوشــته هایی 
که در مورد ســال 2020 و پیش بینی آن نگاشته شده 
بود و پس از تــالش برای پیدا کــردن وجوه مثبتی 
که امیدبخش باشــد، مواردی را پیدا کردیم که البته 
همه آنها منحصر به حوزه تکنولوژی بود نه بیشــتر.

✍پیشــرفت تکنولوژی بســیار جذاب است، اما 
پرســش این اســت که این تکنولوژی ها وضع عموم مردم 
جهان را بهتر و نگرانی ها را برطرف خواهد کرد؟ اگر ســال 
2020 را ادامه ســال 2019 بدانیم و آن را در همین راســتا 
مرور کنیم، خواهیــم دید که جهان در ســال پیش رو با 
 نگرانی های شــدیدی روبروســت که از جمله می توان به
 3 نقطه بحرانی اشاره کرد که ممکن است »جنگ خیز« باشد. 

آمریکایی  ژنرال های  و  ارشد  فرماند هان   ✍
ممکن اســت کمتر از مقامات غیرنظامی - قبل از 
شروع جنگ- تمایل به اســتفاده از نیروی قهریه 
داشته باشند ، ولی آنها نمی خواهند شکست بخورند 
و دوســت ندارند شکســت خفت آور را بپذیرند. با 
این حال و در نهایت، مجبور می شــوند که تسلیم 
واقعیت شوند و شکست تحقیرآمیز را قبول کنند. 

✍ حتــی اگر آمریــکا بخواهد جنگ 
ابدی را برای ســال های طوالنــی ادامه دهد، 
نمی تواند در مقابل بسیاری از نیازهای فشرده 
فدرال،  بودجه  بیاورد. کســری  دوام  داخلی، 
باعث افزایش فشار شــده و حمایت دولت از 
مردم را برای همیشــه به سمت قهقرا می برد.

اما، در عمل دیدیم که چه اتفاقی افتاد و دو جنگ 
بزرگ جهانی که بشــر سابقا آن را تجربه نکرده بود، 
توسط دولت هایی اتفاق افتاد که در راس آنها، همین 
روشــنفکران بوده اند و به گفته یک شاعر وطنی، »با 
دو جنگ نیمه راه قرن بیســت... غرب را دیگر پیامی 

تازه نیست!«
پیشــرفت علم اگرچه برکات زیادی داشته و به 
عنوان مثال، بســیاری از بیماری هــا را درمان کرد 
یا وسایل رفاه برای بســیاری فراهم آورد، اما همین 
پیشرفت، ابزار و تســلیحات کشتار جمعی را نیز به 
ارمغان آورد و دشواری های تازه ای را بر دشواری های 
بشر نیز افزود. هر چند این نکته نیز نباید از نظر دور 
بماند که بهره برداری از این امکانات، برای همه فراهم 
نیست و مردم بسیاری از کشورها از همین تکنولوژی 

مدرن محروم هستند.
اما، فــرض کنیم تمام امید هایی که روزنامه های 
انگلیســی زبان آنها را باال فهرست کرده اند، در سال 
جاری محقق شــود، این  آورده هــا چطور می توانند 
جلــوی جنگ را بگیرند؟ یا قرار اســت رفاه را برای 
کدام بیچاره ای در قلب آفریقا، یمن و... فراهم آورد؟ 
دســتیابی به این فناوری ها، قابل ستایش است، اما 
نباید در مورد کارکرد آنها برای بشر و مصلحت مردم 
جهان، غلو و افسانه پردازی کرد و آنها را شاخصه های 

مهم شکل دهنده سال جاری دانست.
آن چه که طی ســال 2020 اتفاق خواهد افتاد، 
امتداد همان تحوالتی است که طی سال های 2018 
و 2019 اتفاق افتاده است. اتفاقات سال های 2018 
و 2019 نگران کننده بودند؛ از تداوم جنگ در یمن و 
سوریه گرفته تا آشفته شدن اوضاع در عراق و لبنان؛ از 
به  بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای بین کره شمالی 
و آمریکا، تا باال گرفتن جنگ اقتصادی میان چین و 
آمریکا؛ از پافشاری انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا 
تا تقویت  نسبی جریان های راست افراطی در اروپا؛ و 
تبرئه شــدن قاتالن »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 

