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«                                                                   سوریه های گزینه»          

            کاهش است گزینه های واشنگتن درسوریه روبه   

                                 وبه سرعت کاهش می یابد                 
    Washington’s   options  in Syria  are dwindling           

 And  dwindling  fast.                                  

کیمیاوی  به   سالحهای بر داشتن   وساختگی  علیه دولت سوریه مبنی  اتها مات جعلی  

وتردید جامعه جهانی   نسبت عدم تهیه شواهد موثق  بخا طر اطمینان وازمیان بردن شک

تعهد ایاالت متحده  امریکا   به ارتباط  پیگری روند  درین ماه منجر به شکست  شد ،  و

بالفاصله   سوریه تحویلی سالحهای بیشترتعویضی به شورشیان و شبه نظامیان  افراطی

                                                                                                                                                    .مواجهه به دشواری وپرابلم گردید 

                                                                                       

بلی درین چند روزهای تازه  وکوتاه  مخالفین دولت سوریه  بعد از  انتظارات  طوالنی 

مبنی بر داخل شدن  ایاالت متحده امریکا درآب های خون آلود  ثوریه  بین خود یکد گر 

سالح ها نیز بینهم صحبت « بازی درحال تغیر»من آنها درمورد ودرض را تبریک گفتند،

معکوس گردد ودر مرز بین دستاوردهای ارتش سوریه وکردند وآن اینکه ممکن موفقیت 

کشور با هشت ( 01)اردن وسوریه وسوریه ولیبی منطقه پرواز غیر ممنوع ایجاد شود  و



رز به  تمرینا ت مشترک  بپردازند و هزار سرباز ووسایل  و مهمات وسالح  ثقیله  در م

درین تمرینات پرتاب مزایل پاترویت  نیز صورت خواهد گرفت  و پرواز طیارات  بمب 

نیز داخل پالن تمرینات مشترک خواهد بود ونیز جریان این تمرینات از ( 02)افگن  اف 

                                                         .                                طریق تلویزیون نیز برودکاست خواهد شد 

واقعاً نتوانسته داخل  آن زمان  میخواهد که تا هنوز ایاالت متحده امریکا درک  ولی       

                                                            . اقدام شود ویا اغازوانجام  این مطلب را اعالم بدارد 

صرف نظر از ارایه دلیل وبرهان  همین اکنون  آرام آرام  برای ایاالت متحده امریکا      

نمی خواهد ویا  نمیتواند  طور مستقیم  در قضیه زیدخل گردد چونکه   -قابل قبول نیست  

آنها یعنی  مقامات اجرایوی ایاالت متحده امریکا  همگی  محضاً به مشکل  انتخاب شبهه 

بغرض که به آنها سالح توزیع بدارند  بوده وازجانب دیگر  متردد  اند   نظامیان  سوریه

که چگونه خودرا درگیر  اقدامات غیر قانونی مبنی بر ایجاد منطقه  پرواز غیر ممنوعه 

.                                    مردم امریکا نمیخواهند ازین نظر حمایت نمایند « %01»سازند  درصورتیکه 

یگانه دلیل جدی  مبنی براینکه  چرا واشنگتن  نمی خواهد  با داخل شدن اش درتیاتر        

نظامی سوریه  خطر و ریسک را بپذیرد  تقریباً  بطور کل  اغماض  ونادیده  گرفتن  از 

سیاست   نمیتوانم است  که این همانا شاید هم  موضوع  خروج  نظامیان   ایاالت متحده 

.                                                                                                            باشد « 6102»در سال  امریکا از افغانستان

مجموعی  همین اکنون  به ارزش  :« برآمده نمیتوانیم ما »کمک نماید 

نظامی    ثقیلهقطعات  مهم وسایل «  001111»ملیارد دالر امریکایی  در حدود « 22»

داخل   ارتش ایاالت متحداامریکا در افغا نستان  وجود دارد  که مصا رف انتقال  آن  از

است، بناً   زده شده ملیارد دالر امریکایی تخمین « 0»افغانستا ن به جای دیگر درحدود 

یگری  به جای د این وسایل ثقیله نظامی  بیدون آنکه   نتر باشد  که این امر  میتواند  اسا

انتقال  گردد  در داخل افغانستان ازبین برده شود  اما با توجه ضیق بودن بودجه موجود 

ضعیف وناتوان  آن کشور  بعید به نظر می آید  چشم انداز  اقتصاد .ایاالت متحده امریکا 

