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   تروریزم و پاکستان – امریکا مثلث
 

 موش  و   گربه بازی ادامه و 
  
 

 های  زمزمه  و  افغانستان  از  امریکا  متحده  ایاالت  بخصوص  ناتو  های  نیرو  صفر  گزینه  گردیدن  عملی  احتمال  از  بعد
  های   گروه  تحرکات  صد  و   امریکایی  نیروهای  مصون  خروج   برای  پاکستان  خاک  در  آمریکا  نظامی  های  پایگاه   ایجاد

 و  منطقوی  و  جهانی  سطح   در  عامه  اذهان   دیگر  بار  ،  افغانستان  خاک  در  داعش  و  القاعده  بخصوص  تروریستی
  خاک  در  المللی   بین  نیروهای  حضور  اوایل  مانند  تروریزم  علیه  مبارزه  در  پاکستان  استراتیژیک  نقش  به  فمعطو

 )یا   بوش  جمهور  رئیس  برنامه  طبق  زمینه درین  جانبه  همه   همکاری  پیشبرد  به  پاکستان  اجبار  به   ترغیب  و  افغانستان
  کشور   آن  تمایل  عدم  صورت  در  ارضی  جغرافیای  زا   پاکستان  نمودن  محو   برای  وی  واضع  اخطار  و  ما(  علیه  یا  ما  با
  دالری   میلیارد  مسلسل  و  هنگفت  های   بودجه   اختصاص  ،   افگنی  هراس   محو  در   امریکایی  نظامیان  با  همکاری  به

  به   زدن  دامن  ادامه  و  اوباما  باری  جمهوری  ریاست  زمان   در  عملیاتی  تعدیالت  شدن  رونما  ،  پاکستان  باری  تشویقی
 اتخاذ   و  سناریوها  تغییر  با  معین  اهداف  به  دسترسی  ترتیب  بدین  و  افغانستان  محدوده  در  ارتیاستخب  و  نیابتی  جنگ

 باشد.  می بایدن آقای جمهوری ریاست دوران در مبهم و جدید های رویکرد
 درهم  و  سرکوب  برای ظاهرآ  ناتو  پیمانان  هم  با  همگرایی  در  امریکایی  نظامیان  سپتامبر  یازدهم  حوادث  وقوغ  از  بعد
 تروریستی   سازمان   این  سران   و   القاعده  رهبری  بردن  بین   از   یا  و  دستگیری  و   الملی  بین  تروریزم  مهماندار  رژیم  بیدنکو

  و   القاعده  های  النه  یی  هفته  چند  چیدن   بر  و  سخت  دادن  شکست  با  و  آغاز  افغانستان  خاک  به  را   شان  سنگین  تهاجم
 جانبه   همه  حمایت  و  طالبان(   ضد  اتالف  )  طالبان  رژیم  رح   طم مخالفین  و   پیاده  نیروهای با  همکاری  در  طالبان  گروه

  عید  و  و  وعده   ابتدا  در   افغانستان  در  طالبانی  سیاه  رژیم  و  القاعده  علیه   ملی  مقاومت  محور  در   منسجم  های  گروه  از
 ،  سیونکانالیزا  ،  برق  و  آب  ،  معارف  رشد  ،  افغانستان  آبادانی  و  بازسازی  بر  مبنی  افغانستان  مردم  به  زیادی  های

 برای  آفرینی  شغل  و  وحدت  ،  رفاه  ،  زنان  حقوق  از  حمایت  بیان،  آزادی  ،  دموکراسی  تحقق   ،  تولیدی  فابریکات  تاسیس
  کشانیدن از قبل امریکایی نیروهای مسوالنه غیر خروج با امروزی شرایط در اینک  که سپردند افغانستان  مردم آحاد

  عملی   به  اینکه  تنها  نه   را  اش  پابندی  و  تمایل  اخیر،  سال   بیست  هایدستآورد  حفظ  و  دار   معنی  مذاکره  میز  به  طالبان
 و تروریزم علیه  مبارزه نام به پاکستان بیشتر تجهیز  و تمویل صدد در  بل است نداده  نشان  ها وعده  از یک هیچ شدن

  امضای  با  را  افغانستان  انتخابی  حکومت  و  جمهوری نظام  پیشت  دارد  عمآل  و  است  کشور   آن  خاک  در  پایگاه  تاسیس
  عینی   های  تهدید  وجود  به وقعی  کوچکترین  و  کرده  خالی  اجتماعی  پایگاه  فاقد  و  شورشی  گروه  یک   با  دوحه  توافقنامه

 .نهد نمی ها واسوالی  از برخی سقوط نتیجه در اینگروه توسط المنفعه عام تاسیسات تخریت و جنایات و
  گرفتن   قرار  خطر  در  و  طالبان  جنایات  از  پوشی  چشم  و  پاکستان  های  آمریکایی  هماهنگ  تحرکات  اینگونه  ادامه  به

 شاه   پاکستان  خارجه  امور  وزیر  مورد  ترین  تازه  در  افغانستان  حکومت  مردم  پای  نو  های  دستاورد  و  دموکراسی
  کنونی   و  گذشته  موقف  از  افغانستان  خصوص  بیننده  پر  خبری  های  شبکه  از  یکی  با  گفتگو  در  نیز  قریشی  محمود

