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  پاکستان -روابط امريکا

  "ستراتيژيک سرمايه"بعد از مرگ يک 
شبکۀ القاعده . باشد  بوده و میضرورت تاکتيکی  يکپناه دادن به رھبران القاعده و طالبان برای نظاميان پاکستان 

با طالبان و گروه ھای تروريستی " آی اِس آی"در پاکستان تولد شد و با گذشت زمان، بعد از جنگ سرد، به کمک 

اردوی پاکستان و سازمان استخباراتی آن ازاين الحاق در رقابت خود . حاد کرد و يا ملحق گردانيده شدپاکستان ات

سرمايه ھای "پاکستان از اين . کند استفاده کرده است و می) counterweight(حيث يک وزنۀ تعادل ه عليه ھند ب

برای اسالم آباد، . کارمی گيردغربی در افغانستان برای کاھش و يا دفع نفوذ ھند و قدرت ھای " ستراتيژيک

 کمک به ادامۀصدراعظم ھند طی سفر اخير خود به کابل، . روابط خوب نيودھلی با کابل سخت نگران کننده است

.  پنجصد ميليون دالر ديگر را اعالم کردکمکبا حکومت کابل، اينبار ) يک و نيم ميليارد دالر(ھای قبلی خود 

  . به کابل بوده باشدیتواند در جواب به سفر اخيرمقامات عالی رتبۀ پاکستان وعدۀ اين کمک تازۀ ھند می
 آغاز يک بازی جديد سياسی درافغانستان و منطقه  ازسوی بعضی از تحليلگران، به کابل،یپاکستان سفرمقامات

. آباد خبردادند و اسالم  واشنگتن ميانروابطبعد از اين سفر، برخی از رسانه ھای جھان از تيره گی . پنداشته شد

 نظاميان پاکستانی .کنند استفاده می" کاندوم" به اين نظراند که امريکا از پاکستان مانند يک پاکستانر دھابرخی 

 . منطقه بعضی بايد ھا و نبايد ھا را وضع کردند-قبل از مرگ اسامه در مقابل ستراتيژی امريکا در پاکستان

ال ؤجنگ و حضور اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان را زيرستالش داشتند تا  ستراتيژيست ھای پاکستان

، ...)طالبان، شبکۀ حقانی(خود " سرمايه ھای ستراتيژيک"قرارداده، خود با يک طرح تازه و بازھم با استفاد از 

  .ابتکارعمل را در دست گيرند

خصوص در ه ب(يده بود بيشتر گرد )چين(پيکن طرف ه  باسالم آبادميالن از چندی بدينسو از سوی ديگر، 

 ميگاوات در صوبۀ ٣٤٠ دولت چين سال گذشته از پالن ايجاد دو رياکتوراتمی ).عرصۀ مشارکت ھای نظامی

ادارۀ اوباما فوراً نگرانی خود را از اين پالن به دليل عدم امنيت و فعاليت شبکه . پنجاب پاکستان خبر داده بود
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را با چين  ١٠-Fطياره جنگی  ٣٦ان ھمچنان قرارداد خريداری پاکست. ھای تروريستی در پاکستان اظھارکرد

  ... ١امضاء کرد

نمايندگان بلندرتبۀ نظامی بعد از سفر صدراعظم پاکستان و مقامات نظامی آنکشور به کابل، واشينگتن با فرستان 

ه ھای تروريستی  به حمايت از شبکآنکشورو ديـپلـماتيک خود به اسالم آباد و متھم کردن سازمان استخباراتی 

 اما به ، خواست تا سياست جديد نظاميان پاکستان را در کنترول نگھدارد،در مطبوعات) خاصتاً شبکۀ حقانی(

 به پاکستان و مالقات ھای ، طی ماه گذشتهمايک مولن، لوی درستيز امريکا خبری، سفراخيراساس گزارش ھای 

حدود يک و نيم ھفته بعد از اين سفر، . ثر نبودوماز لحاظ روابط ميان دو کشور وی با نظاميان آنکشور 

ميان ميآيد اينست که آيا کشته شدن اسامه در ه  که در اينجا بیالؤس. خبرکشته شدن اسامه بن الدن جھان را گرفت

مرگ اسامه در خاک پاکستان  جواب ھرچه باشد، ؟ی بودن يک وضعيت فقط يک تصادف زمانپاکستان و در چني

اما . پاکستان تحت فشارھای داخلی و بين المللی قرار گرفته استاکنون .  را تغيير داداسالم آبادمسير بازی جديد 

علی رغم تحليل ھای ايدياليستيک برخی از صاحبنظران افغان از اوضاع سياسی پاکستان، قدرت مردان غربی، 

مقامات . زنند  پاکستان میحرف از حمايت) بعد از کشته شدن اسامه در خاک آنکشور(مانند ھميشه، ھنوز ھم 

 نظاميان  رابطۀاالت مبنی برؤگويند که با وجود کشته شدن اسامه در پاکستان و س بلند پايۀ ادارۀ اوباما می

م که خواھيم که با آن کشور طوری برخورد نمائي خصوص ادارۀ استخباراتی آن با اسامه، ما میه آنکشور، ب

تا چيزيکه ) پاکستان(واھيم تا اين يک انگيزۀ مثبت باشد  برای آنھا خ ما می. دروابط ما دوباره محکمتر گرد

  .٢"اخيراً اتفاق افتاده آنرا بازنگری نمايند، تا باشد که اگر ما راه ھای بھتر ھمکاری را دريابيم

 طی سفر اخير خود به افغانستان در ارتباط به پاکستان گفته امريکا جان کيری رئيس کميته روابط خارجی سنای