                                .                                         اع این وسا یل مجدداً به اسانی تعویض گردد یکه ض

ذشته به افغانستان نسبت به خروج این وسایل دن این تجهیزات  در طول ده سال گاور     

،  و ازطریق  راه  تراتزیت  پاکستان  به افغانستان  بود  ترن وآسا  سهل فعلی  در شرایط 

نشین ایاالت متحده اورده میشد چونکه در اغاز ورود این تجهیزات   طیارات بیدون سر 

امریکا با پرتاب بمب هایش کشوررا برای  باشنده گان  آن به  جهنم  تبد یل نه نموده بود 

ودرآنوقت دسته های  شورشی بوجود نیامده بود که راه های ترانزیتی را دراینجا و آنجا 

انستان مسدودسازند ولی اکنون ایاالت متحده امریکا نمیتواند که این تجهزات اش را ازافغ

                                                                                                                              .از طریق  پاکستان خارج سازد 

تامین وفراهم آوری  مسیر جاگزین ازطریق  کشورهای هم مرز افغانستان  اعم از      



« 6111»  ل درسال ان  وتاجکستان  که تحت نام  توزیع شبکه شماازبکستان ، ترکمنست

از راه پاکستان هم طوالنی راه اندازی شد ،راه ومسیری است که نسبت به مسیر انتقاالت 

واز جانبی  نسبت به  تنازع  واختالفات  حقوق .   تر است  وهم هزینه بیشتر را میخواهد

ونقل  واحسا سات  ضد امریکایی غیر قابل  بشر وشرایط طا قت فرسای انتقاالت  وحمل

پیشبینی شده در مردم  کشورهای فوق  وهم به نسبت که هرم بیش از حد  این مسیر  در 

دست  هژمون منطقه  یعنی روسیه می با شد  مشکل است که  امریکا یی ها  بتوانند این 

                                                             .                       وسایل ثقیله را از این مسیر خارج سازند 

با نی  با  بر خالف  چون عراق   درمسیری قرارداشت  که ایاالت متحده امریکا  در ت    

به داشت  کنترول همه جانکشورهای  متحد  عربی ا ش  بر بنا در درامتداد  خلیچ  فارس  

ازد س خارج   عراقدرعراق  داخل نماید  ویا  از آ سا نی  بهوتوانست که وسایل اش را 

بوده  وتوسط کشورها  کامالً محاط به خشکه وکوهستانی درحالیکه  افغانستان یک کشور

ویا اشخاصی  احا طه شده است  که همگی  متخا صم منافع  ایاالت متحده  امریکا  بوده 

ایاالت  متحده  امریکا  ودریک نقطه  در هرگونه معامالت ودادوستد به  صفت  دشمنان 

                                                                                                                             . میباشند 

یگا نه راه کوتاه و اسان که امریکارا در خروج وسایل  ثقیله نطامی اش از افغانستان       

اند کمک ومساعدت نماید یک چیز ویا یک وسیله است و آن  یعنی  کمک به بیرون میتو

                                                                            .ایران و به یک اندازه  چین  –روسیه 

اما شوربختانه که هرسه کشور فوق  الذکر علیه  حکومت  ایاالت  متحده  امریکا          

ومتحدان کشور سوریه میباشند  وهرگز  نمی خواهند که تقاضای ایاالت متحده امریکا را 

مبنی بر خروج وسایل  ثقیله اش از افغانستان از مسیر  کشورهای  شان اجاره دهند بلکه 

ماه  باقی  مانده  یعنی  تا  تغیر  رژیم  درافغانستان پیما نه « 01»میخواهند که در طول 

