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 ۳۱/۳۱/۱۱۳۳         دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 ۳۱/۳۱/۱۱۳۳ ،شپیگل آنالین
 متحدین جدید پاکستان

 همراه با اسالمیست ها و چینائی ها برضد امریکا
 اسالم آباد ،نویسند:حسنین کاظم

 

 
 ده استکرمسدود افغانستان: پاکستان رسانیدن تدارکات ناتورا  – نقطار الری در سرحد پاکستا

 

نظامیان  ،سته های سرحدی به این سووو بر پتبدیل گردیده است. از حملٔه نات ها به خرابه "پاکستان –امریکا "اتحاد 

و واشنگتن  مجبور گردید تا یک پایگاه هوائی را نموده امریکائی را صادر طیاره های بی پیلوت پاکستان امر فیر بر 

 ن هستند.چین و طالبا . شرکای جدید اسالم آبادگوید ترک

 

باالی دیگر انبار گردیده اند. کار کنان بندر می  ینرهای بار بری در دو بندر متروپول ملیونی شهر کراچی یکیکانت

تازه وارد  )محموله(هایامی این جا قرار دارند. برای باروسیلٔه نقلیٔه نظ ۳۱۱۱برعالوه  نر ویکانت ۱۱۱۱اکنون  ،گویند

 ابر ترمینل نفت جای بسیار تنگ شده است: در این جا صدها عراده وسایل تانکحتی در بر ی وجود ندارد.یدیگر جا

پارک می باشند. همچنان در محل عبور از سرحد به افغانستان از روزها به این طرف الری ها قطار بسته اند.  ،تیل های

 از این محل ممکن نیست.گذشتن 

 

 ستٔه سرحدی حملهٔ وبعد از اینکه قوای متحدین اخیر نومبر بر دو پ ،پاکستان راه تدارکاتی را برای ناتو در افغانستان

است. حکومت در اسالم آباد و قوماندانان عالی رتبٔه نظامی   مسدود کرده ،نده شدعسکر پاکستانی کشت ۱۲کرد و  هوائی

فیر قرار گرفته اند. متیقن هستند که این حمله قصدی بوده است. امریکا و ناتو برخالف ادعا دارند که نخست آنها زیر 

ممکن صدراعظم پاکستان رضا گیالنی به بی بی سی گفت: " اینکه عساکر پاکستانی کشته شده اند جای تأسف است. 

 "مسدود بودن راه هفته ها دوام کند.

 

:       بحرانی می باشد. گیالنی می گوید ،مناسبات در اتحاد مبارزه برضد تروریزم بین اضالع متحدٔه امریکا و پاکستان

لیکن با آنهم به یکدیگر اعتماد نداریم." او  ،با هم کار می کنیم ما متحدا  گرچه "یک خالی اعتماد به میان آمده است. 

 ، Martin Dempsey ،کار صورت گیرد. لوی درستیز امریکابسیار زیاد باید در تحکیم مناسبات  ،کرده می گوید عالوه

 " مناسبات به یک هرج ومرج تبدیل شده است." ارد:واضحتر فورمول بندی کرده اظهار می د

 

 بحران در یک همکاری جبرینقطٔه 

پاکستان نغمٔه ضد امریکا را سر می داد و بعضا   شته . در گذهمچنان می توان گفت: مناسبات به بحران کشیده شده است

استمندان و نظامیان بي پرده تهدید به قطع یدر یافت می کرد. الکن اکنون س را از واشنگتن "های سنگین"میلیاردبا آنهم 

سپری گردید. کمک از اضالع متحدٔه امریکا گرچه بزرگ است ولی صرف پنجم  "Business as usual"روابط می کنند. 

یک افسر بلند رتبٔه نظامی می  ریزم متحمل می گردد.که اقتصاد پاکستان از لحاظ ترودهد حصٔه ضرری را تشکیل می 

یم." عالوه بر آن نباید فراموش کرد که ئیم به خوبی می توانیم از پول امریکا صرف نظرنمائگوید: "اگر ما صادقانه بگو

http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-803109-292714.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-803109-292714.html
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و رئیس " friendship of convenienceی است که "جانبین هریک مفاد خود را در آن می بینند یک اتحاددرست این 

" این یک شراکت رضاکارانه نبود و  .ه استپاکستان را در این شراکت مجبور ساخت George W. Bushجمهور آن وقت 

 " "!Bye bye, USAهم اساس رضایت را ندارد. حاال وقت آن رسیده است که باید گفت : 

 

اکثریت پاکستانی ها اضالع متحدٔه امریکا را نسبت به طالبان خطر بیشتر برای امنیت کشور می  ،همه پرسی هاقرار 

 بینند. وقایع زیاد باور مردم را نسبت به نیت نیک امریکا تکان داده است:

 

  (سی آی ا  )قتل دونفر مرد جوان در یک حادثٔه مرموز در الهور شروع سال از طرف یک اجیر 

  در بن الدن اوسامهقتل Abbottabad در یک فعالیت مخفی امریکا بدون اطالع به پاکستان 

  جبهات افراطیون که در آنها باشندگان بر حمالت دوامدار درون ها )طیارات بی پیلوت( در غرب پاکستان

 ملکی به قتل می رسند.

