20

سال بیست و سوم شماره  6576چهارشنبه  1شهریور 1396

editorial@iran-newspaper.com

جهـــــان

iran-newspaper

هیجان کودکانه

روز دوشــنبه بزرگتریــن خورشــید گرفتگــی قــرن در امریکا
نمـــا
مشاهده شد .دونالد ترامپ به همراه همسر و کوچکترین
پسرش از بالکن کاخ سفید این رویداد طبیعی را تماشا کرد
اما با وجود توصیههای فراوان ،در ابتدا بدون استفاده از عینک مخصوص ،به آسمان
نگاه کرد که این کار او با واکنش مردم و شبکههای اجتماعی مواجه شد.
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مخالفت کردها و ترکمانها با حضور
حشد الشعبی در آزادسازی «تلعفر»

عامل حمله تروریستی <بارسلون>
کشته شد

پلیس اسپانیا مهاجم حمله تروریستی به بارسلون را در منطقه «سوبیراتس» واقع در
 50کیلومتری بارسلون محاصره کرده و از پای درآورد .همزمان 4مظنون دستگیر شده
نیز به اتهام همکاری با گروه تروریستی و دست داشتن در حمالت اخیر اسپانیا برای
نخستین بار در دادگاهی در مادرید حاضر شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ال وانگواردیا ،بامداد روز گذشــته پلیس بارســلون
اعــام کــرد «یونس ابو یعقوب» عامل اصلی حمله تروریســتی اخیر در بارســلون
که پیشــتر شناســایی شــده و تحت تعقیب بــود را در منطقه «ســوبیراتس» از پای
درآورده اســت .منابــع پلیس گفتند بــه دام افتادن این تروریســت با همکاری یک
شــهروند امکان پذیر شــد .بهطوری که در نخستین ساعات بعدازظهر روز دوشنبه
زنی از اهالی این منطقه فردی شبیه ابویعقوب را میبیند که به خانههای این محله
نزدیک میشــود .هنگامی که زن از وی ســؤال میکند کــه در این محل چه میکند
این تروریست پا به فرار میگذارد .پس از اطالع پلیس ابویعقوب در حالی که یک
کمربنــد انتحاری داشــت محاصره میشــود .وی وانمود میکند کــه کمربندش را
منفجر میکند که نیروهای پلیس با شلیک چندین گلوله وی را از پای درمیآورند.
این در حالی است که پس از کشته شدن ابویعقوب ،نیروهای پلیس با بررسیهای
الزم متوجــه میشــوند کمربنــد جعلــی بــوده اســت .در همین حال روز گذشــته
همزمان با کشته شدن ابویعقوب ،چهار نفر از مظنونانی که در این حمالت مرگبار
مشارکت داشتند برای نخستین بار در ارتباط با این حمالت در دادگاهی در مادرید
حضــور یافتنــد .انتظار میرود دادگاه رســماً آنان را به عضویــت و همکاری با گروه
تروریســتی و ارتباط با قتل متهم کند و پیگرد قانونی آنــان را به جریان اندازد .خبر
دیگر اینکه روز دوشــنبه حدود  1300نفر متعلق به  153نهاد و انجمن مســلمان و
غیر مســلمان بارســلون ،در کنار هم در میدان کاتالونیا این شــهر گرد هم آمدند تا
انزجار و مخالفت خود را با حمالت تروریستی بارسلون و کامبریلس ابراز کنند.

