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  م١٠/٠٢/٢٠٠٩                               ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

   افغانستانموانع برای اوبامه در راه سياسِت
  سفر نمايندۀ خاص امريکا، هولبروک در منطقه

  
مصارف بيشتر و از همه اولتر به به رئيس جمهور اوبامه و رهبران نظامی نظر موافق دارند که جنگ در افغانستان 

  .دادن پايگاه قرغستان عمليات ها را به مشکل دچار خواهد کردتهديد از دست. دقوای زياد تر نظامی ضرورت دار
  
   فبروری٩واشنگتن ، . ِا. ب

او از اين لحاظ . رئيس جمهور اوبامه قصد دارد سياست امريکا در افغانستان را به يک جهت جديد سوق دهد
را بروز دوشنبه جهت يک سفر  رد و اوشخصيت مهم دپلوماسی، ريشارد هولبروک را دوباره به وزارت خارجه آو

 هولبروک بايد به حيث نمايندۀ خاص بين واشنگتن و کشور های منطقه نقش .معلوماتی به پاکستان و افغانستان فرستاد
اوبامه در مبارزات انتخاباتی متواتر اظهار داشته است که عراق يک ميدان فرعيست و نبرد در . وساطت را بازی کند

در آنجا به   از اين لحاظ او در نظر دارد قوای مستقر نظامی امريکا را . افغانستان صورت می گيردبرابر ترور در
کشور آسيای مرکزی، رئيس جمهور اين هدف به مشکل دچار خواهد شد اگر .  هزار نفر دوچند افزايش دهد٦٠

 در نزديکی مرکز را ه نظامی مناساز پايگابا امريکا در استفاده   فسخ قراداد قرغستان، گفتار خويش را مبنی بر
  .بخشد، تحقق کشورش بيشکيک 

  

  راه خشکه زير آتش
ً  هويت امريکانی ، فراسوی و اسپانوی دارند ا مستقر ١٠٠٠ پايگاه مناس در حال ، دربه اساس بيان نفر که اکثرا

گرفتن مواد سوخت طيارات ی مناس مهمترين پالتفورم تراسپورت فضائی به افغانستان، عالوه بر ئ بندر هوا.هسستند
م برای ٢٠٠٥از اين بندر هوائی در سال . جنگی و غير آن در فضا و همچنان برای تخليۀ مجروحين، می باشد

 ١٥قرار اظهارات پنتاگون ماهانه تقريباً  .  استفاده به عمل آمد نيزرسانيدن کمک به آسيب ديدگان زلزله در پاکستان
در صورتيکه رو به ازدياد خواهد رفت بدون شک حمل ونقل از اين راه .  يابند انتقال میهزارنفر از طريق مناس

.  استفاده می کنند از اين پايگاهبه اين سو م ٢٠٠١امريکائی ها ا از اخير سال . قوای نظامی به دو چند افزود گردد
 وماسی با رژيم تاشکند، از م در اثر مشکالت ديپل٢٠٠٥زبيکستان در اختيار داشتند در سال  که در ا راپايگاه دومی
 . دست دادند

 
ممکن است از دست دادن مناس برای امريکائی ها از اين نگاه نيز غيرمساعد 
باشد که راه خشکه بين پاکستان و افغانستان از طريق خيبر دراين آواخر هدف 

رسانيدن تدارکات  همچنان در پاکستان هم زيربناها برای . طالبان قرار می گيرد
در يک حمله بر يک پارک . نظامی به قوای امريکا و ناتو اطمينان بخش نيست

موتر های بار بردار که علناً  بصورت مطمئن نظارت نمی شد، چند هفته قبل 
 فی صد ٧٥ معلومقرار.  تدارکاتی سوختانده شدندیدرجن بست الری ها

ای امريکا از طريق خيبر برای قو )دون سالحب( مجموعی مواد مورد ضرورت
ممکن در اروپا و يا خليج فارس قابل  مناس یعوضپايگاه . اکمال می گردد

  .سراغ باشد
  

  مناسبات لرزان
حتی در زمان بوش وزير دفاع آنوقت، . مناسبات مهمان و مهمان دار در مناس چندان از ثبات برخوردار نبودند

 مذاکراتی ، با مقامات قرغستان برای استفادۀ اطمينان بخش از پايگاهرمسفيلد و خانم رايس وزير خارجه شخصاً  بايد 
    .، رسيد به جنرال پبتروس قوماندان قوای امريکائی در منطقه مذاکرهدر اواسط جنوری نوبت. انجام می دادند

ود تا حال بيان ختم قرارداد با واشنگتن از طرف رئيس جمهور باکييف درمسکو به حيث کوشش روسيه فهمده می ش
 به اين اساس جمهوريت های زمان شوروی مانند . را در منطقه به ياد بيارد  خودساحۀ نفوذ منحصر به فردکانسپت 
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معاون . د در صورتيکه عالقۀ روسيه عرض وجود می کنددر استقالل خود را قبول نمايقرغستان بايد محدوديتهای 
  .دخالت ها را غير قابل قبول دانست اخير هفته در ميونشن چنين بايدنرئيس جمهور امريکا 

 رئيس جمهور را ،رقيبان امريکاشگوئی داشت که مخالفين و ي بعد از انتخاب رئيس جمهور اوبامه پبال فاصلهبايدن 
فکر شده می تواند .  می خواهند آزمايش نمايندشمی باشد در شش ماه اول ماموريتکه در سياست خارجی کم تجربه 

در .  در اين کتگور قرار گيرد،با کمک های اقتصادی  و جلب توجه کشور فقير قرغستانکه مسکو از طريق فشار
از يک فونکسيونيِر وزارت خارجه  که نامش برده نشده است نقل قول می گردد ، که امريکائی مطبوعات امريکا يک 

که استفاده از پايگاه تا چه اکنون امريکائی ها در سنجش هستند . ها تا حال برای مناس پولِ  ناچيزی می پرداختند
  .اندازه ارزش دارد

  
  پايان

  
 