 

ند. در پهلوی مسدود کردن راه های تدارکاتی تاپه می ز را متحدین اکنون تغییر آشکار سیاست اسالم آباداخیر حمالت 

عضو  ،موقفاین  امتناع ورزید. باافغانستان" در بن  –پاکستان قبل ازیک هفته  از شرکت در "کنفرانس  ،برای ناتو

ل کردند طیارات صفورا   اجازه حا از حال مرکزی صلح در افغانستان حضور نداشت. عالوه بر آن قوای نظامی پاکستان

به نشر رسانید که مطابق به آن قوای را اشفق پرویز کیانی اعالمیه ای  ،ت امریکارا سقوط دهند. لوی درستیزبی پیلو

اجازٔه فیر به پرواز های بیگانه را دارند. " هر وسیلٔه پرواز که به حریم هوائی ما  ،به آمرین خودنظامی بدون اطالع 

 سقوط داده می شود. به نظر ملکیت دشمن تلقی شده و درون های امریکائی" تا  "خاص ،بدون اجازه داخل شود

 

 امید صلح با طالبان

 ۳۳عالوه برآن پاکستان به صورت اولتیماتیف از امریکا تقاضا کرد تا پایگاه هوائي شمسی در ایالت بلوچستان الی 

مریکائی که نظر به باور عسکر ا ۰۱دسمبر تخلیه گردد. از این پایگاه طیارات بی سرنشین امریکائی پرواز می کردند و 

این سو پایگاه  نرال می گوید: " از روز یکشنبه بهدر آن مستقر بودند.  ج ،می باشند (سی آی ا  )پاکستانی ها اجنت های 

 "به صورت مکمل در اختیار اردوی پاکستان است.

 

گرچه منابع رسمی آنرا  ،باشندضمنا   مخفی ولی آشکار است که حکومت اسالم آباد و اردو در صدد مذاکره با طلبان می 

جنرال اختر عباس می گوید: " ما عالقمند آن هستیم که صلح در کشور قایم گردد و  ،سخنگوی اردو  د.نتردید می نمای

دان معنی از نظر پاکستان این باین اظهارات و از آن به بعد."  ۱۱۳۲در سال از افغانستان این هم با ترک قوای غربی 

 گردد.می افراطیون سراغ است که اتحاد با 

 

انسان به شمول ملکی و نظامی به قتل  ۱۱۱۱۱به این سو در پاکستان  ۹/۳۳ارزه با ترور از مبدر حمالت تروریستی و 

 رسیده اند. با وجود آنهم از نظر حکومت بدیلی سراغ نمی گردد به جز اینکه با بغاوت کنندگان جور آمد صورت گیرد.

 

امتیاز به کانزرواتیف دادن می دانند: آنها ن مناسبات نیک دارند. اینکه یک موضوع حساس است از اردو با طالبا یقسمت

باآلخره امریکا از به تقاضاهای بیشتر طالبان انجامید.  ، ۱۱۱۹های بومی در درٔه سوات در شمال پاکستان شروع سال 

در ۱۱۱۹عسکر پاکستانی در ماه می  ۳۰۱۱۱ حملٔه شورشیان به مرکز اسالم آباد فشار به جنگ آورد. تقریبا  تشویش 

 افراطی شروع به جنگ کردند. ۱۱۱۱برابر 

 

 به صحنه کشانیدن عمدی رفاقت با چین

شته افراطیون پاکستانی را که هفتٔه گذمعاون سر دستٔه  ،بعضی از قوماندانان طالبان مذاکرات مولوی فقیرمحمدگرچه 

دهندٔه آن است که اسالمیست ها تا چه حد دربین خود بی اتفاق اند و یک صلح تردید می نمایند. این نشان  ،تائید گردید

 افقه با حکومت هم دستیاب شده نمی تواند.در یک مؤاساسی 

 

سرعت غرب بعد اینکه اردوی سرخ در افغانسنان مغلوب گردید و اتحاد چه در پاکستان دقیقا   یاد آوری می شود که به 

به بعد نیز کمک ها دوام  ۱۱۳۲. این وعده ها که از قٔه خود را در منطقه از دست دادعال ،شوروی آنجا را ترک گفت

 چندان قابل اعتبار نیست. ،پیدا می کند

 

http://www.spiegel.de/thema/george_bush/
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بالمقابل چین به صورت منظم " توانائی پاکستان را  اسالم آباد از همین نگاه عمدا  مناسبات خود را با چین تقویه می کند.

می سازد که در برابر آن راه به  بحری می نماید. پیکنگ در جنوب کشور یک بندر در مبارزه با تروریزم" توصیف

بحر هند می یابد. کشتی های جنگی و دیگر سالحها به پاکستان به فروش می رسند و جدیدا   اینکه انجینران چینائی و 

 د. ساختمان یک جت جنگی کار می کنند که خود آنرا انکشاف داده انپاکستانی متفقا   در 

منطقه به تازگی با کابل  را به بدگانی می نگرد. برای تقویٔه نفوذش در اوضاع  دشمن بزرگ پاکستان انکشاف این ،هند

تان در تنگناه قرار . برای پاکستان ترسی از این بیشتر وجود ندارد که بین هند و افغانسکرد عقد را د همکاریقراردا

 گیرد.

 

 پایان

 


