آمریکا در افغانستان:
داستان یک جنگ بدون حاصل
گزارش
روایت حضور آمریکا در افغاستان

روایــت حضــور آمریــکا در افغاســتان ،روایــت یــک جنــگ
بیســت ســاله اســت کــه جــز هزینــه هــای گــزاف نظامــی و
تلفــات غیرنظامــی بســیار ،حاصــل چندانــی نداشــت .جنگــی
کــه بــه بهانــه حضــور القاعــده در افغانســتان و همــکاری آنــان
بــا طالبــان شــروع شــد و در نهایــت قدرت را به دســت کســانی
ســپرد کــه خــود بهانــه اصلــی شــروع ایــن بحــران بودنــد .ایــن
خــط روایــی ،مــروری بــر وقایــع رقــم خــورده از زمــان حضــور
آمریــکا در افغاســتان تــا خــروج آن هــا دارد.
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 15اکتبر 1999

 11سپتامبر 2001

القاعده و طالبان

حمله به برج های سازمان تجارت جهانی

شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــا تصویــب قطعنامه
 ،1267کمیتــه موســوم بــه تحریــم هــای القاعــده و طالبــان
را ایجــاد کــرد ،کــه ایــن دو گــروه را بــه عنــوان گــروه هــای
تروریســتی معرفــی میکنــد و بودجــه ،ترابــری و حمــل
ســاح آنهــا را تحریــم مــی کنــد .ایــن اقــدام ســازمان ملــل
متحــد متعلــق بــه دوره ای اســت کــه رهبــر آن ،اســامه
بــن الدن ،گروهــک تروریســتی را از افغانســتان و پیشــاور
پاکســتان در اواخــر دهــه  1980بــه ســودان در  1991هدایــت
کــرد و در ســپس بــه افغانســتان بازگشــت.

عوامــل القاعــده چهــار هواپیمــای تجــاری را ربودنــد و
آنهــا را بــه مرکــز تجــارت جهانــی در نیویــورک و پنتاگــون
در واشــنگتن دی ســی بردنــد .چهارمیــن هواپیمــا نیــز در
مزرعــه ای در شنکســویل ،پنســیلوانیا ســقوط کــرد .نزدیــک
بــه ســه هــزار نفــر در ایــن حمــات جــان باختنــد .اگرچــه
در آن زمــان افغانســتان پایــگاه القاعــده بــود ،امــا هیــچ
یــک از نــوزده هواپیماربــای تبعــه افغــان نبودنــد .محمــد
عطــا ،رهبــری گــروه را بــر عهــده داشــت و پانــزده نفــر از
هواپیماربایــان از عربســتان ســعودی بودنــد .جــورج دبلیــو
بــوش وعــده داد کــه در جنــگ علیه تروریســم پیــروز خواهد
شــد و طالبــان و القاعــده را ریشــه کــن خواهــد کــرد!! وی
ســرانجام از طالبــان مــی خواهــد تمــام رهبــران القاعــده را
کــه در ســرزمین شــما پنهــان شــده انــد بــه مقامــات ایــاالت
متحــده تحویــل دهــد یــا در سرنوشــت آنهــا شــریک باشــد.
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 18سپتامبر 2001

 7اکتبر 2001

ناقوس جنگی بی پایان

شروع عملیات علیه افغانستان

جــورج دبلیــو بــوش قطعنامــه مشــترکی را امضــا کــرد
کــه اجــازه اســتفاده از زور علیــه کســانی را کــه در حملــه
 11ســپتامبر بــه ایــاالت متحــده حملــه کــرده بودنــد ،مــی
دهــد .ایــن قطعنامــه مشــترک بعدهــا توســط دولــت
بــوش بــه عنــوان دلیــل منطقــی تصمیــم خــود بــرای اتخــاذ
اقدامــات گســترده بــرای مبــارزه بــا تروریســم ،از حملــه بــه
افغانســتان تــا اســتراق ســمع شــهروندان آمریکایــی بــدون
دســتور دادگاه ،و تاســیس زنــدان در خلیــج گوانتانامــو کوبــا
اســتفاده کــرد.

ارتــش آمریــکا بــا حمایــت انگلیــس ،عملیــات بمبــاران
علیــه نیروهــای طالبــان را آغــاز مــی کنــد و بــه طــور رســمی
عملیــات آزادی پایــدار را آغــاز مــی کنــد .کانــادا ،اســترالیا،
آلمــان و فرانســه متعهــد بــه حمایــت در آینــده هســتند.
مرحلــه اولیــه جنــگ عمدتــا شــامل حمــات هوایــی ایــاالت
متحــده بــه نیروهــای القاعــده و طالبــان اســت کــه بــا
مشــارکت حــدود هــزار نیــروی ویــژه آمریکایــی ،اتحــاد
شــمالی و نیروهــای قومــی ضــد طالبــان پشــتون انجــام
میشــود .اولیــن مــوج نیروهــای زمینــی دوازده روز بعــد
از راه مــی رســد .بیشــتر نبردهــای زمینــی بیــن طالبــان و
مخالفــان افغــان آن صــورت مــی گیــرد.
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نوامبر 2001

دسامبر 2001

طالبان عقب نشینی میکنند

فرار بن الدن

طالبــان پــس از شکســت در مــزار شــریف در  9نوامبــر
 2001از نیروهــای وفــادار بــه عبدالرشــید دوســتم ،رهبــر
نظامــی قــوم ازبــک مجبــور بــه عقبنشــینی میشــود.
در هفتــه هــای بعــد ،حملــه نیروهــای ائتــاف و اتحــاد
شــمالی منجــر بــه عقبنشــینی طالبــان در بامیــان ()11/11
 ،هــرات ( ، )12/11کابــل ( )11/13و جــال آبــاد ( )11/14شــد.
در  14نوامبــر  ، 2001شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد
بــا تصویــب قطعنامــه  ، 1378خواســتار نقــش محــوری
ســازمان ملــل متحــد در ایجــاد دولــت انتقالــی و دعــوت از
کشــورهای عضــو بــرای اعــزام نیروهــای حافــظ صلــح بــرای
ترویــج ثبــات و ارائــه کمــک هــا شــد.

پــس از ردیابــی اســامه بــن الدن رهبــر القاعــده در مجتمــع
غــار مجهــز تــورا بــورا در جنــوب شــرقی کابــل ،شــبه
نظامیــان افغــان در جنــگ دو هفتــه ای شــدید ( 3تــا 17
دســامبر) بــا شــبه نظامیــان القاعــده درگیــر مــی شــوند.
ایــن جنــگ منجــر بــه کشــته شــدن چنــد صــد نفــر و در
نهایــت فــرار بــن الدن مــی شــود ،کــه بعــد هــا مشــخص
شــد وی در  16دســامبر ســوار بــر اســب بــه پاکســتان رفتــه
اســت.

