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  پاکستان پس از مرگ بن الدن

ارتش  یریبر خلل پذ یالدن بود و پرتو اسامھ بن] ان بردنیاز م[کا کھ ھدف آن یورش آمریپس از 

را  یانیست تن از نظامیاعالم خروج دو یبرا متحده االتین کشور توانست موافقت ایپاکستان افکند، ا

از روابط متالطم اسالم آباد و  ین اقدام نمادیا. بردند یسر م جلب کند کھ رسما در خاک پاکستان بھ

 .است واشنگتن

 یمایاز س ی، گوشھ ا٢٠١١دوم ماه مھ  ان اول ویمھ شب میکا بھ پاکستان در نیخون آمریگرچھ شب

برند، اما از  یش میھ پیدر سا یو پاکستان یکائیآمر یتیامن یتگاه ھارا آشکار ساخت کھ دس یجنگ

 .ز پرده برنداشتیھمھ رازھا ن

مانان یھمپ«پاکستان بھ مرتبھ ممتاز  و بوش بود کھیجورج دبل ی، در زمان دولت آقا٢٠٠۴در سال 

افت، یه را» )ناتو( یک شمالیمان اتالنتیپ سازمان یرون از حلقھ اعضایاالت متحده، بیعمده ا

نک کھ یھفت سال بعد، ا. ان آنانندیز در میل و ژاپن نیاسرائ ا،یکم از پانزده ملت، کھ استرال یباشگاھ

کشور، از پا  ینظام ین آکادمیمھمتر یکیابوت آباد، در نزد یپادگان اسامھ بن الدن را در شھر

بن الدن را در ھمان . ز استیکا و پاکستان پرسش برانگیآمر یمناسبات واقع یچگونگ درآورده اند،

 یدرسخنران ،ینیزم یرویس ستاد نی، رئیانیز کیش از آن ژنرال اشفاق پرویکشتند کھ ھفتھ پ یجائ

ھا را شکستھ  ستیکمر ترور«د کھ یورز ید میافسران جوان تأک یلیش در مراسم فارغ التحصیخو

 )١. (»است

بھ صراحت اذعان ) ایس(کا یعات آمراطال یر بنگاه مرکزی، مد(Leon Panetta)ا لئون پانھ ت یآقا

رفت کھ  یم آن میرا بیرا آگاه نکرده بود، ز یپاکستان خون، مقاماتیش از آن شبیداشت کھ واشنگتن پ

نسان بر آن ی، و بد)٢(» را بھ خطر اندازند] تکاوران[ت یالقاعده، مأمور با ھشدار دادن بھ رھبر«آنھا 

 .ش برندیمستقل بدون جلب موافقت آن کشور پ یتیرا در قلب حاکم ینظام یاتیعمل شدند کھ



ش از یب یکائیان آمرینظام. کشاکش بود ان دو کشور دریر میگیمداوم و پ یش گفتگوھایاز ماه ھا پ

ناخشنود و  یرستان جنوبیوز) ٣(ن یل نشیت ایدر وال بھ مداخلھ یان پاکستانیھمتا» یناتوان«ش، از یپ

ان ناتو ی، از آنجا بھ سپاھی، وارثان مجاھدان افغانیشبکھ حقان کارگرانیپ کھ یتیدلنگران بودند، وال

 انینده میش از آن تنش فزایپانھ تا و ب یآقا یھ ھایانیب. برند یورش میشرق افغانستان  مستقر در

ان دو یم پنھان یمھ، گمانھ ھمدست ٢پس از ) ایس(اطالعات  یو سازمان مرکز یان پاکستانینظام

برگ برنده بن الدن  لیا بھ میبود ارتش پاکستان بھ زور  ین میرا اگر چنیکند، ز یطرف را سست م

ان یگشودن باب گفت و شنود م یبرا یپنھان کنون یتماس ھا یھرچند در حال و ھوا –نھاد  یرا وا م

 .آمد ینم یگر بھ کارید ین برگید چنیشا یواشنگتن و طالبان افغان

ھم نداشت،  یالقاعده در ابوت آباد، کھ تازگ ضور رھبرت از آن دارد کھ حیپاکستان حکا یگفتار رسم

م ارتش، یدر کنترل مستق (ISI) پاکستان یاطالعات یھا دستگاه ینھ فقط ستاد ھماھنگ یجھ ناکامینت

ژنرال احمد شجاع . جستند یبن الدن را م یاست کھ رد پا یکشورھائ تمام یتیامن یبلکھ دستگاه ھا

کشور را نکوھش و، گذرا،  یتیرابر مجلس، قصور مجموعھ نظام امنخود در ب ن ستاد،یس ایپاشا، رئ

بھ  یگنجد کھ سازمان ینم ینھمھ بھ باور کسیبا ا). ۴(را مالمت کرد  یس محلیپل و یتیحکومت وال

چنان  یت ساکنان خانھ ایپاکستان توانستھ باشد از ھو یاطالعات یدستگاه ھا یستاد ھماھنگ یتوانائ

 .خبر مانده باشد یب ینظام یناساز در شھرک

 یدستگاه ھا یاسناد ستاد ھماھنگ ش را بایلزوما اطالعات خو» ایس«ست کھ ین ین بدان معنیا

متولد  ی، شھروند پاکستانیتیابد کھ ابو احمد الکویدر سھ نکرده باشد، تا مشخصایپاکستان مقا یاطالعات

کرده بودند، در واقع رابط بن الدن  یدر گوانتانامو شناسائ یمنبع [اعترافات[تش را از یت کھ ھویکو

 یمھ، آصف عل ٣از آنسو روز . رد او بھ آبوت آباد برسند یبا جستجو نین چنیبوده است و ا

ش را در روزنامھ واشنگتن پست ابراز و بھ حق یخو یپاکستان خشنود س جمھوریرئ یزردار

د کھ ینھاده و بر خود بال یدر پاکستان بھ جا یسم ده ھا ھزار قربانیترور کرده بود کھ یادآوری

لحن  ؛ اما از آنوقت»)۵(ت رابط القاعده سرانجام ثمر داده یافتن ھوی ین پاکستان براینخست یھمکار«

 .ر کرده استییگفتارھا تغ

ا بھ بانگ ی، )۶(ارتش حساب پس بخواھند  روزنامھ نگاران شجاع بھ خطر تن در داده اند تا از یبرخ

درمانده و اگر  یم، کشوریدانست یما اگر نم«: دارند در سر یاریرند کھ بسان آویرا بھ م یبلند پرسش

است یس یتمام یکھ بازنگر یرون از حلقھ چند چھره اینھمھ، بیبا ا «)٧(م یاوباش یم، کشوریدانست یم

و رسانھ ھا  یاسیز اغلب رھبران سیکھ زمامداران و ن یرا خواستارند، سخنان پاکستان یراھبرد یھا



رد مضمون حاکم یلیعموم سرھم کردند، خ] تیارض[  یبرا  افت، تا مداخلھیتمرکر  یت ملیزود گِ

کنار نھادند تا  را زود یتیامن یمحتمل ارتش و دستگاه ھا یمسئلھ دوباره کار. کا را سرزنش کنندیآمر

برشمارند کھ امکان داده بود  را یتیامن یساختار ھا یصھ ھایر، نقیکمتر دست و پاگ یدر تأمل

از  یچ تلفاتیھ یاز انجام کار خود ب و پس(در قلب کشور عمل کنند  یخارج یوران ھوابرد کشورتکا

 .)آنجا بروند

اما . را بھ جلسھ خود دعوت کند یو م گرفت کھ از مجلس بخواھدینادر، تصم یوه ایارتش، بھ ش

و » ش نوازیگرا - گیلپاکستان مسلم «نده یخان، نما یسار علیمانند ن–نده یپرده چند نما یب یانتقادھا

ماه مھ بھ اتفاق  ١٣رخت بر بستند کھ روز  یاز قطعنامھ ا – )٨( یس جناح مخالف در مجلس ملیرئ

بدون  یماھایز ضربات ھواپیو ن» االت متحدهیک جانبھ ایاقدام «قطعنامھ  نیا. دیب رسیآراء بھ تصو

مطلق  اعتماد«از بھ اتفاق آراء مجلس ب. ن را محکوم کرده استیل نشیا یدر نواح یکائیآمر نیسر نش

 )٩. (را تکرار کرد» پاکستان یدفاع یروھایش بھ نیخو

س القاعده یست کھ حضور رئین» یو بھتان کارزار افترا«گر در بند پرداختن بھ یاز آنسو ارتش ھم د

 یاطالعات یدستگاه ھا یس ستاد ھماھنگیرئ. »انداخت ھ پاکستان بھ راهیعل« یک شھر نظامیدر 

ص یچکدام تشخیر و نھ مجلس ھیس کشور و نھ نخست وزیاما نھ رئ داد، یریشنھاد کناره گیتان پپاکس

شود، خاصھ  ین ویجانش یکس ید بھ زودین شایبا وجود ا. باشد یضرور یدن ویندادند کھ پا پس کش

 .د کرده بودندیتمد یشتر بھ طور استثنائیپ را یت ویآنکھ مأمور

ارات یده و چند و چون اختیبود، ھنوز برپا نگرد جاد آن اعالم شدهیکھ اق مستقل ھم یون تحقیسیاما کم

بجو فرصت یاذھان ع یبرخ. د روا داشتیقلمرو قدرت آن ترد توان در یم. ف نشده استیز تعریآن ن

خان نخست  یاقت علین در باره قتل لیشیپ یھا یشوند کھ مگر واکاو ادآوریمت شمرده اند تا یرا غن

کھ [بھ بار آورده بود  یجھ ای، ھرگز نت٢٠٠٧ر بوتو در سال ینظ یقتل ب ، و١٩۵١ر در سال یوز

  .[برپا دارند یگریون دیسیکم حاال باز



 دو آوردگاه آمریکا

آزاردھنده و  یپرسش ھا یاروی، رو»یمل یآبرو«م یش از ھمھ بھ قصد تحکینگونھ کھ پیا یکنش ھائ

پاکستان «ف، رھبر ینواز شر یالبتھ آقا. اندازد یمن را بھ اشتباه یرون از کشور است کسیانتقادات ب

راند و شصت وشش  یکھ در پنجاب فرمان م(مخالف دولت  ی، حزب اصل»ش نوازیگرا -گیمسلم ل

خواستار ) بھ دست آورد ٢٠٠٨سال  یرا در انتخابات عموم یندگینما یست و پنجاه و نھ کرسیاز دو

ن در خواست کرده است کھ بودجھ یشده، و ھمچناسالم آباد و واشنگتن  سرشت مناسبات یبازنگر

 یادآوریافزون بر آن، او . ن پس در مجلس بھ بحث گذاشتھ شودیاز ا یتیامن یارتش و دستگاه ھا

ن ییکشور را تع یاست خارجیفھ دولت است کھ سیبلکھ وظ یاطالعات یبر عھده بنگاه ھا کرده کھ نھ

 از قدرت برکنار شد باز بھ صحنھ گام ١٩٩٩سال  ینظام یف کھ با کودتایشر ینگونھ آقایبد .کند

 یکائیآمر لند از احساسات ضدید، ماینما یژه حساس میت آنان بھ ویان ھم کھ موقعیاما نظام. نھاد

 .رندیاز ارتش بھره گ یز بخشیحاکم بر پاکستان و ن

باراک اوباما . ندیوده سخن بگیبوده اند کھ سنج کا مواظبیپانھ تا، رھبران آمر ینھمھ، بھ جز آقایبا ا

سخن » یشبکھ ھائ«شتر بشکافد فقط از یا اتھامات را بیو  ھا یآنکھ بدگمان یکا بیس جمھور آمریرئ

وه نھ فقط در برابر ین شیخواھد بد یاو م. بودند بھ بن الدن کمک کنند ان آورد کھ توانستھیبھ م

 سی، رئ(Daianne Feinstein)  نیتانشیان فیاز جملھ خانم دا–خواه، بلکھ دموکرات یجمھور ندگانینما

پاکستان اعطاء  را قطع کنند کھ بھ یریخواھند وجوه چشمگ یستد کھ میز باین –تھ اطالعات سنا یکم

بودجھ سال  یشده برا ینیب شیارد پیلین میش و چندیارد دالر از شش سال پیلیست میب(ده است یگرد

ده یچ یدو صفحھ شطرنج یپاکستان بر رو و کایروابط دشوار آمر یکھ ھست مھره ھا یزیچ). ندهیآ

تواند از  ینرو نھ میاز ا یپلوماسین دیا: است ن کشور سرنوشت سازیا یپلوماسید یشده کھ برا

 .داشتھ باشد یبر و د بستنیدر ام ینیقیپاکستان بگسلد و نھ 

، ٢٠١٠ھ یژانو از زمان کنفرانس لندن در. است ن آوردگاه، آشکارا گستره افغانستان و پاکستانینخست

س جمھور افغان یرئ یصحھ نھاده اند کھ حامد کرزا یمل یآشت شھیمانانش بر اندیاالت متحده و ھمپیا

ر در یدرگ یکائیآمر ینطام یروھایش شمار نیاوباما بھ افزا یآقا میھدف از تصم. پرورده است

االت متحده یر امور خارجھ اینتون وزیکل یالریبھ موارات آن، ھ. نھادن طالبان بود افغانستان در تنگنا

با  ممکن یش درآمد مذاکره ایش از آنکھ پی، بیدیح کرد کھ سھ نکتھ کلیتصر ٢٠١١ھ یماه فور در

با  یمانیھمپ از خشونت دست بردارند، یستیبا یآنھا م«: مورد نظرند یھدف ھا.  . .ان باشد یشورش

د باشند کھ از یبا یدست آوردھائ نھایا. شمارندافغانستان را محترم ب یالقاعده را رھا کنند و قانون اساس



را باز  یدرنگ نکتھ محور یالدن، ب پس از حذف بن. »)١٠(رود  یانتظار م یھرگونھ مذاکره ا

د چشم بھ راه ینبا. دارد یژگیکھ امروز و ینیبا طن ام ما بھ طالبان ھمان است کھ بود، امایپ«: گفتند

د ید کھ القاعده را فرو گذارید بر آن شویتوان یاما م. د دادیتوان ینم زیما را شکست ن. دیمت ما باشیعز

 »)١١(د یانھ مشارکت جوئیجو یآشت یاسیس ھیک پویو در 

ابتدا در  (David Petraeus) پترائوس دیویکھ ژنرال د یضد شورش یھ استراتژین است بُن مایچن

نده یا در آیاست سیده گرفتن رش از بر عھیپ) عراق و سپس در افغانستان بھ کار بستھ، کھ اکنون

 یک برنامھ ملیکھ از  یانیکردن شورش یمنزو: آنجاست ناتو در یروھایھمچنان فرمانده ن) کینزد

د کارھا یبا ین القاعده میس نمادیان رفتن رئیقاعدتا از م. کنند یم دفاع» ستیسم تروریونالیانترناس«

د یپد کا و پاکستانیان آمریمھ م ٢ات یعمل یکھ در پ ید کھ کشاکشید دینھمھ بایبا ا. باشد را آسان کرده

اعمال  یپاکستان برا یاطالعات یھ بر دستگاه ھایتک یعنیکا، یآمر یا بخش دوم استراتژیآمده است آ

 .ا نھیرا مختل خواھد کرد  ینفوذ بر طالبان افغان

آنان را  یان پاکستانیو حام یطالبان افغان انیوند میپ ی، ابھام در رشتھ ھا٢٠١٠در سال  یپژوھش

 یبھ شوراھا یاطالعات یندگان ستاد ھماھنگیا نمایگو– تنگاتنگ یوندھائیپ): ١٢(برجستھ ساختھ است 

 یرین دست و پاگی، اما ھمچن–پاکستان گرد آمده بودند کمک کرده باشد طالبان افغانستان کھ در خاک

 یاطالعات ن ستادیھم. و دلزده کرده استطره اسالم آباد خستھ یفرماندھان طالبان را از س از یکھ برخ

ھ یکنفرانس لندن در ژانو ست روز پس ازیب: جھ خود سازدیندارد کھ مخاطبانش را باز یپاکستان ابائ

با مقامات  یمیر مستقیغ یتماس ھا برادر، مرد شمار دو طالبان، کھ ین ستاد مال عبدالقانیا ٢٠١٠

د دوران پس از ناتو در یکھ تمھ یدر حال: بود ام روشنیپ. بازداشت کرد یکابل گرفتھ بود را در کراچ

 .ان بر بزندیم یکارست، محال است بگذارند کس در) رتریا دی( ٢٠١۴افغانستان، در افق 

ن کشور در افغانستان ین نفوذ ایتضم دوربرد پاکستان، ھدف عمده یاست ھایزان سیبھ زعم طرح ر

باز در ) ت افغانستانیجمع % ۴٠(پشتون ھا  است کھ استوار یبر گمانھ ا یوئین سناریچن. فرداست

ر جھاد یر ناگزیپ(ار ین حکمتیقطب الد یو آقا یحقان ق شبکھیره و روابط با طالبان از طریکشور چ

پشتون در پاکستان  ین ھایشد کھ نگذارد مطالبات درباره سرزم چنان استوار خواھند) یھ شورویعل

 .از نو سر بردارند

از . ز ھستیھا در آنکشور ن یکردن وزن ھند محدود ینده بھ معنیوذ در افغانستان آاز نف یبرخوردار

اتحاد  یک ھاینھ از تاجیرید یبانیو پشت یکرزا یش با آقایھند با گسترش روابط خو ٢٠٠٢سال 

را  یو اجتماع یتوسعھ اقتصاد ین کشور برنامھ ھایا. است خود نوشتھ یرا بھ پا یازھائیشمال، امت



ک یاستراتژ یربناھای، بھ قصد تدارک ز)مجلس افغانستان یبنا(رومند ین ینیبا برد نماد یائدر طرح ھ

پاکستان را  یق کرانھ ھایا بھ جز از طریبھ در یران کھ امکان دسترسیبھ سمت ا یدن جاده ایکش(

 یدر دانشگاه ھا یان افغانیدانشجو یبرا یلیبورس تحص(ت نخبگان ینھ تربیو در زم) سازد یسر میم

در  ر ھند ده روز پس از مرگ بن الدنینگ نخست وزیمانموھان س. بھ اجرا در آورده است) ھند

ش خواھد یافزا (شیدالر از دھسال پ ١ / ۵ ش از یب(کشورش  یاز کابل اعالم کرد کھ کمک ھا یدیبازد

بھ (...)  ھا یھا و زورگوئ فارغ از دخالت«کھ  یمل یش آشتین پس خود را با پوینو از ا یدھل. افتی

از  یگرچھ او نام. سازد یم ید، سازگاریگشا راه» )١٣(گان یبا ثبات و در صلح با ھمسا یافغانستان

ھا  یست کھ ھندیمانع از آن ن] کردین رویا[نھمھ یبا ا. افتندی را در یام ویپاکستان نبرد، اما ھمگان پ

 .گرفتھ اندباز با اسالم آباد از سر  یکنند کھ بھ تازگ را دنبال یگفتگوھائ

 یکھ در آن پھنھ منافع یگریگران دیھمانند باز واشنگتن یبرا(نگونھ آوردگاه افغانستان و پاکستان یبد

دو منطق کالن در . نوخاستھ یایآس یفراخنا: ردیگ یم یجا یار گسترده تریدان دوم بسی، در م)دارند

االت متحده را در یسم است کھ ایھ ترورین منطق مبارزه علیاول. رسند یگر میکدیبھ  یزین درھم آمیا

آبرومند خود را از آن مھلکھ  یکوشد بھ وضع یواشنگتن م. ر انداختھیو پاکستان گ باتالق افغانستان

مفھوم  .وند با پاکستان را نگسالندیپ ین ھدف آن است کھ رشتھ ھایکشد، اما الزمھ تحقق ا رونیب

ست، اما ھمچنان ین کایآمر یاز گفتمان رسم یخشگر بی، ھرچند د]پاکستان -افغانستان[» )١۴(افپاک «

 یش ھم پاره ایش از پینظر ب رد کھ بھیگ یرا در بر م ین مفھوم پاکستانیا: درخور و بجاست یتیکل

ار نگران کننده یآن کشور بس یداخل تیشتر از آنرو کھ وضعیب. از مسئلھ است یاز چاره و ھم بخش

را بھ نگرش  یان پاکستانیاستمدارن بتوانند نظامیس حلقھ ھ ویست کھ قوه مجریھم ن ینیقیچ یھ. است

شدن اوضاع  یباشد کھ از عاد یشتر ھمساز با منافعیشنده و بیپر وادارند کھ کمتر ینو یکیاستراتژ

بھره برد کھ ھم بھ سمت  یکشور یائیبرنده جغراف یانتظار داشت، و از برگ ھا توان یدر منطقھ م

 یمرکز یایانھ و آسیخاورم یزا یانرژ یان قطب ھایافتھ و در میرش ا گستیھم رو بھ در ا ویمالیھ

 .ن و ھند استیچون چ یقرار دارد و ھم مرز با نوخاستگان بزرگ

 یرد کھ بر بالھایگ یا سرچشمھ میبالنده آس االت متحده، از قدرتیا یمنطق دوم سرنوشت ساز برا

: ردیگ یو منابع سوخت اوج م ی، مالینبازرگا یجھان یشبکھ ھا یش بھ سویو گشا یاقتصاد یائیپو

 یائیاست کھ پھنھ جغراف یداخل یتک و بحران ھایژئوپول یر و دارھایتز گ یکھ درست آنت یامر

االت متحده یا. ندیآ ینده بھ صحنھ میآ یھا یگستره است کھ باز نیدر ھم. را برآشفتھ» افپاک«

ن صفحھ شطرنج، مھره ھند یا یتواند بر رو ید نمیکاخ سف. دیمتضاد کنار آ ر است کھ با منافعیناگز

 اما در آن پھنھ، پاکستان. ن سازدیش در تراز با چیتواند آنرا سنگ کفھ خو یرد، کھ میگ دهیرا ناد



ھ سامان یپو زند تا ھند را از ھرگونھ یم یر است و بھ ھر دریر نرمش ناپذیھمچنان در مسئلھ کشم

کشور تن در دھد؟ بھ  نیتواند بھ خواستھ ا ین تا کجا مواشنگت. بخش بھ مسئلھ افغان دور نگھدارد

ان افغان یصلح م یعال یشورا: است نو در راه یبدون دھل یگران افغانیعھ مذاکرات با بازین طلیقی

 ینده اید در آیترد یاالت متحده است و بیپاکستان و ا مالقات سھ جانبھ افغانستان و یبرا یشیھا، ھما

د یفرا خواھد رس یاما زمان]. ز گشوده خواھد شدیفارس ن[ج یدر خل طالبان یندگیک دفتر نمایک ینزد

ن کرد کھ یتضم ین المللیب ید در کنفرانسیبا یرا م –د ید آیدر کار پد یشرفتیپ اگر –شرفت ھا یکھ پ

ز در ین ن،یران و ھند و چیک افغانستان، ایا نزدیگان ھم مرز ی، تمام ھمساین المللیگران بیباز یسوا

 .باشندآن 

ان کار بن الدن استقبال کرد و یپکن از پا .شھ کرده استیپ یاریبس یاط و آھستھ رویمھ احت ٢ن از یچ

ھ یدر نبرد عل یدر کنار پاکستان جا داد و از سھم و شتن رایخو یچگونھ ابھامیدر ھمان حال بدون ھ

، یلگران پاکستانیاز تحل یبھ نظر برخ. ر کردیتقد «)١۵( خود] خاص[ھ اوضاع یبرپا«سم یترور

د یبا یپاکستان م: سازد یسر میکشور را م یاست خارجیس ینیبازب ن تصوریچون چ یبا قدرت یدوست

ماه مھ  ١١روز . کند یھ بازیروس یا حتین، یشتر با ورق چیواکند و بازھم ب کا را از سریلگام آمر

 یای، رو»گرم یآب ھا« ھ بھ یروس یابیاز مسکو فکر دست یرسم یدیدر بازد یسردار س جمھوریرئ

 نیر کشور بھ چینخست وز یالنیوسف رضا گیک ھفتھ بعد، ی. تزارھا، را باز بر زبان آورد نیرید

افغانستان و ھم  ھم در ینده ایفزا یحات پاکستان، کھ منافع اقتصادین کننده تسلین تأمیپکن نخست. رفت

جنگندۀ  یمایپنجاه فروند ھواپ عیسر انھ دارد، اھداءیو خاور م یمرکز یایدر پاکستان، ھمانند آس

 .را وعده داده است JF-17 افتھیتکامل 

 عملیات مشترک

را در اسالم آباد بھ  یکائیسناتور آمر یمتش بھ پکن، جان کریش از عزیروز پ یالنیگ یمھ، آقا ١۶

شرکا را خاطر نشان و در ھمان حال عزم » یمل منافع«ھ مشترک دو کشور یانیب. رفتیحضور پذ

در واقع، در پس رنجش ھا و . ان ساختیرا نما» متحده االتیبا ا یاء کامل ھمکاریاح«کستان در پا

ت یان دارد، و در ھمان حال رابرت گیش جریجانبھ در اوج خو دو ی، گفتگوھایظاھر یھا یریدلگ

با  یتانرتبھ پاکسیمقامات عال یو تبان ید ھمدستیدر تائ» یلیچ دلیھ«کھ  کا اعالم کردیر دفاع آمریوز

 (Marc Grossman) مارک گروسمن یسھ روز بعد، نوبت بھ آقا). ١۶(ست یدست ن بن الدن در

را  نتونید خانم کلید کھ بھ اسالم آباد برود تا مقدمات بازدیرس» افپاک«اوباما در پھنھ  ینده آقاینما

 یمرکز اه، مرد شماره دو بنگ(Michael Morell) کل مورلیما یکھ آقا یآماده سازد، در حال



ات مشترک یعمل یھ ھایرایپاکستان ساز و پ یس ستاد اطالعاتی، ھمراه با رئ)ایس(کا یاطالعات آمر

 .دندید ینده را دوباره تدارک میآ

ل قدرت یپاکستان در تعد یاسیس یروھاین یتوان در توانائ یم. بزرگ ادامھ دارد یر بازیناگز

از  یزیآنکھ چ یان بیچھ بسا دور نباشد کھ باز نظام د داشت، کھیو ستاد ارتش ترد یفرماندھان نظام

  .بگذرانند از سر توفان را یش بکاھند، بخوبیقدرت خو
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