منتقد سعودی.
در هر حال، اگر بخواهیم نسبت به تحوالت آتی، 
نگاه علمی تری داشته باشــیم، نتایجی که به دست 
می آید، نه تنها امیدبخش نیســت، بلکه نگران کننده 
نیز هســت. برای نمونه، اجــالس اخیر آب و هوایی 
»کاپ – 25« در مادریــد، دالیل کافی برای بدبین 
بودن نسبت به آینده سیاره زمین را ارائه کرده است. 
گزارش های جهانی محیط زیست هشدار می دهد که 
بــرای محافظت از زندگی در زمین، حفاظت از آب و 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای، اقدامات بیشتری 
الزم اســت صورت گیرد. شــواهدی وجود دارد که 
نشــان می دهد اگر در این زمینه کاری انجام نشود، 

با آســیب های فاجعه آمیــز و جبران ناپذیری مواجه 
خواهیم شد.

در ســال 2020 برای اولیــن بار در طول تاریخ، 
جمعیت باالی 30 ســال در جهان، بیش از جمعیت 
کمتر از 30 ســال خواهد بــود. به دلیل دوره پُر زاد 
و ولــد پــس از جنگ جهانی دوم، بــه زودی تعداد 
میانساالنی که 65 ســالگی را آغاز می کنند، رکورد 
خواهــد زد. این نکات، از لحاظ جمعیت شــناختی، 

می تواند هشدارآمیز باشد. 
در کل، هدف ما از فهرست کردن مسائل فوق در 
اینجا، ایجاد یاس و نا امیدی نسبت به آینده نیست، 
بلکه بدین خاطر اســت که باید نسبت به آینده واقع 
بین بود و باید خود را برای مواجهه با این شــرایط، 
آماده کنیم. هر چه ســطح هوشــیاری باالتر باشد، 
امکاِن غافلگیری کم تر می شود. حال یکی از مسائلی 
که دانســتن آن، می تواند بســیار مهم باشــد، نقاط 
ملتهب و فتنه خیزی اســت که ممکن است بستری 
برای درگیری  های آینده باشد، چرا که برای در امان 

بودن، باید از قبل خطرات را شناخت. 
سه کانون بحران در سال 2020

1. دریای جنوبی چین: این دریا که در بحبوحه 
جنگ تجاری چین و آمریکا، به کانون بحران تبدیل 
شــده، یکی از نقاطی است که مستعد یک درگیری 
جدی اســت. در حال حاضر، نزاع میان چین آمریکا، 
در ســطح بگو مگوهــای زبانی و جنــگ تجاری و 
تعرفه گذاری است. ولی، به نظر می رسد که آمریکا در 
صدد ماجراجویی های بیشتری است؛ به عنوان مثال، 
کاخ سفید سال گذشته، به همراه کانادا، یک شرکت 
فنــاوری چینی را توقیف کرد و چین هم دســت به 
اقدامات متقابل زد. دریای جنوبی چین، که خطوط 
حمل ونقل حیاتی از آن می گذرند، طی سال های اخیر 
تبدیل به نقطه ای تنش زا بین چین و چندین کشور 
منطقه شده است که هر کدام جزایر و صخره های آن را 
متعلق به خود می دانند. ناو های آمریکایی هم همواره 
بــه بهانه متحدانش در این منطقه حاضر ند و بارها از 
طرف چین متهم به تجاوز و دخالت شــده  اند. از این 
رو، این منطقه مستعد تبدیل شدن به میدان جنگ 
این دو کشور است و یک کبریت می تواند، جنگ در 

منطقه آسیای شرقی را شعله ور کند.
2. اوکراین: جهان هنوز نبرد های مرزی در دریای 
»آزوف« را فراموش نکرده اســت. البته، اوکراین هم 
خیلی از آن ناخرســند نیســت؛ چرا کــه با آن، هم 
حمایت شرکای غربی به خود، در برابر تجاوز روسیه 
را جلب می کند و هم شرایط را حساس و تحریک آمیز 
جلوه می دهد تا شــرایط ضد روســی تداوم یابد. در 
هر حال، اگر در ایــن منطقه، کار باال بگیرد، ممکن 
است کشورهای کل شرق اروپا، درگیر جنگ شوند، 
به خصوص آنکه این نقطه محل برخورد روســیه با 

غرب است.

