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 سیاست خارجی امریکا توسط ممالکفعالیت در تأثیر گذاری بر 

 هوشیار دنیا خاصتاً پاکستان

 قسمت اول 

در دنیای باهم مرتبط امروز که امریکا و دنیای غرب بعد از سقوط شوروی رول عمده و                    
رول  تعین کننده دارد برداشت و طرز دید مقامات عالی رتبه امریکائی ، کانگرس و مطبوعات و میدیای امریکا

بارز دارند و به همین خاطر ممالک هوشیار با تمام قوا کوشیده اند تا برداشت و طرز دید مقامات عالی رتبه 
امریکائی ، کانگرس و مطبوعات و میدیای امریکا را به نفع خود متمایل بسازند و بدین ترتیب سیاست خارجی 

و سابقه دار ترین مملکت در این فعالیت بوده  و امریکا را به نفع خود جهت بدهند. اسرائیلی ها مشهور ترین 
طرفداران اسرائیل مشهورترین نمونه این نوع فعالیت ها میباشد. عمده  AIPACفعالیت های گروپ مشهور ایپک 

که آنها » ترین کار ایپک که یهودی های امریکا را رهبری میکنند توسط  میرشمایر و والت  چنین تشریح شده است
امروز اکثر .« 1وز به شدت در چرخش سیاست خارجی امریکا به نفع اسرائیل فعالیت میکنند در جریان هر ر

ممالک هوشیار دنیا ، منجمله همسایه های دشمن افغانستان با تمام قوا از اسرائیل تقلید میکنند و به شدت در متمایل 
 . ساختن سیاست خارجی امریکا به نفع آنها و برضد افغانستان در کوشش هستند

سال آخر دشمنی با امریکا چنان در تغیر  30ایران باوجود نداشتن روابط سیاسی و تاریخ معاصر                   
وغیره بر سیاست  NIAC2نظریه  امریکا با استفاده از ایرانی های مقیم امریکا عمدتاً تشکیالت مشهور نایاک 

امریکا تاثیر گذاشته است که رئیس جمهور امریکا چندی پیش مالهای افراطی ایران را با سناتوران جمهوریخواه 
در حقیقت این افراطی های ایران هستند که از وضعیت موجود راضی » مقایسه کرد یکسان دانست و امریکا 

هستند آنها با کمیته رهبری جمهوری  ]اتمی  [این معامله هستند، این افراطی ها هستند از همه زیادتر مخالف 
تر  و اما دشمن اصلی افغانستان که دولت پاکستان است ازسال ها به اینطرف زیاده« 3خواهان هدف مشترک دارند.

                                                           

1
 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, THE ISRAEL LOBBY AND U.S. FOREIGN POLICY, 

http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf 

 

2
 http://www.niacouncil.org/ 

 

3
 http://www.politico.com/story/2015/08/barack-obama-stands-by-comparison-republicans-iranian-

hardliners-121225.html 
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ال بوده است و یکی از عاز همه درتأثیر گذاری و تغیر سیاست امریکا برضد افغانستان و به نفع پاکستان ف
اران افغانستان که با چشم سر این مسئله را دیده بود در یک مکتوب محرمانه به دولت افغانستان خواهش سیاستمد

بودجه برای مبارزه در مقابل این فعالیت های پاکستان را کرده بود که مکتوب محرمانه مذکور در اختیار مطبوعات 
اپریل به وزیر  21در مکتوب محرمانه تاریخ سفیر افغانستان در واشنگتن سید طیب جواد » امریکا قرار گرفت. 

