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  ٣۵۵ونال يانترناس

  یبھروز مھرآباد

  صفحه بازتاب ھفته

  

  مريكا در افغانستاناتغيير فرمانده نظامی 

   و باتالق جنگ و سازش
  

ه  در افغانستان توسط اوباما كنار گذاشته شد و بامريکامانده نيروھای ھفته گذشته ژنرال استانلی مک کريستال فر

 در عراق و سپس فرمانده امريکا فرمانده نيروھای ٢٠٠٧پتريوس در سال . جای او ديويد پتريوس منتصب گرديد

ئی اامريکچند روز قبل مک کريستال در مصاحبه با مجله .ئی در خاورميانه و شرق آفريقا بودامريکانيروھای 

 قرار داد و آنھا را به عدم ھمکاری با سياست ء در کابل را مورد استھزاامريکارولينگ استون معاون اوباما و سفير 

او از اظھاراتش در اين مصاحبه عذرخواھی کرد اما اين بھانه خوبی برای برکناری او از . ھای خود متھم نمود

 بی امريکای اظھار ناخشنودی کردند اما دولت ه جائب اين جاھر چند که کرزی و مقامات افغانستان از . سمتش بود

باراک اوباما اعالم کرد که .   نشان داد که تصميم گيرنده اصلی کيست، به حمايت کرزی از مک کريستالءاعتنا

با .  در افغانستان نيست اما مشکل بتوان اين را باور کردامريکابرکناری مک کريستال به معنی تغيير ستراتژی 

 در مقابل وضعيت امريکائی از افغانستان تعيين شده بود، دولت امريکازديک شدن مھلتی که برای خروج نيروھای ن

 ھم قادر امريکاحتی ارتش .  قابل دوام نيستامريکاحکومت کرزی بدون حمايت ارتش . پيچيده ای قرار گرفته است

 و متحدانش برای حفاظت محموله امريکاتش ھای اخيرا اعالم شد که ار. به حفظ امنيت خود در افغانستان نيست

ھای نظامی با شرکت ھای خصوصی قرارداد بسته اند اين شرکت ھا مستقيما با نيروھای طالبان تماس داشته و از 

 و ناتو چند ميليون دالر به جيب طالبان امريکاآنھا کمک می گيرند و به اين ترتيب ھر ماه بابت حفاظت از نيروھای 

تاکنون دھھا ميليارد دالر خرج سازماندھی و آموزش ارتش و پليس .  شود و در حقيقت باج داده می شودسرازير می

ئی اعالم کردند که نمی توان روی آمادگی نيروھای امنيتی و نظامی افغان امريکاافغانستان شده ولی اخيرا مقامات 

 قصد دارد که مھلت حضور نيروھايش در امريکاانتخاب پتريوس می تواند به معنی اين باشد که دولت . حساب کرد

ژنرال پتريوس در اين باره گفته است که جدول زمانی که از قبل برای خروج نيروھای . افغانستان را تمديد کند
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استانلی پتريوس در بين نظاميان و . ئی تعيين شده يک پروسه است که به شرايط افغانستان بستگی داردامريکا

ئی در افغانستان امريکا طرفداران زياد دارد که طرفدار طوالنی شدن حضور نيروھای کاامريجمھوريخواھان 

  . در افغانستان و ھزينه سنگين اين جنگ معترضندامريکا و افکار عمومی به حضور ارتش امريکااما مردم . ھستند

ی گزارش ھائ. البان استار آمدن با طحامد کرزی رئيس جمھور افغانستان طرفدار در جستجوی امکان مذاکره و کن

گروه حقانی يک شبکه تروريستی اسالمی است که در . از مالقات کرزی با رھبر گروه حقانی منتشر شده است

گفته می شود که در اين مذاکرات . چندين سالھای گذشته فعاليتھای تروريستی متعددی در افغانستان داشته است

 اين امريکا.  نمی تواند انجام شودامريکانه مذاکرات بدون موافقت اينگو. مقامات پاکستانی نيز حضور داشته اند

  .امکان را ھم برای خروج خود از معضل افغانستان دنبال می کند

 یی گرفتار نيروھای مسلح اسالمی و شيوخ و خان ھامردم افغانستان از سوئ. ابھام است وضعيت افغانستان در 

احکام اسالمی را بر زندگی مردم حاکم کرده .  را در چنگ خود گرفته اندقبايل ھستند که زندگی روزمره مردم افغان

و از طرف ديگر دائما مورد تعرض دولت حاکم . و ھر روز دھھا نفر براثر عمليات تروريستی آنھا کشته می شود

 که ھزاران بر افغانستان ھستند که دامنه فساد و ارتشای حاکم بر آن ھر روز گسترش می يابد و حاميان غربی دولت

در صورت ادامه . مردم در منگنه جنگ اين دو گروه اسيرند. غيرنظامی را در بمباران ھای خود به قتل رسانده اند

ليون نفر مردم افغان تغييری ه نظر می رسد که در وضعيت دھھا مجنگ، پيروزی ھر طرف و يا سازش آنھا بعيد ب

جنايت سازمان يافته و گسترده و حاکميت جھل و اختناق اين وضعيت را می توان با  فقر وسيع، . حاصل شود
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