3. شــبه جزیره کره: مذاکرات هسته ای که بین 
کره شــمالی و آمریکا در سال 2018 آغاز شده بود، 
عمــاًل در 2019 بدون هیچ نتیجــه ای پایان یافت. 
کره شــمالی برای نجات مذاکرات ابتدا ضرب االجلی 
برای آمریکا تعیین کرد و از این کشــور خواســت تا 
پایان ســال 2019 پیشنهاد »واقعی« و »کارآمدی« 
ارائه دهــد )البته هیچ پیشــنهادی از طرف آمریکا 
نیامد.( پیونگ یانگ پس از آن تهدید کرد اگر آبی از 
جانب آمریکا گرم نشود »هدیه کریسمسی« را برای 
رئیس جمهور آمریکا خواهد فرستاد. اما اقدامات کره به 
این موارد خالصه نمی شود، کره شمالی در عرض یک 
هفته، دو آزمایش- به گفته خودش »بسیار مهم« و 
»موفقیت آمیز«- در سایت موشکی »سوهائی« داشت، 
سایتی که تصور می شد پس از مذاکرات تعطیل شده 
است. با توجه به پیش بینی »آنالیزهای دفاعی کره« و 
شدت گرفتن آزمایشات موشکی کره شمالی، این شبه 
جزیره هم اکنون مثل انبار باروت می ماند و می تواند 

زمینه ساز جنگی میان کره و آمریکا بشود.
پدیده ای به نام »ترامپ«

یک نکته که می تواند در هر ســه مورد باال نقش 
تعیین کننده داشــته باشــد، »عامل انســانی« یا به 
طــور خاص، در اینجا، عاملی به نام »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا است. 
»ترامپی« که با تصمیمات بی منطق و پیش بینی 

ناپذیرش می تواند تمام ســه نقطه مذکور را یک تنه 
دچار مشــکل جدی کند، به ویــژه اگر در انتخابات 
ســال آتی دوباره رأی بیــاورد -که البته اصاًل دور از 

ذهن نیست.
به هــر حال بایــد توجه کرد کــه ، یک طرِف 
همــه ماجراهــای فوق الذکــر، آمریکا قــرار دارد؛ 
زیاده خواهی های این کشــور، که حاال ترامپ کنترل 
آن را در دســت دارد، پیش بینی شرایط را با مشکل 
جدی روبرو می کند. در واقع شــاید بتوان گفت که 
کانون التهاب، قبل از هر جایی، خود کاخ ســفید و 

شخص ترامپ باشد! 

فرجام سخن 
در مجمــوع، حوزه های ســه گانه ذکر شــده، 
کانون هــای خطرناکی برای آغاز جنگ طی ســال 
جــاری و یا ســال های آتی خواهد بــود و می توانند 
قدرت هــای بزرگ را با یکدیگر درگیر کنند. عالوه بر 
این ســه کانون، نقاط ملتهب در جهان کم نیستند؛ 
برای مثال، آفریقا ممکن است شاهد حمالت گروه های 

خشن تکفیری ها باشد.
البتــه در ایــن میان، منکــر آذرخش های بعضاً 
امیدبخش هم نمی توان شد که از جمله آنها، می توان 
به تثبیــت قدرت ایران در منطقه و تقویت روابطش 
با چین و روســیه،  اشــاره کرد. این اتحــاد و ایجاد 
جبهه ای مقابل آمریکا و اروپــا، می تواند امیدبخش 
باشــد. با این تغییر موازنه که مدت هاســت در حال 
شکل گیری اســت، امید برای ساختن آرامش نسبی 
در منطقه، کمی قوت می گیرد. با کم شدن رنگ غرب 
 در منطقه )که دور از ذهن هم نیست( امید است که
 مناطق پیرامونِی غرب آســیا نیــز کم و بیش روی 
آرامش ببینند. روند تغییر را به ویژه بعد از شــهادت 
ســپهبد »قاســم ســلیمانی« و همراهانش به ویژه 
»ابومهدی المهندس«، معاون حشد الشــعبی عراق، 
می توان رهگیری کرد. مجلس عراق گام اول را برای 
اخراج نیروهای  اشــغالگر آمریکایی برداشته و دولت 
بغداد را موظف کرد که تمهیدات اخراج آمریکایی ها 
را فراهم آورد. همچنین، نیروهای مقاومت تحرک و 
انگیــزه فراوانی پیدا کرده اند تا خاک عراق را بیش از 