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
ICDT.iR

7

 5دسامبر 2001

 9دسامبر 2001

دولت موقت

سقوط طالبان

پــس از ســقوط کابــل در نوامبــر  ، 2001ســازمان ملــل متحــد
از فراکســیون هــای بــزرگ افغانســتان ،برجســته تریــن
اتحــاد شــمالی و گروهــی بــه رهبــری پادشــاه ســابق (امــا
نــه طالبــان) ،بــه کنفرانســی در بــن آلمــان دعــوت مــی
کنــد .در  5دســامبر  ، 2001جنــاح هــا توافقنامــه بــن را کــه
بــا قطعنامــه  1383شــورای امنیــت ســازمان ملــل تأییــد
شــده اســت ،امضــا مــی کننــد .ایــن توافقنامــه کــه بنــا بــر
گــزارش هــا بــا کمــک قابــل توجــه دیپلماتیــک ایــران بــه
دلیــل حمایــت ایــران از جنــاح اتحــاد شــمالی حاصــل شــده
اســت ،حامــد کــرزی را بــه عنــوان رئیــس دولــت موقــت
منصــوب مــی کنــد و ایجــاد نیــروی بیــن المللــی صلحبــان
بــرای حفــظ امنیــت در کابــل را نیــز تاییــد میکنــد .پــس
از توافقنامــه بــن ،قطعنامــه  1386شــورای امنیــت ســازمان
ملــل متحــد در  20دســامبر ،کــه نیــروی بیــن المللــی کمــک
امنیتــی یــا  ISAFرا تأســیس مــی کنــد ،دنبــال مــی شــود.

پایــان طالبــان عمومــاً بــه ایــن تاریــخ مربــوط مــی شــود.
زمانــی کــه طالبــان قندهــار را تســلیم مــی کننــد و مالعمــر
رهبــر طالبــان از شــهر فــرار مــی کنــد .بــا وجــود ســقوط
رســمی حکومــت طالبــان ،رهبــران القاعــده همچنــان در
کــوه هــا پنهــان مــی شــوند.
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مارس 2002

 17آوریل 2002

سیگنال های مختلط

ادعای بازسازی افغانستان

عملیــات آناکانــدا ،اولیــن حملــه بــزرگ زمینــی و بزرگتریــن
عملیــات پــس از تــورا بــورا بــود کــه بــر علیــه حــدود
هشــتصد جنگجــوی القاعــده و طالبــان در دره شــاه کــوت
در جنــوب شــهر گردیــز (اســتان پکتیــا) آغــاز شــد .نزدیــک
بــه دو هــزار نیــروی آمریکایــی و یــک هــزار ســرباز افغــان
بــا شــبه نظامیــان مــی جنگنــد .بــا وجــود انــدازه عملیــات،
آناکانــدا نشــان دهنــده گســترش تــاش هــای نظامــی
نیســت بلکــه برنامــه ریــزان پنتاگــون شــروع بــه جابجایــی
منابــع نظامــی و اطالعاتــی از افغانســتان بــه ســمت عــراق
صــدام حســین مــی کننــد کــه بــه طــور فزاینــده ای بــه
عنــوان تهدیــد اصلــی ایــاالت متحــده در جنــگ علیــه
تروریســم از آن یــاد مــی شــود.

جــورج دبلیــو بــوش در ســخنرانی خــود در موسســه نظامی
ویرجینیــا خواســتار بازســازی افغانســتان شــد .او گفــت :بــا
کمــک بــه ســاختن افغانســتان کــه عــاری از ایــن شــرارت
باشــد و مــکان بهتــری بــرای زندگــی باشــد ،در بهتریــن
ســنت هــای جــورج مارشــال کار مــی کنیــم .اروپــا امــا
بــه ایــاالت متحــده و هزینــه هــای بازســازی ماننــد طــرح
مارشــال بــرای افغانســتان روی خــوش نشــان نمیدهنــد.
از نظــر آنهــا ،ایــن تــاش هــا تنهــا در جهــت گســترش
هژمونــی آمریــکا اســت نــه بازســازی افغانســتان.
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ژوئن 2002

نوامبر 2002

دولت انتقالی

ادعای بازسازی

حامــد کــرزی ،رئیــس دولــت موقــت افغانســتان از دســامبر
 ، 2001بــه عنــوان رئیــس دولــت انتقالــی این کشــور انتخاب
شــد .انتخــاب وی در جریــان یــک لــوای جرگــه اضطــراری
کــه در کابــل انجــام شــد و  1500نفــر از نماینــدگان (از
جملــه حــدود  200زن) در آن شــرکت کردنــد .کــرزی ،رهبــر
قبیلــه قدرتمنــد پوپــل زایــی پشــتون هــای درانــی ،پــس از
حمــات  11ســپتامبر از پاکســتان بــه افغانســتان بازگشــت
تــا ســازماندهی مقاومــت پشــتون هــا در برابــر طالبــان را
انجــام دهــد.

ارتــش ایــاالت متحــده یــک چارچــوب امــور مدنــی بــرای
هماهنگــی توســعه مجــدد بــا ســازمان ملــل و ســازمان
هــای غیردولتــی و افزایــش اختیــارات دولــت کابــل ایجــاد
مــی کنــد .ایــن گــروه هــای بــه اصطــاح بازســازی اســتانی
یــا  PRTدر مــاه نوامبــر ابتــدا در گردیــز و ســپس بامیــان،
قنــدوز ،مزارشــریف ،قندهــار و هــرات بــه راه افتادنــد.
نگرانــی از ایــن اســت کــه سیســتم  PRTفاقــد قــدرت کنترل
مرکــزی و بــی نظــم اســت و چیــزی را ایجــاد مــی کنــد
کــه گــزارش موسســه صلــح ایــاالت متحــده آن را "رویکــرد
موقــت" بــرای امنیــت و توســعه مــی نامــد .منتقــدان ادعــا
مــی کننــد کــه ایــن امــر ،اثربخشــی ائتــاف را محــدود مــی
کنــد.
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 1مه 2003

 8آگوست 2003

خبر بزرگ

مأموریت بین المللی

دونالــد رامســفلد ،وزیــر دفــاع در جریــان یــک نشســت
خبــری بــا خبرنــگاران در کابــل ،پایــان نبردهــای بــزرگ
را اعــام کــرد .ایــن اعالمیــه همزمــان بــا اعــام پایــان
ماموریــت جــورج دبلیــو بــوش مبنــی بــر پایــان جنــگ در
عــراق اســت .رامســفلد میگویــد :بــوش ،ژنــرال تامــی
فرانکــس فرمانــده فرماندهــی مرکــزی ایــاالت متحــده و
حامــد کــرزی رئیــس جمهــور افغانســتان بــه ایــن نتیجــه
رســیده انــد کــه مــا در نقطــه ای هســتیم کــه بــه وضــوح از
فعالیــت هــای اصلــی نظامــی بــه دوره ثبــات و بازســازی و
فعالیــت هــای جدیــد منتقــل شــده ایــم.

ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی (ناتــو) کنتــرل نیروهــای
امنیتــی بیــن المللــی  ISAFدر افغانســتان را بــر عهــده مــی
گیــرد و نقــش ناتــو ISAF/را گســترش مــی دهــد .ایــن
اولیــن تعهــد عملیاتــی ناتــو در خــارج از اروپــا اســت.
ناتــو در ابتــدا تنهــا وظیفــه تامیــن امنیــت کابــل و مناطــق
اطــراف آن را بــر عهــده داشــت.
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اوت 2004

 29اکتبر 2004

قانون اساسی برای افغانستان

سخنرانی بن الدن

مجمــع  502نماینــده افغــان موافقــت کردنــد و یــک
سیســتم ریاســت جمهــوری ایجــاد کردنــد کــه هــدف آن
اتحــاد اقــوام مختلــف ایــن کشــور بــود .ایــن اقــدام بــه
عنــوان گامــی مثبــت در جهــت دموکراســی تلقــی می شــد.

اســامه بــن الدن بــا نشــان دادن چالــش هــای مــداوم
ائتــاف بــه رهبــری آمریــکا در افغانســتان ،ســه هفتــه پــس
از انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور و تنهــا چنــد روز
قبــل از رای گیــری هــای ایــاالت متحــده کــه در آن جــورج
دبلیــو بــوش برنــده مجــدد مــی شــود ،پیامــی ویدیویــی
منتشــر مــی کنــد .بــن الدن در اظهاراتــی کــه از شــبکه
تلویزیونــی عربــی الجزیــره پخــش شــد ،دولــت بــوش را
مــورد تمســخر قــرار میدهــد و مســئولیت حمــات 11
ســپتامبر  2001را بــر عهــده مــی گیــرد و میگویــد کــه مــا
میخواهیــم آزادی را بــه ملــت خــود بازگردانیــم.
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 23مه 2005

 18سپتامبر 2005

یک تعهد

دموکراسی و افغانستان

حامــد کــرزی ،رئیــس جمهــور افغانســتان و جــورج دبلیــو
بــوش ،رئیــس جمهــور آمریــکا اعالمیــه مشــترکی صــادر
کردنــد کــه کشــورهای مربوطــه را بــه عنــوان شــرکای
اســتراتژیک معرفــی مــی کنــد .ایــن اعالمیــه بــه نیروهــای
آمریکایــی اجــازه میدهــد تــا از امکانــات نظامــی
افغانســتان بــرای پیگــرد جنــگ علیــه تروریســم بیــن المللی
اســتفاده کننــد .دامنــه ایــن اســتفاده بــه مــرور فراتــر رفتــه
و حتــی تــا تصاحــب مــزارع کشــاورزی پیــش مــی رود.

بیــش از شــش میلیــون افغــان بــرای رای دادن بــه لویــه
جرگــه (شــورای مــردم)  ،مشــرانو جرگــه (شــورای بــزرگان) و
شــوراهای محلــی شــرکت کردنــد .بــه عنــوان دموکراتیــک
تریــن انتخابــات تاریــخ افغانســتان ،تقریبــا نیمــی از رای
دهنــدگان زن هســتند کــه بــه عنوان نشــانه ای از پیشــرفت
سیاســی در جامعــه ای بســیار مردســاالر و محافظــه کار
تلقــی مــی شــود .شــصت و هشــت کرســی از  249کرســی
بــرای نماینــدگان زن مجلــس نماینــدگان افغانســتان و 23
کرســی از  102کرســی در مجلــس بــاال اختصــاص داده شــد.
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جوالی 2006

نوامبر 2006

تجدید حیات خونین

شکاف در ائتالف

خشــونت هــا در مــاه هــای تابســتان در سراســر کشــور
افزایــش مــی یابــد و در مــاه جــوالی درگیــری های شــدیدی
در جنــوب درگرفــت .تعــداد حمــات انتحــاری از  27مــورد
در ســال  2005تــا  139مــورد در ســال  2006پنــج برابــر مــی-
شــود ،در حالــی کــه بمــب گــذاری از راه دور بیــش از دو
برابــر افزایــش یافتــه و بــه  16677مــورد رســیده اســت.
بــا وجــود موفقیــت هــای اخیــر در انتخابــات ،برخــی از
کارشناســان دولــت مرکــزی متزلــزل را مســئول افزایــش
حمــات مــی داننــد.

در اجــاس ناتــو در ریــگا ،اختالفاتــی بیــن کشــورهای عضــو
در مــورد تعهــدات ســربازان بــه افغانســتان بوجــود مــی
آیــد کــه بعضــی از اعضــا ،هزینــه هــای بیشــتری را متقبــل
شــدهاند ،در حالــی کــه برخــی بــا هزینــهای جزیــی در راس
امــور هســتند.
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مه 2007

 22آگوست 2008

سقوط یک فرمانده

جنایت آمریکا

مــا داداهلل ،فرمانــده نظامــی بدنــام طالبــان ،در عملیــات
مشــترک نیروهــای افغــان ،در جنــوب افغانســتان کشــته
شــد .اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه داداهلل یکــی از رهبــران
نیروهــای چریکــی در جنــگ در والیــت هلمنــد بــوده و
بمــب گــذاران انتحــاری را مدیریــت مینمــوده اســت.

تحقیقــات افغانســتان و ســازمان ملــل نشــان مــی دهــد که
آتــش اشــتباه آمریــکا باعث کشــته شــدن ده هــا غیرنظامی
افغــان در والیــت هــرات در غــرب ایــن کشــور شــده اســت
کــه ایــن امــر بــا محکومیــت حامــد کــرزی رئیــس جمهــور
ایــن کشــور و تقویــت ادعاهــای طالبــان مبنــی بــر ایــن
کــه نیروهــای ائتــاف قــادر بــه حفاظــت از مــردم نیســتند،
همــراه شــد.

