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  ترمپ و افغانستان
سياست خارجی دونالد ترمپ رئيس جمھور منتخب امريکا در حال شکل گيری است، اما ھنوز مشخص نشده است که 

از تعيينات چند روز اخير وی آشکار شده است که . ادارۀ وی چه روشی را در قبال افغانستان در پيش خواھد گرفت

ترمپ افراد محافظه کار چھار آتشه را در پست ھای مھم مانند سی آی ای، مشاوريت امنيت ملی و وزرات دفاع معرفی 

ًرد و کامال متکی به مشورۀ مشاوران امنيت ملی خود شخص ترمپ ھيچ گونه تجربه در سياست خارجی ندا. کرده است

برد، طوالنی ترين جنگی  اوباما به ارث می بحران و جنگ افغانستان اشغال شده را که ترمپ از بوش و . خواھد بود

آيا ترمپ عساکر متجاوز امريکا را از افغانستان خارج خواھد ساخت و .  است که امريکا تا حال تجربه کرده است

 بی کفايت مستعمراتی کابل را به حال خودش خواھد گذاشت تا به سرنوشت نجيب و يارانش برسد؟ آيا ترمپ با دولت

شود، روش سختگيرانه  را در پيش   ھنوز ھم متحد امريکا شمرده میوپاکستان که منبع و منشأی تروريسم منطقه است 

  .فتاالت  پاسخ خواھد گؤچندان دور به اين س نۀخواھد گرفت؟ آيند

ادارۀ دونالد ترمپ با مشکل عظيم ساخت امريکا در افغانستان مواجه خواھد شد که تصميم گيری برای ختم بحران اين 

از زمان تجاوز امريکا که به ابتکار ادارۀ جورج بوش آغاز شد، به عالوۀ کشتار ھا و . کشور کار ساده نخواھد بود

 دالر در ميليارد ۶٠٠ناتو بر افغانستان تحميل گرديد،  تا کنون بيش از ويرانی ھائی که از جانب قوای امريکا و متحدان 

 ساحات و عروج طالبان و ظھور ۀافغانستان مصرف شده که نتايج آن موجوديت يک دولت مزدور، شيوع فساد در ھم

ف يک بار آنھم در جريان مبارزات انتخاباتی بين کلنتن و ترمپ، نام  افغانستان صر.  داعش در افغانستان بوده است

اوباما در جريان . ياد می کنند" جنگ فراموش شده"امروز در امريکا از بحران افغانستان به اسم . ًتلويحا ذکر شد

قرار . ناميد" جنگ خوب"، تجاوز به عراق را محکوم کرد، ولی تجاوز به افغانستان را ٢٠٠٨مبارزات انتخاباتی سال 

 از افغانستان خارج سازد، اما در زير فشار محافظه کاران جديد ٢٠١۶ير سال بود اوباما عساکر امريکائی را تا اخ

 عسکر امريکا و يک تعداد ديگر عساکر کشور ھای متحد امريکا به ٨۴٠٠اکنون به تعداد . دست به عقب نشينی زد

ين اسلحه و با وجود آوردن بھتر. اشغال افغانستان ادامه داده و روش جورج بوش را ھمچنان تعقيب نموده است

 سال اشغال و کشتار ١۵بعد از . گونه دست آورد قابل مالحظه ای نداشته است تکنالوژی در صحنۀ جنگ، امريکا ھيچ

امنيت سرتاسری . دھند و ساحات زياد کشور را در تصرف دارند و ويرانی، طالبان ھنوز ھم به جوالن خود ادامه می

. ر نيست که بدون حمايت نظامی ناتو يک ماه ھم به حيات خود ادامه دھدرو به خرابی است و دولت مستعمراتی کابل قاد
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 متجاوز خاک ميھن ما را ترک گويند، چه بالئی به سر مزدوران یکه نيرو ھا توانيم ھر زمانی تصور کرده می

  .استعمار خواھد آمد

ن او تعلق ا تعقل ترمپ و مشاورو" خرد"اين به . برد در چنين شرايطی، ادارۀ ترمپ بحران افغانستان را به ارث می

در جريان مبارزات . د کردن را در قبال افغانستان اتخاذ خواھیدارد که با مالحظۀ تجارب ناکام دو ادارۀ قبلی، چه روش