هر وقت دیگری، برای آمریکایی ها ناامن کنند. 
ایران نیز با حمله موشــکی بی سابقه و سریع به 
»عین االسد«، یکی از پایگاه های مهم آمریکا در عراق، 
ضربه سنگین اول را به آمریکا زد و با این کار، قدرت 
بازدارندگی خود و شــکننده بودن قدرت آمریکا در 
منطقه را عیان کرد.  از همین رو، گر چه »غرب آسیا« 
منطقه ای ملتهب محسوب می شود، ولی به نظر می رسد 
 که تحوالت مثبت و امیدبخش نیز از همین جا آغاز

 خواهد شد.

فارین پالیسی بررسی می کند

یکا افغانستان یعنی کابوس و جنگ ابدی برای آمر
ژنرال دن کی مک مک نیل از »پیشرفت چشمگیر« 
در سال 2007 صحبت کرد؛ و رئیس جمهور آمریکا، 
بــاراک اوباما و وزیر دفاع لئون پانتا، همه در ســال 
2011 و 2012 ادعــا کردند که ایاالت  متحده »از 
دوران ســخت و سرباالیی عبور کرده است«. دیوید 
پترائوس، فرمانده نظامی آمریکا در افغانستان، این 
عبارات را تائید کــرد و گفت: »ارتش آمریکا از لبه 
پرتگاه به عقب بازگشته است.« آن ها  اشتباه می کردند 
و ژنرال جان نیکسون 5 سال بعد همان عبارت »از 
سرباالیی عبور کردن« را دوباره مطرح کرد، با وجود 
اینکه وضعیت کشور به  وضوح و عیناً بدتر شده بود، 
متأسفانه لفاظی، تاریخچه ای طوالنی و تأسف بار دارد.

با وجود این، همه شــهادت های خوش بینانه از 
طــرف مقامات رده  باال، مدارک و شــواهد مبنی بر 
اینکــه تالش ایاالت متحده در افغانســتان به خوبی 
پیــش نرفته، کاماًل در معرض دید بوده اســت. در 
بسیاری از گزارش های انتقادی صادرشده توسط جان 
سوپکو، بازرس ویژه بازسازی افغانستان )SIGAR( که 
مصاحبه های آنها مبنای اسناد به  دست  آمده توسط 
واشنگتن پســت است واضح بود که اگر به بعضی از 
توصیه هایی که طرفــداران تعهد طوالنی مدت ارائه 
می دادنــد دقت کنیــد، می فهمیدید که این تالش 
حداقل یک دهه دیگر هم ادامه خواهد داشت، صدها 

میلیارد دالر هزینه خواهد داشت و باز هم ممکن است 
ناکام بماند و شکست بخورد. برای هرکسی واضح بود 
که یک قدرت بزرگ دور دســت نمی تواند در یک 
عملیات ضد شورش محلی پیروز شود، وقتی که طرف 
مقابلش می تواند با اراده خود به پناهگاه های امن در 
پاکستان عقب نشینی کند؛ و هنگامی که متحد محلی  
آمریکا )دولت افغانستان( متأسفانه فاسد و ناکارآمد 
است. این واقعیت های سخت بیش از 10 سال است 
که آشکارشده است - اما هنوز هم رهبران واشنگتن 