کمپنی البیست )متخصص تبلیغ و تأثیر گذاری بر کانگرس  9مالیه افغانستان عمر زاخیلوال نوشته است که پاکستان 
 «4امریکا( را در استخدام خود دارد.   و مقامات عالیرتبه

که به نفع پاکستان و در نتیجه امریکائ البی  در مقاالت بعدی فعالیت های پاکستان در امریکا و اشخاص و موسسات
برضد افغانستان فعالیت میکنند را مطالعه خواهیم کرد. باید متذکر شد که موسسات و کمپنی های تأثیر گذاری بر 
کانگرس و مقامات عالیرتبه و میدیای امریکا از هرنوع وسیله برای تغیر افکار استفاده میکنند بشمول جمع آوری پول 

فعالیت های انتخاباتی ، مالقات های معلوماتی ، تهیه مواد معلوماتی وغیره. به صورت مثال مواد معلوماتی از برای 
طریق متخصصین اجیر و کتب و دیگر مواد در اختیار این مقامات قرار میدهند تا مفکوره ها را تغیر بدهند. خوانندگان 

   Congressional Reearchبر تحقیقاتی کانگرس محترم قسمت آغاز یک نشریه معتبر که توسط موسسه معت
Center (CRS)آیا  هیه شده در ذیل مطالعه کنند و ببینند که افغانستان چگونه به اعضای کانگرس معرفی شده استت

 این معرفی درست تایخ افغانستان است ؟

 
 ترجمه متن انگلیسی

 

، افغانستان منطقه ای بود که قبایل و  1747درانی در سال  قبل از پایه گذاری دولت شاهی توسط احمدشاه»              
فدراسیون های قبیله ای مرتبط با ملت های همسایه در آن زنده گی میکردند و موجودیت واحد نداشت. شاه امان هللا 

از و استقالل وطنش را   حمالت را آغاز کرد  ( به زودی بعد از به قدرت رسیدن بر قوای برتانیائی1919-1929)
( به رسمیت شناخته شد. امان هللا منحیث یک شاه 1919آگست سال  8)   برتانیا بدست اورد که با قرار داد راولپندی

غیر مذهبی و مدرن محسوب شده است که دولتی را رهبری میکرد که در آن تمام اقلیت های قومی سهم گرفته 
( به پادشاهی رسیدند. دوران 1973-1933اهرشاه )( و بعداً ظ1933-1929بعد از امان هللا نادرشاه )  بودند.

که شورای ملی را بوجود آورد ، اعطای آزادی به  1964پادشاهی ظاهرشاه بخاطربرقراری قانون اساسی سال 
با عالقه به یاد تا امروز  دارندتوسط افغان های که عمر زیادتر عام ،، به شمول حق نپوشیدن چادری در مال   زنان

البته ظاهر شاه با این گمان احتمالی که میتواند حمایت شوروری ها را از گروپ های کمونیست محدود   آورده میشود.
 .خریداری کردعظیم سالح  از شوروی ها مقادیر و برقرار کرد گسترده   نماید ، روابط سیاسی

اسالمی و  در موقعی شدت یافت که قدرت دو حرکت 1970لغزش افغانستان به صوب بی ثباتی در سال های 
که برای معالجه طبی به   کمونیستی که در دو قطب شدیداً مخالف هم قرار داشتند قوی ترشد. در همین زمان ظاهر شاه

ایتالیا رفته بود توسط پسر کاکایش از قدرت بر انداخته شد. داود که یک رهبر عسکری بود یک دیکتاتوری را بوجود 
 «5تقویت کرد.آورد که رول دولت در اقتصاد را شدیداً 

                                                                                                                                                                                     

 

4
 http://www.motherjones.com/politics/2009/06/kabuls-k-street-problem 

 

5
 http://fpc.state.gov/documents/organization/112014.pdf 
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باید متذکرشد که این معرفی  تاریخ افغانستان از طرف موسسه معتبر تحقیقات کانگرس در جهت دادن                 
البیست )متخصص تبلیغ یکی از فعالیت های موسسات  مفکوره و برداشت اعضای کانگرس مؤثر و تعین کننده است.

تهیه پامفلت و بروشور و متخصص وغیره به این نوع  امریکا(   و تأثیر گذاری بر کانگرس و مقامات عالیرتبه
 مؤسسات میباشد.

 ختم قسمت اول
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