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
ICDT.iR

15

 17فوریه 2009

 27مارس 2009

بازگشت مجدد اوباما به افغانستان

استراتژی جدید آمریکا

بــاراک اوبامــا ،رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا از اعــزام هفده
هــزار ســرباز دیگــر بــه مناطــق جنگــی خبــر داد .اوبامــا
اظهــارات انتخاباتــی خــود را کــه افغانســتان مهمتریــن
جبهــه ایــاالت متحــده در برابــر نیروهــای تروریســتی اســت،
مجــددا تأییــد میکنــد .او مــی گویــد ایــاالت متحــده بــه
یــک برنامــه زمانــی بــرای خــروج بیشــتر نیروهــای نظامــی
از عــراق تــا پایــان ســال  2011پایبنــد خواهــد بــود .تــا ژانویه
 ،2009پنتاگــون ســی و هفــت هــزار ســرباز در افغانســتان
دارد کــه تقریبــاً بیــن فرماندهــان ایــاالت متحــده و ناتــو
تقســیم شــده اســت.

اوبامــا اســتراتژی جدیــدی را بــرای تــاش هــای نظامــی
اعــام مــی کنــد کــه موفقیــت در افغانســتان را به پاکســتان
باثبــات پیونــد مــی دهــد .هــدف اصلــی ایــن اســتراتژی،
برهــم زدن ،برچیــدن و شکســت القاعــده و پناهــگاه هــای
امــن آن در پاکســتان و جلوگیــری از بازگشــت آنهــا بــه
پاکســتان یــا افغانســتان اســت .ایــن اســتراتژی خواســتار
افزایــش کمــک هــای بیشــتر بــه پاکســتان و یک اســتاندارد
دقیــق بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت در مبــارزه بــا القاعــده
و طالبــان اســت .برنامــه هــا همچنیــن خواســتار اعــزام
چهــار هــزار ســرباز دیگــر بــرای کمــک بــه آمــوزش نیروهــای
ارتــش و پلیــس افغانســتان اســت کــه موفــق نمی-شــود.
حامــد کــرزی ،رئیــس جمهــور افغانســتان از ایــن اســتراتژی
اســتقبال مــی کنــد و مــی گویــد کــه ایــن طــرح افغانســتان
و جامعــه بیــن المللــی را بــه موفقیــت نزدیــک مــی کنــد.
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آوریل 2009

جوالی 2009

تماس با ناتو

استراتژی جدید  ،نبردهای قدیمی

مقامــات و فرماندهــان ارشــد نظامــی ایــاالت متحــده،
بــا تغییــر گرایــش دولــت بــوش ،از کشــورهای ناتــو
مــی خواهنــد تــا دارایــی هــای غیــر نظامــی خــود را بــه
افغانســتان عرضــه کننــد .مقامــات بــر ضــرورت افزایــش
اعضــای ناتــو در ایجــاد جامعــه مدنــی افغانســتان ماننــد
تأمیــن منابــع بــرای تیــم هــای بازســازی اســتانی یــا PRT
تاکیــد مــی کننــد .ایــن هزینــه هــا بــدون ســازماندهی
مشــخص صــرف میشــوند.

تفنگــداران دریایــی آمریــکا حملــه بزرگــی را در جنــوب
افغانســتان آغــاز کردنــد کــه نشــان دهنــده یــک آزمایــش
بــزرگ بــرای اســتراتژی جدیــد ضــد شــورش ارتــش
ایــاالت متحــده اســت .ایــن حملــه بــا حضــور چهــار هــزار
تفنگــدار دریایــی در پاســخ بــه شــورش فزاینــده طالبــان
در والیــات جنوبــی ایــن کشــور بــه ویــژه والیــت هلمنــد
آغــاز شــده اســت .ایــن عملیــات بــر بازگردانــدن خدمــات
دولتــی ،تقویــت نیروهــای پلیــس محلــی و محافظــت از
غیرنظامیــان در برابــر حملــه طالبــان متمرکــز اســت امــا
منجــر بــه کشــته شــدن غیرنظامیــان افغــان نیــز میشــود.
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انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

اوباما و افغانستان

پــس از بیــش از دو مــاه بالتکلیفــی در پــی انتخابــات
ریاســت جمهــوری مــورد مناقشــه در  20آگوســت ،حامــد
کــرزی رئیــس جمهــوری یــک دوره دیگــر را بــه دســت آورد.
انتخابــات  20اوت کــه حامــد کــرزی را در برابــر عبــداهلل
عبــداهلل و اشــرف غنــی از مدعیــان اصلــی قــرار داد ،بــا
اتهامــات تقلــب مخــدوش شــد .تحقیقــات کمیســیون
شــکایات انتخاباتــی مــورد حمایــت ســازمان ملــل نشــان
مــی دهــد کــه کــرزای تنهــا  49.67درصــد از آرا را بــه دســت
آورده اســت ،کــه کمتــر از آســتانه  50درصــد بــه عــاوه یــک
اســت .تحــت فشــار بیــن المللــی ،کــرزی بــا رأی گیــری
مجــدد در  7نوامبــر موافقــت مــی کنــد .امــا یــک هفتــه
قبــل از دور دوم ،عبــداهلل رقیــب اصلــی کــرزی کنــار مــی رود
و کــرزی برنــده اعــام مــی شــود.