                              .        خصومت ها ومخالفت ها علیه حکومت ایاالت متحده امریکا  بیشتر تشدید گردد

نسبت  به    وایران  روسیه  مواضع   اخیر د ماه چن  این  سپری شدن  با ازسوی دیگر     

شبهه  از دست   الیاتکلیدی وو شهرهای  د  مجد وتصرف  سوریه   ارتش  دهایدستاور

                   . نظامیان  سوریه درسراسر کشور  هرچه بیشتر مستحکمتر  گردیده است 

پس با درنظرداشت این مطلب  متحدان غربی بسرعت و با عجله  به تغیر  تعادل           

منعقد گردد  جینیوا  قرار است در  فضای نا مطلوب  شان  قبل از برگذاری  مذاکره  که

بصورت بیشرمانه وبه درگیری بیشتر مخالفت های مرگبار  بخاطر آنکه  در میز مذاکره 

                                     .ه نظامیان سوریه سالح توزیع میدارند در راس اهرم قرار گیرند به شبه

ولی شواهد نشان میدهد که  هیچ یک از خواسته های  غرب  جامه عمل نخواهد پوشید     

درتبانی باهم  به دنبال تضعیف  « G8»باوجودیکه این رهبران  غربی در اجالس اخیر 

پوتین  از هیچ  تالشی دریغ نورزید ند  واجالس را  ریس جمهور روسیه اقای  والدیمر



 در  ولی باید بخاطر داشت که  درختم اجالس ویا.  مسمی نمودند « G7+1»بنام  اجالس 

والدیمر پوتین توانست ویا چانس به  او یاری   کرد که درهربخش از  اجالس  اطالعیه 

که   شود  قا نه را نصیبمعضالت سوریه  به سهولت  نتایج ودستاوردهای مطلوب وموف

میز مذاکره   البته این دستاورد ها نه تنها در جامعه بین المللی    با  نقشی که  ممکن  در

اجالس   بلکه   اورد  ست بده ارتباط موضوعات سوریه در جینوا  بازی  خواهد  کرد ب

سوریه  جمهور  دراعالمیه اش  دراشاره به بیرون رفت ونادیده گرفتن بشر االسد ریس 

حکومت آینده انتقالی  که تقاضای  اکید  مخالفین دولت سوریه  است   از آن  ذ کری در 

بعمل نیامد  وهم  دراعالمیه  این اجالس  به ارتباط  سالحهای کیمیاوی که از طرف این 

رهبران غرب به دولت سوریه تهمت  زده شده بود  به نسبت عد م داشتن اسناد  وشواهد 

چیزی تذکر داده نشد  وبدین اساس  یک بار دیگر  بر نیرومندی  میه مذکوردر اعالموثق 

کشور های گروپ هشت  به تشویق مهرتاید زده شد با وجودیکه  نیروهای امنیتی سوریه 

                                                                .ولی دستاوردی بدست نیاوردند پرداختند یه شبهه نظامیان افراطی سور

باید خاطر نشان ساخت که برای روس ها این موفقیت ودستاورد  یک موفقیت ناچیز و    

بلکه این اولین الهام  وشادباشی عا مه    پیش پا افتاده  نبوده  ونباید بی اهمیت تلقی گردد 

شان را در   منافع وپاریس  ولندن  واشنگتن   باشد که برای بار اولدربرداشته تواند یمرا

بمیان می آید ؟ وآن اینکه روس ح سوال سوریه از دست میدهند  ،پس دراینجا ایجاب طر

ها چه نوع کارتی در دست دارند  که یک نوع بازگشتی خیره کننده را به ارمغان اوردند 

شعله   طر هرچه وهفته ای نگذشته بود که واشنکتن دست به ماجرای زد و میخواهد  بخا

 یت نظر از رعا  لفت ها به توزیع  سالح برای شورشیان سوریه  صرف ور ساختن مخا

داخل  میثاق های بین المللی و قوانین در دست داشته خود حکومت ایاالت متحده امریکا  

.                                                                                          اقدام شود

استقرارنیروهای  : افغانستان برگزیده استرا ازامریکاخروج اش 

شتر قسمت های از سوریه بیدون درگیر شدن  در جنگ ینظامی ایاالت متحده امریکا درب 

وجدال بحال خود با قی مانده ودرآنجا ها عملیات ها تنها به سازمان  سیاه  و پیما نکاران 

