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ستراتیژی جدیدی امریکا و جوابیه یک نشریه تذکری در مورد 

 امریکائی به وزارت خارجه پاکستان

با آنکه در سیستم امریکا ستراتیژی ها  دوامدار نیست و همیشه بسته به شرایط داخلی امریکا و شرایط              
بین المللی و در مسئله افغانستان و نزدیکی آن به روسیه و چین و ایران و مرکز تروریزم بین المللی افراط اسالمی 

سال گذشته و  40 30ی وابسته است، اما به نظر من با در نظرداشت یعنی پاکستان دوام این ستراتیژی به مسائل زیاد
 سال گذشته مهمترین موضوعات در این ستراتیژی برای افغانستان از این قرار است: 20خاصتاً 

 ذیل قرار به اهمیت درجه نظر برای افغانستان از استراتیژی این قسمت بهترین و مهمترین اینجانب شخصی نظر از
 :است

پاکستان از روز اختراع آن ، در تمام دوران ظاهرشاه و جمهوری داود خان و خاصتاً  دوران . پاکستان به هاخطاری .1
جنگ ضد شوروی تا امروز توانسته بوده است که سیاستمداران و بالطبع ستراتیژی امریکا را برضد افغانستان مورد 

ن موضوع تغیر کرده است و ستراتیژی امریکا مطابق و تاثیر قراربدهد و امروز که برای اولین بار بعد از سال ها ای
با در نظرداشت و منافع پاکستان را در نظر نگرفته است ، این واقعیت  یکی از بزرگترین نقاط عطف و یک فرصت 

 طالئی دوباره را برای افغانستان بوجود اورده است. 
 شیطانی و دروغگو و کثیف روی بر دوم سیلی این. کند همکاری افغانستان موضوع در که هندوستان از خواهش .2

 نفع به فیصد صد که میکند تثبیت را هند و امریکا همکاری المللی بین و ای منطقه سیاست نظر از و هاست پاکستانی
 است. افغانستان

 و وقت دشمن حمایتگران و دشمن به جنگ قومندان ترین احمق. عملیات و عسکر تعداد و خروج وقت نکردن اعالن .3
 .میکند عرضه جنگی معلومات و زمان

در مورد این که پاکستان چه نقش شیطانی را در افغانستان بازی میکند سال ها بود که بسیاری از سیاستمداران و 
خاصتاً جنراالن و صاحب منصبان استخباراتی امریکا در مورد آن یقین داشتند و با کشف و حمله و کشتن اسامه بن 

ن عسکری پاکستان به دنیا و امریکا نشان دادند که پاکستان همکار امریکا در جنگ برضد الدن در پهلوی پوهنتو
تروریزم نیست بلکه پاکستان از تروریزم منحیث یک حربه سیاسی برضد هندوستان و اافغانستان استفاده میکند. بر 

چند سال گذشته شکل گرفته این اساس یک ذهنیت در مورد این موضوع و یک ستراتیژی جدید برا یامریکا در ظرف 
بود و در مورد مقاالت ، کتاب ها و مباحث فراوانی صورت میگرفت، اما دولت اوباما در مورد تصمیم نمیگرفت و 

 اگر هیلری کلنتون رئیس جمهور میشد  همان آش وهمان کاسه دوام میکرد. 
ماند و یا نماند( یک فرصت تغیر در با انتخاب ترمپ ) به هر شکلی که باشد، و مهم نیست که وی رئیس جمهور ب

 سیاست خارجی بوجود آمد که ارکان ذیل در مورد انتخاب این تصمیم سهم داشته اند:
انتخاب جنراالن برجسته سابق امریکا در مقامات بلند رتبه دولت ترمپ ، مانند جنرال ماتیس وزیر دفاع ، جنرال   .1

دفتر وغیره که همه  از اوضاع افغانستان به وضاحت باخبر مکماستر مشاور امنیت ملی ، جنرال جان کلی رئیس 
بوده و از نقش پاکستان مطلع بوده و در عین حال  به شدت قصد انتقام از ایران دارند و افغانستان برای این مقاصد 

 اهمیت ستراتیژیک دارد.
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افغانستان موقعیت نقشه ستراتیژیک جمهوری خواهان در مورد مهار کردن پیشروی های چین که در این هم  .2
 ستراتیژیک عمده دارد.

