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  ٢٠٠٩ ماه مارچ ٣١ مورخ –گلوب ان ميل 

   تورنتو–پيکار پامير . ک :  مترجم  

  

  ستراتژي اوباما راجع به افغانستان

  و اظهارات مطبوعات كانادا در اين مورد
  

  کلگری ، تحليلی دارد  لتا از دانشگاه اياستراتژی نظامی کانادديويد برکوسن ،  مديرمرکز آموزش   :رجمتذکر مت

مورخ سی ۀ يس جمھور اياالت متحده پيرامون اوضاع افغانستان که در شمارپيرامون ستراتژی جديد بارک اباما رئ

چون اين تحليل نکات نظر کشور .  يده است به نشر رس) گلوب ان ميل( انگليسی زبان ۀ ويکم ماه مارچ روزنام

خصوص کانادا را که درقندھار اشتغاالت جنگی دارند،  به نمايش ميگذارد ، بنابران ، ه ھای عضو پيمان ناتو ، ب

  :  خوانندگان گرامی نيز برسانم نظرتحليل مذکور را به ۀ خواستم ترجم

امريکا  درمورد افغانستان ، دارای نشانه ھای روشنی ۀ متحدستراتژی جديد اياالت  اظھارات باراک اوباما مبنی بر"

ن ، بيانگرتغييراتی درجنگ ستراتژی ھمچنااين . ه طالبان و القاعده ميباشددال بر چرخش اوضاع  جنگ  علي

 يس جمھور امريکا به چشمين  اشاراتی بود که در بيانات  رئاين ، عمده تر.  ی ھا در قندھار نيز خواھد بودکانادائ

اوباما اکنون با در نظرداشت اعتبارخودش و جنگ کشورش در افغانستان کار ميکند ، بدون شک  اين ، . ميخورد

اياالت . جورج دبليو بوش امريکا را از نظر مالی دريک حالت ضعيفی رھا نمودۀ ادار.  يک قمار بزرگ خواھد بود

علی رغم .  در افغانستان را نيز باخته است متحده در باتالق جنگ عراق گير مانده و  جنگ عليه  شورشيان 

دسترسی  ايران به نيروی اتمی نزديک بوده  در لبنان، سوريه، غزه  و سودان  نيز سرگرم ۀ تالشھای امريکا، مرحل

خصوص مصر و عربستان ه ايران حيثيت شمشيرداموکلس باالی سرکشورھای خليچ فارس، ب.  قدرت گيری ميباشد

،  غرض دفاع ) که کانادا نيز درميان آنھا ميباشد (  ھمکاريھای اعضای پيمان ناتو ًنگتن اساساواش. سعودی  را دارد

چين با پيشرفتھای قابل توجه نظامی و اقتصادی ، امريکا را در . از حکومت کرزی در کابل را از دست ميدھد

 ۀ بالقوپشتوانۀحيث ه رآن کشور را بدر حاليکه سقوط  اقتصادی امريکا ، دال.  مبارزه فراخوانده استجنوب آسيا به

اگر امريکا جنگ را در افغانستان ببازد، ھژمونی مالی ، اقتصادی ، نظامی و .  ی در جھان  فلج کرده است دارائ
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چنانکه ھمين اکنون قدرت اين کشور در يک سايه . دپلوماتيک خود در سراسر جھان را نيزاز دست خواھد داد

ی از ناکامی باشد، بايد دانست که اگر ھيچ کار تصور کنيم که پالن اوباما نشانه ايد ئ بيا.روشن قرار گرفته است 

ی به حرکت در خواھند آمد و نيرو ھای امريکائ.  قب خواھد رانداز پيش نرود، طالبان را  به ع) با اين پالن( ديگر

ی يا در آنجا  را که سر بازان کانادائآن نواحيی.  وشش قرار خواھند دادنواحی قندھار، زابل و ھلمند  را نيز تحت پ

ی نيز قرار است  تا چھار ھزار ديگردر ايالت  ھمچنان سربازان بريتانيائ. ھا حضور ندارند و يا حضور اندکی دارند