خاورمیانه

پایان بینتیجه روز نخست
مذاکرات معارضان سوری در ریاض

نخستین روز از مذاکرات میان مخالفان سوری حول محور
بررسی موارد مورد اختالف با دولت مرکزی از جمله آینده
سیاســی بشــار اســد و قانون اساســی با حضور نمایندگانی
از مخالفــان قاهــره و مســکو در ریاض پایتخت عربســتان بدون نتیجه مشــخصی به
پایان رســید .به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری العربیه ،روز دوشنبه هیأت عالی
معارضان ســوریه تحت حمایت عربســتان در نشســتی چند ســاعته با هیأتهایی از
گروههای مخالف مورد حمایت قاهره و مسکو تالش کردند تا دیدگاههای خود را برای
حضور منســجم در مذاکرات آتی ژنو منســجم ســاخته و درباره  15موضوع که پیشتر
بر ســر آن توافق شــده و اکنون نیاز به بررســی و تأیید نهایی دارد ،رایزنی کنند« .احمد
رمضان» یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه اعالم کرده هدف اصلی این نشست که دو
یا سه روز به طول خواهد انجامید دستیابی به توافقی درباره برنامههای سیاسی برای
مذاکرات و در رأس آنها سرنوشــت «بشــار اسد» رئیس جمهوری سوریه است .این در
حالی اســت که پیشــتر نیز یک منبع در ائتالف ملی مخالفان گفته بود اسد تنها برای
مدت کوتاهی یعنی  6ماه قدرت را در اختیار خواهد داشت .تحلیلگران بر این باورند
که مطرح شــدن موضوعات مختلف میان معارضان در ریاض و بحث و بررســی آن
منجر به تالش برای تقویت راهحلی برای حل بحران سوریه خواهد شد.
مذاکرات معارضان در حالی انجام میگیرد که کاخ سفید در چهارمین سالروز حمله
شــیمیایی به غوطه دمشق در ســال  ،2013با انتشــار بیانیهای ادعا کرد اسد با داشتن
ســاح شــیمیایی آماده حمله به غیرنظامیان اســت .همچنین یک هیأت مســتقل
کارشناســان سازمان ملل نیز طی گزارشــی محرمانه اعالم کردند در  6ماه گذشته دو
محموله ممنوعه ازکره شمالی برای آژانس تسلیحات شیمیایی سوریه رهگیری شده
است .خبر دیگر اینکه روز گذشته طی حمله جنگندههای ائتالف بینالمللی به شهر
رقه در سوریه 42،غیرنظامی کشته شدند.

گروهجهان /پایگاه نظامی «فورت مایر»
واشــنگتن در مجــاورت گورســتان نظامی
آرلینگتون جایی اســت که دونالد ترامپ،
رئیسجمهوریوفرماندهکلقوایامریکا
بــرای اعالم دیرهنگام اســتراتژی نظامی
خــود در افغانســتان انتخاب کــرد و عصر
دوشنبه (به وقت امریکا) در این پایگاه در
جمع زنان و مردان نظامی مقابل دوربین
رسانهها از «بی پایان» بودن جنگ امریکا
در افغانستان و «افزایش حضور نظامی»
امریکا در این کشور خسته از 16سال جنگ
بینتیجــه خبــر داد .ترامپ در اســتراتژی
نظامی خود در افغانســتان به زمان پایان
ایــن جنــگ و تعــداد نظامیانــی کــه قرار
است طبق برنامهاش به افغانستان اعزام
شوند ،کوچکترین اشارهای نکرد و با همان
ی همیشــگی اش ،تنها
سیاســت کلی گوی 
بــه این جمله بســنده کــرد کــه «جنگ تا
پیروزی» ادامه خواهد یافت.
بــه گــزارش «ایــران» به نقل از شــبکه
خبــری ســیانان ،اســتفاده از عبــارت
«جنگ تا پیروزی» درباره جنگی که لقب
طوالنیترین جنگ تاریخ امریکا را گرفته،
حکایت از نبود یک استراتژی دقیق دارد.
زیرا پس از حدود  16ســال حضور نظامی
امریــکا در افغانســتان نــه تنهــا پیــروزی
و دســتاورد قابــل توجهــی در ایــن جبهــه
حاصــل نشــده کــه طالبــان ســال 2017
قدرتمندتر از طالبان سال( 2002یک سال
پس از لشکرکشــی امریکا به افغانســتان)
است و بنا بر آمار و ارقام رسمی ،اکنون37
درصد خــاک افغانســتان را تحت کنترل
خود دارد .فرمانده کل قوای امریکا ،خروج
نیروهای نظامی کشورش از افغانستان را
بیاحترامی به ســربازان امریکایی کشــته
شــده در افغانستان دانســت و گفت ،این
خــروج میتوانــد خألیــی ایجــاد کنــد کــه
منجر به توســعه شــبکههای تروریستی از
جمله داعــش و القاعــده در افغانســتان
شود؛ «درست همان کاری که تروریستها
پــس از خروج کامــل نیروهــای امریکایی
از عــراق کردنــد ».وی تأکیــد کــرد« :مــن
بارها گفتهام چقدر غیرســازنده اســت که
امریــکا از قبل تاریخ آغاز یا پایان اقدامات
نظامــی مــورد نظر خــود را اعــام کند .ما
در مــورد تعــداد نیروها یــا برنامه هایمان
بــرای فعالیتهــای نظامــی بیشــتر [در
افغانستان] صحبت نمیکنیم .از این به
بعد ،شــرایط افغانستان اســتراتژی ما در
این کشور را هدایت میکند نه جدولهای
زمانی دلبخواهی .دشــمنان امریکا نباید
نقشــههای مــا را بداننــد یــا فکــر کنند که
میتوانند آن قدر صبر کنند که ما برویم».
ترامپ همچنین با متهم کردن اوباما
به خارج کردن نسنجیده و سریع نظامیان
امریکایــی از عــراق گفــت :همــان طور که
میدانیــد امریــکا در ســال  ۲۰۱۱عجوالنه
و بــه اشــتباه از عراق خارج شــد .در نتیجه