اوبامــا ،نــه مــاه پــس از تمدیــد تعهــد ایــاالت متحــده بــه
جنــگ افغانســتان ،از تشــدید ماموریــت ایــاالت متحــده
در افغانســتان خبــر داد .در یــک ســخنرانی تلویزیونــی،
رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده ســی هــزار نیــروی اضافــی
را بــه جنــگ در افغانســتان اختصــاص مــی دهــد .اوبامــا
مــی گویــد کــه ایــن نیروهــا توانایــی مــا را بــرای آمــوزش
نیروهــای امنیتــی افغــان و همــکاری بــا آنهــا افزایــش
مــی دهــد تــا افغــان هــای بیشــتری بتواننــد وارد جنــگ
شــوند ،زیــرا ایــن یــک جنــگ افغانــی اســت نــه از نــوع
آمریکایــی آن .بــرای اولیــن بــار در تــاش هــای نظامــی
هشــت ســاله ،یــک چارچــوب زمانــی بــرای حضــور ارتــش
ایــاالت متحــده در نظــر گرفتــه شــده اســت ،زیــرا اوبامــا
ژوئیــه  2011را آغــاز عقــب نشــینی نیروهــا تعییــن کــرد،
امــا اوبامــا جزئیاتــی در مــورد مــدت زمــان عقــب نشــینی
اعــام نکــرده اســت .اوبامــا مــی گویــد منافــع ملــی ایــاالت
متحــده بــا موفقیــت در جنــگ افغانســتان مرتبــط اســت و
معتقــد اســت کــه ایــن افزایــش موقــت نهادهــای سیاســی
و نظامــی افغانســتان را وادار مــی کنــد تــا مســئولیت امــور
خــود را بــر عهــده بگیرنــد.
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ژنــرال مــک کریســتال از فرماندهــی نیروهــای جدول زمانی انتقال امنیت
افغــان برکنــار شــد
ژنــرال اســتنلی مــک کریســتال پــس از مقالــه جنجالــی
رولینــگ اســتون کــه در آن بــه نقــل از انتقــادات وی
و دســتیارانش از دولــت اشــاره شــده بــود از ســمت
فرماندهــی نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان برکنــار شــد.
بــاراک اوبامــا ،ژنــرال دیویــد پترائــوس ،فرماندهــی مرکــزی
ارتــش و معمــار مــوج عــراق در ســال  2007را بــه عنــوان
جانشــین مــک کریســتال معرفــی کــرد .تغییــر فرماندهــی
در زمــان بســیار مهمــی از جنــگ رخ مــی دهــد ،زیــرا قــرار
اســت نیروهــای اضافــی قبــل از عملیــات حســاس در
قندهــار وارد شــوند .اوبامــا تأکیــد مــی کنــد کــه پذیــرش
اســتعفای مــک کریســتال نشــان دهنــده اختــاف نظــر در
مــورد اســتراتژی ضــد شورشــی نیســت کــه وی در شــکل
گیــری آن کمــک کــرده بــود .اوبامــا مــی گویــد" :مــا دربــاره
کامــا توافــق داریــم" ".ایــن تغییــر در
اســتراتژی خــود
ً
پرســنل اســت ،نــه تغییــر در سیاســت".

در اجــاس لیســبون ،کشــورهای عضــو ناتــو بیانیــه ای
را امضــا کردنــد کــه موافقــت مــی کننــد تــا پایــان ســال
 2014مســئولیت کامــل امنیــت در افغانســتان بــه نیروهــای
افغــان واگــذار شــود .رونــد انتقــال قــرار اســت در ژوئیــه
 2011آغــاز شــود و نیروهــای امنیتــی محلــی کنتــرل آن را در
دســت بگیرنــد .اگرچــه پیــش بینــی مــی شــود کــه تعــداد
ســربازان آمریکایــی کــه خــارج میشــوند نمادیــن اســت،
امــا بســیاری در افغانســتان و غــرب ،از جملــه نماینــدگان
پارلمــان افغانســتان ،نگــران توانایــی نیروهــای ملــی بــرای
تامیــن امنیــت افغانســتان هســتند.
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اسامه بن الدن کشته شد

اوباما کاهش نیروها را اعالم کرد

در  1مــه  ،2011اســامه بــن الدن ،رهبــر القاعــده ،مســئول
حمــات  11ســپتامبر در نیویــورک و واشــنگتن توســط
نیروهــای آمریکایــی در پاکســتان کشــته شــد .مــرگ هــدف
اصلــی آمریــکا بــرای جنگــی کــه ده ســال پیــش آغــاز شــد،
بحــث هــای طوالنــی در مــورد ادامــه جنــگ افغانســتان را
دامــن مــی زنــد .در حالــی کــه اوبامــا در حــال آمــاده شــدن
بــرای خــروج برخــی یــا همــه ســی هــزار ســرباز ســرباز در
مــاه ژوئیــه اســت ،قانونگــذاران کنگــره بــه طــور فزاینــده
ای خواهــان تســریع در عقــب نشــینی نیروهــای آمریکایــی
مــی شــوند ،هرچنــد برخــی تحلیلگــران بــر مداخلــه نظامــی
مــداوم اســتدالل مــی کننــد .حامــد کــرزی ،رئیــس جمهــور
افغانســتان ،تاکیــد مــی کنــد کــه نیروهــای بیــن المللــی
بایــد تــاش هــای نظامــی خــود را در مــرز پاکســتان متمرکز
کننــد .او مــی گویــد :مــا ســالها گفتــه ایــم کــه مبــارزه بــا
تروریســم در روســتاها و خانــه هــای افغــان نیســت.

پرزیدنــت اوبامــا برنامــه ای را بــرای خــروج ســی و ســه
هــزار ســرباز تــا تابســتان  2012ارائــه مــی دهــد .نظرســنجی
هــا نشــان مــی دهــد تعــداد بــی ســابقه ای از آمریکایــی
هــا از جنــگ حمایــت نمــی کننــد و اوبامــا بــا فشــار قانــون
گــذاران ،بــه ویــژه دموکــرات هــا ،بــرای کاهــش قابــل
توجــه نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان مواجــه اســت.
پــس از خــروج نیروهــای جدیــد ،حــدود هفتــاد هــزار
ســرباز آمریکایــی قــرار اســت حداقــل تــا ســال  2014در آنجا
بماننــد .اوبامــا تأییــد مــی کنــد کــه ایــاالت متحــده در حال
مذاکــرات صلــح مقدماتــی بــا رهبــری طالبــان اســت.
جنــگ ایــاالت متحــده در افغانســتان دهمیــن ســالگرد خود
را ســپری میکنــد و حــدود صــد هــزار ســرباز آمریکایــی در
نقــش ضــد شــورش  ،عمدتــا در مناطــق جنوبــی و شــرقی
مســتقر شــده انــد .بــاراک اوبامــا ،رئیــس جمهــور آمریــکا
قصــد دارد تــا ســال  2014تمــام نیروهــای جنگــی خــود را
از ایــن کشــور خــارج کنــد ،در یــک دهــه گذشــته ،تلفــات
جنــگ شــامل  1800تلفــات نیروهــای آمریکایــی و 444
میلیــارد دالر هزینــه اســت .در حالــی کــه دســتاوردهای
نظامــی خوبــی بــرای آمریــکا وجــود دارد ،امیــد بــرای
دســتیابی بــه توافــق بــا طالبــان بــرای کمــک بــه خاتمــه
درگیــری همچنــان بــا موانعــی روبروســت .رئیــس جمهــور
کــرزی پــس از تــرور برهــان الدیــن ربانــی ،مذاکــره کننــده
اصلــی دولــت در  20ســپتامبر  ،مذاکــرات را متوقــف کــرد،
زیــرا مقامــات افغــان ،شــبکه حقانــی مســتقر در پاکســتان
را مســئول آن مــی داننــد.
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کنفرانس بن

طالبــان گفتگوهــا را لغــو کــرد ؛ تنــش میــان
آمریــکا و افغانســتان بــاال گرفــت

