
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

3 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 20/06/2016                                عبدالصبور صافی

 جنگ تورخم،
 

 پاکستان: اهداف، توطئه ها و نگاهی به روابط امریکا و

 بخش اول 

ب های نشی وز پیدایش همراه با فراو و امریکا که از بد از لشکرکشی شوروی ها به افغانستان روابط پاکستاند بع

ی ها تا انتقام ویتنام را از شوروامریکا کمکهای بسیار سخاوتمندانه به دامن پاکستان ریخت  ،رفتگرونق دوباره بوده 

ا ب بود تابدین معنی  ی این کشوراقتصادجهت رونق به پاکستان امریکا  ملیارد دالر 3،2در افغانستان بگیرد، کمک 

رقابت ، ببرد این ایام پاکستان خواست تا قدرت نظامی خود را باال خوب باشد، در این مبارزه همکار امریکا در

اتومی  تا دست به تولید سالحاین کشور را وا داشت  بردن توان نظامی بود که دالیل برای بلندز یکی ا پاکستان با هند

ژمونی هبی پاکستان را باال برد و خواست می شدن پاکستان حس قدرت طلبزند که به این خواست خود هم رسید، اتو

به این  های پاکستان، و یزبلند پروا و اولین انتخاب بود برای تحقمنطقه باال ببرد، افغانستان خوب ترین  خود را در

 اشته باشد.   یشتر دتوانمندی ب موضع قدرت وز )هندوستان( رقابت تنگاتنگ ا توانست با رقیب دیرینه خود ترتیب می

نجیب هللا یک دولِت دست نشانده خود  سقوط حکومِت داکتر بعد ازپاکستان برای رسیدن به این هدف تالش کرد که 

ه برا در این کشور ایجاد نماید که به صورت کل موفق نگردید، بعداً گروه طالبان را به وجود آورد تا توسط آنها 

قرون اسطایی طالبان  سیاست های غلط و نبود، که بود این کارهم نتیجه بار یآرزوهای خود برسد ولی به هرشکل

ای این منطقه باعث تضعیف آرزوه پای امریکا و کشورهای بلوک غرب را به افغانستان کشانید، تسلط بلوک غرب در

 دره  کرا ک ژییسترتبدست آوردن آن عمق  اه خود را درگکند که جای اکنون پاکستان احساس می پاکستان گردید،

از  اشدبرقیب دیرینه آن هندوستان  برابر و رقابت منطقوی در متضمن منافع آن کشور که کرد می تصور افغانستان

اهداف خود نایل یک شکلی به بتواند به  رگجدیدی را به راه انداخته است تا م یین رو تالش هاا زادست داده است، 

ستان شرایط داخلی پاک ش با پاکستان عمل کند،پنهان به آن موافقه های پت و دهد که قرار وهم امریکا را تحت فشار آید،

ا توجه ثبات ب نزولی به خود گرفته، موضوع داشتن اقتصاِد با سیرز تا روز اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو

دار است قرض دالرمیلیارد  پنجاه زدی برخوردار است. این کشور بیش ااین کشور از اهمیت بسیار زیا در به فقر باال

و  دبوحامی اصلی اش بر بخشی از مشکالت مالی خود فائق آمده  تانکنون با حمایت های مالی امریکا و انگلس و تا
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عیت این کشور نیز در وض . بحران داخلی انرژی دراست رفته کنارکه است  یبه هر دلیلدیگر امریکا ازعقب پاکستان 

وجه به و با تپاکستان تالش کرد با موضوع افغانستان برای خود جایگاهی تعریف کند میباشد،  مساعد و خطرناک نا

االهای ک نوع مالیات برای صدور ، معافیت از پرداخت هربرق وهم دسترسی به آب و ژیکییستراتامتیازات و موقعیت 

دن شز چابهار و با ایجاد شدن بندراما با همسایه شمالی اش ارتقاء دهد.  جایگاه خود را در برابرخود به آسیایی میانه 

 و هدیردگپاکستان به یأس و نا اُمیدی مبدل  ی، امید هاهندی وراه های تدارکاتی و اکماالتی جدید برای جانب افغانی 

و خود را مدافع سرسخت بزند ز غیر منطقی و شرارت آمیشود تا پاکستان دست به هرعمل  باعث می ها نا امیدیاین 

اکستان حالیکه برعکس پ کنند که پاکستان قربانی تروریزم است در تا جهانیان فکر تروریزم نشان دهدمبارزه با  در

این شک نیست که امریکا با  در این بازی دست دارد ند که امریکا دربعضی ها به این فکر، تروریزم است مادر

 و پاکستان این شرارت را برای فشار رسانیده استء مورد شناختن خط دیورند موافقه پنهانی به امضا پاکستان در

خواهد راه را بروی تروریستان مسدود  ویا میگمردم خود که  باالی امریکا و نشان دادن صداقت خود به جهان و

اخل د تروریستان درد بلکه ضرورت ندارن نیاز و حالیکه تروریستان به ویزه و راه تورخم کند در سازد تالش می

 ه درر کگده ها راه دیز و ا ردندگ می شوند و به افغانستان صادر میز تجهی کنند تربیه و ی میگخاک پاکستان زند