ادعایجنجالیحکمتیار:

احمد شاه مسعود کابل را تسلیم طالبان کرد

برش

گلبدیــن حکمتیــار ،رهبــر «حــزب
اســامی» افغانســتان در اجتمــاع
هوادارانــش در کابــل ،احمــد شــاه
مســعود ،فرمانــده درگذشــته
جمعیــت اســامی را بــه داشــتن
رابطــه بــا «آیاسآی» ســازمان
اطالعات پاکستان در زمان طالبان
متهــم کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،او
مدعی شــد« :مسعود در میدانشــهر کابل به استقبال طالبان
رفت .کمربند خود را با تفنگچهاش باز کرد و به فرمانده طالبان
داد و گفــت کابــل از شــما ،فقط فکــری برای حزب [اســامی]
بکنیــد .کســی از او پرســید چطور بــه طالبان اعتمــاد میکنید؟
گفت ،رفقای ما در آیاسآی به ما اطمینان دادهاند که کســی
مزاحم ما نمیشود».
عطامحمد نور ،والی بلخ و از سران جمعیت اسالمی ،در پاسخ
بــه ایــن اظهارات گفــت« :آقــای حکمتیار از بدو تســلیم شــدن
بــه حکومــت افغانســتان ،یکســره در پــی دامنزدن به مســائل
منطقــهای ،قومی ،زبانی و اختالفات ســلیقهای برآمده و در پی
انجــام یک مأموریت توســط بیگانهها اســت ».عبداهلل عبداهلل،
رئیــس اجرایــی و از اعضای ارشــد حزب جمعیت اســامی هم
گفته است :ابراز نظر «عقدهمندانه» درباره قهرمانان کشور که از
حقارت ناشی میشود ،راه به جایی نمیبرد .جمعیت اسالمی و
حزب اسالمی از گروههای اصلی مجاهدین ،پس از سقوط دولت
دکتر نجیــباهلل در اوایل دهــه  ۱۳۷۰وارد جنگهای خونینی با
هم شدند .در زمان حاکمیت مجاهدین در کابل ،حزب اسالمی
عمدتاً بیرون از حکومت ماند و در نقش مخالف مسلح بارها با
دولت وقت جنگید .در آن زمان قدرت اصلی در دولت به دست
جمعیت اســامی بود .پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱
و به قدرت رســیدن ائتالف شــمال با مشارکت پررنگ جمعیت
اســامی ،حزب اســامی بازهم از دایره قدرت دور ماند و حزب
اســامی به رهبری حکمتیار تا همین چنــد ماه پیش در موضع
مخالف ایســتاد و با دولت میجنگید .امــا حاال به دفاع از دولت
به رهبری اشرف غنی برخاسته است.

دســتاوردهایی کــه بــه ســختی به دســت
آورده بودیم براحتی به دســت دشــمنان
تروریســت مــا افتــاد .فرمانــده کل قــوای
امریــکا همچنیــن ضمن اعــام حمایت
واشــنگتن از دولــت افغانســتان خواهــان
تقویت نیروهای امنیتی این کشــور شد اما
گفت :تعهد ما نامحدود نیست و حمایت
مــا چــک ســفید امضــا شــده نیســت .ما
نمیخواهیم دوباره دولتسازی کنیم ما
فقط میخواهیم با تروریسم مبارزه کنیم.
تعییــن سرنوشــت افغانســتان در اختیار
مردم آن است.
ترامــپ در بخــش دیگــری از
اســتراتژی نظامی خــود در افغانســتان از
پاکســتان انتقاد کــرد و گفت :پاکســتان به
ســازمانهایی پنــاه داده که هــر روز تالش
میکنند ،مردم ما را بکشند .ما به پاکستان
میلیاردها دالر پرداخت کردهایم ولی آنها
بــه تروریســتهایی پنــاه دادهاند کــه ما با
آنها میجنگیم .این وضع باید تغییر کند