ده ســال پــس از اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی کــه در مورد
آینــده سیاســی افغانســتان بحــث شــد ،ده هــا کشــور و
ســازمان مجـ ً
ـددا در بــن آلمــان مالقــات کردنــد تــا نقشــه
راه همــکاری فراتــر از خــروج نیروهــای بیــن المللــی در
ســال  2014را تدویــن کننــد .حامــد کــرزی ،رئیــس جمهــور
افغانســتان مــی گویــد کــه ایــن کشــور بــه  10میلیــارد دالر
ســاالنه در دهــه آینــده بــرای تقویــت امنیــت و بازســازی
نیــاز دارد .ایــن کنفرانــس در دســتیابی بــه اهــداف خــود
در طــرح نقشــه ای بــرای گــذار افغانســتان بــه یــک دولــت
مســتقل و امــن ناتــوان اســت ،زیــرا شــورش همچنــان در
حــال افزایــش اســت و پاکســتان ،یکــی از بازیگــران مهــم،
از حضــور در آن امتنــاع مــی ورزد.

در مــاه ژانویــه ،طالبــان توافــق نامــه ای را بــرای افتتــاح
دفتــر خــود در قطــر منعقــد کردنــد ،حرکتــی بــه ســوی
مذاکــرات صلــح کــه ایــاالت متحــده آن را بخــش مهمــی
از یــک حــل و فصــل سیاســی بــرای اطمینــان از ثبــات
افغانســتان مــی دانــد .امــا دو مــاه بعــد ،طالبــان مذاکــرات
اولیــه را متوقــف کــرد و واشــنگتن را متهــم کــرد کــه از
وعــده هــای خــود مبنــی بــر برداشــتن گام هــای معنــادار
در جهــت مبادلــه زندانیــان ســر بــاز زده اســت .در فوریــه،
لئــون پانتــا ،وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده ،برنامــه پنتاگــون
را بــرای پایــان ماموریــت هــای جنگــی تــا اواســط ســال
 2013و تغییــر نقــش اصلــی در زمینــه کمــک هــای امنیتــی
در افغانســتان ار اعــام مــی کنــد .در همیــن حــال ،چندیــن
حادثــه ضربــه ای بــه مأموریــت بیــن المللــی وارد کــرد،
از جملــه ســوزاندن قــرآن توســط نیروهــای آمریکایــی و
ادعــای قتــل یــک ســرباز آمریکایــی .حامــد کــرزی خواســتار
خــروج نیروهــای خارجــی از پایــگاه هــای روســتایی و
محــدود شــدن در پایــگاه هــای نظامــی اســت کــه بــه گفته
تحلیلگــران ســرعت انتقــال و خــروج ناتــو از افغانســتان را
بســیار تســریع مــی کنــد.
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تصرف افغانستان به پایان رسید

اوباما خروج نیروهای آمریکایی را اعالم کرد

نیروهــای افغــان پیشــرو در مســئولیت امنیــت در سراســر
کشــور هســتند و ناتــو کنتــرل نــود و پنــج ناحیــه باقــی
مانــده را واگــذار مــی کنــد .تمرکــز ائتــاف تحــت رهبــری
آمریــکا بــر آمــوزش نظامــی اســت .ایــن واگــذاری در همان
روزی صــورت مــی گیــرد کــه اعــام مــی شــود کــه طالبــان
و مقامــات آمریکایــی مذاکــرات خــود را در دوحــه قطــر،
جایــی کــه طالبــان بــه تازگــی دفتــر خــود را افتتــاح کــرده
انــد ،از ســر مــی گیرنــد .حامــد کــرزی معتقــد اســت کــه
ایــن دفتــر بــه گــروه طالبــان مشــروعیت مــی بخشــد و بــه
عنــوان پایــگاه دیپلماتیــک عمــل مــی کنــد.

بــاراک اوبامــا ،رئیــس جمهــور آمریــکا ،برنامــه ای بــرای
خــروج بیشــتر نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان تــا پایــان
ســال  2016اعــام کــرد .اولیــن مرحلــه از طــرح وی ایــن
اســت کــه پــس از پایــان مأموریــت نظامــی در پایــان ســال
 9800 ، 2014ســرباز آمریکایــی باقــی بماننــد و ایــن افــراد
تنهــا بــه آمــوزش نیروهــای افغــان و انجــام عملیــات مــی
پــردازد ،عملیــات علیــه بقایــای القاعــده .اوبامــا مــی گویــد
ایــن کاهــش افــراد ،اولویــت هــای مقابله بــا تروریســم را در
جاهــای دیگــر از منطقــه را تســهیل میکنــد .هــر دو نامــزد
کــه بــرای جانشــینی حامــد کــرزی رقابــت میکننــد ،قــول
داده انــد کــه توافقنامــه امنیتــی را کــه پیــش شــرط حضــور
نیروهــای آمریکایــی پــس از  2014اســت ،امضــا کننــد.

22

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
ICDT.iR

 21سپتامبر 2014

 13آوریل 2017

غنــی و عبداللــه بــا دولــت ائتالفــی موافقــت حمله آمریکا به داعش
کردنــد
اشــرف غنــی ،رئیــس جمهــور منتخــب ،توافقنامــه تقســیم
قــدرت را بــا رقیــب اصلــی خــود ،عبداهلل عبــداهلل ،امضــا کرد
کــه هــزاران معتــرض بــه انتخــاب را در اعتــراض بــه نتایــج
رای گیــری بســیج کــرده بــود .در حالــی کــه ایــن توافــق
از ناآرامــی هــای داخلــی جلوگیــری مــی کنــد ،منجــر بــه
اختــال طوالنــی مــدت در کارکــرد دولــت مــی شــود ،زیــرا
غنــی و عبــداهلل بــر ســر امتیــازات خــود ،ماننــد انتصــاب در
پســت هــای امنیتــی درگیــر مــی شــوند

ایــاالت متحــده قــوی تریــن بمــب غیــر هســته ای خــود
را بــر روی شــبه نظامیــان داعــش در مجتمــع غــاری در
شــرق اســتان ننگرهــار پرتــاب مــی کنــد .ایــن بمــب کــه در
اصطــاح عامیانــه بــه عنــوان مــادر همــه بمــب ها شــناخته
مــی شــود ،در حالــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه
دونالــد ترامــپ ،اختیــارات تصمیــم گیــری را بــه فرماندهــان
واگــذار مــی کنــد ،از جملــه امــکان افــزودن چندیــن هــزار
ســرباز آمریکایــی بــه نیــروی مســتقر در افغانســتان.
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ترامــپ اتمــام جنــگ طوالنــی مــدت افغانســتان طالبــان در پــی تشــدید تنــش هــای آمریــکا
حمــات عمــده ای را آغــاز کردنــد
را اعــام کــرد
ترامــپ سیاســت خــود را در مــورد افغانســتان در خطــاب
بــه ســربازان در آرلینگتــون بیــان مــی کنــد و مــی گویــد کــه
گرچــه هــدف اصلــی او خــروج بــود ،امــا تصمیــم گیــری
در مــورد خــروج بــر اســاس شــرایط موجــود و نــه زمــان
بنــدی هــای دلخــواه اســت .وی از هنــد دعــوت مــی کنــد
تــا در بازســازی افغانســتان نقــش بیشــتری داشــته باشــد
و پاکســتان را بــه دلیــل پنــاه دادن بــه شورشــیان مــورد
انتقــاد قــرار میدهــد .او همچنیــن متعهــد مــی شــود کــه
محدودیــت هــای جنــگ را لغــو کنــد.

