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 11/03/2017             عارف عباسی

 جنرال های ترمپ باید از تلۀ خرس پاکستان در حذر باشند

 BHADRAKUMAR M.K. (1)نویسنده:   Asia Times:  منبع

 مترجم: عارف عباسی

انجام داد، نظامی پاکستان  مارچ مصاحبۀ حساسی را با یک منبع عالی رتبۀ 5روزنامۀ تلگراف لندن به تأریخ  

دست دادن ادارۀ  زقرار دارد، وغرب با ا "آشفتگی مطلقدر"که وضع افغانستان ین مصاحبه وی مدعی شدا در

اوضاع روبرو است. صاحب منصب نظامی اخطار داد که شاید روسیه همگون به فعالیت هایش در سوریه به 

 یک عقب خانه اش،  مداخله نماید.یژتابهانۀ گسترش اسالم گرایی در آسیای میانه، حویلی ستر

مالی پاکستان راولپندی بین صاحب منصب پاکستانی افشاء کرد که در هفته های اخیر مذاکراتی در شهر ش

قوماندان   John Nicholsonوزیر دفاع امریکا و جنرال  James Mattisمقامات ارشد نظامی پاکستان با 

 اردوی امریکا در افغانستان صورت گرفته.

» او هوشدار داد و به وزیر دفاع گفت که « بن بست کنونی به نفع طالبان است»  گفت که  "نکولسن "جنرال

 ، و امریکا با بحراندمی لغز دابیر معقول و آنی اتخاذ نگردد ادارۀ اوضاع افغانستان از دست امریکااگر ت

بزرگی روبرو خواهد شد، داعش در حال انکشاف بوده و اگر ازعراق و سوریه اخراج گردند افغانستان محل 

 «تجمع بعدی شان خواهد بود

توانائی رزمندگی دارند و  20000افغانستان صرف  اردوی 350000به اساس ارزیابی پاکستان از جملۀ، 

جنرال است که تقرر شان بر بنیاد پیوند های قومی است ونه اهلیت و کفایت. معضله  1000افغانستان دارای 

 در این نهفته که نمی توان به مرکبی چهار نعل دویدن را تدریس کرد. 

که وضع امنیتی افغانستان قرین تقرب به قهقراء بوده و حکومت به   دواقعاً مصاحبه در زمانی صورت می گیر

 فروپاشی روان است و ترمپ نصب العین سیاسی اش را تا حال در قبال افغانستان روشن نساخته. مسیر

منبع پاکستانی اذعان می دارد که رکود معضلۀ افغانستان صفحۀ تجهیز طالب را می گشاید که توسط آن با 

 .ش مقاومت مؤثر صورت گیردجهت خطر داع

گمان  مل پیکار در زمین خواهد بود ورنهمداخلۀ روسیه احتماالً فراهم آوری کمک قوای هوائی به متحدین شا

 نمی رود که هیچ رهبر کرملن را بار دگر در سر سودای پیاده کردن قوای زمینی در افغانستان باشد.
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           ون پاسداران انقالب اسالمی ایران و حزب هللا لبنان در سوریه روسیه از همکاری هم پیمانان منطقوی چ

ت زمینی را عهده دار بودند، اما در افغانستان اکه وظیفۀ سنگین عملی ) مهاجرین شیعه مذهب افغانستان.مترجم(

نجام داده از چنین موهبتی برخوردار نبوده متحدینی ندارد که داوطلبانه کار زمین کنند و وزنه برداری ثقیله را ا

 و روسیه خود در آسمان  دست اندازد.

طالبان بحیث یک تشکیل جنایت پیشه در فهرست سیاه روسیه  2003باساس حکم ستره محکمۀ روسیه در سال 

باقیست، و همکاری با چنین گروهی جرم جنایی شمرده می شود. این که تماس های کنونی روسیه با طالبان تا 

ورده می سازد مربوط مسیر گیری  نحوۀ روابط روسیه و امریکا خواهد بود. چه حد منافع همگانی را برآ

 و ناتو در تروریزم زدایی در افغانستان است. انتخاب مرجح روسی همکاری با امریکا

، روسیه سیاست های امریکا را بشمول افغانستان در تقابل قرار خواهد داد و اگر جنگ سردی در راه بیفتد

کتۀ متبارز خواهد بود. کرملن محتاطانه به همکاری ترمپ با روسیه در مورد سوریه معضلۀ سوریه بحیث ن

 مستقالنه تصمیم بگیرد؟ خوش بینی دارد مگر این که قصر سفید با کسب حمایت سیاسی در واشنگتن

سفراخیر والدمیر پوتین به منطقه و ممالک خط متقدم آسیای میانه تأکید بر تیارسی بودن قوت های نظامی 

 روسیه بود.