افغانستان ،جنگ بیپایان
فراسو
سوزان پيج

مترجم :وصال روحاني

جــورج دبليو بــوش و جانشــين او باراك
اوبامــا بســيار زود دريافتنــد كه نــه بردن
جنگ افغانســتان برايشــان ميسر است
و نــه امــكان دوري جســتن از آن و بــراي
دونالد ترامپ هم كه از  7ماه پيش جاي
اوباما را گرفت ،همين حقيقت آشكار با
وسعت چهره نمايانده است.
ترامــپ در دوران كمپيــن انتخاباتياش
بارهــا ادعاهــاي خــروج از جنگهايــي را
مطرح كرد كه بــه اذعان وي امريكا هيچ

تناسب و ارتباطي با ماهيت آنها نداشت.
دوشــنبه شــب ايــن هفتــه وي در تضــاد
بــا هــر آنچه پيشــتر گفتــه بــود از حركت
نفوذي جديد خود در افغانستان با عنوان
«حركت به پيش» ســخن گفت و همسو
بــا آن يــك مانــور نظامــي هــم در پايگاه
فورست ماير كه فاصله كمي تا واشنگتن
دارد ،برپــا شــد 16 .ســال بعــد از فرمــان
جورج دبليو بوش در مورد شــروع حمله
امريكا به افغانستان ،اين جنگ «زندهتر
و حاضرتــر» از هــر زمانــي دســتکم در
پنتاگون نشــان ميدهد و ترامپ با وجود
همــه تــاش هايش بــراي توجيــه اينكه
چــرا پــاي امريــكا را از اين عرصــه بيرون
نكشيده ،دليل قانعكنندهاي رو نميكند.
ترامپ در  7ماه نخســت زمامدارياش
هــر كاري را انجــام داده تــا شــعارهاي

و ایــن تغییر فوراً انجام خواهد شــد .هیچ
همــکاری ای نمیتوانــد در مورد کشــوری
که به شــبه نظامیان و تروریســتهایی که
نظامیــان و مقامــات امریکایــی را هــدف
قــرار میدهنــد ،دوام بیاورد .زمــان آن فرا
رســیده که پاکســتان تعهدش بــه تمدن،
نظموصلحراثابتکند.ترامپهمچنین
خواهــان نقــش آفرینــی بیشــتر هنــد در
کمک بــه ایجاد امنیــت در افغانســتان از
جمله گســترش همکاریهای اقتصادی
شــد .به گزارش «ایران» به نقل از روزنامه
پاکستانی نیشن ،دولت پاکستان درصدد
صــدور بیانیــهای بــرای پاســخ دادن بــه
اتهامهایــی کــه ترامــپ علیــه این کشــور
مبنــی بر حمایــت از تروریســتها مطرح
کرده ،است .همزمان با سخنرانی ترامپ،
شــامگاه دوشــنبه یــک راکــت در نزدیــک
مقــر ســازمان اطالعــات امریکا (ســیا) در
افغانســتان در منطقــه دیپلماتیک کابل
فــرود آمــد کــه اگرچــه تلفاتــی نداشــت

او درخصــوص «امريــكا در اولويــت»
عمــاً رنــگ ببــازد و بــه اجــرا در نيايــد.
يــك دليــل اصلي پيــروزي ترامــپ برابر
هيــاري كلينتــون در انتخابــات تأكيد بر
ايــن نكته بــود كه او بــا فاصلــه گرفتن از
روشهــاي كاري اســاف خــود امريــكا را
وارد عرصههاي پر دردسري نميكند كه
بهرهاي مستقيم برايش ندارند و دخالت
در سرنوشت سياسي ساير كشورها يكي از
آنها است.
استيو بنن مشاور ارشد ترامپ كه بتازگي
اســتعفا داده يا بهتر بگوييم اخراج شده
در ســايت دســت راســتي بريــت بــارت
حمالت خود را به رئيسجمهوري شدت
بخشــيده و گفتــه اســت وي به جــاي بها
دادن به بخش خصوصــي در معادالت
داخلي امريكا همچنان مشغول معامله

