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 ۲۵۱۰/۵۰/۱۰         ارسال فواد احمد

 
 ضد بر جنگ امریکا، ۀمتحد اضالع ،سعودی عربستان ،پاکستان ،جندلابو

 پاکستان در دیموکراسی نمایش و ها هوتی ضد بر جنگ ،تروریزم
 
 

یمن صورت میگیرد که از طرف ملل دولت برای دفاع از ظاهراً  در یمن جریان دارد که در این روز ها جنگ
وجود آنکه دخالت و دست اندازی  متحد و اتحاد عرب منحیث دولت قانونی یمن به رسمیت شناخته شده است. با

سیاست خارجی افغانستان دخالت ایران در  ناظرینو عمده محسوب میشود  ۀدر منطقه مسئلایران جمهوری اسالمی 
اما در این بحث نقش و موضعگیری همسایه دیگر افغانستان مهم و  تان میدانند،برای افغانسمهم  ۀیک مسئلرا منطقه 

 مشاهدان اوضاع سیاسی منطقه خلق کرده است.قابل تأمل است و سوال های زیادی در ذهن 
ر جنگ سرحدی عربستان بر ضد همین گروپ هوتی د دربرای اشتراک پاکستان که دولت  چراال در اینست که ؤس

ی به طرفداری از عربستان عسکرقوای  اعالم میکند که عسکر فرستاده بود،  امروز  1191و  1191سال های  

بستان سعودی و ممالک خلیج راگر کمک های عظیم ع. و در این جنگ بیطرف خواهد بود نمی فرستد سعودی
ترین کمک  سعودی زیادعربستان  در نظر بگیریم خاصتاً  این حقیقت را که از زمان بوجود آمدن پاکستان عرب را 
. به صورت مثال ال برانگیز استؤاین سیاست پاکستان س ،به پاکستان کرده است عرب رایرای غدر دنیاقتصادی 

گرفته ات اقتصادی دنیا قرار عزیربخاطر اقدام غیرقانونی بدست آوردن سالح اتمی هدف توقتی پاکستان  1111در 

بیرل تیل مفت را روزانه در اختیار پاکستان قرار داد تا ضربه شدید تحریم و  01111بود، عربستان سعودی 

 1ر بگذارد. یتعزیرات دنیا بر پاکستان کمتر تأث
 :خواهد انداخت عگیری پاکستانروشنی در مورد این موضذیل عمده و با هم مرتبط  موضوعاتتحلیل و مطالعه 

 دوگانه پاکستان در جنگ جهانی بر ضد تروریزمبازی های  .1
سپتمبر تا امروز پاکستان صادقانه برضد تروریزم مجادله نکرده  11از شروع جنگ جهانی برضد تروریزم بعد از 

د است. افغانستان که بزرگترین صدمات جانی و مالی را از این جنگ متحمل شده بصورت متداوم میدانسته و میدان
امریکا  متحدۀکه یکی از دالیل عمده تداوم تروریزم در منطقه سیاست دوگانه و غیر صادقانه پاکستان است. اضالع 

رهبران امریکا و جهان گاهگاهی به و دیگر ممالک جهان کم و بیش متوجه این موضوع شده اند و اظهارات 
بعد از که پاکستان  2اعتراف کرد رویز مشرفصراحت پاکستان را متوجه این موضوع ساخته اند. چند هفته پیش پ

تلویزیونی  ۀدر یک مصاحب لمی خلیلزادځمحترم  در همین رابطهو  طالبان ادامه داده است،به حمایت از سپتمبر  11

بوش مداوم میگفت که پاکستانی ها صادق  با یک چینل تلویزیونی افغانستان اظهار داشت که وی به رئیس جمهور
. وی ادامه داد که بالخره یک روز و پاکستانی ها مداوم انکار میکردند حمایت میکنند نیستند و از تروریست ها

محترم این اتهامات را مطرح کند. یکند و از وی میخواهد که مستقیماً وی را با مشرف مقابل م بوش رئیس جمهور
 ادامه داد که مشرف از همه اتهامات بر پاکستان انکار  کرد و سند و نمره تیلفون و آدرس خواست.  لمی خلیلزادځ

                                                           

1 http://www.ft.com/cms/s/0/33019f30-e67c-11d8-9bd8-

00000e2511c8.html#axzz3X9GyTRiQ 

 

2
 http://foreignpolicy.com/2015/02/16/musharraf-admits-that-pakistani-proxies-fought-in-afghanistan-so-

what-does-that-tell-us-about-where-pakistan-is-today/ 
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یکی از رهبران  ۀثبت شد صدای هندوستان سند وچند سال بعد  ،داشتبرخالف افغانستان که امکانات محدود اما 

)سید ضیاء الدین انصاری( ، را در دست داشت و به مقامات ابو جندل به بمبئی،  2111سال حمله تروریستی  ۀعمد

عربستان سعودی و امریکا عرضه کرد. ابوجندل که " تصادفاً" از پاکستان فرار کرده بود و در عربستان سعودی 
را از سپاه طیبه بر بمبئی ناد و بعداً اعترافات ابوجندل عملیات تروریستی دستگیر شده و محبوس بود. به اساس اس

کراچی سوق و اداره میکرد و صدائی که در تلویزیون های دنیا شنیده شد که بوسیله تیلیفون موبایل امر کشتار 
صداقت  و متحدین آن بشمول امریکا بازی دوگانه و عدمصادر میکرد، صدای ابوجندل بود. عربستان سعودی 