                                                                                           . خارجی  محول گردیده است 

اشغال    «عظیم الجثه» طر رها یی از وظیفه دیواسا یی ولی ایاالت متحده امریکا بخا   

طوالنی یک دهه افغانستان  درین اواخر درجهت راه یابی  بیرون رفت  از  این  وظیفه 

متحده  امریکا   اقای   دست وپا میزند  وبه همین منظور  ریس جمهور ایاالت بهرطرف

مبنی بر اخراج اولویت وخواست پنتاگون راوادارساخته است تا باراک اوباما را به تالشی

اوباما بصورت اجتناب روی این منظورریس جمهور.افغانستان جامه عمل بپوشاندشان از

ز مذاکره بغرض حل سیاسی بحران افغانستان از طریق  ناپذیر در پی دعوت طالبان به می

باشد    می  تالش ربه اینسو د  دیپلوماتیک وهر راه دیگر مناسب بوده واز مدت چند سال



دراخرین لحظات   کاله خودرا بیرون اورد ه با دشمنان ودرعین حال او امیدوار است  تا 

بشکل مصون   ردازد  تا اگر بتواندرش نیز تمام شود بپای ولو که به ضر معامله خود به 

                                                              .رهایی یابد وان افغانستان استوار بدر شود وبیدون هرگونه دلهره گی از بحر

در افغانستان   جنگ  اگر    وآن اینکه   یی ها عمیقاً  در تشویش واضطراب اند امریکا    

ها   پایگاه ، در آنصورت پس   افغانستان  سقوط نماید   بل  او ارتش کا  بد  دولتادامه یا

ونیروهای خاص ایاالت متحده امریکا در کشور باقی خواهد ماند وچه پیامد ، مشاورین ، 

ن ایاالت متحده وعاقبتی در قبال خواهند داشت  ،  فلهذا با در نظر داشت همین مطلب  ای

درین مورد اقای پروفیسور  .تشویش واضطراب عمیق دست وپا میزند امریکا است که در

کار اگاه امورافغانستان و افغان شنا س  در کالچ شاهی «  Anatol Lieven»اناتول لیبن 

دولت سلطنتی بریتانیا  درمورد گتفگوی  دولت ایاالت متحده امریکا با طا لبان در دوحه  

آنها مشهوداً میخواهند با طالبان  به توافق آتش بس » :پایتخت  قطر چنین  اظهار مینماید 

                                                                                                                                                                                                                 .« نایل آیند 

حتی  می پنداریم که ایاالت متحده امریکا  ممکن بتواند در میز مذاکره  باالی چوکی       

خود بنشیند ولی نباید فراموش کرد  که دراینجا بسی موضوعا ت  دیگر  نیز  وجود دارد 

ات که بصورت قطع میتواند روند مذاکرات را  مختل  سازد   ویا  اینکه  شاید  این مذاکر

طول کشد مقامات بیشتررسمی ایاالت متحده امریکارا برای مدت های طوالنی مصروف 

    .                                                                                                                            سازد 

یس جمهور افغانستان  اقای حامد حکومت ر –برای اغازگران مذاکره  بشمول احزاب    

طالبان جدید الورود وهمین اکنون  بازی ( مشتمل ازرهبران رقیب قومی وقبیلوی)کرزی 

روسیه وچین  وایاالت همسایه  که میتوانند  در -پاکستان –کنان ذینفع  منطقه مانند ایران 

دست نیرومندی  هر زمان  هرگونه فشاررابه نفع خود باالی  اهداف مذاکره  وارد سازند 

       .                                                                                        دارند 

طالبان همانند طالبان   بگونه مثال  همین اکنون  قراریکه همه احزاب اگاهی دارند         

تهران را بغرض   دروازه های ریکایی ها در دوحه میخواهند به مذاکره بنشینند  که با ام

دریافت کمک دق الباب  میکنند  والبته که این اولین بار نیست که این  هردو طرف  باهم 

مالقات می نمایند ؟                                                                                      

امریکا  مغرورانه  دشمنان افغانی خودرا  قابل یاداوری است وآن اینکه ایاالت متحده      

نیروی   استخدام ایرانیها  با   طول بازوی خود نگه داشته  ولی در  طول سالها در  زیر 

متحده درحالیکه  ایاالت  . مالیم  در همسایگی  شان مشغول بوده وکاری را انجام داد اند

اقص اش حتی متحد ین ونیریت سو  ست بهره گیری ومد سیاامریکا درطول یک دهه  با 

                                                                                                                                      . قوت ها منطقه ازخود راند خودرا بشمول 

جاری بین ایران  از برگذاری وتوافق عقد قرارداد تمدید  خط لوله گاز که دراوایل سال



وپاکستان که یک زمانی غیر قابل تصور بود هنوز یک ماه سپری نشده  است  که ایران 

توانسته است  درقلب  کابل  درزیرساخت های خد مات اجتماعی  سرمایه گذاری نماید ، 

جمله دربخش های اطالعاتی وامنیتی   ن همچنان با پاکستان دربخش های گوناگون وازایرا

روی د ست گرفته وبینهم پروتوکول نموده اند  وازجانبی این ایران ی چندی را پروژه ها

است که  باگسترش شبکه های حسن نیت اش  با اقوام وقبایل و نخبگان وحلقات  سیاسی 

در افغانستان وحتی با طالبان  ومربیان  شا ن در اسالم آباد روابط  تگا  تنگ را برقرار 

