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  نگاه متفاوت به استراتيژی جديد اقا اوباما

  
ی خوشبينانه و گاهی منتقدانه در اين روز ها از استرايژی جديد اقا اوباما سخن در ميان است نظرات کارشناسان گاه

درراديووتلويزونها شنيده ميشود به صورت عموم خوشبينی ها کماکان وجود دارد ،ايا انهای که خوشبين هستند حق 
بجانب ميباشند؟ اگر به پيشينه روابط امريکا و پاکستان نگاه مختصر اندازيم جهت برداشت معقول از اين استراتيژی بد 

 وبط بعدازورود قوای اتحادشوروی سابق به افغانستان تحکيم بيشتر يافت کمک های بيشمارنخواهد بود، اين روا
سخاوتمندانه امريکا درزمان جهاد به پاکستان باعث شد تا اقتصاد انکشور احيا گردد وحتی توانست که پاکستان به بمب 

به ISI وده ومقادير زياد اين کمکها را از اين کمکها مسفيد بISIاتوم درهمين زمان دستيابد از همان اوان تا حال 
 مورد سوال قرارنگرفته در ان وقت برای CIAگروپهای وابسته بخود تقسيم ميکرده است وهيچ گاهی هم از طرف 

CIA مبرمترين عمل مبارزه عليه شوروی بود واتحاد پاکستان با امريکا نهايت اهميت داشت روابط CIAو  ISI در اين
 بازی ميکرد وامريکا رابا درنظرداشت منافع وخواستهای خود CIA زرنگانه با ISIود ولی مبارزه بسيار نزديک ب

 برعالوه با عربهای CIAميچرخاندپاکستان هميشه کمک های زيادبدست مياورد وبه نفع ومقاصد خود مصرف ميکرد 
ان اوسامه بن الدن بود که که جهت کمک با مجاهدين بپاکستان امده بودند نيز کمکهای سخاوتمندانه ميکرد که يکی 

 اسامه بن 2001 نيزبا اسامه مستحکم بود درجوالی 2001 تا سال CIAترويزم را به اصطيالح در منطقه زائيد روابط 
گرفت   روی پالنهای بعدی طبعًا صحبت صورتCIAالدن جهت تداوی به دبی امد ودر شفاخانه امريکا تداوی شد که با 

زام ميشود سوال دراين است که امريکا در اين منطقه چه پالنهای داشت که  دروجود اسامه و اسامه دوباره به منطقه اع
بايد عملی ميشد؟ بنظرمن پالنهای طويل المدت است که تاحال سرکالوه ان دقيق معلوم نميشود پالن ها استراتيژيک 

 "هارپر مجله" 2002 اکتبر ماه شماره رد که اهميتي پر مقاله  دروتسلط باالی منابع انرژی  و منطقه کماکان اشکاراست
 چاپ به "جهان بر سلطه براي اي نقشه  طرح)اهنگ ديک چينی برای امريکا (زيرعنوان آرمسترونگ ديويد قلم به

انتشاربيرونی  »استراتيژی اياالت متحده امريکا«زيرعنوان )2002(سپتامبر ماه در آن روايت آخرين  و بود،رسيده
که پالن امريکارا درسلطه به جهان افشا بود ن درالس انجلس تايمز وبعد نيويارک تايمز نشرشده پيداکرد که بخش های ا

 دراين جا بيمورد نخواهد بود که بگويم که اسامه در کشانيدن پای امريکا به منطقه رول داشته است پس اگراين .ميکرد
 وامريکا درمنطقه دنبال چيست؟فرضيه درست باشد مبارزه عليه تروريزم والقاعده به چه مفهوم است؟ 

 
 امريکا ، تالش ميکند تا ازطريق حمايت مردم وحکومت پاکستان، دموکراسی « دراستراتيژی جديد امريکا گفته ميشود 

را درآن کشورحمايت نموده وميخواهد تا ازطريق کمک به مردم پاکستان ، بين مردم پاکستان والقاعده که برای امريکا 
امريکا درمنطقه روشن اين فاصله چطور ميتواند بوجود ايد که موقف » .ت،فاصله به وجود آوردوجهان خطرآفرين اس

نيست وهم برخورد امريکا با پاکستان معامله گرانه است هيچ گاه امريکا از فشارمعقول وقابل قبول باالی پاکستان استفاده 
به دولت ومردم پاکستان برای مبارزه عليه  به منظور کمک «نکرده است در جای ديگر اين استراتيژی امده است 

کمک به پاکستان را ازسنای امريکا مطالبه ميگردد ، به )برای مدت پنج سال(تروريزم ، ساالنه مبلغ يکنيم مليارد دالر 
 سخاوتمندانه به 1978کمکهای امريکا ازسال » .شرط آنکه اين پول درمبارزه عليه طالبان والقاعده به مصرف برسد 

 اين کمکها را بيدريغ عليه افغانستان استعمال کرده است اکنون ISIان سرازير گرديده و هميشه بی حساب بوده که پاکست
که اين کمکها يکنيم مليارد دالری به پاکستان صورت ميگرد هيچ نوع تضمين وجودندارد که اين پالن بين القاعده و مردم 

