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  ترمپ و افغانستان
٣  

  

و مردم فونی نواز شريف با دونالد ترمپ رئيس جمھور منتخب امريکا و ستايش ترمپ از شريف به تعقيب صحبت تيل

 دسمبر با ترمپ داخل تماس شد و کلماتی با ۴پاکستان، اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل ھم به تاريخ 

آن صميميتی که ترمپ از خود در مقابل نواز شريف و پاکستان نشان داد، در صحبتش با غنی . ھم رد و بدل کردند

مندی ترمپ را کم و ه بادله گرديد که در نھايت عالقم اين دو ھمرفته، کلمات رسمی و متعارفی بينروي. نداشتوجود 

غنی خوشحال بود که ترمپ با وی حرف زد و طوری اين صحبت را تجسم داد که . بيش نسبت به افغانستان نشان داد

ل خواھد تعھدات امريکا نسبت به افغانستان پايدار باقی خواھد ماند و حتا ادارۀ ترمپ توجه بيشتر به افغانستان مبذو

شود که سياست خارجی ادارۀ ترمپ نسبت به افغانستان در حال  فونی ترمپ و غنی معلوم میطرز صحبت تيلاز . داشت

  .شکل گيری است

حفظ منافع . شود در سياست خارجی قدرت ھای بزرگ تغيير بارزی با به سر قدرت رسيدن يک حزب مخالف خلق نمی

سای جمھور از ؤالبته ذوق و سليقۀ زعمای  دولت و يا ر. ژيک آن ھاستيت مقتدر ھميشه ھدف  سترایجھانی کشور ھا

شود که در عقب نمايشات ظاھری موضع   عمده و اساسی توسط کسانی طرح ريزی مییھم متفاوت است، اما خط مش

سايلی ھمين حاال ترمپ ھر روز با م. شعار ھای انتخاباتی از صحنۀ عمل متفاوت است. دھند گرفته اند و دستور می

دنيای تجارت و قمار از صحنۀ سياست جھانی و طرح سياست خارجی .  شود که در  تخيلش ھم نمی گنجيد مواجه می

 ًلم ساز معروف امريکا که قبال موفقيت ترمپ را پيش بينی کرده بودبه قول راجر مور ف. مان فرق داردزمين و آس

ُاز آغاز برد انتخابات تا اکنون، ترمپ ". ار خواھد رفتترمپ توان رياست جمھوری را ندارد و خودش از صحنه کن"

رو شده است که خوابش ه بار ھا در مورد نظرات دورۀ انتخاباتی اش تجديد نظر کرده است، زيرا با واقعيت ھای روب

ًيک فردی که يک روز ھم تجربۀ سياسی و حکومتداری را نداشته است، الکن خود را آنا در محراق . را ھم نمی ديد

تواند آن شخص گذشته باشد و به تعھدات دورۀ  سياست جھان و قدرت سياسی در امريکا می بيند، خواھی نخواھی نمی

بعيد نمی بينم که ادارۀ ترمپ ھمان روش بوش و اوباما را در تداوم اشغال  افغانستان تعقيب .  انتخاباتی  خود عمل نمايد

  . در عقب پرده شودکند و تابع  ھدايات نظاميان و صاحبان سرمايه 

در مورد تھديدات و خطر تروريسم و  دھشت افگنی "ترمپ و غنی پيرامون بعضی موضوعات با ھم صحبت نموده و 

که ھر دو کشور با آن مواجه است بحث کرده و تعھد کردند که با ھمديگر در مبارزه با اين تھديدات در حال رشد، بيشتر 
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 امريکا بر مبنای منافع مشترک ستراتيژيک ۀرابطه بين افغانستان و اياالت متحد":  غنی عاجزانه گفت". ھمکاری نمايند

در ". اميد که  روابط  دو کشور در دوران آقای ترمپ بيشتر از پيش تقويت و توسعه يابد...دو ملت استوار است)  ؟(

ی وی در کنار دولت و  رياست جمھورۀ امريکا ھمچنان در دورۀاياالت متحد"جريان صحبت، ترمپ تأکيد کرد که 

که افغانستان نياز به ھمکاری بيشتر امنيتی داشته باشد، ادارۀ وی بعد از  در صورتی...مردم افغانستان خواھد بود

مشارکت و "در صحبت ايندو ".   ھا، به تأمين حمايت بيشتر امنيتی افغانستان توجه خواھد کرد ارزيابی ضرورت