                                                                        .               نموده است 

شماری از متخصیصن وکارشناسان نظامی ایاالت متحده امریکا مقیم در افغانستان           

                                             :                                        وعراق  به ارتباط نفوذ ایران مطا لب ذیل را بمن یاد اوری نمودند

لیگاه ها ی ا،میخواهند شگاف هاوخبه بهره برداری آسیب پذیری ما ایرانی ها اساساً "     

طوالنی ارتش و مشاورین ده است پر نمایند ،  باوجود حضوررا که ازنظر ما پنها ن ما ن

غانستان ها ازنفوذ خارق العاده درافایرانیبا آنهم  ایاالت متحده امریکا ویا  ما امریکایی ها 

به جزهرچه گسترده تر  ناچیز ومحقر شمردن ومداخله وپاکستان برخوردا اند ، واین خود

در افغانستان چیزی دیگری  ت اندرکاران ایاالت متحده امریکاس در وظایف و پالن های د

واز جانی  .یران میباشد نمیتواند باشد  وبحق میتوان گفت که این خود سرآمد دیپلوماسی ا

در این مدت هفت سالی که سپری شد بین ایران وپاکستان مناسبات دراکثر موارد بهبودی 

قابل مالحظه  کسب کرده بخصوص مناسبات نظامی ومناسبات به ارتباط  شورشی ها و 

وازجانبی ایران توانسته که در کابل مساجد ومکا تب  ومراکز فعال فرهنگی  مفت ..... 

. "                                                                 احداث وعمار نماید  رایگان و به رضای خدا ورا

ممکن است که ایرانی ها روند مسالمت آمیز وبی سر وصدای خروج نظامیان وسایل      

منبع   این  ولی.  را مختل سازند   ووسایط  ایاالت متحده امریکا از افغانستان به بیرون

خبری یاد آورشد که بازیگر عمده  به ارتباط که اگر بخواهد روند  خارج شدن امریکایی 

مونی منطقه را در چونکه هژبیرون مختل سازد روسیه خواهد بود  ها را از افغانستان به

                                                                                                            . دست دارد 

ما در قرغستان پایگاه هوایی داریم که بسی مهمات ووسایل ما در آنجا جا بجا  میباشد  »  

وپرچون   یل خورد وریزهموادغذای نظامیان ما ،وسا« ویر هوسهای» بخصوص  گدام ها

در ندان ثقیل  که همه برای مصارف وکار آمد نظامیان ما  مقیم در افغانستان وسایل نه چ

بیشتر و ازآنجایکه  روسیه  باالی   این  کشور از نفوذ   است ،  شده  ذخیره وآنجا انبار 

جاگزین  دداراست چنانچه این کشور چند بار پول کرایه  پایگاه را که ما در آنجا وربرخ

لذا تشویش ما دراین است که نشود قرغستان به تمحید روسیه مارا وادارد   م باال برد ،ای

.                                                                                                      ین  پایگاه را ترک نمایم که ا

 ارای فیصله بعمل اوردند که این پایگاه چند روز قبل  پارلمان دولت قرغستان به اتفاق   

یعنی  شش ماه قبل از خروج کامل ایاالت مسدود گردد ( 6102)باید بتاریخ دوهم جوالی 



، شور بختا نه  که این فیصله  تصادفاً  با اجالس گروه هشت   متحده امریکا از افغانستان 

ف ارایی اعضای شامل منعقده در ایرلیند مبنی بر جروبحث پیرامون بحران سوریه و ص

جلسه ورای گیری به ارتباط قطعنامه  دراین  اجالس  همزما ن  رخ  میدهد  که  میتواند 

.                                                                                           نگران کننده با شد 