نگھداری شھرھا و قريه ھای اين تعداد نيرو ، برای .   دوازده ھزارتن بالغ گرددبهھلمند افزايش يابد و مجموع آن 

و نيز امنيت ساکنان محلی را تأمين .  ی که ضرورت ھای لجستيکی طالبان را فراھم مينمايند ، کافی خواھد بودکليدي

اکثريت زنان ، طالبان را نمی پسندند، اما ، نسبت به کمبود يا عدم ھمکاری غرب در آنجا ھا ، به .  خواھند کرد

ان ، يگانه محور کاری اوباما نخواھد بود، بلکه سر بازان افزايش سربازان در افغانست.  اطاعت آنھا واداشته ميشوند

مذکورامنيت را تأمين خواھند کرد تا زمينه برای مبارزه عليه فساد در حکومت کرزی ، نا بودی تجارت مواد مخدر 

که طالبان را از نظر مالی کمک ميکند و اقدامات ديگر غرض از ميان بردن فقر و بيکاری در غرب پاکستان را 

   .نمايداھم فر

ی پيما ھای بدون سر نشين امريکائ تذکر نرفته است ، ولی حمالت ھوااگرچه طی سخنان  ھفته ھای  اخير اوباما

باالی مواضع طالبان و القاعده در غرب پاکستان افزايش خواھد يافت و اين عمليات ، حکومت پاکستان را در 

 . ارات نظامی آن  ياری خواھد رسانيد استخبۀ ميان حکومت و شبک سرکوبی النه ھای تروريسم

ستراتژی جديد، کدام نوع دموکراسی و يا آزادی خيالی را به افغانستان مدنظر ندارد، اما طوری امنيت را تأمين 

ی تخمينات اثرزود رسی باالی کانادائاين ۀ ھم. خواھد کرد که حکومت کابل بتواند در پرتو آن از خود دفاع نمايد

د نی  خواھ به نيرو ھای کانادائی اين فرصت راسربازان بيشتر امريکائی و بريتانيائ.  ھد داشت خواھای مقيم قندھار 

ھمچنان، . ی در غرب و ارغنداب در شمال قندھار شوندمتوجه شھر قندھار ، زاری و پنجوائداد تا با قدرت بيشتر 

ن مشکل تر خواھد ساخت و ديگر نخواھند ی و انگليسی در ھلمند ، اوضاع را برای طالباافزايش سربازان امريکائ

ھمچنان، شرايط را برای طالبان مبنی بر رسيدن مرد و . توانست  از مناطق  مذکور نيروی جنگی جمع آوری نمايند

کليدی ۀ ی ھا  قادر خواھند بود  منطقسخت خواھد نمود و کانادائ)  پاکستان به سوی افغانستان(مال از آنسوی مرز

اياالت متحده ، فرماندھی جنگ درجنوب را حفظ خواھد نمود و اين ، برای ساير .   نمايندرا حفظ)  قندھار(

ثری تنظيم نمايند که شامل ۀ واحد و مؤفرماندھان اين مجال را خواھد داد تا قدرت سرکوبی درسراسرمناطق را بگون

مان اوايل که طالبان خودشان را وحدت فرماندھی از ھ.  شش ايالت بوده و ميان پاکستان و ايران قرار گرفته اند

ناشی از ) و تلفات(ۀ امريکائی ھا و انگليسی ھا  از حضورگستردًمردم غالبا.  جنگ ساختند، برھم خوردۀ مجددا آماد

جنگ بی اطالع می مانند و اکنون بايد از سر بازان ساير کشور ھا مانند پولند، ھالند، دنمارک ، آستراليا و فرانسه  

ليسی در منطقه ، ديگر ديد  با افزايش بيست و يکھزار سربازامريکايی و چھار ھزار سر باز انگ. نيز ياد کرد

  . " عنوان يک بخش از جنگ تنھا خواھند بود، تغييرخورده يان مبنی بر اينکه آنھا بکانادائ
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