 کجا بود! مولوی اختر نمایند، جهان باید این را بداند که اسامه در کیلومتری موجود است استفاده می 2۴30این سرحد 

ر، بد نخواهد بود تا گده ها مورد دی د وکنن می ها به خارج سفر کجا بود! سران طالبان با کدام پاسپورت منصور در

  0اندازیم کمی به پیشینه  روابط امریکا و پاکستان نظر

 روابط امریکا وپاکستان از بدوپیدایش تا امروز:

 ابط همیشه پرمی یابیم که این رو اه کنیم درگپیدایش پاکستان تا اکنون ن تاریخ روابط پاکستان با امریکا از بدوه ر بگا

که امریکا ضرورت داشته از پاکستان به خاطر تحقق منافع خود استفاده کرده و  زمانی نشیب بوده است هر وز فرا

 مثال: پاکستان را به حال خودش رها کرده است، طورگردیده که منافع امریکا تأمین  زمانی

ا نزدیک سازد، بمریکا ا پاکستان نوپا برای برآورده شدن نیازهای اقتصادی و نظامی خود تالش کرد تا خود را به 

های هم پیمان  را جمع کشور عمالً خودمیالدی 1۹۵۴سال  در (پیمان آسیای جنوب شرقی"سیتو" )پیوستن به سازمان 

ابل ق کمونیزم نمود و پس از پیوستن به این پیمان کمک های امریکا به پاکستان افزایِش  توسعۀامریکا جهت مبارزه با 

 1۹۷1و 1۹۶۵سال های  هندوستان در پاکستان با گکه جن ک های سخاوتمندانه زماینتوجه یافت، با وجود این کم

 0برای پاکستان نیست ءکه امریکا متحد قابل اطمینان و قابل اتکا وقوع پیوست برای پاکستان ثابت شد به

شوروی از امریکا جهت بیرون کردن قوای  1۹۷۹پس از اشغال افغانستان توسط شوروی درسال  به همین ترتیب

سازی  زهای میلیارد دالری جهت با داده و کمک مورد توجه قرار راپاکستان  رگدی بارگرفتن انتقام ویتنام افغانستان و 

ی فرپاشی شورو خروج شوروی از افغانستان و ،گ،  ولی با تمام شدن جنکردپرداخت  نظامی این کشور اقتصادی و

و اشغال افغانستان  2001سپتمبر سال 11حمالت ز ید، بعد ائراگسردی  دوباره به  این روابط 1۹۸۹سابق پس از سال 

ت یافت تا اکماال امریکا این امکان را و ر این روابط باهم نزدیک شدگطریق خاک پاکستان بار دیز توسط امریکا ا

ات ن های طیارخاک پاکستان، بمبارد ما ، کشته شدن اسامه بن الدن درپاکستان انجام دهد  طریق لشکری خویش را از
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یک  طرف زکراچي پاکستان ا لوله درشهرگضرب  خاک پاکستان، کشته شدن دو تبعه  پاکستان با بی پیلوت امریکا در

روابط  است که موارد دیگر کشته شدند؛ این کشورز سربا 2۴آڼ  پاکستان که در سرحدی ۀامریکایی، بمبارد یک پوست

، بخصوص حمایت امریکا از همتشنج ساخت مشکل و دچار همکاری هاطول مدت این  در امریکا و پاکستان را

ه  کی نگرچه زما، کرد گکم رن باالی امریکا بسیار را کشور اعتماد پاکستان آن اتومیدر برنامه های  هندوستان 

کرد  ارذگه واتحف ش را به پاکستان طورگینامریکا به تقلیل قوای خود در افغانستان پرداخت بسیاری از تسلیحات سن

ز اشکال ا یکشور به شکل ی روابط این دوگردید باوجود آن هم تیرگمواجه ز که به انتقادات بعضی مقامات افغانی نی

 0باقی ماند مکدرهمچنان 

ند ک منطقه هم برای پاکستان نگران کننده است، این را به خوبی درک می تشویش پاکستان از موجودیت امریکا در

و  ،نندک آزادی بخش بلوچستان )بی ال ای( حمایت می دویمنطقه بلوچستان از قشون یا ار درستان که امریکا و انگل

 ای سازمان های پیشینه رچهگ» پولیتیک" چاپ ترکیه،دارند، به قول روزنامۀ " نظر توان اتومی پاکستان را زیر

ضاع و احوال ژیوپولیتکی ی در اوول ، کابل بود آڼ در رسد که مرکز می 1۹۶0های  بلوچستان به سال ۀاستقالل طلبان

رانه گآزادی بخش بلوچستان با حس جدایی طلبانه و الحاق  دویزادی خواه بخصوص ارآو سیاسی کنونی جنبش های 

 نجینه ذخایرگبلوچستان سرزمین با  «دارند، لیستان قرارگردیده و تحت حمایت مخفی امریکا و انگبه افغانستان تبدیل 

 ا وهم امریک یطرفز فوق العاده هم برای پاکستان وهم برای شرکت های نفتی غربی است اازی با ارزش گ نفتی و 

ند که پاکستان این وضع را نمی تواند تحمل این کشور خواهان تسلط بیشتر با دست باز درهمه عرصه ها در تانسگلان

 0یردگ می انه قرارگبازی دویک  این رو همیشه با امریکا درز ا ،نماید
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