از هر دو حزب نتیجه گیری شفافی نکرده اند.
مطمئناً، با نزدیک به دو دهه تالش و نزدیک به 
یک تریلیون دالر هزینه، نتایجی به دســت می آید. 
اقتصاد افغانستان رشد کرده است، سطح تحصیالت 
و امید به زندگی باال رفته است، حقوق زنان پیشرفت 
یافته است و افغان ها با برگزاری انتخابات یک تجربه 
)نامساعد( به دســت آورده اند؛ اما ده ها هزار افغانی 
کشته  شده اند )به همراه حدود 2300 سرباز آمریکا( 
و ایاالت متحده حتی نزدیک به یک  راه حل سیاسی 
پایدار از آن چیزی نیست که هنگام سرنگونی طالبان 
بوده است. به طور فزاینده ای روشن است که سرنوشت 
افغانستان توسط خود مردم افغانستان تعیین می شود 

و نه توسط یک قدرت خارجی از آن  سوی جهان.
اشتباه نکنید: جنگ طوالنی در افغانستان ممکن 
است به اندازه تصمیمی مثل حمله به عراق فاجعه بار 
نباشــد، اما هنوز هم یک شکســت حماسی است؛ 
بنابراین ســؤال اصلی این است که: چرا امنیت ملی 
بزرگ، کارشناسی و با بودجه خوب ایاالت متحده در 
این تالش بی ثمر ماند؟ چرا تعداد اندکی از اعضای آن 
نهاد آنچه را که چهره آنها را خیره می کند تشخیص 
داده و شروع به صحبت در مورد آن می کنند؟ با توجه 

به آنچه خودی ها می دانستند، چرا جنگ ادامه یافت؟
یکی از دالیــل بارز آن، موقعیت اســتراتژیک 
مطلوب ایاالت متحده اســت که ثروت عظیمی را با 
انزوای جغرافیایی ترکیب می کند. حتی یک باتالق 
گران قیمت مانند جنگ در افغانستان می تواند با یک 
اقتصاد 19 تریلیون دالری پایدار شود و وقتی دشمن 
راهی برای صدمه زدن به آمریکایی ها به طور کالن در 

خانه نداشته باشد. )اهداف طالبان کاماًل محلی است 
و آنها حتی سعی نکرده اند به خود کشور آمریکا حمله 
کنند، اگرچه مردی کــه آنها به او پناه داده بودند، 
اسامه بن الدن، این کار را در سال 2001 انجام داد(.

دومیــن دلیــل؛ رهبران ارشــد نظامی ممکن 
اســت کمتر از مقامات غیرنظامی - قبل از شــروع 
جنگ، تمایل به اســتفاده از نیروی قهریه داشــته 
باشــند - ولی آنها دوست ندارند شکست بخورند و 
دوســت ندارند بپذیرند که نمی توانند مأموریتی را 
که به آنها سپرده شــده است، انجام بدهند. عالوه بر 
این، پنتاگــون به اقدامات قانونی دیگری که هزینه 
»عملیات احتمالی خارج از کشور« را تأمین می کند 
عالقه دارد، زیرا این لوایح مشــمول همان مداخله 
خــط به خط کنگره به عنوان بودجه عادی پنتاگون 

نیستند. درواقع، بودجه های تکمیلی مورد استفاده 
برای تأمین بودجه این عملیات، چک های بزرگ و 
قابل تعویض هســتند که پنتاگــون می تواند به هر 
صورت که می خواهد از آن  اســتفاده کند، به شرط 
آنکه بتواند پول را به فعالیت های خارج از کشور خود 
مرتبط سازد )که انجام آن بسیار آسان است(. البته 

که هیچ بروکراســی گسترده ای نمی خواهد چیزی 
شبیه به این را بپردازد.

