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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ دسمبر ٠١

 

 ژی خود در افغانستان را به طور جدی تغيير می دھديامريکا سترات
 .يروھای امريکا در افغانستان به يک دليل ساده با نيروھای طالبان درگير نخواھند شداز سال آينده ن

جوش  واشنگتن در افغانستان توسط ۀ جديد و غيرمنتظرۀاين نظري. ھستند» طالبان«دليل اين است که آنھا اعضای گروه 

 . خبری با روزنامه نگاران مطرح شدجلسۀ رسمی کاخ سفيد در ۀنمايندارنست 

 . کارشناس مسايل افغانستان معاصر به تفسير اين خبر می پردازدگانچاروفپتر 

امريکا به اين ترتيب اعالم . دست کم برای خود رسميت می دھد» طالبان« به جنبش  خود عمالً ۀکاخ سفيد با اين بياني

در افغانستان را نيز عوض  دستيابی به ثبات ۀژی خود را به طور اساسی تغيير داده، بلکه نظرييکرد که نه تنھا سترات

که اين چراغ  دستيابی به قدرت را برای طالبان روشن کرده، ضمن اين» چراغ سبز «اياالت متحده عمالً .  استکرده

سبز با توجه به برنامه ھای خود برای ساختن افغانستان و نگاه فلسفی و درک آنھا از اسالم و به طور کل با نظم جھانی 

شکالتی از قبيل حقوق زنان و جايگاه آنھا در جامعه تا حق يک مسلمان معمولی برای تماشای م. مورد توجه آنھا است

اری حکه خود را در معرض تروريست ھای انت  اختيارات خود قرار می دھند، بدون اينۀ واليبال در محدودۀمسابق

 .طالبان قرار دھند

اين ھمسايگان . له را چطور ارزيابی می کنندأستان اين مسبايد ديد که ھمسايگان افغان. اين تصميم نکات ديگری ھم دارد

 .يس جمھور روی حل و فصل مسايل داخلی و مشکالت منطقه حساب کرده بودندئبا سرکار آمدن ر

 روس در مسايل آسيای مرکزی، تصميم کاخ سفيد برای خودداری از ۀ يکی از کارشناسان برجستآجار کورتوف ۀبه گفت

 .ليه طالبان، می تواند فقط ھمسايگان شمالی افغانستان را نگران کندانجام عمليات نظامی ع

طبق اطالعاتی که نيروھای تجسس تمام جمھوری ھای آسيای مرکزی در دست دارند، در «:  می گويدآجار کورتوف

 لمرود ھدفشان ھجوم به قنخطوط مرزی اين کشورھا با افغانستان، گروه ھای شبه نظاميان حضور دارند که می توان

اگر اوايل سال ھای نود و اواسط آن و ھمچنين حوادث . کشورھای ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و قرقيزستان باشد

 .»واقعی به نظر نمی رسند  را به خاطر داشته باشيم، آنوقت سناريوھا ديگر غير٢٠٠٥انديجان در سال 

شبه نظاميان چندين مرتبه از برنامه . دات را اثبات می کند اين کارشناس، شواھد متعددی است که وجود اين تھديۀبه گفت

ھای خود برای ايجاد نظم اسالمی در مناطق اتحادجماھير شوروی سابق يعنی جمھوری ھای آسيای مرکزی و قزاقستان 

از عمليات  امريکا برای خودداری ۀبه ھمين خاطر، اين کارشناس اطمينان دارد که تصميم اياالت متحد. سخن گفته اند

نظامی عليه گروھک ھای راديکال اسالمی که بی شک طالبان جزو آنھاست، از طرف رھبران جمھوری ھای آسيای 
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اسالم آباد از .  کاخ سفيد بسيار خوشحال کننده استۀ اين بيانيبرای پاکستان احتماالً .  قابل درک نمی باشدمرکزی اصالً 

  .ر بر کابل از طريق طالبان داشته باشداين پس می تواند اھرم ھای تکميلی برای فشا

به سختی «: وی می گويد. ی وجود داردئان می گويد که اينجا اما و اگرھاکارشناس مسايل پاکستپتر توپيچکانوف  اما، 

 ميان مقامات رسمی کابل مذاکرهاگر البته، . می توان گفت که اين تصميم کاخ سفيد برای اسالم آباد خوشايند است يا خير

در اسالم آباد، افراد زيادی ھستند . البان پاکستان به سطح باثباتی برسد، آنوقت، برای پاکستان خوشايند نخواھد بودو ط

بايد . ول می داند، اما تاريخ نشان می دھد که اين فقط توھم استؤلبان خود را در مقابل پاکستان مسکه معتقدند، طا

تقل  قوی و مسل بخش اعظم افغانستان را در دست داشتند، خود را کامالً و که کنتر٩٠متوجه بود که طالبان در سال ھای 

ی که اسالم آباد به طالبان ئبه ھمين خاطر، اميدھا. ی به منافع پاکستان را قطع کردندئمی ديدند و ھمان زمان پاسخگو

 .»ند بسته بود، به طور کل از ميان رفتوريبرای حل مشکل مرزھا با کابل و به طور کل، خطوط د

 بارک اوباما برای ۀاما چه عاملی کاخ سفيد را وادار به اتخاذ چنين تصميمی کرد؟ از يک طرف، دستورات محرمان

 و حضور در تمامی عمليات ھای نظامی که نيروھای نظامی ٢٠١٥افزايش نيروھای نظامی در افغانستان پس از سال 

 تمام اشرف غنیه رسانه ھای گروھی افغانستان اعتماد کنيم، عالوه بر اين، اگر ب. افغانستان انجام می دھند را داريم

. محدوديت ھا برای انجام عمليات نظامی توسط نيروھای ملی با حمايت مستقيم امريکا، ناتو و ايساف را برداشته است

 يس جمھور افغانستان بدون توافق پنتاگون دست به اتخاذ چنين تصميم شجاعانه ای بزند؟ئآيا ممکن است که ر

شرايط حاضر . يس جمھور با احتساب تصميمات واشنگتن برای سال آينده باشدئاين احتمال وجود دارد که تصميم ر

 .يد می کندأئحول بارک اوباما، نه تنھا اين سناريو را نقض نمی کند، که حتی ت

به ھمين .  قانع کننده باشد امريکا برای برقراری نظم در افغانستان،ۀ جديد اياالت متحدۀدر حقيقت، بعيد است که نظري

 و اگر چنين  خاطر، اين احتمال وجود دارد که طرح جديد امريکا برای برقراری نظم در افغانستان، از روی اجبار باشد

 با مقامات رسمی برگشته و حتی مذاکرهباشد، آنوقت طالبان که ضعف اياالت متحده را احساس کرده، می تواند به سمت 

 .از آنھا جدی تر کندخواسته ھای خود را 

  

  

  


