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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

 
  انتخاب ترمپ به حیث رئیس جمهور امریکابرداشتی در مورد 

یگانه چیزی که  در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا غیر منتظره بود درجه زیاد تفاوت بین ترمپ ) به ترتیب 

تلفظ انگلیسی نوشته ام نه مثل ایرانی ها که آنرا ترامپ مینویسند( و کلنتون در تعداد نماینده های انتخاب کننده ) 

(Electoral college  برای کلنتون محسوب  232نماینده برای ترمپ و  290است که بر اساس معلومات آخری امروز

 شده اند. در غیر آن امکان بردن انتخابات توسط ترمپ یک موضوع ناممکن پنداشته نمیشد. 

ت و مصرف میکرد، در صرف نظر از موضوعات ستراتیژیکی و سوق الجیشی ) روسیه و چین(، ترمپ پول زیاد داش

تلویزیون ها و رادیو ها اعالنات داشت و تشکیالت وسیعی در حمایت از وی کار میکرد، و کلنتون با اتکای بی اندازه 

زیاد بر تیکه داران قومی  مردم سیاهپوست ، مردم هسپانیائی نژاد، مسلمانان بی دلیل ترسانده شده و رهبری شده توسط 

ره ،  زنان طرفدار سقط جنین و همجنس باز ها و تیکه داران اتحادیه های کارگری وغیره  از تیکه داران پاکستانی وغی

 مردم اکثریت امریکا که سفید پوست های  کارگر و مذهبی و تقریباً بیسواد هستند فاصله گرفته بود. 

ت کلنتون ، فساد و سوء از طرف دیگر اکثریت عظیم مردم تحصیلکرده امریکا چه سفید چه سیاه وغیره در مورد صداق

استفاده های مالی و نزدیکی باطنی اش با قدرتمندان پولدار و خاصتاً عمل بکلی غیر قانونی وی در استفاده از سیستم 

کمپیوتر شخصی و آوردن اسناد طبقه بندی شده امنیت ملی امریکا خارج از محیط رسمی کار شدیداً در مورد وی بی 

به شدت از وی 2008ه های امریکا که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اوباما در سال اعتبار بودند. این تحصیلکرد

در ارتباط با وعده ختم جنگ و بهتر ساختن وضع اقتصادی حمایت کردند، اینبار آن شدت و قاطعیت را در پشتیبانی از 

 کلنتون نداشتند که موفقیت بی نظیر برنی ساندرز نشانه آن است.  

 لمللی عوامل ذیل را میتوان در نظر گرفت:از نظر بین ا

  قدرت و تبارز قدرت چین در آسیا و بحیره چین و ساختن جزایر مصنوعی و انکشاف قوای بحری پیشرفته و

پیشرفت مداوم چین در آسیا و افریقا و انکشاف بزرگ و متداوم قدرت اقتصادی چین در مقایسه با شکست 

 ریکا روز افزون قدرت اقتصادی و سیاسی ام

 قدرت و تبارز روسیه نه تنها در اروپا بلکه در شرق میانه در عراق و سوریه و حتی در افغانستان 

  اما در عراق و سوریه و افغانستانسیاست اوببکلب مفتضحانه ناکامی 

   با ایران که همراه با  رشوت دادن پولی به ایران بود در مقابل بدست آوردن دیموکرات ها معائده اتمی

کائی های بیگناه محبوس شده در ایران ، چشم سفیدی قوای بحری ایران با فیر کردن بر قوای بحری امری

سپردن راکت توسط  ایران به شورشی های هوتی  و فیر راکت توسط آنها بر قوای  امریکا در شرق میانه ،
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فیصد  70) زیاده تر از بحری امریکا، دستگیری و رفتار تحقیر آمیز با عساکر قوای بحری امریکا در ایران 

 عساکر و جنراالن امریکائی به ترمپ رای داده اند.(

 )روابط بسیار خراب اوباما با اسرائیل ) اولین تیلفون و وعده دیدار رسمی ترمپ با صدراعظم اسرائیل است 

  قدرت داعش در جریان دولت دیموکرات ها ، حمالت تروریستی در اروپا و حتی در امریکا 

 رت عظیم و بی سابقه از آسیا و افریقا به طرف اروپا وغیرهموضوع مهاج 

اگر مالقات های پوتین و صدراعظم اسرائیل در چند مقطع خاص که روسیه در سوریه میجنگد در نظر گرفته شود، و 