طالبــان یــک ســری حمــات تروریســتی جســورانه را در
کابــل انجــام دادنــد کــه در پــی افزایــش خشــونت هــا
بیــش از  115نفــر جــان باختنــد .ایــن حمــات در حالــی
صــورت مــی گیــرد کــه دولــت ترامــپ برنامــه ویــژه خــود را
در افغانســتان اجــرا میکنــد و نیروهــای خــود را در مناطــق
روســتایی افغانســتان مســتقر مــی کنــد تــا بــه تیــپ هــای
افغــان مشــاوره دهــد و حمــات هوایــی را علیه آزمایشــگاه
هــای تریــاک بــرای تخریــب منابــع مالــی طالبــان انجــام
مــی دهــد .دولــت آمربــکا همچنیــن کمــک هــای امنیتــی
میلیــارد دالری بــه پاکســتان را بــه دلیــل آنچــه ترامــپ آن
را دروغ و فریــب در پنــاه دادن بــه شــبه نظامیــان طالبــان
خوانــده اســت ،قطــع مــی کنــد ،.امــا در عمــل ایــن کمــک
هــا همچنــان باقــی میمانــد زیــرا آمریــکا نمیخواهــد
پاکســتان را کامــا بــه چیــن واگــذار کنــد.
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پیشرفت مذاکرات صلح آمریکا و طالبان

ترامپ مذاکرات صلح را لغو کرد

مذاکــرات بیــن ایــاالت متحــده و طالبــان در دوحــه بــه
باالتریــن ســطح خــود رســیده اســت ..مذاکــرات بیــن
زلمــی خلیلــزاد ،فرســتاده ویــژه آمریــکا و مــا عبدالغنــی،
مقــام ارشــد طالبــان در مــورد خــروج نیروهــای آمریکایــی
از ایــاالت متحــده افغانســتان در قبــال تعهــدات طالبــان
اســت .از جملــه آنکــه طالبــان مانــع فعالیــت گــروه هــای
تروریســتی بیــن المللــی در خــاک افغانســتان شــود.
خلیلــزاد مــی گویــد ایــاالت متحــده اصــرار خواهــد داشــت
کــه طالبــان بــا مشــارکت در گفتگــوی بیــن االفغانــی دربــاره
ســاختار سیاســی ایــن کشــور و همچنیــن آتــش بــس
موافقــت کنــد .هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا ترامــپ
خــروج نیروهــا را بــا ایــن شــرایط مشــروط مــی کنــد یــا
خیــر.

ترامــپ یــک هفتــه پــس از آنکــه خلیلــزاد ،مذاکــره کننــده
ارشــد آمریکایــی اعــام کــرد کــه توافــق بــا رهبــران طالبــان
صــورت گرفتــه اســت ،ناگهــان مذاکــرات صلــح را قطــع
مــی کنــد .ترامــپ در توئیتــی اعــام کــرد کــه پــس از
کشــته شــدن یــک ســرباز آمریکایــی در حملــه طالبــان،
یــک جلســه محرمانــه بــا طالبــان و رئیــس جمهــور غنــی
در کمــپ دیویــد را لغــو کــرده اســت .طالبــان مــی گویــد
کــه متعهــد بــه ادامــه مذاکــرات اســت ،امــا هشــدار مــی
دهــد کــه لغــو ایــن امــر باعــث افزایــش تعــداد کشــته هــا
مــی شــود.
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امضای توافقنامه امریکا و طالبان

مذاکرات بین االفغانی آغاز شد

خلیلــزاد ،فرســتاده آمریــکا و طالبــان توافــق نامــه ای را
امضــا کردنــد کــه راه را بــرای عقــب نشــینی چشــمگیر
نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان همــوار مــی کنــد و
شــامل تضمیــن هــای طالبــان اســت کــه از ایــن کشــور
بــرای فعالیــت هــای تروریســتی اســتفاده نخواهــد شــد.
در ایــن توافقنامــه قیــد میشــود کــه مذاکــرات بیــن
االفغانــی بایــد مــاه آینــده آغــاز شــود ،امــا غنــی مــی گویــد
کــه طالبــان بایــد پیــش از ورود بــه مذاکــرات شــرایط دولت
مرکــزی را قبــول کننــد .توافــق ایــاالت متحــده و طالبــان
مســتلزم آتــش بــس فــوری نیســت و در روزهــای پــس از
امضــای آن ،جنگجویــان طالبــان ده هــا حملــه بــه نیروهای
امنیتــی افغــان انجــام مــی دهنــد.

نماینــدگان طالبــان و دولــت افغانســتان بــرای اولیــن بــار
پــس از نزدیــک بــه بیســت ســال جنــگ در دوحــه قطــر بــه
صــورت رودررو مالقــات مــی کننــد .مذاکــرات مســتقیم ،کــه
مــاه هــا بــر ســر مبادلــه زندانیــان در توافــق قبلــی ایــاالت
متحــده و طالبــان بــه تاخیــر افتــاده بــود پــس از آزادی
پنــج هــزار زندانــی طالبــان توســط دولــت افغانســتان آغــاز
مــی شــود .در جریــان ســخنرانی هــای افتتاحیــه ،هــر دو
طــرف اشــتیاق خــود را بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان
و ایجــاد چارچوبــی بــرای جامعــه افغانســتان پــس از
خــروج نیروهــای آمریکایــی ابــراز مــی کننــد .دولــت بــرای
آتــش بــس تــاش مــی کنــد در حالــی کــه طالبــان بــار
دیگــر خواســتار اداره کشــور از طریــق یــک سیســتم اســامی
اســت.
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آمریکا خروج نیروها را اعالم کرد

