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 08/27/2017                                     یضیف ملیا

عامل تداوم اشغال و استعمار در افغانستان/  امریکا دیجد یاستراتژ
 صلح است یبرا یمانع امریکا

 

سبب تشدید خورد اما  به طور اسفناکی شکست می امریکانوشت که استراتژی جدید « حامد کرزی»سخنگوی سابق 
یی به طور گسترده هر جا را الزم بدانند امریکاهای ترامپ نیروهای  شود زیرا بر اساس گفته جنگ در افغانستان می
 هدف قرار خواهند داد. 

کارشناس مسائل سیاسی و سخنگوی سابق رئیس جمهور پیشین افغانستان در یادداشت ارسالی به دفتر  «ایمل فیضی»
ای برای تحقق صلح و  متمرکز باشد، بدون آن که برنامه« ها کشتن تروریست»، نوشت: استراتژی که تنها بر خبرگزاری تسنیم ای منطقه

 شکست خواهد خورد. اسفناکی یا ملت سازی داشته باشد، به طور
ها اعالم شده است که اثرات بسیار خطرناکی برای افغانستان در  جنوب آسیا در حالی پس از ماه استراتژی ترامپ در قبال افغانستان و

 پی خواهد داشت.
روشن است، با « عامالن ایجاد ناامنی»هایش برای  در برابر پاکستان و پناهگاه امریکادر حالی که در این استراتژی تا حدودی موضع 

 گسترش داده و کشتار و خرابی بیشتری را در افغانستان به بار خواهد آورد. ، جنگ راامریکااین حال راهبرد جدید 
بنابراین چنین  شود؛ ها دیده نمی حفظ جان انسان درباره اشتباهات گذشته برای امریکاهای اخیر  آموخته  در استراتژی جدید اثری از

 گی بی پایان باید توقف یابد.رویکردی به دلیل جلوگیری از تخریب کشور و محکوم شدن افغانستان به جن
 

 تشدید جنگ، افزایش تروریسم
ها به طور مستقیم متوجه مردم افغانستان خواهد شد. با   عملیات نظامی را تشدید خواهد کرد که تاثیر این جنگ امریکااستراتژی جدید 

ورتر شدن آتش جنگ  یی، بسیاری از مردم افغانستان قربانی شعلهامریکانیروهای مسلح « اختیارات»و افزایش « ها محدودیت»برداشتن 
 خواهند شد.

، مردم افغانستان در خانه، روستا و یا هر جایی که در نهایت آتش جنگ به آن سرایت کند، «ها تروریست»ش هدف قرار دادن در پوش
 ایمن نخواهند بود.
وجود  امریکاجایی خارج از دسترس و اقتدار »و اینکه « ها جایی را برای پنهان شدن نخواهند داشت تروریست»این اظهارات که 

 دهد تا در هر جا که الزم بدانند، عملیات نظامی انجام دهند. یی این اجازه را میامریکاای به نیروه« ندارد
من این را به عنوان افزایش استفاده از قوای هوایی « مجازات سریع و محکم خواهد بود.»ترامپ هنگام اعالم استراتژی خود گفت: 

در « مادر بمب»افزایش حمالت هواپیماهای بدون سرنشین و آزمایش  بینم؛ از سوی نیز علیه اهداف در خاک افغانستان می امریکا
 والیت ننگرهار در اوایل سال جاری گواهی روشن از استراتژی جدید برای تشدید بمباران هوایی آن هم در مقیاس بزرگ است.

زایش نفرت و خشونت خواهد شد. های زیادی را بر غیرنظامیان تحمیل خواهد کرد و در نتیجه منجر به اف بی شک این اقدامات آسیب
نیز این خواهد بود که برای سالیان طوالنی، نیروهای خارجی در کنار همتایان افغان خود در جنگی طوالنی  نتیجه نهایی این استراتژی

 که پیروزی در آن ممکن نیست، گرفتار خواهند شد.
های  اش داده و ژنرال ر ماهیت و محدوده حضور و عملیات نظامیآزادی عمل بیشتری را برای تغیی پنتاگون همچنین استراتژی جدید به 

را نشان  امریکا-پایانی نخواهد داشت. این به وضوح نظامی شدن سیاست افغانستان یی را منحصرا مسئول جنگی خواهد کرد که امریکا
 دهد. می
 

 مانعی برای صلح است امریکا
وند صلح در افغانستان و در رابطه با توافق سیاسی حکومت افغانستان با طالبان رسد واشنگتن هیچ تمایلی برای حمایت از ر به نظر می

 افغان ندارد.
های موثر نظامی، روزی شاید ممکن باشد تا توافق سیاسی را شاهد باشیم که  پس از تالش»ترامپ در اعالم استراتژی خود اعالم کرد:

 «.داند چگونه و چه وقت این اتفاق خواهد افتاد نمیشامل عناصر طالبان و حکومت افغانستان باشد، اما هیچکس 
ها در   نیستند. اما وقتی جنگیدن با آن امریکاشود از این موضوع گرفت این است که طالبان، مانند گذشته، دشمن  ای که می نتیجه

« جلوگیری»شود. واژه  می محدود« جلوگیری از تصرف افغانستان توسط طالبان»ها تنها به  شود، اقدامات آن افغانستان مطرح می
است، که در اظهارات اخیر ترامپ در حین اعالم « خرد کردن القاعده»و یا« محو کردن داعش»های چون  تراز واژه بسیار ضعیف

 استراتژی مورد استفاده قرار گرفت.
 لح در افغانستان تبدیل شده است.های ایجاد ص برای ایجاد صلح در این کشور، به مانع اصلی برای تالش امریکابی میلی مداوم دولت 
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 تغییر شرایط کنونی در پاکستان
پاکستان »بیان کرد که  امریکاسابقه، رئیس جمهور  در رابطه با پاکستان و هند، ترامپ تغییراتی را ایجاد کرده است. در اظهاراتی بی

 «.تواند در این باره سکوت کند نمی دیگر» امریکاو اینکه « اغلب به عامالن ناامنی، خشونت و تروریسم پناه داده است
 امریکاها را قادر به تهدید  باید فعال شدن دوباره پناهگاه امنی را متوقف کند که تروریست ریکاامآباد بود که  این پیامی واضح به اسالم

 کند. می
ای  ها را خلع سالح هسته اشنگتن آنها از اینکه و پیش از این فاش کرده بودند که پاکستانی امریکاهای رسمی  از سوی دیگر، گزارش
 اند. کند، ابراز نگرانی کرده

ای به دست  های هسته ما باید از افتادن سالح»رئیس جمهور ترامپ در اظهارات خود در هنگام اعالم استراتژی اعالم کرد که 
 «.ها و استفاده آن در هر جایی از جهان علیه خود جلوگیری کنیم تروریست

 افزاید. ای این کشور می علیه تسلیحات هسته امریکاترامپ، بر هراس پاکستان از نقشه این اظهارت اخیر 
نو برای کمک  این کشور در بازسازی افغانستان و درخواست از دهلی« مشارکت مهم»از سوی دیگر نیز تحسین و تجلیل از هند برای 

 شد.در افغانستان، شوک دیگری بود که بر پیکر پاکستان وارد  امریکابه 
به ندرت از نقش هند در  امریکاهای سابق  شکی در آن نیست که هند در حمایت از افغانستان صادق و راسخ بوده است، اما دولت

رئیس جمهور سابق افغانستان « حامد کرزی»از  امریکارئیس جمهور سابق « باراک اوباما»اند؛ در حالی که  افغانستان حمایت کرده
 پاکستان درباره افزایش نفوذ هند در افغانستان رسیدگی کند.« های ینگران»خواسته بود تا به 

داشتند. اظهارات اخیر ترامپ « دشمن مشترکی»مطرح بود و دو کشور نیز « متحد استراتژیک»برای اوباما، پاکستان به عنوان یک 
 امریکاما نشان خواهد داد که رئیس جمهور فعلی دهد، اما با این حال تنها زمان به  تغییری رادیکال در استراتژی واشنگتن را نشان می

 چقدر سخنان خود را در عمل نشان خواهد داد.
شوند، بنابراین واشنگتن احتماال  در منطقه، از طریق تشکیالت نظامی پاکستان تسهیل می امریکااین در حالی است که بیشتر اهداف 

 پاکستان را در حوزه نفوذ خود نگه دارد.
دات امنیتی در جنوب آسیا، رئیس جمهور ترامپ، اما به حقیقت تلخ در پشت پرده تروریسم در افغانستان توضیحی نداده با توجه به تهدی

 است.
هنوز « های تروریستی متمرکزترین حضور گروه»و شرکای آن در ناتو،  امریکاتوسط « جنگ علیه تروریسم»سال  16چرا پس از 

 ست.امریکااین سوال بسیار ساده است؛ وضع فعلی منطقه پیامد مستقیم اقدامات نظامی  در افغانستان و منطقه قرار دارد؟ پاسخ
 باید خود را متعهد به همکاری برای ایجاد راهکارهای دیپلماتیک و سیاسی کند. امریکابرای ایجاد صلح،  

های  د آغوش خود را برای پذیرش همکاریدر جنوب آسیا هیچ حامی دیگری در منطقه ندارد. واشنگتن بای امریکابه جز هند، استراتژی 
 در قبال افغانستان ادامه هجوم، اشغال و استعمار خواهد شد. امریکاای باز کند؛ در غیر این صورت استراتژی جدید  منطقه

د به ای برای تحقق صلح و یا ملت سازی داشته باش متمرکز باشد، بدون آن که برنامه« ها کشتن تروریست»استراتژی که تنها بر 
 اسفناکی شکست خواهد خورد. طور

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