 مطرح  را   متناقضی  نظرهای  نقطه   شرمانه  بی  و  کرده  دفاع  افغانستان  مسایل  به  رابطه  در   اش  رکشو  سیاستمداران
 کشور،   داخلی  امورات  در  پاکستانی  نظامیان  مداخالت  و  درازی  دست  بحران  ادامه  نمای  تمام  آیینه  که  است  کرده

  دیورند  خط امتداد در کشور این کشی حصار سیاست  از دفاع دیورند فرضی خط شدن شناخته رسمیت به درخواست
 میگذارد. نمایش به  را طالبان نظیر افراطگرا های گروه از حمایت و نیابتی  جنگ پیشبرد و

  کمک  و بودجه  دالر میلیاردها  که اند  داشته  اذعان  همواره کشور این مفتشین و متحده ایاالت که  است  این امر واقعیت
  و   شدن  عملی   جنبه  اینکه  تنها  نه  تروریزم  با  مبارزه  امر  در  پاکستان  برای  کشور  این  اکماالتی  و   اختصاصی  های

 منطقه  و  افغانستان  در  اش  مشخص   اهداف  تحقق  بخاطر  های  کمک  ازین   استفاده  با  پاکستان  بل   است  نداشته   صادقانه 
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 ینیروها  از  استفاده  با  منطقه  و  اینجا   در  تروریزم  و  گرایی  افراط  فرهنگ  ترویج  و  جنگ  دامنه  گسترش  به  و  برده  سود
 .است  داده ادامه پاکستان ارتش کنترول تحت دینی مدرسه  صدها از  برخاسته های ملیشه و نیابتی
  در   واقعی  امنیت  و   صلح  فضای   تحکیم  مقتدرو  رژیم  آمدن  کار  روی   طرفدار   زمانی  هیچ  پاکستان  اینکه  مطلب  اصل 

  افغانستان در  را  ملی های  روند اراتیاستخب و سیاسی  نهان  و آشکار مداخالت با همیشه بلکه نیست و نبوده افغانستان
 است. کرده مختل و سبوتاژ  و تعقل بی و بگیر مزد اجیران و نیابتی نیروهای از استفاده با
 اش   نظریات  و  نگردیده  برآورده  افغانستان  در  کشور  این  تجاری  استراتیژیک  و  ارضی  منافع  زمانی  تا  معلوم  قرار   از
  به   نشود  گرفته  نظر  در   هندوستان  کشور  با  بخصوص  افغانستان  یپلماتیکد  تعامالت  و  های  رفتار  اتخاذ   قسمت  در

  گوناگون   عناوین  تحت  افغانستان  آینده  و  کنونی  حکومت  مسلح  مخالفین  و  شورشی  های   گروه  از  اش  نیابتی  حمایت
 .بگیرند تجربه به نمیتوانند را خوشی روز و دهند می قربانی روزه همه که است  افغانستان مردم این و داده ادامه
 مختار  و  جانب  به  حق  اش   ملی  منافع  و  ها  سیاست  تحقق  گردیدن  عملی  قسمت  در  کشوری  هر  که   است  مبرهن  این

 مدیریت   دار   داعینه  که  امریکا  متحده  ایاالت  نظیر  دنیا  مطرح  و  دموکراسی  سردمدار و  بزرگ  های  کشور  ولی  است
 در  نیز  را  یا  قضا  اخالفی  موارد  و  موضوعات  سلسله  بیست  با  میدانند  را  خود  گوناگون  های  بحران  حالل  و  جهانی

  گزاری   پایه  و  سرتاسری  صلح   و  وحدت  تحکیم  عدم  در  افغانستان  از  مسوالنه  غیر  خروج  با  زیرا  باشند  داشته  نظر
  هیچ   که  کسانی  نمایندگان  با  داد  قرار  عقد  و   تروریستی  گروه   با  ردیف  هم  نتشتن  و  افغانستان  در  ملی  مستحکم  نظام
  نزدیک   حتی  و  هستند  بشریت  علیه  جنایت  مورد  هزاران  ارتکاب  به  متهم  و  نبوده  دارا  را  انسانی  و  سیاسی  قاخال  نوع

  کلنیک   پلچک  و  پل  هزاران   ،  سرک  کیلومتر  ها  ده  و  اند  جنگیده  و  افغانستان  امنیتی  و  الملی  بین  نیروهای  با  دهه   دو  به
 نالیستان  ژور  ،  مدنی  فعاالن   شامل  افغانستان  مردم  از  دیزیا  بیگناهان  خون  و  نموده  تخریب  را  عامه  تاسیات  و  مکاتب

 نظیر  کشوری  الملی  بین  و  ملی   آبروی  و  وقار  جهه  و  اند  ریخته  زمین  به  را  افغانستان  جامعه  از  گوناگون  اقشار  و
  شرارت  از   دست  اگر  نیز  پاکستان  دیگر  سوی   از   کرد  خواهند  معرفی  مخدوش  شدیدآ  دنیا  عامه   اذهان  در   را  امریکا

 تهدید  دامنه  و  گرفت خواهد  نیز  را  خودش  دامن  بحران  این  آتش  که  بود  نخواهد  دیری  برندارد  منطقه  و  افغانستان  در
  خواهند  تالش  افراطگرایان  و  رسید   خواهد  اش  تخنیکی  و  نظامی  مهم  تاسیات  و  دیپلماتیک  سبز  مناطق  به  تروریزم

  .بود خواهد  دیر بسیار دیگر آنوقت سانندبر  شان  اهداف تحق برای اتمی تاسیات به را  خودشان که ورزید
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