امــا باعث شــد دســت کــم دوبــار صدای
آژیر خطر سفارت امریکا به صدا درآید.
ëëهشدار تیلرسون به طالبان
رکــس تیلرســون ،وزیــر امــور خارجــه
امریکا دیروز سهشــنبه با صدور بیانیهای،
ســخنرانی ترامپ را رویکرد جدید امریکا
به جنوب آســیا خواند و اعالم کرد :در این
راهبرد مهلتهای ســاختگی جایی ندارد
و راه طالبان به ســوی صلح و مشــروعیت
سیاســی از مذاکره و دستیابی به مصالحه
سیاسی میگذرد .ما آمادهایم تا بدون قید
توگوهای صلح میان دولت
و شرط از گف 
افغانســتان و طالبان حمایــت کنیم .ما از
جامعــه جهانی و بخصوص همســایگان
افغانســتان انتظــار داریم تا بــه امریکا در
حمایتازروندصلحافغانستانبپیوندند.
اگرچه ترامپ در اعالم اســتراتژی نظامی
خود در افغانســتان به چگونگــی و تعداد
افزایش نیروهای نظامی کشورش در این
کشــور اشــاره نکرد اما شبکه خبری فاکس
نیوز وابســته به جمهوریخواهان به نقل از
یک مقــام آگاه نوشــت :رئیس جمهوری
فرمــان اعــزام چهارهــزار نیــروی دیگــر را
به افغانســتان صــادر کــرده اســت .ژنرال
نیکلســون ،فرمانده ارشــد نظامی امریکا
در افغانســتان نیز پیشتر خواستار اعزام
چهار هزار نظامی دیگر به این کشــور شده
بود .ترامپ جمعه گذشــته با فرماندهان
نظامی و مشاورانش در کمپ دیوید دیدار
و با آنها درباره افغانستان مشورت کرده و
در صفحه توئیتر خود نوشــته بــود ،درباره
سیاستش در افغانستان به نتیجه رسیده
است.
ëëواکنشها به استراتژی ترامپ
هرچند ترامپ در ســخنان خود تأکید
کــرده بــود ،اســتراتژی او به معنــای چک
ســفید امضــا بــرای افغانســتان نیســت،
محمــد اشــرف غنــی ،رئیسجمهــوری
افغانســتان با اســتقبال از این اســتراتژی،
آن را تعهد دوامدار امریکا به افغانســتان
دانســت و بــا ابــراز قدردانــی از حکومــت
امریــکا افــزود :از رئیــس جمهــوری
ترامــپ و مــردم امریــکا بهخاطــر اعــام
حمایتشــان از تالشهــای حکومــت
افغانستان برای دستیابی بهخودکفایی و
ک برای غلبه بر تروریســم و
مبارزه مشــتر 
رهایی منطقــه از تهدید و خطراین پدیده
سپاسگزاری میکند .به گزارش خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،حمــداهلل محب ،ســفیر
افغانســتان در امریکا نیز گفــت :افغانها
دقیقــاً چیــزی را شــنیدند کــه بــه آن نیــاز
داشــتند .ایــن در حالی اســت کــه طالبان
اســتراتژی جدید ترامپ را «اعالم جنگ»
قلمداد کرد .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان گفت:
میتوانم به شما بگویم که چیز تازهای در
ســخنرانی او وجود نداشت و این سیاست
بســیار غیرشــفاف بود .گروه شــبهنظامی

با سالحســازان اين كشور اســت كه ادامه
هر جنگي را به ســود خويــش ميانگارد.
بنــن در اين ســايت آورده اســت« :رنگ
و نقــش پيــروزي در افغانســتان چگونــه
است؟ شايد خيليها بدانند اما مطمئنم
سرانامريكانميدانند».
ترامــپ در نطــق جديــدش از دولــت
پاكســتان مجــدداً درخواســت كــرد كه از
تأمين پناهگاه براي طالبان بپرهيزد ولي
او پيشــتر با درخواســت از جيمز ماتيس
وزيــر دفــاع امريــكا در زمينــه افــزودن بر
شمار سربازان امريكايي در منطقه نشان
داده بــود كــه اميــد و اعتقــادي بــه توجه
پاكستانيها به خواسته خود ندارد.
ترامــپ حتــي در ماههــاي نخســت
بــه قــدرت رســيدن در امريــكا جنــگ
افغانســتان را گردابي توصيــف كرده بود
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«جنگ تا پیروزی»؛ استراتژی شبه شعار ترامپ در افغانستان

