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 به پاکستان و کایامر یدالر ونیلیم 300قطع کمک 
 پاکستان ۀدوگان یها یادامه باز 

 
پس از آن که کشور امریکا دیگر از صداقت پاکستان در امر مبارزه با تروریزم به کلی نا امید گردید دولت امریکا از 

 میلیون دالری به این کشور خبر داد. 300قطع کمک حدود 
را برای پاکستان غرض مبارزه با تروریزم در میلیارد دالر  33سال گذشته دستکم حدود  15ایاالت متحدۀ امریکا طی 

منطقه کمک کرده است اما بر عکس حکومت و استخبارات پاکستان این پول ها را در جهت تمویل و تقویت تروریزم 
 هزینه کرده اند.  در منطقه  و ترویج افراطگرایی

پاکستان را شکنجه کند اما باید  حاال که رئیس جمهور ترامپ به این موضوع پی برده ، می خواهد به نحوی حکومت
َ بسنده نمی باشد زیرا پاکستان در تبانی با برخی دیگر از  گفت که این گوشمالی ها برای حکومت پاکستان قطعا
کشورها مانند روسیه ، چین و ایران در پی ادامۀ مسیر تروریزم پروری اند و این کشور تالش دارد تا از راه حمایت 

فراطیت در منطقه منافع خود را دنبال کند ، منافعی که همه روزه عالوه بر افغانستان جان ده ها از تروریزم و ترویج ا
 تن را در پاکستان نیز می گیرد.

استخبارات پاکستان همواره با نیرنگ های مختلف کوشیده تا از هر طریقۀ ممکن در مقاطع حساس توجه جهان را به 
حمله به مدارس دانش آموزان ، حمله به زایرین یک زیارت و حمله به  سمت دیگری مبذول دارد که نمونه های آن

محل کمپاین های انتخاباتی نامزدان پارلمان پاکستان می باشد که تمام این حمالت از سوی آی اس آی بخاطر فریب 
 اذهان عامه در پاکستان و جهان انجام شده بود و این روند همچنان ادامه دارد.

اواخر تحت فشارهای جدی قرار گرفته و به سختی تالش دارد تا خود را از خشم دولت مردان پاکستان که در این 
امریکایی نجات دهد با استفاده از هر گزینه ای می خواهد یکبار دیگر توجه امریکا را به خود جلب و اعتماد ترامپ 

در سیاست عملی نماید و به همین را به دست آورد مگر به نظر میرسد که ترامپ قصد دارد تجارب تجاری خویش را 
میلیارد دالر کمک هایی را که بدون کدام دستآورد ملموس در مسیر مثبت باشد ،  33منظور بارها غصۀ حیف و میل 

 می خورد و از این مدرک به شدت خشمگین است.
ن گروه ها بوده است از آنجایی که گذشت زمان نشان داده پاکستان همواره مکان امنی برای تروریستان و رهبران ای

قسمی که مال عمر ، اسامه بن الدن ، مال منصور ، نصرالدین حقانی و در آخرین مورد جالل الدین حقانی بنیانگذار 
 شبکۀ تروریستی حقانی در این کشور بود و باش داشتند و در همین کشور از بین رفته اند .

 پرسش اینجاست که:
ستان نباشد چگونه می توانند تمام رهبران گروه های تروریستی به شمول هرگاه پاکستان مکان امنی برای تروری

 القاعده ، طالبان ، حقانی و غیره در این کشور بود و باش داشته باشند ؟
باتوجه به وقایع پیش آمده باالی تروریستان در پاکستان می توان گفت که حتا در یک مورد آن نیز پاکستان عامل 

 نبوده است .نابودی این تروریستان 
بناًء به این نتیجه می رسیم که پاکستان زمینه ساز مکان های امن برای بود و باش رهبران و فامیل های گروه های 
تروریستی آنان در شهرهای این کشور بوده و نیز برای بیمارانی مانند جالل الدین رهبر شبکۀ حقانی دوکتوران 

 جه پذیرای نموده است.مجرب را تدارک دیده و از آنها به بهترین و
سال تمام تحت مداوا قرار داد  3هرگاه چنین نباشد چگونه می شود بیمار العالجی مانند جالل الدین حقانی را دست کم 

 و کوچکترین سر نخی از آن به آی اس آی درز نکند و اطالعاتی در اختیار حکومت این کشور قرار نگیرد.
ً گفته می توانیم که حکومت پاک ستان در کوچکترین تحرک تروریستان دخیل است و به همین منظور امروزه مطمئنا

 پاکستان خانه امن تروریستان در جهان محسوب می شود .
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از سوی دیگر قرار است تا وزیر امور خارجۀ امریکا به زودی از پاکستان _ هند و سپس افغانستان دیدن نماید و توقع 
یشتر دیپلوماتیک باالی این کشور از سوی امریکا وارد گردد که دیدار وزیر در این دیدار ها فشارهای ب  می رود که

 خارجه امریکا با مقامات هندی نوعی هشدار برای پاکستانی ها محسوب می گردد.
در فرجام باید گفت که تنها گزینه ای که می تواند پاکستان را وادار به دست برداشتن از حمایت تروریستان نماید 

ای بیشتر و در صورت نیاز وضع تعزیرات باالی این کشور می باشد چون جامعۀ جهانی پیش از این تحمیل فشار ه
 هر راه دیگری را که تجربه نمود به بن بست خورده است.
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