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  بوش حمالت زمينی را بر پاکستان منظور کرد
  مبارزه در برابر طالبان و القاعده در مناطق سرحدی

  
  : سپتمبر خود می نگارد١٢چاپ زوريخ در شمارۀ روز جمعه ) ِان ِست ِست(روزنامه 

  
 بوش، قرار راپور های رسانه يی، تعرض بر شورشيان طالب و القاعده در پاکستان را منظور رئيس جمهور امريکا

  .اين حمالت می توانند بدون موفقۀ حکومت پاکستان نيز صورت بگيرد. کرد

   سپتمر١١واشنگتن، 

ی ارکان در يک استيحضاح در برابر کانگرس، وزير دفاع امريکا روبرت گيتس و ادميرال مايک مولن، رئيس عموم

وزيردفاع در برابر سياستمداران . حرب، روز چهار شنبه  از وضع در افغانستان تصويرِ  تاريِک را ارائه کردند

اظهار داشت که برای يک ثبات دايمی وقت کم مانده است؛ و ادميرال عالوه کرد، او مطمئن نيست که امريکا در 

  .»تم که ما توفيق می يابيمولی  من مطمئن هس« افغانستان در راه موفقيت باشد ،

برای اين چنين يک انکشاف هردو نمانيدگان پنتاگون يک سلسله عوامل را مسؤل قرار دادند که در پهلوی کمبود 

گيتس و مولن اظهار نمودند که . عساکر غربی، فساد اداری و غير موثريت حکومت افغانستان مقصر دانسته می شوند

يه يی پاکستان قابل سراغ است چه از مناطق بی قانون سرحدی اين کشور از همه بيشتر تقصير درکشور همسا

ادميرال ستراتيژی . تروريست های طالب و القاعده هروقت که خواسته باشند بدون ممانعت به افغانستان نفوذ می کنند

  .داده نشدجديدی را به اطالع رسانيد که بايد ثقل آن روی وضع فعلی استوار بوده  ولی از جزئيات تفصيلی 

درين مضمون راپور . اين توضيحات بايد اساس يک مضمونِ  باشد که روز پنجشنبه در نيويارک تايمز شايع گرديد

  .داده می شود که پرزيدنت بوش پالن های اردو را در ماه جوالی منظور کرده است

د، بدون اينکه موافقۀ قبلی قطعات خاص قوای امريکائی برای عمليات های زمينی در خاک پاکستان گماشته می شون

  .نطاقان قصر سفيد و پنتاگون از تبصره درين مورد خود داری کردند. حکومت اسالم آباد گرفته شده باشد

به اساس آن امريکا بازهم . اين بيان نيويارک تايمز اتکاء دارد به يک منبع معتبر بدون اينکه از آن نام برده شود

بدين منوال هم معاملۀ به عمل آمد که . ع می دهد ولی  انتظار موافقه را نمی کشدپاکستان را در زمينۀ حمالت اطال

اين . روز چهار شنبه گذشته يک قطعۀ خاص امريکا بر يک قريۀ پاکستانی در نزديکی سرحد افغانستان حمله کرد

چنين عمل قابل قبول جنرال کيانی اظهار داشت که . عمليات پروتست شديد  قوماندان اردوی پاکستان را در برداشد

  .نيست؛ او از استقالل کشورش بهر وسيله که باشد، دفاع خواهد نمود

ادارۀ قصر سفيد در هفت سال گذشته .  را در پيش گرفته استبوش با منظوری عمليات در خاک پاکستان، جهت جديدِ 

اين کوشش ها، چنانکه در ماه های . کوشش داشت مبارزه در برابر افراطيون را در همکاری با پاکستان انجام دهد

انی ضمتاً  در واشنگتن اطمينان حاصل گرديد که پاکست: نيويارک تايمز می رساند. اخير از آن پيداست ، بجای نرسيد

در پهلوی آن ايقان حاصل شد که . ها نمی خواهند و نه عامليت آنرا دارند، تا تروريست ها را مورد حمله قرار دهند
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عمليات های متعدد امريکا، بعد از اينکه به پاکستان اطالع گرديد، فاش .اردو و استخبارات پاکستان قابل اعتماد نيستند

  . ساخته شد

اين مذاکرات بين وزارت خارجه . ۀ قصر سفيد مذاکرات دامنه داری صورت گرفته بودقبل از منظوری پوش، در ادار

ً  طرفداری داشت، بعمل آمد معلوم . و پنتاگون که از حمالت تهاجمی بر اهداف طالبان و القاعده در پاکستان شديدا

. ماً  دوست را اجازه دهدنيست روی کدام قانون ، اختيار نمودن جهت جديد استوار است، که عمليات دريک کشور رس

. تا جايکه گفته می شود حکومت پاکستان تاحال اساساً  به عمليات های محدود ، گرچه نه در هرموقع، موافقه داشت

ادارۀ قصر سفيد ملتفت است که حمالِت مانند هفتۀ گذشته رئيس جمهور جديد پاکستان، سرداری را به موقف مشکل 

سياست داخلی توان آنرا ندارد مانند سلف خود مشرف فرمان بردار امريکا خوانده سرداری از نگاه . دچار می سازد

نمايدگان حکومت پاکستان توضيح می دارند که حمالت امريکا از موفقيت چندان برخوردار نبوده، مردمان بی . شود

  .غرض ملکی را کشته و در برابر امريکائی ها بد بينی خلق کرده است
  

  های دوجانبهشک و ترديد در بازی 
سازمان های . در عقب اختيار نمودن جهت جديد از طرف امريکا، روابط رو به خرابی با پاکستان قرار می گيرد

 پاکستان و تروريست ها در )آی ِاس آی(استخباراتی امريکا گمان می برند که مناسبات تنگاتنگ بين استخبارات 

ن هستند که حملۀ ماه جوالی به سفارت هند در کابل نه تنها متيق) سی آی ِا(متخصصين . مناطق سرحدی وجود دارد

در بين سازمان های . انجام پذيرفت بلکه فهم کلی قوماندان اردو، کيانی، نيز در آن دخيل بود) آی ِاس آی(به کمک 

طی را استخباراتی امريکا عقيده براين است که سياست مداران بلند پايه يی پاکستانی فعاليت های گروپ های افرا

پشتيبانی می کنند تا نفوذ کشور را  در منطقه تأمين نموده و اين روش را در عين زمان سدی  می پندارند در برابر 

برای استخبارات پاکستان حتی قابل قبول است که  نقش آن در حمله به سفارت هند در خفا نمانده . هند و افغانستان

  .است

  

  پايان

 