ثق و تشویق امریکا و دیگر ممالک ؤبا در نظرداشت اسناد مو بر آن اساس  پاکستان را در این قضیه متوجه شدند
به  2112در ماه جون  پاکستان گریخته بودمحبس که "تصادفاً" از را ابوجندل ، عربستان سعودی ضد تروریزم

شمرده منحیث یکی از عوامل بعضی از ناظرین منطقه ای  تبصرهکه بنا بر . 3مقامات دولت هندوستان تسلیم کرد
اردوی با نفوذ پارلمان پاکستان  اخیراین فیصله  ۀبه واسط میشود که این عمل عربستان سعودی سبب شده است تا

 شاید این هم تصادفی نباشد که ذاکر الرحمان را از آن عمل عربستان ابراز کرده اند. خودناخوشنودی پاکستان 

در زمان همین فیصله  پارلمان بر بمبئی  2111و مغز متفکر حمله تروریستی بر عمده لشکر طیبه لخوی یک ره
  4پاکستان به قید ضمانت از حبس آزاد شد.

 
 پاکستان در جامعه بین المللیحیثیت و نقش  ۀدوبار تزئینو پارلمانی پاکستان دیموکراسی  .2

دین مقدس پاکستان بنام  ۀیک تعداد از پاکستانی های متنفذ و دوستان بین المللی آن متوجه شده اند که  بازی پنجاه سال
، همکاری و استفاده از گروپهای افراطی که بنام دین مقدس اسالم دست به تروریزم میزنند بشمول استفاده از اسالم

سال گذشته   11بدنام ساخته است. و در جریان مالک ضد تروریزم در اذهان عامه و رهبری مطالبان پاکستان را 
اکماالت تروریست ها در حمالت رهبری و  ،دو رنگی و عدم صداقت پاکستان در جنگ جهانی بر ضد تروریزم

در نهایت  در بمبئی و  تربیه شده در پاکستان ، حمله تروریستی مشهور تروریستانانتحاری  وغیره در افغانستان
این بدنامی پاکستان را در خاک پاکستان ، اوسامه بن الدن ،کشته شدن رهبر تروریستان القاعدهپنهان شدن و  ۀمسئل

 به اوج رسانید. 
پاکستان مملکتی که پاکستان همیشه منحیث دشمن و دلیل اکثر مشکالت خود قلمداد در مقایسه به از طرف دیگر 

از شهرت و موکراسی با قدرت اقتصادی بزرگ در سطح جهانی نحیث یک مملکت دیهندوستان م، مملکت میکند
و اردوی پاکستان  ،متنفذین پاکستانیسبب شده است تا که عوامل فوق ، فقیت روز افزون برخوردار گردیده استؤم

ند. اینک دیده میشود  و با عجله  به تزئین دوباره چهره و حیثیت پاکستان بپرداز  دوستان بین المللی  پاکستان مجبوراً 
اداره شده توسط دیکتاتور های عسکری و  –بنام دین مقدس اسالم  ۀکه کوششی در جریان است تا دولت ایجاد شد

را تبدیل به یک دیموکراسی بیطرف  دنیا  درچسپیده به هر اتحادیه عسکری و آماده برای هر وظیفه عسکری 
ی بر ضد سهمگیری أکه در ظاهر این نمایش دیموکراسی پارلمان پاکستان در ر. مظلوم رنجبرده از تروریزم نمایند

 در مجادله برضد هوتی ها در یمن تمثیلی از آن کوشش نمایش دیموکراسی در پاکستان است.پاکستان 
سراغ شده میتواند که  دولت پاکستان در ایندوگانه اما چند نشانی از طرزالعمل ، در آینده مسائل روشنتر خواهد شد

نواز شریف از جمله اولین کسانی بود که حمایت خود را از عربستان سعودی اعالم کرد و بعد فیصله را به پارلمان 
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در "  یک بار دیگر  پارلمانپاکستان موکول ساخت و اینک بعد از اعالم فیصله 

 5" کند. تان سعودی ایستاده و از آن حمایت میسخنانی گفت که کشورش در کنار عربس
                                                           

3 http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/saudi-arabias-policy-shift-toward-india-helps-

nab-terror-suspects/2012/07/06/gJQAlOXtRW_story.html 

 

4
 http://www.nytimes.com/2015/04/11/world/asia/pakistan-militant-leader-mumbai-attacks-released-on-
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عربی از این موضعگیری ها دوگانه پاکستان خوشنود به  متحدۀدر هر صورت رهبران عربستان سعودی و امارات 
جه امارات رکه جمالت ذیل در سیستم انترنتی تویتر از طرف داکتر محمد انور گرگاش وزیر خانظر نمیرسند 

 میباشد:مقامات عالیرتبه عربی  قهراین  ۀدهند عربی نمایش متحدۀ
" پاکستان ملزم است تا یک قدم روشن به نفع رابطه ستراتیژیک آن با شورای شش مملکت منطقه خلیج عرب 

 جدی مثل این باعث خواهد شد تا ۀبردارد. در غیر آن این نوع مواضع ضد و نقیض و مبهم پاکستان در مسئل
   6پاکستان غرامت بزرگی بپردازد."

 
 ارسال فواد احمد

 امور امنیت منطقوی و بین المللیتحلیلگر 
 تحلیل استخبارات مطالعات  ماستری در
 آسیای جنوبی و میانه و خلیج عرب/فارسامنیت امنیت بین المللی و منطقوی تمرکز در مطالعات ماستری در 
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1.asp?xfile=data/nationgeneral/2015/April/nationgeneral_April110.xml&section=nationgeneral 
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