انتخاب یک دولت قوی ضد پاکستان ، صدراعظم مودی ، در هندوستان که منحیث یک متحد امریکا هم در افغانستان  .3
 و هم در مهار کردن پاکستان و هم در موضعگیری مقابل چین به نفع افغانستان در این مقطع زمانی است.

ژیم سلطه گر ایران در منطقه که در این موضوع هم افغانستان یک موقعیت مهم مخالفت شدید دولت ترمپ با ر .4
 ستراتیژیک دارد.

پالیسی پاکستان که در شدت جنگ در افغانستان و فرستادن داعش و القاعده به افغانستان برا ی اینکه نشان بدهد  .5
به نقص پاکستان تمام شده و مقامات  افغانستان النه تروریزم است به دلیل مقاومت مردم و اردوی ملی افغانستان

 امریکائی این موضوع را به ترمپ وو سیاست سازان وی منحیثیث سند ثبوت گفتار شان نشان داده اند.
بهترشدن دولت داری در افغانستان ، حرکت به طرف تضعیف فساد اداری و رشوتخوری در دولت و رشادت بسیار  .6

 تان، تضعیف زورمندان تصنعی .قوی اردوی ملی و دیگر ارگان های افغانس
تغییر رژیم در عربستان سعودی و نسل نو حکام آن و نقش فعال و روشن در مبارزه با سلطه خواهی های ایران در  .7

 منطقه و همکاری فعال و محکم با امریکا و موضعگیری روشن برضد اخوانی ها و دیگر افراطی ها.
ی،  شکست دوست و ستراتیژیست ترمپ ستیو بنون  در مقابل و در آخر دلیل سرعت بخشیدن در اعالن ستراتیژ .8

جنراالن و دیگر جمهوری خواهان . ستیو بنون خواستار فرستادن کمپنی های قرار دادی و عساکر مزدور به 
افغانستان بود و مخالف حمایت قاطع از دولت افغانستان یا هردولت دیگری بود. موضوع تظاهرات نژاد پرستانه و 

 های ترمپ تصادفاً فشار را زیاد ساخت و ستیوبنون شکست خورد.موضعگیری 
آن های که این فرصت طالئی دوباره بوجود آورده شده ، این ستراتیژی و سهمگیری بیشتر امریکا در تقویت دولت 

اندازی  افغانستان در مقابل فشارهای بیشرمانه پاکستان و ایران را مورد سوال قرار میدهند، چه جوابی در مقابل دست
روز افزون پاکستان ، ایران ، روسیه و چین دارند. آیا در صورت خروج کامل امریکا و تضعیف دولت افغانستان و 

 بقای داعش و قدرتمندان تصنعی و صلح در حالت ضعف با طالبان دست نشانده پاکستان ، افغانستان چه خواهد شد؟
ت رسمی و مجازی هیاهوی بلند شده است و به نظر بسیار  در هر حال با اعالن این ستراتیژی حداقل در مطبوعا

صاحب نظرات همین رسوائی و بدنامی پاکستان برای طرفداران افغانستان یک غنیمت شمرده میشود. در ذیل ترجمه 
یک مقاله تقدیم میگردد که فردای اعالن ستراتیژی و در جواب اعالنات دروغ همیشگی پاکستان مبنی بر نبودن 

ها در خاک پاکستان نوشته شده است. همینکه این موضوعات به چنینی شدت ووضاحت بحث میگردد تروریست 
 پیشرفت خوبی محسوب شده میتواند:

 گروپ های تروریست که آزادانه در داخل خاک پاکستان فعالیت میکنند موقعیتنقشه 

 نوشته بیل روگیو و الیکساندرا گوتواسکی 

 2017اگوست  23

-operating-openly-groups-terrorist-/mapping2017/08http://www.longwarjournal.org/archives/

pakistan.php-inside 

 

که از   تان در مقابل سخنان رئیس جمهور ترمپ که در آن وی از پاکستان تقاضا کرده بودوزارت خارجه پاکس  دیروز

نگهداری و حمایت گروپ های تروریستی دست بکشد، موضعگیری کرد. وزارت خارجه پاکستان ادعا کرد " پاکستان 

ستان به اصطالح خود استفاده شود." همچنان و زارت خارجه پاک برضد هیچ مملکتی  اجازه نمیدهد که قلمرو آن

 پاکستانی ها " روایت های غلط پناهگاه ها " را محکوم کرد.