بایــدن دربــاره خــروج کامــل آمریکا تــا  11ســپتامبر
تصمیــم مــی گیرد

کریســتوفر ســی میلــر ،سرپرســت وزارت دفــاع ایــاالت
متحــده اعــام کــرد کــه قصــد دارد تعــداد نیروهــای خــود
در افغانســتان را تــا اواســط مــاه ژانویــه بــه دو هــزار و
 500نفــر کاهــش دهــد .پــس از توافــق بــا طالبــان در مــاه
فوریــه ،هــزاران ســرباز آمریکایــی از افغانســتان خارج شــده
بودنــد .اعالمیــه وزارت دفــاع در حالــی منتشــر مــی شــود
کــه مذاکــرات بیــن دولــت افغانســتان و طالبــان بــه بــن
بســت رســیده اســت و طالبــان بــه حمــات مرگبــار ادامــه
مــی دهنــد .ینــس اســتولتنبرگ ،دبیــرکل ناتــو هشــدار مــی
دهــد کــه خــروج زودهنــگام نیروهــای نظامــی مــی توانــد
بــه افغانســتان اجــازه دهــد پناهگاهــی بــرای تروریســت
هــا شــود.

بایــدن اعــام مــی کنــد کــه ایــاالت متحــده بــه مهلــت
مقــرر در توافقنامــه ایــاالت متحــده و طالبــان بــرای خــروج
همــه نیروهــا تــا  1مــاه مــه نخواهــد رســید و در عــوض
برنامــه ای بــرای خــروج کامــل تــا  11ســپتامبر  2021ارائــه
مــی دهــد .او مــی گویــد کــه  3500ســرباز باقیمانــده در
افغانســتان بــدون توجــه بــه پیشــرفت مذاکــرات صلــح
بیــن االفغانــی یــا کاهــش حمــات طالبــان بــه نیروهــای
امنیتــی و شــهروندان افغانســتان ،خــارج مــی شــوند.
بایــدن مــی گویــد کــه واشــنگتن بــه کمــک نیروهــای
امنیتــی افغــان و حمایــت از رونــد صلــح ادامــه خواهــد
داد .طالبــان نیــز اعــام میکنــد کــه در هیــچ کنفرانســی
دربــاره آینــده افغانســتان شــرکت نخواهنــد کــرد تــا همــه
نیروهــای خارجــی ایــن کشــور را تــرک کننــد.

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
ICDT.iR

 15آگوست 2021

 16اوت 2021

دولــت افغانســتان بــا تصــرف کابــل توســط بایدن از خروج نیروها دفاع می کند
طالبــان ســقوط مــی کنــد
جنگجویــان طالبــان بــا روبــرو شــدن بــا مقاومــت انــدک،
پایتخــت کابــل را اشــغال کــرده و ســاعاتی پــس از خــروج
غنــی از کشــور ،کاخ ریاســت جمهــوری را تصــرف کردنــد.
رهبــران طالبــان مــی گوینــد کــه بــا مقامــات افغــان بــرای
تشــکیل دولــت اســامی بــاز و فراگیــر مذاکــره خواهنــد
کــرد .رئیــس جمهــور پیشــین افغانســتان کــرزی و عبــداهلل،
ـا رئیــس اجرایــی حکومــت غنــی بودنــد ،شــورای
کــه قبـ ً
گــذار صلــح آمیــز بــه دولــت طالبــان را ایجــاد کردنــد .ایــن
تصــرف بــه دنبــال پیشــروی ســریع طالبــان اســت کــه طــی
آن همــه مراکــز اســتان هــای افغانســتان بــه جــز دو مــورد
را تصــرف و گــذرگاه هــای مــرزی را نیــز در اختیــار دارنــد.
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بایــدن اذعــان مــی کنــد کــه خــروج نیروهــا آشــفته و بــی
نظــم بــوده اســت و نیروهــای امنیتــی افغــان را مســئول
ناکامــی در مقابلــه بــا طالبــان مــی دانــد .در همیــن حــال،
ایــاالت متحــده شــش هــزار ســرباز بــرای تخلیــه پرســنل
ایــاالت متحــده و متحدانــش و ایمــن ســازی فــرودگاه بیــن
المللــی کابــل مســتقر مــی کنــد .بایــدن مــی گویــد کــه
ارتــش بــه تخلیــه هــزاران افغــان کــه بــا ایــاالت متحــده
کار مــی کردنــد کمــک مــی کنــد ،امــا انتشــار صحنــه هــای
متاثرکننــده در فــرودگاه کابــل ،انگشــت اتهــام را بــار دیگــر
بــه ســمت بایــدن برمیگردانــد.
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ســیزده ســرباز آمریکایــی در میــان تــاش بــرای
عقــب نشــینی کشــته شــدند
در حملــه بــه ایســت بازرســی خــارج از فــرودگاه کابــل،
جایــی کــه هــزاران نفــر در حــال خــروج هســتند ،ســیزده
ســرباز آمریکایــی کشــته و دســت کــم هجــده نفــر زخمــی
شــدند .آنهــا اولیــن نیروهــای آمریکایــی هســتند کــه از
فوریــه  2020در عملیــات در افغانســتان کشــته شــده انــد.
حداقــل  170افغــان نیــز کشــته شــده انــد .گــروه تروریســتی
داعــش در خراســان مســئولیت ایــن حملــه را بــر عهــده
گرفتــه اســت.
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پایان جنگ بیست ساله با تکمیل خروج آمریکا
آخریــن نیروهــای نظامــی ایــاالت متحــده افغانســتان را تــرک
کــرده و آن را تحــت حاکمیــت طالبــان قــرار دادنــد .خــروج بــه
دنبــال یــک رونــد خــروج آشــفته و دو هفتــه ای اســت کــه
طــی آن بیــش از  120،000نفــر تخلیــه مــی شــوند .روز بعــد،
بایــدن ،رئیــس جمهــور آمریــکا مــی گویــد کــه ایــاالت متحــده
بایــد از اشــتباهات خــود درس بگیــرد و این خروج پایــان دوران
عملیــات نظامــی بــزرگ بــرای بازســازی ســایر کشــورها اســت.
هــزاران افغــان کــه بــه ایــاالت متحــده و متحدانــش کمــک
کردنــد ،و همچنیــن تا دویســت فــرد آمریکایــی ،در افغانســتان
باقــی ماندنــد .آنتونــی بلینکــن ،وزیــر خارجــه ایــاالت متحــده
مــی گویــد واشــنگتن بــرای خــروج آنهــا تــاش خواهــد کــرد و
مشــارکت آینــده آمریــکا در افغانســتان بــر دیپلماســی متمرکــز
خواهــد بــود.
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