ه  در منطق امریکا  متحده   نظامی ایاالتخبری  درپهلوی این همه رخداد ها  منابع          

وشرایط دلخواه ط نی میتواند  شرهمچنان توضیح داد  که روسیه اکنون به چه سهل واسا 

گلدان ویا ظرف شرین  را به پنتاگون » خودرابه پنتاگون عرضه نماید یعنی به اصطالح 

                                        .                                                «پیشکش نماید

خروج ما از افغانستان همزمان برخی حمایت های مبنی بر«منظور ازامریکایی ها»ما» 

به تاجکستان تعهد نمودیم  درعوضستان به کمک روسیه دریافت کردیم وماتاجکاز مسیر

های مواصلتی وراه هاجاده   برخی امریکا  متحده  مالی ایاالت  به کمک  بازگشتکه در

امریکا وتاجکستان  قبالً منعقد م که این پروتوکول بین م می نمایاحداث وترمیتاجکستان را

 کشورهای   مسیراز بتوانیم مااگر که ما وعده سپرده بودندب اهوازجانب دیگر روسگردید 

روسیه ممانعت    سازیم  خارجیه  افغانستان  وسایل  وجزوتام  های  نظامی خود را همسا

هر آب سیال است میتواند درهرلحظه ودر  همچو  سیاست یکه  از آنجا  هد کرد  اماخوان

که طبعاً وابسته به شرایط  واوضاع خاص می باشد دیده شود  که  چه   شرایط تغیر نماید 

                                                                                                                            «.عواقبی را دربر خواهد داشت 

ناتو در ماه اپریل از مسکو مبنی براخراج نیروهای اش ازافغانستان اگاهی دریافت نمود 

و بطور همه جانبه  مطمین شد که نیروها وسالحهای ثفیل  داشته شان را بیدون درد سر 

وجود اطمینان خاطر بعضاً هم در روند و دغدغه از افغانستان  بیرون می کشند  ولی با 

ذهنی و نگرانی  ها   گردیده بیرون شدن شان از افغانستان دچار یک سلسله نوسا نا ت 

آن شده تا  عوامل این نگرانی ها را هرچه زودتر  درک نماید  و به رفع ودفع آن  ودرپی

                                                           .                                                  اقدام نماید 

شد   متفاوت  میبا  ؟  منافع چینی ها  کمی اما در مورد چین از چه قرار

متمرکز نمی   وچینایی ها  در مورد خروج نظامیان ما از افغانستان  خویشتن را بیشتر

سازند  بلکه آنها بیشتر متمایل اند که نفوذ  واهداف بلند باالی  ایا الت متحده امریکا را  

وآن اینکه :   درمنطقه تضعیف نمایند  این مطلب را یک منبع متعلق بخودم توضیح داد 

ست اوردن منابع آن چینایی ها  بیشتر مشتاق تحمیل نفوذ شان باالی  کشور ها بخاطر بد

پیوسته درصدد  کاهش  وآنهارفع نیازمند یهای داخلی شا ن می باشند    بغرضکشورها 

با  در نظر داشت      میخواهند بوده  منطقه  متحده امریکا  در   ایاالت وتضعیف  نفوذ 

بدست آوردن  ورند که ایاالت متحده امریکا درپیست آ منابع را بد همچشمی ورقابت  آن

وچینی ها باوجودیکه امریکایی ها دربد ست  اوردن منابع  قوانین در تالش میبا شد  آن 



سختگیرانه ای  مناقصه و مزایده را رعایت می نمایند ولی چینایی هاحتی تاسرحد رشوه 

وتطمیع میخواهند بر آن منابع دسترسی حاصل نمایند  ویا بعباره دیگر  چینا یی ها ما نند  

ای گذشته  پیوسته  مانع تامین   منافع ایاالت هرکس دیگر در همچو همسایگی در دهه ه

                                      .متحده  امریکا در منطقه  چه از لحاظ سیاسی ویا چه هم از نظر اقتصادی شده اند 

از جانب دیگر  همچنین در مدت کوتاه با درک ازشرایط داخلی وبین المللی  بهرحال       

پنتا گون  مبنی  بر تضمین  خروج و سایل و داشته های اش  بشکل  در مقایسه با شکست 

.                                                                         مصون وبیدون دغدغه  از افغانستان  ضعیف وکمرنگ جلوه می نماید 

وبا یک طنزوتکبر  تمسخریک منبع نظامی ایاالت متحده امریکا با "در اخرین تحلیل»     