اما ما درتالش انقصال روابط باپاکستان نيستيم، بلکه ما . است که کارھائی است که ميتوان آنرا بھتر انجام داد

با ": کيری قبل از اين سفر خود به افغانستان گفته بود  ٣.سعی می کنيم تا راھی را برای مستحکم کردن آن دريابيم

  .٤"عليه تروريزم می باشد  مبارزهوصف ناکامی خيره کننده، اسالم آباد يک شريک مھم در

توان از آن  جئ کارنی، سخنگوی قصرسفيد، اخيراً اظھار نمود که رابطۀ ما با پاکستان آنقدر مھم است که نمی

  . وی ھمچنان افزود که ھمکاری ما در گذشته بسيار پربار بوده است. ٥کنار رفت

وی اخيراً ". غرب بايد پاکستان را حمايت نمايد"گويد که  آندرس فوگ راسموسن، سرمنشی سازمان ناتو نيز می

اظھار نموده است که دولت ھای غربی بايد با پاکستان در امر مبارزه با افراط گرايان اسالمی در مناطق سرحدی 

 او ھمچنان گفته است که اگر ما در افغانستان صلح و .٦آنکشور با افغانستان، ھمکاری ھای خود را تشديد بخشند

  .ما با پاکستان ضروری است" مشغول ماندن مثبت"خواھيم، پس ثبات می 

خليلزاد در مصاحبۀ اخير خود با تلويزيون انگليسی بی بی سی نيز گفت که پاکستان برای ما بسيار مھم است و 

 خليلزاد به اين باور است ٧.ھستيم" محتاج"زيرا ما به اين کشور " يک دشمن ما مبدل گردد"اين کشور نبايد به 
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ه اکنون بايد درچوکات يک ديپلماسی بزرگ از يک مشی که در آن کشورھای اروپائی، چين و عربستان ک

  .سعودی شامل باشند، باالی پاکستان فشار وارد شود

با توجه به چنين اظھارات مقامات غربی، می توان گفت که پس در اينجا سؤال برای وضع تعزيرات برپاکستان از 

کشته شدن اسامه در پاکستان . امريکا امروز ھم به پاکستان ضرورت دارد. ن نمی آيدسوی جامعۀ جھانی به ميا

مطالعۀ وضع کنونی نشان می دھد که . سيلی محکمی است برروی نظاميان پاکستان به سطح داخلی و بين المللی

 درصحنۀ .نظاميان پاکستان و حکومت آن برای يک مدِت تحت فشار ھای داخلی و خارجی باقی خواھند ماند

سياسی پاکستان احتمال بعضی از تغييرات است اما روابط اسالم آباد با واشينگتن آھسته آھسته به حالت معمول آن 

  .بازخواھد گشت

جز از يک وقفۀ ه توان گفت که ب  گذرا به تاريخ روابط ميان اياالت متحدۀ امريکا و پاکستان، مینگاھیبا يک 

 .نگتن برخوردار بوده استي آباد ھميشه از حمايت سياسی و اقتصادی واشکوتاه بعد از ختم جنگ سرد، اسالم

 ئیامريکاحکومات . دولت اياالت متحدۀ امريکا ھمواره در طول تاريخ نظاميان پاکستان را حمايت نموده است

يت از دوا. ند ديکتاتوران نظامی پاکستان را از لحاظ اقتصادی، نظامی و سياسی تقويت نموده ادرطول تاريخ

، )John F. Kennedy(نيدی ھور امريکا تا جان اف ک سی و چھارمين رئيس جم)Dwight David Eisenhower(ديويد آيزنھاور

 Ronald(، رونالد ريگن Jimmy Carter)( جيمی کارتر)Richard Nixon( ، ريچارد نيکسن)Lyndon Johnson(ليندن جانسن 

Reagan( و جورج بوش )George W. Bush(ی ه ئظاميان پاکستان را در مسائل منطقام به نوبۀ خود موقف ن، ھر کد

 ميليارد دالر را به حکومت ١١دولت امريکا در زمان حکومت جورج بوش، . ند قرار داده ا مورد تأئيد و حمايت

 حاله پاکستان کمک مالی نمود که بيش از نيم اين کمک مستقيماً به اردوی پاکستان رسيد و حساب دھی آن ھم تاب

 ميليارد دالر سرمايه است که آنرا دربخش ١٥اردوی پاکستان امروز مالک نزديک به  .بوده است" کم يا ھيچ"

  .٨ھای مختلف سکتوراقتصادی کشور به کار انداخته است

به اساس يک گزارش فاينانشل تايمز، تمام کمک ھای مالی دولت امريکا به پاکستان، در جريان دھۀ اخير، به 

ن او به اين باوراند که امريکا در پھلوی کمک ارئيس جمھور اوباما و مشاور. ٩رسد  می دالريليارد م٢٠تقريباً 

، قانون ٢٠٠٩در سال . ھای مالی به اردوی پاکستان، بايد به  نھاد ھای غير نظامی آنکشور بيشتر کمک کند

ستان را در جريان پنج سال آينده  ميليارد دالر به پروژه ھای غيردولتی در پاک٧,٥ گذاران امريکا، فيصلۀ کمک

  ...١٠تصويب کردند

برای واشينگتن مرگ اسامه بازھم ادامۀ . پاکستان برقرار خواھند ماند-حرف اخير اينست که روابط امريکا

سياست خواھد بود در منطقه ولی اکنون بايد ديد که اسالم آباد، بعد از مرگ يکی، با ديگر سرمايه ھای 

  .سِت را در پيش می گيردستراتيژيک خود چه سيا
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