منابع "ترمپ متذکر شد که ". ی تأکيد صورت گرفتئش مبارزه با تروريسم و افراط گرای بيشتر در بخه ئھمکاری منطق

 مؤثر در اين ۀطبيعی افغانستان قابل مالحظه است و دولت او آماده است که به مردم و دولت افغانستان برای استفاد

تواند از عناصر  عی اين کشور می اقتصادی داشته و منابع طبيۀافغانستان پتانسيل مناسبی برای توسع. عرصه کمک کند

  ". کليدی اين امر محسوب شود

. شد فونی ترمپ و غنی بر می آيد که ترمپ نسبت به مسايل افغانستان آنقدر بی عالقه نيست که تصور میاز صحبت تيل

خيز ن سياسی و نظامی و گوش کش کردن ھا توسط دستگاه ھای استخباراتی امريکا، ترمپ را از امشوره ھای مشاور

شوم که  ئيد ادعای خود، ياد آور میأبرای ت. و جست گذشته انداخته و واقعيت جھانی را در مقابل وی قرار داده است

ًمعموال  . اشتون کارتر وزير دفاع ادارۀ اوباما به روز ھشت دسمبر سفری به افغانستان داشت که غير منتظره بود

که  ز يک اداره به ادارۀ ديگر، زياد به خارج سفر نمی کنند، مگر اينوزرای دفاع و خارجۀ امريکا  در دورۀ انتقالی ا

شود که اشتون کارتر با اشارۀ ترمپ  غرض اطمينان دادن به غنی  تصور می. کدام وطيفۀ خطيری به آنھا تفويض گردد

ھراس و واھمه دور به افغانستان سفر کرده تا زعامت کابل را از تداوم اشغال افغانستان اطمينان دھد و آنھا را از 

افغانستان يکی از شرکای مھم و ستراتيژيک "وزير دفاع امريکا در صحبت خود با اشرف غنی گفت که . نگھدارد

اين نيروھا ثابت ساختند " ھای نيرو ھای امنيتی ودفاعی افغانستان قدردانی کرده گفت  کارتر از قربانی".  امريکا است

بارزه با تروريسم افزايش يافته و امريکا برای تجھيز و تمويل بيشتر اين نيروھا که توانائی و ظرفيت شان در زمينۀ م

 را به يک یشد، ھرگز درين لحظات دورۀ انتقالی چنين اطمينان اگر به اشتون کارتر ھدايت داده نمی". باشد متعھد می

مريکا در اردوی ا"ارش داد  که ھم زمان با سفر اشتون کارتر، خبرگزاری اسپوتنيک روسيه گز. داد دولت متزلزل نمی

 عسکر امريکائی ٨٠٠ عسکر ديگر به افغانستان اعزام کند و ١۵٠٠ اعالم کرد اين کشور قصد دارد  بيانيۀ مطبوعاتی

 اگر اين گزارش درست باشد، ."شوند نيز به منظور گردش متناوب نيروھای اين کشور در کابل، به افغانستان اعزام می

  .غانستان از ھمين حاال قابل فھم استروش ترمپ نسبت به اف

که  جالب اين. شود که ترمپ مانند بوش و اوباما به اشغال افغانستان ادامه خواھد داد  از گفتار اشتون کارتر معلوم می

تعداد و صالحيت "عده ای از سناتوران امريکائی که بيشتر شان جمھوريخواه اند، از دونالد ترمپ تقاضا کرده اند که 

کين  رئيس ک ن ماز زمره جا". يرو ھای امريکا را در افغانستان افزايش داده و آن را در تقدم  کار خود قرار دھدھای ن

 ھای  ما نياز داريم که برای پيروزی نيرو ھای ما در افغانستان صالحيت: "کميسيون دفاعی سنای امريکا اظھار داشت

به يقين که ". يروھا بتوانند با دشمنان ما وارد ميدان کارزار شوند پذير و ضروری  را به آنھا بدھيم تا اين ن انعطاف

  . ترمپ به اين نظرات و تقاضای ھای سناتوران امريکا بی تفاوت نمانده و سر تمکين فرو خواھد آورد

با در نظر داشت حاالت کنونی، اميدی به بيرون کشيدن اختياری نيرو ھای متجاوز امريکا در دورۀ !  قصه مختصر

  . شود است جمھوری دونالد ترمپ در افق مشاھده نمیري

  

 