که گروپ های   که پاکستان اجازه داده است  . چندین دهه از این گذشته استاین رد کردن پاکستانی ها خنده آوراست

مثل، لشکر طیبه ، حرکت   ایک تعداد زیادی از این گروپ ه  تحت حمایت پاکستان عملیات نمایند.  آزادانه  جهادی
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اردوی پاکستان و استخبارات آی اس آی   با حمایت  الجهاد اسالم و حرکت  المجاهدین، جیش محمد، حزب المجاهدین

 بوجود آورده شده اند.

نقشه ای ذیل که عملیات و مراکز معلوم این گروپ ها را نشان میدهد تمثیل آن حمایتی است که ترمپ در مورد آن در 

که این   خود یاد آوری کرده است. مقصد پاکستان در کمک کردن در بوجود آوردن این گروپ ها این بوده استنطق 

گروپ ها فعالیت های شان را برضد اردوی هندوستان در والیت جمو و کشمیر متمرکز نمایند تا بدینوسیله مهمترین 

یک قسمت از تشکیالت   به سرعت  آن این گروپ هااما بجای    رقیب پاکستان یعنی هندوستان از پا در آورده شود.

لشکر طیبه در اثر تشویق   جهادی ها در جنوب آسیا گردیدند و خود را با طالبان و القاعده همراه ساختند.  مرتبط

 اوسامه بن الدن و عبدهللا عظام بوجود آورده شد.

 

ه اند. بدون حمایت پاکستان و پناهگاه های امن ، دولت پاکستان طالبان افغان را از روز بوجود آوردن آن حمایت کرد

جنگ و شورش موفقانه موجود بوده نمیتوانست. طالبان افغان به راحتی از سرحدات   برای طالبان افغانستان امکان

رفت و آمد کرده در مناطق سرحدی پاکستان نقشه ای شان را میسازند به راحتی داخل افغانستان شده عملیات شان را 

همچنان طالبان افغان در پاکستان از مدرسه   یکنند و به راحتی دوباره برای امنیت خود به پاکستان فرار میکنند.جرا م

ها جلب افراد میکنند، مدرسه ها را اداره میکنند ، کمپ های تعلیم و تربیه تروریستی را اداره میکنند و در پاکستان 

 زخمی های خود را تداوی میکنند.

و مال نظیر   گروپ های تروریستی حافظ گل بهادر  و تشکیالت استخبارات پاکستان آی اس آی ازاردوی پاکستان 

حمایت میکنند ، باوجود آنکه این دو گروپ طالبان هم در داخل افغانستان جهاد میکنند و هم از القاعده و دیگر 

 تشکیالت تروریستی حمایت میکنند.

از جمله رهبران القاعده را در داخل خاک پاکستان هدف قرار داده وکشته و یا کلیدی   رهبرانی  با اینکه دولت پاکستان

زخمی کرده و اسیر کرده اند ، همین واقعیت که اوسامه بن الدن توانست در یک خانه بزرگ در نزدیکی ایبت آباد ، 

ات رهبری عملیات ضد که در آن بلند ترین پوهنتون اردوی پاکستان قرار دارد ، و در جریان آن همه سال ها عملی
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القاعده در اختیار پاکستان بود ، سوال های جدی را خلق میکند که آیا رهبران اردو و استخبارات پاکستان از موجودیت 

 و آیا بن الدن حمایت و کمک مستقیم میشد و یانه؟  بن الدن اطالع داشتند

الت مرتبط جهادی گردید . تحریک نفاذ لشکر جنگوی منحیث یک گروپ ضد شیعه شروع کرد و بعد داخل این تشکی

پاکستان در شمالغرب پاکستان است و هردوی این گروپ حمالتی را باالی دولت   شریعت محمدی تحریک طالبان

 پاکستان انجام داده اند ، با آنهم دولت پاکستان موجودیت آن ها را تحمل میکند.

حرکت اسالمی ازبکستان، اتحادیه جهاد اسالمی، حزب  نقشه ای مذکور شامل گروپ های ، تحریک طالبان پاکستان،

و دولت پاکستان هم    ضد دولت پاکستان میجنگند  اسالمی ترکستان و دیگر گروپ های تروریستی نمی باشد که بر

 آنها را هدف عملیات خود قرار داده است.
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