تفسير اين است که پول امريکا بايد اول برای امريکا مصرف ". امريکا اول است" می گفت هانتخاباتی، ترمپ ھميش

کشور ھای "سای جمھور قبلی را مورد انتقاد قرار داده و تأکيد نمود که ؤترمپ پاليسی  دفاعی ر. ديگرانشود نه برای 

ترمپ ھمچنان از تجاوز امريکا به ". پردازند تا امريکا بتواند از آنھا حمايت نمايدب  پول دفاع از خود را دعضو ناتو باي

 را رد کرده و وعده داد که امريکا را از ماجراجوئی ھای غير عراق انتقاد نموده و مداخلۀ امريکا در بحران سوريه

اگر اين نظرات ترمپ جامۀ عمل بپوشد، عساکر امريکائی  و ناتو از افغانستان خارج .  ضروری دور نگه خواھد داشت

راتش در يکی از داليل موفقيت ترمپ حداقل در ظاھر امر، نظ. خواھند شد و کشور ما حاکميت خود را باز خواھد يافت

  .سياست خارجی بود که او را از ھلری کلنتن و ساير جمھوری خواھان متمايز ساخته بود 

 ترمپ ھمچنان تجارت امريکا با چين، مکسيکو و کانادا را مورد انتقاد قرار داده که در حقيقت زيربنای نظرات محافظه 

ه با تروريسم را در صدر برنامۀ خود قرار داده ترمپ مجادل. کاران جديد در نظم نو جھانی  بعد از سقوط شوروی بود

پاکستان محل پرورش تروريسم و تندروان اسالمی . درين صورت، پاکستان بايد ھدف اولی ترمپ و ادارۀ او باشد. است

دانيم شعار ھای انتخاباتی صرف  که می الکن طوری.  بدينسو به کمک امريکا دامن زده شده است٨٠است که از دھۀ 

اگر افرادی از گروه  محافظه کاران جديد به دور ترمپ . شود  رأی است و در ساحۀ عمل کمتر پياده میبرای کسب

 سال گذشته در اشغال امريکا و ناتو باقی ١۵حلقه بزنند و او را به ماجراجوئی جھانی وادار سازند، افغانستان مانند 

  . خواھد ماند

طور مثال، ترمپ حامی خروج کامل ه ب.  خود منصرف شده استھمين اکنون ترمپ از بعضی شعار ھای  انتخاباتی

ترمپ به سران ناتو اطمينان داده است . عساکر امريکائی از کوريا بود، حال می گويد که درين مورد عجله نخواھد کرد

حتمالی ھلری از محاکمۀ  ا. که امريکا به تعھدات خود پابند خواھد ماند و اگر تغييری ھم پديد آيد، تدريجی خواھد بود

پس متوجه ". به محاکمه کشانيدن کلنتن ھا، امريکا را تقسيم خواھد کرد"کلنتن و بل کلنتن منصرف شده و می گويد که 

می گرديم که شعار ھا و گفتار انتخاباتی صرف برای تغذيۀ رأی دھندگان است و در دوران مبارزات انتخاباتی ارزش 

ترمپ مانند بوش  امريکائی است و از قارۀ ديگر پائين نشده است که سياست . دشون دور انداخته میه ًدارند و بعدا ب

که سازمان ھای استخاراتی گزارشات جھانی را در اختيار  زمانی. داخلی و خارجی امريکا را به يک بارگی عوض کند

  .داو بگذراند و برايش روش تعيين نمايند، ديگر آن ترمپ دوران مبارزات انتخاباتی نخواھد بو

ترمپ عملکرد دولت دست نشانده و فاسد افغانستان را تجربه خواھد کرد و در خواھد يافت که امريکا چه اشتباھی 

اگر ترمپ .  درجه تغيير جھت بدھد١٨٠بزرگی در تجاوز به آن کشور مرتکب شده است، اما نبايد متوقع بود که ترمپ 

يک تجديد نظر .  از افغانستان و پاکستان آغاز نمايدد است، بايًواقعا حامی يک تغيير کيفيتی در سياست خارجی امريکا

کامل در روش ناکام امريکا نسبت به افغانستان، مردم ما  را از مصيبت ھا تحميلی نجات خواھد داد و از بد نامی بيشتر 

  . امريکا در صحنۀ سياست جھانی  خواھد کاست

  

  

  


