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مخالفت ودرگیری دونالد ترومپ با پا کستان را
روزنامه دان ( )Dawnدر سال ( )8102همچو
منا زعه بین دوکشورمورد بحث قرارمیدهد.
Unstable Geopolitics , Pakistan alliance with China :
Trump’s backlash against Pakistan reveals the
Dawn of a Disputed (8702) year’s

قبل از ریاست جمهوری «دونالد ترومپ» هر هشدار امریکا به پاکستان چنین به
نظر میرسید که نمادین ویا سمبولیک بود ؛ قصد ونیت مقامات امریکایی طوری بوده که
به نحوه از آنحا خشم وعصبانیت منتقدان جها نی را بطور جدی درمبارزه علیه تروریزم
به مدارا وآرامش برمیگرداند ؛ یعنی که نمیخواست بصورت جدی علیه تروریزم به
جنگ بپردازد .حتی که مردم درافغانستان امریکایی ها را تشویق میکردند که پا کستان
را به نسبت ریاکاری ودورویگی اش که در داخل خاک خود علیه تروریزم انجام میدهد
سرزنش نما ید.
ریس جمهور دونالد ترومپ حین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
به ادرس پا کستا ن به نسبت اینکه در خاک خود به گرو پ ها وسازمانهای تروریستی
پناه گاها ی امن داده است که این گروها ی تروریستی از این پناه گاهای خود باالی
افغانستان تهاجم مینما یند و سربا زان ایاالت متحده امریکا را به قتل میرسا نند نکوهش
وانتقاد کردوخاطر نشان ساخت که ایاالت متحده ناگذ یر بودکه درواکنش به این موضوع
علیه پاکستان به اقدام عملی دست بکار شود ولی نتایج نشان داد که این خود یک اشتباه

ویا یک سوظن بود .
اگراز نظر تاریخی به روابط ایاالت متحده امریکا وپاکستان به دهه ( )0597برگردیم
چنین درمی یا بیم که پاکستان پیوسته از منافع ایاالت متحده امریکا درمنطقه حما یت
کرده است وهیچ تالشی برای خروج نیروهای نظامی شوروی از افغا نستا ن با تشویق
نمودن امریکا نه نمود ویا کدام اقدام عملی که امریکا را بخاطر خروج سربازان شوروی
از افغانستان تشو.یق نماید انجام نداد .بلکه پا کستا ن به تحقق برنا مه های بزرگ وبلند
پروازانه ای ایاالت متحده امریکا درافغا نستا ن ودرمنطقه از هیچگونه تالش دریغ نکرد
وامریکا را دراین روند حما یت همه جانبه نمود .وواقعاً این پاکستان است که اکنون از
دریافت هشداری های مفتضح از همان قدرت در پیشروی مردم جها ن نفرت خود را به
آن نشا ن میدهد.
این درست است که پا کستان در اتحاد با ایاالت متحده امریکا مبا لغ زیادی برای
معشیت و زندگی بهتر خود بد ست آورد چنا نچه رقم و تصویر همچو کمک ها در نظر
جها نیا ن نیز رونما و اشکا ر ساخته شد  ،اما برحسب گذارشات رسمی از طرف اداره
ومقامات احصایوی وآماری امریکا چنان وانمود شده که عاید ویا درآمد امریکا از منطقه
از سال ( )8700به اینطرف مبلغ در حدود ( )33بیلیون دالر درمقا یسه با مصا رفاتی
که امریکا درمنطقه نموده بد ست آورده است ؛اما اکنون که امریکا کمک به مبلغ ()889
میلیون دالر را به پاکستان با پیشکش نمودن شرایط خاص به تعلیق گذاشته است ویا این
مبلغ را به پاکستان قطع مینماید پولی هنگفتی نیست که موجب نگرانی پاکستان گردد ؛
چونکه پاکستان اکنون با داشتن دوست وهمپیمان چینی خود میتواند که تمام فرمایشات
خودرا در هر گونه حاالت وشرایط تامین نماید از آنجا که روابط بین چین وپاکستان
اکنون درنقطه بسیارگرم وداغ خود قرار دارد ؛ چین تمام تاریخ طوالنی حما یت پاکستان
از تروریزم را به نسبت تقدم منافع وموقف خود بویژه بعد از تخت وتاز دونالد ترومپ
به ادرس پا کستا ن نادیده میگیرد.
پروژه ای تحت نام دهلیزاقتصادی چین وپاکستان ؛ پروژه ای مناسبی است که میتواند
اقتصاد پاکستان را تا حد زیا د شگوفا سازد نسبت به اینکه پاکستان با هم سرحد نبودن
خوداز فاصله های دورکمک های ایاالت متحده امریکا را بد ست آورد چه بهتر از اینکه
دربد ست آوردن کمک ها وضروریات خود با چین یعنی با همسا یه در به دیوال خود
عهد دوستی بنند د – واز سوی هم از آنجا یکه منا فع مشترک ستراتیژی مرز های
دایمی ندارد  ،روسیه نیز بعنوان رقیب ایاالت متحده امریکا نیز دراین راستا میخواهد
که با پاکستان روابط دوستا نه وحسن نیت برقرار وسازماندهی نماید .
جنگ وادای کلمات تند وتلخ توسط «دونالد ترومپ» به ادرس پاکستا ن تنها به
نسبت نزدیک شد ن پاکستا ن با چین می باشد.

از جانب دیگر هند بعنوان یک رقیب جدی با پاکستان وبا چین ایده ال ترین گزینه
ویا بهترین دوست درحال واحوال کنونی برای ایاالت متحده امریکا میباشد که از هرنگاه
برای امریکا دارای ارزش حیا تی می با شد .تا جایکه حتی امریکا در صد د آن است
که نیروی های نظامی هند را درافغانستان مستقر سا زد که آواز این تصمیم بد ترین
آهنگ موسیقی برای گوش های پاکستان میتواند با شد.
از این روبا درنظرداشت همین دلیل پاکستان با شتابزدگی تمام با هرشکلی که باشد
میخواهد که به واکنش های خشونت آمیز مقامات امریکایی ازخود واکنش های متقابل
نشان دهد ؛ چونکه اکنون چنین به نظر میرسد که هما ن انداز ه کمک های امریکا که
نیازمندی ها پاکستا ن را برآورده میسا خت حاال بدسترس پا کستا ن قرار نمیگیرد واز
جانبی هم پاکستان به نسبت کلمات تند دونالد ترومپ که موضوع داغ تما م رسانه های
بین المللی شده است سفیر ایاالت متحده امریکا را احضا ر وشکا یت نامه خودرا به او
سپرد وامریکا را درمورد پرحذ ر ساخت .

میک پنس( )Mike Penceمعاون ریس جمهور امریکا درافغانسان«»8102-08-80
ایاالت متحده امریکا در پیگیری ودرادامه روابط خشونت آمیز خود که با پاکستا ن در پیش
گرفته است  ،توافقنا مه ای که بین دولت پاکستان وترکیه مبنی برآموزش دادن به پیلوتان

ترکیه توسط پاکستا ن عهد شده بود آن توافقنامه را ازبین برد ویا مسد ود کرد وازسوی
هم دارای های یک با نک بزرگ پا کستا نی را در نیویارک منجمد سا خت و بصورت
غیر رسمی دولت افغا نستا ن را مجبور ساخت که اقدامات مشا بهی را علیه پاکستان به
ار تباط تحریم ها اعمال کند هما نطوریکه پا کستا ن درمقابل افغانستان اعمال نموده بود.

ارتش پاکستان در اوایل ماه جنوری ایاالت متحده امریکا را هشدار داد از اینکه
امریکا در خاک پاکستان علیه گروه های مسلح برخورد ویا اقدام یکطرفه ویا یک جا نبه
مینما ید.
چنین به نظر میرسد که این موضوع جد ی است ؛ چونکه ما یک پنس ( Mike
 )Penceمعا ون ریس جمهورایاالت متحده امریکا درد یدار وسفرغیرمترقبه وشگفت
انگیزخود به ا فغا نستا ن در بزرگترین پا یگاه نظا می ایاالت متحده امریکا واقع
در ا فغا نستا ن در ماه د سمبر اظهارداشت « که دونا لد ترومپ پاکستا ن را متوجه
ساخت» که سفر او از ا فغا نستا ن میتواند دراکثر موارد برای هشدار دادن پاکستان
از نزدیکی پاکستان به چین با شد.
الزم به تذکراست که واکنش ها ویا مخا لفت های پاکستان دربرابر خواسته های ایاالت
متحده امریکا از بسا جهات پر بها و پر هزینه است  .لذا اگر پاکستان بطور پیوسته در
مقا بل خواسته های امریکا از خود مقا ومت نشا ن دهد بخصوص از ( عقب نشینی )
از اتحاد با چین میتواند در منطقه یک تغیر تاریخی را بوجود آورد وآن اینکه ایاالت
متحده امریکاهژمونی توام با دریافت منافع اش را ناگذ یر ًا در منطقه به چین و روسیه
وایران از دست خواهد داد.
فلهذا ایاالت متحده امریکا درنظردارد که درکشور میزبان« ا فغا نستا ن» موقف ومقام
وصالحیت های فرماندهان پیشین جهادگرایا ن را که در آوایل دهه ( )57آنها را درجنگ
علیه نیروهای نظامی اتحاد شوروی در ا فغا نستا ن مسلح وتشویق وحمایت کرد؛ مجد د ًا
بلند ببرد لهذا اکنو وقت آن رسیده است که ایاالت متحده امریکا نیروها وسیا ستمد اران
وانسان های قوی وبا نفوذ وقدرتمند را از پا یگاه ها واز مراکز سیا سی ودولت واکثر
نهادهای دیگر افغانستان به باال کشد ؛ از جمله عبد الرشید دوستم جنگجوی سا بق را
که اکنون درحال تبعید ودوراز مقام ودفترخوددر ترکیه زند ه گی میکند ویاکه عطا محمد
نور والی والیت بلخ راکه از مد ت ( )09سال خودرا درمقام والیت به حیث والی نصب
کرده است وبه همین منوال تعداد دیگری از جهادی های مقتدر وبانفوذ را که از سا ل
( )8770به اینطرف نفوذ شان را برمردم داشته اند.
دلیل اصلی این همه تالش ها وتمیز کاری های ایاالت متحده امریکا از این جهت است
تا اگربتواند که طرفداران روسیه وایران راکه مانع گسترش نفوذ امریکا درمنطقه هستند
آنها را به حاشیه براند ،وامریکا درعین زمان میخواهد که به نقش خود درافغانستان شکل
وشمایل جد ید بدهد ؛چونکه ایاالت متحده امریکا درمد ت زمان حضورخود درافغانستان
بد بختی ها وداستان های غم انگیزی را که مردم افغانستان به آن دست وپنجه نرم میکنند
از نزدیک دید اوضاعی را که همه مردم با بصیرت تمام آن را مشاهده میکنند.
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