مدافعان مأموریت افغانستان همچنین در ثبت نام 
یا مشارکت دیگران در پشتیبانی از این کارزار مهارت 
داشته اند. فرماندهان آمریکا از اندیشکده های برجسته 
و دانشــگاهیان دعوت کردند تا به عنوان مشــاوران 
 VIP غیررسمی مشغول به کار شوند و به آنها تورهای
در منطقه اعطا کردند. هیچ چیز بیشتر از این باور که 
مقامات قدرتمند به آنها گوش فرا می دهند، اهداف و 
عالقه مندی های یک متخصص را تضعیف نمی کند 
و بیشــتر این مشاوران به دلیل ادامه جنگ سال ها 

بعد از آن به عنوان حامیان برجسته باقی  مانده اند.
برخی از گروه های حقوق بشری نیز سریعاً از این 
مأموریت دفاع کردند و ادعا کردند که خروج از کارزار، 
منافع حاصل از حقوق زنان، آموزش و توسعه اقتصادی 
را بــه خطر می اندازد. هنگامی کــه همه  چیز دیگر 
شکست خورد، مدافعان استدالل »هزینه تلف شده« 
را نادیده گرفتند: ایاالت  متحده باید در افغانســتان 
بماند تا اطمینان حاصل کند که فداکاری های گذشته 
بیهوده نبوده و »از سرمایه گذاری ]قبلی[ ما محافظت 
بکند.« هرکســی که توصیه به دیدن انحطاط کرد، 
اتهام »نرم« بودن و حمایت ناکافی از »سربازان« را 
به همراه داشت و برچسب هایی از این  دست می تواند 
بوسه مرگ بر روی یک سیاست حرفه ای که مشتاق 

پیروزی است بزند.
 به همــان اندازه که مطلب بند قبلی مهم بود، 

تکیه  بر همان فنوني که تأسیس سیاست خارجي از 
آن براي توجیه نقش گســترده آمریکا براي سال ها 

استفاده کرده است نیز مهم است:
مرحله 1: تهدیــد را وارد کنید. آمریکا در ابتدا 
بــرای ایجاد اختــالل در القاعده و تصرف اســامه 
بن الدن به افغانســتان حمله کــرد. به نظر من این 
پاســخ کاماًل مناســب بود، اما بن الدن اکنون مرده 
اســت و خود القاعــده رو به رشــد، جهش یافته و 
به بســیاری از مناطق دیگر مهاجرت کرده اســت. 
تروریســم در برخــی مناطق غیردولتــی یا بحث  
برانگیز یک مشــکل جدی اســت، امــا هیچ کجا 
 حتــی نزدیک به یک تهدید برای آمریکا نیســت. 
)درواقع، به همان میزان که تروریسم به آمریکایی ها 
صدمه می زند، تروریســت های داخلی از گروه های 

مختلف راست گرایانه صدمه می زنند!(
با این  وجود، هنگامی که اوباما در سال 2009 و 
رئیس  جمهور ایاالت  متحده دونالد ترامپ در سال 
2017 نیروهای آمریکایی دیگری را به افغانســتان 
فرســتادند، آنها گفتند که آنهــا برای جلوگیری از 
تبدیل شــدن به »پناهگاه امن« برای تروریست ها، 
این کار را انجام می دهند. این یک اســتدالل جعلی 
بود و امروزه هنوز هم جعلی اســت، زیرا این تهدید 
بــه آن اندازه بزرگ نیســت و ضد آمریکا نیســت. 
تروریســت هایی که وجود دارند، مکان های بهتری 
برای فعالیت دارند. همان طور که جک گلدســمیت 
تصریــح کرده اســت، سیاســتمداران همچنان به 
پرداخــت پول های هنگفت می پردازند و در ترس از 
لولوخورخوره ای به اسم تروریسم زندگی می کنند، 
زیرا آنها از عواقب سیاسی عدم پیشگیری از هرگونه 
خطر احتمالی می ترســند و نگران هستند که یک 
حمله جزئی به دنبال خــروج ایاالت متحده از نظر 

سیاسی برایشان در دنیای سیاست کشنده باشد.
مرحلــه 2: مخفی کــردن هزینه هــا. اگرچه 
آمریکایی ها می خواهند از افغانســتان خارج شوند، 
اما هیچ اعتــراض مردمی ای وجود ندارد که ممکن 
است سیاستمداران را مجبور به تجدیدنظر کند. این 
واقعیت به این دلیل است که هزینه های جنگ تا حد 
زیادی از آگاهی عمومی پنهان شده است. تعداد کمی 
از آمریکایی ها دقیقاً می دانند که کشورشان در آنجا 
چقدر خرج می کند تا حدودی به این دلیل است که 
دولت ایاالت متحده این جنگ ها را با وام گرفتن پول 