سؤال عمده باقیست، که انگیزۀ اصلی  پاکستان در مطرح ساختن طعمه یابی خرس روسی در هندوکش چیست؟ 

جواب مختصر حاکیست که جنراالن پاکستانی آرزومند سهم مجدد و فعاالنۀ شان در نهایی ساختن سیاست ترمپ 

 در مورد افغانستان اند.

یتۀ مخصوص خدمات مسلحانۀ امریکا ادت محرمانۀ در برابر کمدرپیش بینی های جنرال نکولسن هنگام شه

چنین پیداست که وزارت دفاع امریکا محتاطانه مراقب تمایالت روسیه است جنرال با اظهار نگرانی اکیداً پیش 

 بینی نمود که روسیه خواهان مشروعیت بخشیدن طالبان است با طرز دیدی  که امریکا را پس پا زند. 

ع ارشد نظامی پاکستان در مصاحبۀ خود با تلگراف این هراس ها را استثمار نموده به آن بازی بطور یقین منب

 نمود و این برای پاکستان بهرۀ سودمندی خواهد بود که یک رقابت جغرافیای سیاسی را در افغانستان بر

شد بگونۀ که در طرح سیاست های امریکا در مورد افغانستان نقش اساسی داشته با بازهم در انگیزاند که

 از چنین موقفی برخوردار بود ولی بارک اوباما این پیوند را درهم شکست. « جورج بوش »دوران

پاکستان نسبت به هر زمان دیگر تحقق آرمان دیرینش را برای به قدرت رسانیدن طالبان در افغانستان نزدیک 

 افغانستان مبین یک واماندگی  بود.در مورد بن بست معضلۀ « نکولسن»اعترافات صریح جنرال .می بیند 

تریلیون دالر در جنگ های شرق میانه امریکا  6همچنان جنراالن پاکستانی می دانند که ترمپ گفت با مصرف 

 دوبار آباد می شد، لذا ادامۀ یک جنگ نا فرجام در افغانستان  در نظر نخواهد بود. 

زمانی در افغانستان نگهدارد که کابل مثل  میوۀ  بازی پاکستان چنین طرح شده که عساکر امریکایی را تا

آویزان در درخت باشد تا طالبان آن را به آسانی برچیند. البته حضور معدود عساکر امریکا و ناتو در افغانستان 

 بخاطر روابط بحرانی مملکتین مفید است.

Michael Kugelman  معاون مدیر پروگرام آسیا در مرکز مطالعات ولسن واشنگتن هفتۀ گذشته درمجلۀ روابط

خوش بختانه جنگ بین افغانستان و پاکستان غیر محتمل به نظر می رسد چه اردوی افغانستان " خارجی نوشت
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های جانب و برخورد های سرحدی با گلوله باری منازعات  در موقفی نیست که با رقیب قوی خود درآویزد. 

 Special Forcesپاکستانی  احتمال عکس العمل باالمثل توسط قوای مخصوص تربیت شده و  با انضباظ افغان 

 ."موجود است

عالم معتبر امور آسیا)نویسنده( پیش بینی می کند که در صورت وخامت اوضاع شاید حکومت کابل بر دهلی 

 تمسک جوید.جدید صدا بزند و یا به قرارداد دفاعی با واشنگتن 

  Michael Kugelman و تشدید وخامت  که  در حالت بروز یک حالت خطر برانگیز چنان تصور می کند

سپاهی خود   9000اوضاع و منازعات سرحدی و احتمال مداخلۀ سه قوت اتومی منطقه،  امریکا با موجودیت 

 پا در مینی رسمی نموده نقش میانجی را ایفا خواهد کرد.

و مداخالت روسیه نمایشات  ISISجنراالن ترمپ باید محتاط باشند که اغواگرانه بسوی بوستانی رهنمون شده 

 تحریک آمیزی است که آنها بسوی اصل عمل تحریک نماید.

-1995سال در خدمت امور خارجی هندوستان بوده. از سال  29بهادر کمار بحیث یک دپلومات مسلکی  (1)

بحیث سفیر در ترکیه ایفای وظیفه نمود.  از سال  2001-1998بکستان و از بحیث سفیر هند در از 1998

 مقاالت تحلیلی سیاسی اش بر اوضاع منطقه بصورت منظم در ایشیا تایمز نشر می گردد. مترجم 2001

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