اگر ما بخواهیم که هرچه عاجلتر با قبول قربانی حد اقل از افغانستان » که : بزرگ گفت 

خارج شویم این خروج بمراتب برای ما  بیخطر خواهد بود نسبت به آنکه اگر ما بخواهم 

                                .   به کمک ایران از افغانستان با وسا یل در د ست داشته ای خود خارج شویم 

نب ریس جمهور اوبا ما به حیث  که در ماه می ازجا( James  Dobbins)جیمزدوبین    

سه  سال  یکه  نمانده ای خاص اش در امورات افغانستان وپاکستان بر گزیده  شد  از انجا

وروم که قبل من  شرف مصاحبه را با او در واشنگتن  داشتم  کامال ً میدانم ویا به این با 

او دربین اکثریت دیپلومات ها یکی از کار کشته ترین ومجرب  و صریح الهجه   میباشد  

ویک انتخاب کامالًبجا است آنچنانیکه اودردفاع ازمنافع ایاالت متحده امریکادر مذاکرات 

                                    .                                                              با ایران بهتر تر درخشید 

این د یپلومات  ارشد  بعد از تجا وز  ایاالت  متحده امریکا  باالی  افغانستان  مامور      

مذاکره  با جانب ایران درهمکاری متقابل  بغرض اخراج طالبان از افغانستان  وتعویض 

مذاکره    از  هفته دن یک ش  ولی با سپری  لبان  به یک دولت معتد ل  گردید  دولت طا

که در  ج والتر بوش  طی صحبتی تاریخی  اش س جمهور  ایاالت متحده امریکا جورری

نمن شماره سوم محور شرارت نام برد  وایران را  درجمله دشمنان امریکا دش»آن از  

.                                                                   متوقف گردیدن بین  دوبین وجانب ایرا  یاد نمود   مذاکرات

اید وایران ولی اکنون  بعید به نظر می آید  که در مذاکرات دوحه  اوبتواند  معجزه نم    

 ت  نظامی امریکا از ومهما  وسایلو نظامی  نیروهای   خروجرا متقاعد  سازد  که  در

                                        .فق ایران را  ازمسیر  وراههای ترانزیت آن کشور بدست آورد فغانستان  توا ا

پرابلم ومشکل ایاالت متحده امریکا همیش در این است که نمیتواند  فرصتهای ازهم        

ن  گذ  شته را باهم سربندی نماید واز رخدادها عبرت اندوزی کند   بلکه   میخواهد اخری

قدرت غیر ممکن  را با زی نماید   وطوری می نگرد  که با این  بازی  خواهد  توانست 

باالی وضع ،باالی یک کشور ویا باالی دشمن مسلط گردد وبه هدف  قبالً اطرح شده اش 

                                      .                                                                                        نایل آید 

شعارگونه  تکرار می نماید  وبه آن   ی که آنرا ایاالت متحده امریکا اکثراً نگرانی دیگر    

تاکید می ورزد  به اصطالح  درهم گسیختگی ، برچید ه شد ن  وشکست القاعده  میباشد  



تمام  پرابلم ها  است  یا به وطوری مینگرد که  این یگا نه  راه حل  یک  مرحله ای بر  

عباره دیگربا ازبین رفتن القاعده در یک وخت وزمان باالی همه پرابلم ها  میتوان مسلط 

                                                              .   گردید که این خود بیش از یک تصور چیزی دیگری نمیتواند باشد

مورد  خروج از سوریه   ویا آنچه را که من فرض مینمایم  در   این استثنا  به نظر من    

ویا به عباره دیگر عدم مداخله در سوریه  که پذیرش آن برای ایاالت متحده امریکا   است 

امریکا  ممکن  آن باشد  تا    با وجود درک از آسیب پذیری آن  غیر ممکن  است  انتخاب

بخاطر اجتناب  از   را  هرچه گسترده تر نه  ودر منطقه  جنگ  مرو شرق میادر تمام قل

.                                                                                                     مصالحه ایکه برای ایاالت متحده امریکا به نظر خودش درد ناک می با شد دامن زند

که   تحلیلگر سیاسی است و  نویسنده مفسر ،   شارمین ناروانی

میگیرد  ، شما میتوانید با  اکثراً  مسایل شرق میانه را به تحلیل 

                                                                                             .  تماس گیرید  snarwani@او  در تویتر 

                                                        بااحترام    -------------------------------------------------------