به جای افزایش مالیات اداره می کند.
تعــداد معــدود آمریکایی دقیقــاً می دانند که 

کشورشان در افغانستان چقدر خرج می کند.
مرحله 3: هیچ کس را پاسخگو نکنید! جنگیدن 
در افغانســتان از ســال 2002 تاکنــون بیــش از 
ده ها فرمانده داشــته اســت. این افراد دارای برخی 
ویژگی های مشــترک هستند: هیچ کس به پیروزی 
نرســید و اکثرشان کارشناســان محترم در جامعه 

سیاســت خارجی امروز هســتند. عــالوه  بر این، 
تالش بــرای »ملت ســازی« و توســعه اقتصادی 
و کالهبــرداری  ضایعــات،  بــا  افغانســتان   در 

 سوءمدیریت همراه بود.
 با این حال همان طور که سوپکو در سال 2015 
به خبرنگاران گفت، »هیچ کس در دولت ما پاسخگو 
نیســت چون هیچ کس دستمزدی را از دست نداده 
است و هیچ کس ارتقای شغلی را از دست نداده است. 

این یک مشکل است.«
 عالوه  بر پول هدر رفته و جان از دســت  رفته، 
جنگ در افغانستان نیز یک حواس پرتی عظیم بوده 
است. دولت جورج دبلیو بوش، اوباما و اکنون دولت 
ترامپ ساعت های زیادی را صرف تالش کرد تا بفهمد 
در مورد کشور فقیر و محاصره  شده در آسیای میانه 
چه کاری باید انجام دهد، موضوعی که رهبران آمریکا 

هرگز آن را به عنوان یک عالقه حیاتی نمی دیدند.
استراتژیست های ایاالت  متحده درست چند سال 
بعد از تماشای ورشکستگی اتحاد جماهیر شوروی 
سابق که در آنجا بسیار خوشحال بودند در نسخه خود 
از باتالق افغانستان قرار گرفتند. در همین حال، چین 
به  سرعت در حال رشد است و زیرساخت های کالس 
جهانی را در خانه می ســازد و در چند فناوری مهم 
از ایاالت  متحده پیش می افتد. ممکن است ارتباط 
مستقیمی بین جنگ افغانستان و سایر شکست های 
سیاســت آمریکا وجود نداشته باشد، اما هیچ یک از 

این ها کاماًل نامربوط نیستند.
عالوه  بــر این، حتی اگر آمریــکا بتواند جنگ 
ابدی را برای سال های طوالنی ادامه دهد، بسیاری 
از نیازهای فشــرده در آمریکا وجود دارد، کســری 
فــدرال باعث افزایش فشــار و حمایــت عمومی از 
مردم برای همیشــه به ســمت قهقرا می رود. اگر 
ماندن طوالنی تر در افغانستان نتیجه نهایی را تغییر 
نمی دهد، چرا پافشــاری می کنند؟ ســرانجام، یک 
شکست سیستماتیک از این  دست عواقب سیاسی 
داخلــی دارد. ترامــپ در مورد سیاســت خارجی 
عمدتاً یک نادان اســت و حمالت وی به اف بی آی، 
 سازمان های اطالعاتی و سایر نهادهای دولتی بسیار 
نگران کننــده اســت. وی در ســال 2016 گفــت 
کــه سیاســت خارجــی آمریــکا »یــک فاجعه 
کامــل و کامــل« اســت و او ناکامی هــای مکرر 
بــرای خودی ها را بــا »رزومه هــای کامل« مقصر 
 دانســت و ادعا کرد که آنها مســئولیت پذیر و قابل  

پیگیری نیستند. درصورتی که سیاست خارجی ما در 
طی 25 سال گذشته عملکرد مثبتی داشته باشد )با 
اجرای اهداف محدودتر، واقع بینانه تر و کوتاه مدت در 
افغانستان، ازجمله موارد دیگر(، حمالت ترامپ همان 
احتمال ابتکاری را نخواهد داشت. در واقع، او حتی 

ممکن است دیگر رئیس جمهور نباشد.
منبع: بصیرت