 طرز فکر ترمپ و همکارانش که از نظر اقتصاد و تجارت و قدرت عسکری و موقعیت و حیثیت امریکا دنیا را میبینند

، در نظر گرفته شود تصمیم در مورد معامله با روسیه در مقابل چین و حفاظت اسرائیل یک قسمت عمده سیاست 

دشمن عمده  چین خارجی ترمپ و مشاورین وی را تشکیل خواهد داد. برای ترمپ قدرت و اقتصاد امریکا اول است و

، و ترمپ منحیث یک تاجر و معامله گر ذاتی  اقتصادی و عسکری محسوب میگردد و بر آن اساس به پیش خواهند رفت

 از همه زیاده تر حاظر به معامله های خواهد بود که به نظر او به نفع امریکا خواهد بود.

در مورد افغانستان ، با اینکه این روشن است که برخالف گذشتگان ترمپ قاطعانه برخورد خواهد کرد و از قضای 

د پیشنهاد کردن یک الیحه در مورد پاکستان منحیث یک دولت  حمایت کننده خوب چند کانگرسمن و سناتوری که قص

تروریزم را داشتند و اینک یک دولت شنونده به سخنان خود را با خود دارند ، اصل موضوع این است که در معامله با 

آینده امریکا بر  روسیه تا چه حد روسیه در حمایت از ایران با وفا خواهد ماند که این موضوع در مورد برخورد

 ISIافغانستان نقش خواهد داشت. گرچه که اکثریت پاکستانی های مقیم امریکا و مرتبط با دیپارتمنت تبلیغات آی اس آی 

نتون )هما لیاد میشود با شدت از کلنتون حمایت میکردند و ارتباط با سکرتر خاص کISPRدکه بنام آی آس پی آر 

عابدین( برقرار کرده بودند و تیر شان به خطا رفت ، بازهم پاکستانی ها طبیعتاً مهارت بزرگی در استفاده از البی ها و 

شوت دادن دارند و تصادفاً رئیس اول کمیته که برای انتخاب ترمپ برای ریاست جمهوری شروع به کار کرده بود پال ر

 اشخاصی بوده است که یک زمانی برای پاکستانی ها در ازل پول کار میکرد. از جمله  Paul Manafortمانفورت  

استادی پاکستانی ها و آی اس پی آر در موضوع افغان مهاجر و بینوا شربت گله مشاهده شده میتواند. بعضی ها فکر 

ده است و با نقشه آی میکنند که این باعث بدنامی و شرمساری پاکستانی ها شده است اما به نظر من این کار قصداً ش

اس پی آر. به این دلیل که در همان وقت دستگیر شدن شربت گله الیحه پیشنهادی در کانگرس در مورد اینکه پاکستان 

یک دولت خمایتگر تروریزم شناخته شود روی دست گرفته شده بود. صدراعظم هندوستان مودی با قاطعیت در افشای 

عملیات کوچک تروریستی پاکستان در کشمیر خنثی شده بود، و یک تعداد زیادی چهره کثیف پاکستان عمل کرده بود و 

از مطبوعات جهان به شمول پاکستانی ها اظهار میکردند که پاکستان منزوی شده است. از یکطرف با تظاهرات 

چشم  ساختگی آله دست آی اس آی عمران خان و از طرف دیگر با موضوع شربت گله پاکستان از یک جهت دیگر به

جهانیان افتاد به این معنی که ) یک مملکت بیچاره که با مشکل ملیون ها مهاجر مبتال است و گرچه که شربت گله 

بیچاره است اما اینجا قانون میچلد( ) با وجود مشکالت عظیم احزاب سیاسی حق تظاهرات وغیره دارند.( گرچه همه 

دیگر انداخته میشود که آسانتر از آن است که پاکستان خامی  ای این ها نمایشی است امادر چشم جهانیان یک منظره

 تروریزم شناخته شود. 

یک تعداد از افغان ها که توان داشتند و به مرض مسائل قومی و منطقه ای بین االفغانی مبتال نیستند در نشرات 

 انگلیسی بر این حرکت پاکستاندر مورد شربت گله نوشتند:

ا نمیخواهد که تروریست ها را بگیرد، ولی شربت گل بیچاره مهاجر را بندی و محاکمه پاکستان یا مرد این نیست ی

 .را زندانی و محاکمه و جریمه کرد میکند ، همانطوری که زنان و اطفال اسامه بن الدن
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