مجموع کشته شده ها در افغانستان بین سال های  2001تا  111,442 :2016نفر

مارس 2017
 8,400نظامی

کشته شدگان در جنگ  16ساله افغانستان

آگوست 2010
100,000نظامی

نوامبر 2001
 1300نظامی

منبع :وزارت دفاع امریکا

مشارکت نیروهای حشد الشعبی درعملیات آزادسازی
تلعفر بــا مخالفــت شــدید ترکمانها ،مقامــات اقلیم
کردســتان و ترکیــه و طــرح اتهاماتــی چــون فرقهگرایی
علیه این نیروهای مردمی رو به رو شد .این در حالی است که پیشتر حیدرالعبادی،
نخســت وزیــر عــراق در صدور فرمــان عملیات تلعفــر بر حضور نیروهای حشــد
الشعبی در این عملیات تأکید کرده بود .حشد الشعبی طی 2سال گذشته تلعفر را
محاصره کرده و حال با به نتیجه رسیدن آزادسازی این شهر با طرح چنین اتهاماتی
تالش دارند حضور این گروه مهم را در عملیات آزادسازی این شهر کمرنگ جلوه
دهند.بهگزارشایسنابهنقلازدویچهوله،روزگذشتهدرادامهمخالفتهاباحضور
حشــد الشــعبی در عملیات آزادســازی تلعفر« ،غنیم آوتمان» ســخنگوی جبهه
ترکمانهای عراق با طرح این ادعا که دولت مرکزی این گروه شبه نظامی را کنترل
نمیکند ،خواهان مشارکت نکردن حشد الشعبی در این عملیات شد .این در حالی
است که عالوه بر مخالفت «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق« ،رجب
طیب اردوغان» ،رئیس جمهوری ترکیه نیز اخیراًنسبت به اقدامات حشد الشعبی
در تلعفر که متعلق به ترکمانها است هشدار داده است .این در حالی است که در
سه روز گذشته توانسته تا  400کیلومتری مرکز تلعفر پیشروی کند.خبر دیگر اینکه
همزمان با آغاز عملیات آزادسازی تلعفر ،روز گذشته «جیمز ماتیس» وزیر دفاع
امریکا در سفری اعالم نشده وارد عراق شد تا با رهبران عراقی درباره گامهای آتی
در مبارزه با داعش بحث و تبادل نظر داشته باشد .همچنین مولود چاووشاوغلو،
وزیر امور خارجه ترکیه نیز برای رایزنی درباره مسائل دو جانبه وارد بغداد شد.

رونمایی کاخ سفید پس از تأخیر  7ماهه بحث برانگیز شد

نیروهای امریکایی در افغانستان

نگاه

حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به زبان آمار

به گزارش «ایران» به نقل از شــبکه خبری ســیانان ،بنا بر اســناد و
آمار اداره بازرســی عمومی امریکا در بازسازی افغانستان (سیگار)،
از  7اکتبر ( 2001آغاز لشکرکشــی امریکا به افغانستان) تا پایان سال
 ،2016دوهزارو  371نظامی امریکایی در افغانســتان کشته شدهاند.
در حــال حاضــر نیــز  ۸۴۰۰نظامی امریکایی در افغانســتان حضور
دارند اما بیشــترین تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان مربوط
به آگوســت  2010است که  100هزار تن بود و پس از این تاریخ باراک
اوباما،رئیسجمهوریسابقامریکابااتخاذاستراتژیخروجمرحله
به مرحله نظامیان کشورش از افغانستان این تعداد را به  8400تن
رساند .اکنون ترامپ سیاست افزایش تعداد نظامیان امریکایی در
افغانســتان را اتخاذ کرده بدون آنکه اشارهای به عدد خاصی بکند.
ایندرحالیاستکهترامپپیشتروقبلازآنکهبهریاستجمهوری
برســد مخالف حضور نظامیان امریکایی در افغانســتان و مخالف
صرف هزینه در این جنگ بود .او در سال ۲۰۱۱در صفحه توئیتر خود
نوشته بود« :چه زمانی به اتالف پولمان در بازسازی افغانستان پایان
میدهیم؟ اول باید کشــور خودمان را بازســازی کنیم ».او در توئیت
مشــابهی در ســال  ۲۰۱۲از راهســازی و ســاخت مدرســه برای مردم
افغانستان که به گفته او از امریکا تنفر دارند ،انتقاد کرده بود.