 بازی کرده جالب اين است که کمکها در حال CIA است که تا اکنون باISIپاکستان فاصله ايجاد کند چون تقسيم گرهمان 
درياساالر مايک مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا ساعاتی پس از اعالم استراتژی جديد اين صورت ميگرد که 

با پيکارجويان در مرز اين کشور با  (ISI)کشور در مورد افغانستان و پاکستان گفت سرويس اطالعات نظامی پاکستان 
 . افغانستان و هند ارتباط دارد

ژنرال ديويد پترئوس، رئيس ستاد فرماندهی نيروهای آمريکا در خاورميانه، شرق آفريقا و آسيای ميانه نيز گفت افسران 
ود که برخی ازگروه های اطالعاتی پاکستان اخيرا به پيکارجويان خبر داده بودند که محل استقرار آنها افشاشده اوافز

 برخی مقام های آمريکايی پا را از اين فراتر نهاده و در .ايجاد شده واز طرف ايشان حمايت ميشوندISI پيکارجو توسط
مصاحبه با روزنامه نيويورک تايمز، در سخنانی غير رسمی گفته اند که تقويت مواضع طالبان در جنوب افغانستان 

اين مقام ها گفته اند که اعتماد متقابل بين .می ارسالی از پاکستان صورت گرفته است عمدتا با پول و تجهيزات نظا
  .طرفين با چنين اقدامات از بين ميرود
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حال وقتی  بلند پايه ترين مقام امريکا در مورد ترديد نظر دارد چطور امکان دارد که اين استراتيژی نتيجه مطلوب 

ات نظامی امريکا تاديه اين کمکها به پاکستان نشاندهنده همان سياست گنگ بدست دهد ولی باوجود اين هوشدار مقام
امريکا درمنطقه است که تحت تأثير بحران اقتصادی قرار گرفته است ووقت گذرانی ميکند ايا بهتر نبود جای تاديه يکنيم 

ی قرارميگرفت ودر ساحه  از طرف امريکاو ناتوتحت فشاراقتصادISIمليارددالربه پاکستان، ارتش پاکستان وبخصوص 
نظامی تحريم های عليه اردو پاکستان که  تجهيزات نظامی امريکای دراختيار دارندوضع ميشدطورمثال عدم تاديه 

به پاکستان موثر تربود وتاديه اين کمکها کامٌال منحصرميشدبه اقدامات سريع وروشن » 16اف «قطعات طيارات 
ملموس منوط ميگرديد ، دراين صورت ثابت ميشدکه امريکا واقعًا در مبارزه  با وبه مطالبه نتايج ISI پاکستان دربرابر

ترويزم صادق است وهم پاکستان مجبورميشدتا صادقانه عمل نمايد،پاکستان درطول اين سی سال يگانه کشور است  که 
فع خطر ترويزم نخواهد بيشترين نفع ازجنگ افغانستان برده است وبازهم  ميبرد تاديه اين پول هيچ نوع تٌاثيردرر

کرد،واگراين پول در داخل افغانستان جهت بهبود زندگی مردم بمصرف برسد به يعقين  که دروضع امنيت بهبود قابل 
مالحظه می اورد تاديه کمکهای امريکا به افغانستان و استفاده موثر ازان که باالی سطح زندگی مردم اثرژرف داشته 

دولت افغانستان ، دولت « فساد ضرورت دارد درقسمت از اين استراتيژی امده است باشد بيک حکومت قوی و فارغ از
انتخاب شدهً  مردم است ، ولی فساد اداری باعث ضعف آن شده است اگر دولت افغا نستان ميخواهدطرف حمايت مردم 

  » .قرار گيرد ، بايد هرچه زودتربه فساد درآن دولت خاتمه دهد
 

مورد فساد دراداره دولت چندبارياد شده چيزی که قريب است اقا رئيس جمهوری تا جائيکه ديده ميشود در
ازان منکر شودولی تنها فساد اداری بخاطرايجاد امنيت کافی نيست تا عوامل فساد ومنابع تشنج افزاازبين )اقاکرزی(

موکراتيک وترقيخواه برداشته نشوندوضع زندگی مردم بهبود نيابد يک حکومت قوی مردمی   بوجودنيايد نيروهای د
اردوی افغانستان حق دارد « دردولتسازی سهيم نشوند قوای مسلح افغانستان تقويه نشود، درقسمت ازاستراتيژی گفته شده

ايا اردوفعلی بااين کيفيت وکميت قدرت » .که طالبان وتروريست هارا درسرحدات نيز مورد تعقيب وحمله قرار دهد
نه،بنًا تقويه اردو ازنظرکمی وکيفی با درنظرداشت موقيعت وسرحدات اسيب  پذيرا ن تعقيب دشمن را دارد؟ البته که 

امرضروری پنداشته ميشود تقليل قوای خارجی بلندبردن وضع اقتصادی مردم دروجود يک حکومت مرکزی قوی، 
نفوذ دشمن کاسته وتقويه نهاد های دولتی وبخصوص اردو،پوليس وامنيت ملی باعث بوجود امدن اعتماد ملی شده و از 

  .ودرمحوترويزم کمک مينمايد
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