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ریس جمهور امریکا « دونا لد ترامپ » درجلسه رهبری ساالنه ایتالف یهودیان
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نوادا صحبت میکند{ عکاسی انیتان میلر/گیتی ایمیجن }

واشنگتن دی سی در مورد عقب نشینی ویا خروج نیروهای نظامی امریکا از
ا فغا نستا ن وتا ثیر آ ن بر مذاکرات صلح درا فغا نستا ن در حا ل مخمصه و وز
وز ا ست .ممکن است که ایاالت متحده به خروج نیروی های خود از افغا نستا ن
عنقریب درظرف چند ماه آغا زکند وبه تتد ریج همه ( )00111سربازخودراازکشور

بیرون کند.
ریس جمهور دونالد ترامپ میخواهد این احسا س را بوجود آورد که او باالخره
در حا ل پا یا ن دادن به جنگ در افغا نستا ن ا ست  .چه نا درستی ویا اشتباهی
میتواند انجا م شود ؟ ا ین مبتد یا ن ویا آغا زگران دونا لد ترامپ ا ست .
ترامپ ممکن چیزی دوست داشتنی بهتر ازاین نخواهد داشت ازاینکه ادعاکند که
صلح قبل ا ز انتخا با ت ریا ست جمهوری درماه نومبر سا ل « »0101را به
افغانستان برمیگرداند  .اما آنچه که واقیعت ا ست این ا ست که دولت او به پایان
دادن به این جنگ فاصله دارد چه رسد به اینکه عدالت را برای مردم افغا نستا ن
فراهم کند.
دراین مورد باید که با انصاف بود ؛چونکه برای هر ریس جمهور پایان دادن به
این طوالنی ترین جنگ د ر تا ریخ ایاالت متحده امریکا اقدام سا ده وسهل نبوده
ونیست  .واشنگتن از مد ت ها قبل در افغانستا ن کا م ً
ال شکست سیا سیی خورده
وهیچ دگرگونی در تکتیک های ایاالت متحده امریکا قا بل رویت ودید نخواهد بود
ویا تغیر قابل مالحظه نخواهد کرد ،خواه این تغیردرمورد یک سربازبخا طر هرچه
نیروند شد ن ا ش ویا در مورد آموزش سربا زان جد ید محلی با تمرکز برضد
تروریزم باشد.
با خت ایاالت متحده امریکا درا فغا نستا ن ا ین ا ست ؛ چونکه اکثر افغا ن ها
ایاالت متحده را یک قد رت اشغا لگر میدانند .وطا لبا ن را نیروی برنده یا پیروز
می پندارند از آنجایکه آنها همین اکنون مناطق زیاد از قلمرو افغانستان را درتحت
تصرف خود دارند واز سوی هم توانا یی حمله ویورش را به هر نقطه از کشور
دارند که همه جا نبه قابل د ید ا ست .در تاریخ دوم ماه اگست زلمی خلیلزاد مذاکره
کننده اصلی ایاالت متحده امریکا با خیرنگا ر تلویزیون ملی ا فغا نستا ن درحا ل
مصاحبه بود که طا لبا ن انفجا ر گسترده ا ی را درمجتمع مسکونی وپرازدحام
د ر کا بل در جا یکه مزدوران و یا پیما نکا ران خا رجی در آ نجا میزیستند
سروصورت دادند.
بصیر بیتا ( )Basir Betaرهبر دواطلبا ن مسلح ا فغا نستا ن در کابل میگوید :
سطح ترس ورعب درپا یتخت روبه افزایش ا ست اودرصحبت تیلیفونی خود بمن
گفت  :شما وقتی بیرون از خا نه ویا خانواده ای خود با شید هرگز نمیدانید که بر
خانواده چه اتفا قی خواهد افتاد وقتی که بخانه می آید در تجسس آن میشوید که
کسی از اعضای فامیل تلف نشده ا ست ؟ ویا که کی زنده مانده ویا کی مرده ویا

مجروح شده ا ست .
ایاالت متحده از زمان آغا ز تجاوز برافغانستان یعنی از سا ل ( )0110تا حال
بیش از یک تریلیون دالر درجنگ افغا نستا ن مصرف کرده ا ست که در حدود
( )000111افغا نهای ملکی وبیش از( )0011سرباز وپیمانکار امریکایی دراین
جنگ جان باخته اند .