طالبــان در حال آمــاده کردن یــک بیانیه
رسمی اســت که بزودی منتشــر میشود.
یک فرمانده شــبکه حقانی که از متحدان
طالبــان اســت نیز بــه خبرگزاری فرانســه
گفــت :ترامــپ ثابت کــرده اســت که یک
«صلیبی» است .اظهارات او ثابت میکند
که او میخواهد کل امت مسلمین جهان
را از میان بردارد.
فرانــز مایــکل ملبیــن ،نماینــده ویــژه
اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در صفحه
رســمی توئیتــر نمایندگــی ایــن اتحادیــه
در افغانســتان نوشــت« :مــن از اعــام
سیاست رئیس جمهوری ترامپ در قبال
افغانســتان اســتقبال میکنم .حرکت به
ســمت ثبــات گام بعــدی اســت .مــردم
افغانســتان به قــدر کافــی رنــج دیدهاند.
صلح امکان پذیر است».
همانطور که انتظار میرفت واکنشها
به استراتژی نظامی ترامپ در افغانستان
بسیار زیاد بود و نمایندگان سنا و مقامهای

كه خبر ضررهاي انســاني و شكستهاي
اســتراتژيك هيچ حاصل و بهرهاي براي
امريــكا نــدارد و پيــش از آن تأكيــد كــرده
بــود كه طرح اوباما بــراي حفظ نيروهاي
امريــكا در اين كشــور تا ســال  2024فقط
جانها و سرمايههاي امريكا را در كابل بر
باد ميدهد .حتي در نخستين مصاحبه
بزرگ تلويزيونــي ترامپ بعد از ورودش
به كاخ سفيد كه دوشنبه به طور مستقيم
بــراي مــردم پخــش شــد اكثــر ســؤاالت
بينالمللــي پرســيده شــده از او پيرامون
افغانســتان و فراز و نشــيبهاي آن بود و
معلوم شــد كه نه خود او به مسأله ديوار
كشــيدن در مرز مكزيك بها ميدهد و نه
سايرين آن را موضوعي مهم ميانگارند.
فرو رفتــن ترامپ در گرداب افغانســتان
واقعــه تــازهاي بــراي دو ســال جمهوري

حزب دموکرات نخســتین کســانی بودند
کــه واکنش نشــان دادند و بــه خاطر اینکه
فرمانــده کل قــوا هیچ برنامــه زمانبندی
مشخصی برای خروج سربازان امریکایی
از افغانســتان ارائه نداده و پس از  16سال،
باردیگر به دنبال افزایش تعداد سربازان
امریکایــی در آن کشــور اســت ،از او انتقــاد
کردند .
سناتور «شرود بروان» ،نماینده اوهایو،
ترامــپ را بــه بــازی بــا کلمات و نداشــتن
برنامــهای مشــخص متهــم کــرد و گفت:
نظامیانماتاهمیناالنهمفداکاریهای
زیــادی کردهاند .امشــب رئیس جمهوری
ترامــپ بــدون داشــتن برنامــهای،
خواستههای بیشتریرا از آنها مطرح کرده
اســت تا حکومت افغانســتان را قدرتمند
کننــد .مــا تــا برنامــه خــروج مشــخصی
نداشته باشیم ،نمیتوانیم سربازان بیشتر
و پــول مالیات مــردم را برایافغانســتان
اختصاصدهیم.

امريكا نيســت امــا وجه جديد آن شــيوه
دســت و پا زدن مقام فعلي براي توجيه
اقدامي اســت كه انجام شــده و تعارض
 180درجهاي با اظهارات قبلي وي دارد.
جــورج دبليــو بــوش الاقــل ايــن دفاعيه
ظاهــري را داشــت كه چــون القاعــده در
واقعــه  11ســپتامبر نقــش داشــته اســت
بايــد بــه افغانســتان لشكركشــي كنــد و
چــارهاي جــز حملــه مســتقيم بــه آنهــا
نــدارد .جانشــينان او امــا نــه تنهــا فكري
براي حل دائمي ايــن موضوع نكردهاند
بلكــه بــه وعدههــاي خــود درخصــوص
پايــان دادن به اين جنگ فرسايشــي نيز
عمل نكردهاند و ترامپ حاال روي كوهي
ايســتاده است كه روش و راه پايين آمدن
از روي آن را نميداند.
منبعUSA.Today:

