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وضعیت سیاسی در پاکستان و تغییر نابھنگام روابط امریکا و پاکستان یکی از تشویش ھای عمده 

اداره باراک اوباما در باره وضعیت ناپایدار شریک مھم این کشور در راھبرد جنگ افغانستان 

  . می باشد

کستانی راه مھم تدارکاتی نیروھای ناتو در افغانستان را در پاسخ بھ حملھ ھای ھوائی مقامات پا

یک . نظامیان امریکائی بھ خاک پاکستان کھ سبب کشتھ شدن سھ نظامی پاکستانی گردید، بستند

اطالعیھ وزارت خارجھ پاکستان درخواست پاسخگوئی سریع نظامیان خارجی را بھ خاطر این 

  . رویداد کرده است

. در ھمین حال سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفتھ است کھ این رویداد زیر بررسی قرار دارد

. رویداد روز پنجشنبھ گذشتھ در حالی صورت گرفت کھ پاکستان درگیر بحران سیاسی است



دولت غیر نظامی این کشور بخاطر فساد گسترده و بی کفایتی محبوبیت اش را از دست داده 

  . است

ریکائی می گویند کھ نشانھ ھای وجود دارد کھ در ماه ھای آینده احزاب مخالف دولت مقامات ام

غیر نظامی پاکستان در ھمکاری با نظامیان این کشور دست بھ کودتائی نظامی بزنند و دولت 

در مالقات اخیر فرمانده کل ارتش پاکستان . کنونی بھ رھبری آصف علی زرداری را سقط نمایند

مقامات امریکائی، وی نگرانی مردم پاکستان را بھ امریکائی ھا ابراز نموده  اشفاق کیانی با

  . است

یکی از مقامات امریکائی گفتھ است کھ دولت پاکستان توانائی کمک بھ سیل زده گان را ندارد و 

  . از سوی دیگر دولت با بحران سیاسی نیز گرفتار است

امریکائی ھا تالش دارند تا آصف علی . اند مقامات امریکائی در تالش راه حل بحران پاکستان

در . داشتھ، دولت کنونی پاکستان را سقط و انتخابات را براه بیاندازند ا وافعزرداری را بھ است

ھمین حال شمار دیگری از سیاسیون امریکائی تاکید دارند کھ یک دولت تازه، استوار بر قانون 

باعث پیروزی قوی ارتش این کشور می تواند اساسی پاکستان، دارای محبوبیت و دارای حمایت 

  . راھبرد ھای امریکا در منطقھ شود

این گمانھ زنی ھا در حالی مطرح می شوند کھ مقامات امریکائی تا ھنوز تصمیم نگرفتھ اند کھ 

با وجود این کھ نواز شریف . کدام فرد باید رھبری اداره جدید پاکستان را بھ عھده داشتھ باشد

لیگ مخالف دولت پاکستان بھ انتقاد از زرداری مشھور است، اما مقامات  حزب مسلم رھبر

امریکائی و تحلیل گران پاکستانی می گویند کھ نواز شریف شخص مناسبی برای اداره دولت تازه 

  . ای پاکستان نیست

  سناریو زشت 

اکستان معافیت سناریوی پاکستان زمانی بدتر خواھد شد کھ دادگاه پاز دید ایاالت متحده امریکا، 

آصف علی زرداری رئیس جمھور پاکستان را از اتھام پول شوئی و انتقال این پول ھا بھ سویس 



این موضوع تاثیری بدی روی اذھان عمومی پاکستان خواھند گذاشت و وضعیت . اعالم کند

  . سیاسی پاکستان را بدتر خواھند کرد

امی و روند قانونی حکومت بر اساس یک مقام امریکائی میگوید کھ امریکا از دولت غیرنظ

قانون اساسی پاکستان حمایت می کند و اما اگر وضعیت سیاسی بدتر شود و مردم بھ جاده 

  . بریزند، وضعیت سیاسی پاکستان بسیار بدتر خواھد شد

روی افغانستان تکیھ دارد اما اداره امریکا با انکھ راھبرد جنگ رئیس جمھور باراک اوباما 

کھ پاکستان کلید موفقیت در نابودی طالبان و فعالیت ھای القاعده در منطقھ می  بارومند است

و القاعده با شماری از متحدین شان در مناطق مرزی پاکستان مستقر اند و ارتش و طالبان . باشد

سازمان اطالعات پاکستان از آنان بخاطر ضربھ زدن بھ دولت افغانستان و انجام حمالت در 

  . ریکا در این کشور حمایت می کندبرابر ارتش ام

  انتقاد در انظار عمومی 

اداره ایاالت متحده امریکا کمک ھای گسترده ای نظامی و اقتصادی را بھ پاکستان فراھم می 

امریکائی ھا . دولت امریکا صد ھا میلیون دالر را برای سیل زده گان پاکستانی کمک کرد. کند

  . را برای دیدار ھای منظم بھ پاکستان اعزام می کنند شان مقامات ارشد نظامی و اطالعاتی

در برابر ھراس افگنان و شورشیان حمایت حملھ ھای موشکی امریکا  ازپاکستان در عقب پرده 

مقامات امریکائی می گویند کھ . می کند ولی در انظار عمومی این حمالت را محکوم می کند

ت ھوائی امریکا برای خاموش شدن مردم خشمگین آنان می دانند کھ انتقاد دولت پاکستان از حمال

  . بسیار ضرور است

بر خاک پاکستان باعث انتقادات رسانھ ھا و مردم شد کھ تاثیری اما اوج حملھ ھا در ماه سپتامبر 

  . و امریکا گذاشتمنفی بر روابط پاکستان 

دولت پاکستان و ارتش ھمکاری میان پاکستان و امریکا با وجود  یک مقام پاکستانی می گوید کھ

آنان احساس می کنند کھ کار ھای آنان بسیار پیچیده است و  .نگران و سراسیمھ استنداین کشور 



بھ مشکالت داخلی پاکستان امریکائی ھا در حقیقت . دموکراسی پاکستان نیز بسیار شکنده است

  . آنان ھمکاران واقعی ما نیستند. توجھ ندارند

 متحدین و یا دشمنان 

بھ ساعت پنج و بیست و گفتھ مقامات نظامی پاکستان، حملھ نظامیان امریکا بھ خاک پاکستان بھ 

در این ناحیھ پاسگاه . پنج دقیقھ بامداد در ناحیھ مرزی ماندا کاندا در کرم اجنسی صورت گرفت

مرزی پاکستان قرار دارد کھ بھ گفتھ مقامات نظامی پاکستان شش نظامی این کشور در پاسگاه 

  . ی حضور داشتندمرز

نظامیان پاکستانی گفتھ اند کھ نخست چرخ بال ھای ارتش امریکا دست بھ شلیک زدند و زمانی 

کھ سربازان پاکستانی با جنگ افزارھای سبک دست بھ آتش باری متقابل زدند، چرخ بال ھای 

خمی شلیک کردند کھ باعث کشتھ شدن سھ سرباز پاکستانی و زامریکائی دو موشک بھ پاسگاه 

  . شدن سھ نفر دیگر گردید

چند ساعت پس از این حملھ، دولت پاکستان مرز تورخم در شرق افغانستان را بروی کاروان 

این گذرگاه مرزی کھ در شمال شھر پشاور قرار دارد، . ھای تدارکاتی نظامیان ناتو بست

  . می باشد عبورگاه کاروان ھای مواد نفتی، مواد غذائی و جنگ افزار ھای نیروھای ناتو

آنان با پارلمان پاکستان این حملھ را محکوم کرد و وزیر داخلھ پاکستان رحمان ملک گفت کھ 

وزارت خارجھ پاکستان . امریکائی ھا خواھند گفت کھ ایا پاکستان دوست امریکا است و یا دشمن

ر خاک نظامیان ناتو بواکنش بھ حملھ  در نیز از سفیر این کشور در بروکسل خواستھ بود تا

اعالمیھ وزارت . پاکستان، تظاھراتی را در ستاد کل ناتو در شھر بروکسل راه اندازی نماید

این گونھ حملھ ھا نھ تنھا اینکھ برای پاکستان پذیرفتھ شده نیست بل  - :خارجھ پاکستان می گوید

   .این کشور را مجبور بھ اقدام متقابل می کند

ظامیان ناتو پس از آن بھ خاک پاکستان حملھ بردند کھ یک سخنگوی ناتو در افغانستان گفت کھ ن

شورشیان اسالمگرا در نواحی مرزی والیت پکتیا نظامیان خارجی را ھدف آتشباری خمپاره 



. بھ گفتھ این مقام ناتو، نیروھای خارجی این حملھ را برای دفاع از خود انجام داده اند. قرار دادند

  . کشتھ شدنددر این حملھ شماری از اسالمگرایان 

تا ھنوز روشن نیست کھ ادعای کدام طرف درست است و اما یک مقام وزارت دفاع امریکا بھ 

  . روزنامھ گفتھ است کھ آنان سرگرم بررسی ھا در این مورد استند

پاکستانی ھا گفتھ اند کھ سربازان  ،سخنگوی وزارت دفاع امریکا دگروال دیوید لپنبھ نقل قول از 

ھای ناتو تیراندازی کرده اند و این تیراندازی در حقیقت ھوشداری برای  آنان بر چرخ بال

ولی سخنگوی وزارت دفاع امریکا تاکید می کند . نظامیان ناتو بوده است کھ از مرز عبور نکنند

موجب می شود تا چرخ بال ھای نظامیان در ناحیھ درگیری  بال کھ ھر نوع تیراندازی بر چرخ

  . ری نمایندبھ گمان دشمن آتشباھا 

در ھمین حال رئیس سازمان اطالعات امریکا، لئون پانتا بھ روز پنجشنبھ بھ اسالم آباد رفت و با 

گزارش ھا حاکی است کھ زرداری از رئیس سازمان اطالعات امریکا . زرداری دیدار کرد

وع حملھ این کشور ھر ن تاکید کرده است کھ  خواست تا بھ حاکمیت ملی پاکستان احترام بگذارد و

  . بر خاک اش را تجاوز بھ سرزمین پاکستان می داند

شماری از سناتوران امریکائی در . راھبرد امریکا در برابر پاکستان مشکالت خود را دارد

کانگرس از موقف اداره اوباما در برابر پاکستان با در نظرداشت حمایت پاکستان از شورشیان 

بشر نیز از نقض حقوق بشر توسط نظامیان پاکستانی  گروه ھای حقوق. افراطی انتقاد می کنند

یک ویدیو کھ در ھفتھ روان در سایت یوتیوب منتشر . در برابر شورشیان طالبان انتقاد می کنند

  . شد، نشان می دھد کھ سربازان پاکستانی یک گروه از شورشیان طالب را تیرباران می نمایند

مک بھ واحد ھای نظامی خارجی متھم بھ نقض حقوق مطابق بھ قانون ایاالت متحده امریکا، ک

از نگرانی کاخ سفید در این باره سخن می گویند مقامات امریکائی . بشر تخلف پنداشتھ می شود

  . و تاکید دارند کھ در صورت تائید ویدیو، این یک فاجعھ خواھد بود



شده را بررسی می نمایند  یک مقام اطالعاتی پاکستان بھ روزنامھ گفتھ است کھ آنان ویدیو منتشر

بھ گفتھ این مقام پاکستانی ھرفردی می تواند . ولی او در باره حقیقت این ویدیو ابراز شک کرد

  . لباس نظامیان را بھ تن کند و برای بد نام کردن نظامیان ارتش دست بھ چنین کاری بزند
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