اخرین مذاکرات صلح :
جنگ ا فغا نستا ن از بدو شروع یک فاجعه بود واشنگتن سعی دارد که به
اصطالح ا ین ظرف کثیف جنگ را درظاهر قضیه با تظا هر برد ویا برندگی پاک
ومنزه کند .
مذاکره کنند گا ن ایاالت متحده ورهبرا ن طالبا ن از سا ل ( )0102به اینطرف
در دوحه –قطر مالقات میکنند .طرف ایاالت متحده امریکا تاکید میکند که طا لبان
من بعد درتروریزم بین المللی سهم نگیرند وبا دولت ا فغا نستا ن باید که مذاکره
کنند.
طا لبا ن موافقت کرده اند که اجا زه نمید هند ؛ ا فغا نستا ن بعنوان پا یگاهی
برای تروریزم بین المللی مورد استفاده قرار گیرد .واما طالبان خواهان آن اند که
تمام نیروهای امریکا قبل از وقوع آتش بس ازافغانستان عقب نشینی کنند یعنی که
از افغانستان خارج شوند وتا هنوزا زمذاکره با محمد اشرف «غنی» ریس جمهور
افغانستان که به نظر آنها د ست نشا نده ایاالت متحده امریکا ا ست امتاع کرده
اند.
مقامات امریکایی چند موردی از برنامه صلح پیشنهادی را فاش کرده اند اما تا کید
میکنند که ترامپ تا هنوز آماده برای توشیح توافقنامه نیست -دراین توافقنامه آمده
است که امریکا در مدت زمان ( )001روز پس از توشیح توافقنامه صلح از جمله
( )00111سربازمستقر اش درافغانستان ( )1011تن آنها را بیرون می کشد وبه
تعداد پنج پا یگاه نظا می درا فغا نستا ن را به اختیا رارتش افغانستان میگذارد در
صورتیکه طا لبا ن همه شرایط ایاالت متحده را رعا یت کنند بعد از سپری شدن
( )00ماه تما م نیروهای خودرا ازافغا نستا ن خارج میکند .
لذا به هیچ وجه مشخص نیست که ترامپ با این طرح موافقت خواهد کرد ؟
واگراحیان ًا با این توافقنامه کنار هم بیایید محتوی ومندرجات آنرا تحقق نخواهد داد
چنانچه که یکی از جناح ها در قصر سفید گفت  :ما میخواهیم سربازان شبه نظامی

«سی آی ای » را دراین منطقه برای مبارزه با تروریزم داشته با شیم – چو.نکه
ارتش و پلیس افغانستان جنگی بعد از جنگی را باخته ویا ازد ست مید هند چنانچه
بگونه موقتی دراین هفته مراکزدووالیت افغانستان را زدست دادند پس درصورتیکه
افغان ها وامریکایی ها نتوانند کشور را کنترول کنند یا امنیت را فراهم نمایند .آیا
برنامه صلح معنی ومفهومی خواهد داشت ؟
نظرمردم :
یک فعا ل صلح یه اسم «بیتا» مذاکرات صلح بین طالبان وامریکا را «پیچیده »
خواند واوطرفدارخروج کا مل نیروهای امریکا یی ازا فغا نستا ن ا ست .اما افغا ن
های عا دی نسبت اینکه از چگونگی روند مذاکرات بیرون اند یا از آن آگا هی
ندارند بیشتر محتا ط هستند.
به ارتباط حقوق بشر ،حقوق زن وقانون اسا سی افغا نستا ن که با آمدن طا لبا ن
چه خواهد شد ؟ « بیتا» می پرسد؟ بر اقتصاد کشور چه رخ خواهد داد.
کتی کیلی ( )Kathy Kellyهما هنگ کننده صدای برای ا یجا د عد م خشونت
موافق است که توسعه ا قتصا دی یک مولفه اصلی برای هرصلح پایدار ا ست .
او گفت درآمد برای صلح بسیا ر حیا تی ا ست اود ریک صحبت تیلیفونی کمی
قبل از سفر اش بکا بل که درآنجا با گروه های مردمی کارمیکند گفت که بعد از
یک سفر کوتاه به کا بل برمیگردد .
همین اکنون کیلی یادآور میشود  :صا درات اصلی این کشور هیروین است او
توضیح میدهد ؛ افغا ن ها دریک کشور نا رکوی شکست خورده زندگی میکنند.
«بخش اعظم » کمک های بازسازی امریکا درمبارزه با مواد مخدر؛ ایجاد ظرفیت
دوئلت افغانستان وحفظ پلیس وارتش هزینه میشودواکثرمردم افغانستان نمی خواهند
که به صفوف نیروهای امینتی کشور ملحق شوند .

امریکا با ید چه کند ؟
به نظرمن واشنگتن باید فور ًا تمام نیروهای نظامی وقطعات عملیاتی (سی آی
ای) ؛ مزدوران وپیما نکاران خودرا از ا فغا نستا ن بیرون بکشد .و پا یگاه های
نظا می خودرا درا فغا نستا ن ببند د وسربازان « ناتو» نیز به سرعت باید ازاین
کشور بیرون شوند.
سپس ایاالت متحده ومتحد ا ن ا ش باید ملیا ردها دالر برای باز سا زی کشور
با تا مین بودجه سا زما ن های بین المللی بخا طر ارایه کمک های اضطراری

وتوسعه کمک کند ..
کلی می افزاید «بازپرداخت ها» باید به مردم افغانستان پرداخت شود نه به
دولت – اواضافه میکند  .واشنگتن باید برای گروه های کوچک و متوسط کمک
کند که سا بقه اثبا ت شده دارند وفا سد نیستند یعنی که در فسا د د ست نداشتند.. .
شرا یط بد درافغا نستا ن به احتما ل زیا د مستلزم خروج ایاالت متحده ازاین
کشور ا ست  .این مسله فقط در مورد چه زما نی وتحت چه شرایطی است  .ای
کاش میتوانستم که بشما میگفتم که دولت واشنگتن خروج را بگونه ای باید انجا م
میداد که به نفع هردو کشور می بود اما تنفس خودرا نگاه ندارید.
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