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  مظلومیت مردم افغانستان و آمریکا سیاستنیرنگ پاکستان، 

  افغانستان کا دریآمر یقوا ن سال حضوریدھم یھ یدرحاش
  یانیپا و چھارمبخش 

  )صباح( از یپژوھش

  کایآمر یچالشھا مداخالت پاکستان و، نبرد افغانستان
  

  
چون امریکا برایش پیام داد کھ اگر در ، تمبر در برابر چالش سختی قرار گرفتپس ازدهی پاکستان بعد از

آنرا بھ عصر حجر خواھد فرستاد و ھمان بود کھ از ، با امریکا ھمگامی نکند "طالبان"مبارزه بر ضد 

و ازسوی دیگر با امکانات  ندیکطرف پاکستانی ھا اعالن حمایت لوژستیکی در حملھ بھ افغانستان نمود

کھ برخی از رھبران  ندقادر شد، با داشتن مرز مشترک طوالنیھمچنان  و ندوسیعی کھ در افغانستان داشت

تمایل امریکا برای کمک بھ پاکستان در . ندنحمایت ک اننآ ازحمالت  ازرا پنھان و بعد  "طالبان"فراری 

مبارزه بر ضد تروریزم ھمھ را شوکھ کرد کھ چگونھ با تمام مداخالت پاکستان در پرورش انتحاری و 

پاکستان برای تروریست ھا بازھم امریکا نقش این کشور را در مبارزه بر ضد تروریزم پایگاه بودن 

  .مثبت دیده و کمک ھای بزرگی را برایش میکند

برای  "القاعده"و  "طالبان"بارھا پاکستان را متھم کرده اند کھ از  لگرانیتحل اکثر کرزی وھا سال  نیدر

 . ناامن کردن افغانستان حمایت می کند و در این میان روابط دو کشور در مقاطعی متشنج شده است
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 "طالبان"سال اخیر کھ گفتھ می شود خونین ترین سال در افغانستان پس از فروپاشی دوھمچنین در یک 

ن ملل متحد نیز میالدی می باشد برخی فرماندھان نیروھای خارجی و ھمین طور سازما ٢٠٠١در سال 

  . قبال کمک بھ امنیت افغانستان پایبند باشند پاکستان را تحت فشار قرار داده اند تا بھ تعھدات خود در

ت در افغانستان اعتراف یکشورش در کسب موفق یکا ضمن اعتراف بھ ناتوانیآمر یدوار زیدرست یلو

ی، ک سخنرانی یکل مولن طیما. استکا یآمر یھا ن چالشیتر  از سخت یکیکرد کھ جنگ در افغانستان 

چ یخواند و اعالم کرد بدون کمک اسالم آباد ھ یاتین حال حیکا با پاکستان را آشفتھ و در عیرابطھ آمر

اعالم شده  یطید بر نقش پاکستان در شرایو تأک یاظھارات و. جنگ در منطقھ وجود ندارد یبرا یراه حل

بھ طور  یاسالم یافراط یھا  اش با گروه  ل رابطھیبھ دلر دولت پاکستان را یاخ یاست کھ در روز ھا

خود بھ  یان تصدیبھ مناسبت پا یک سخنرانی یانات را طین بیمورد انتقاد قرار داده است و ا یعلن

نرال جن خود یمولن اظھار داشت کھ بھ جانش. ان کردیکا بیآمر یدوار زیدرست یلوعنوان 

ت ید اھمین چالش او خواھد بود اما بایتر  افغانستان سختگفتھ است کھ جنگ در » یدمپس  نیمارت«

بھتر از  یاتین حال حین رابطھ آشفتھ و در عیکند در مورد ا یسع«اد داشتھ باشد و یز بھ یپاکستان را ن

کا اعالم کرد یآمر یتھ مجلس سنایک کمینکھ مولن بھ یک ھفتھ پس از این اظھارات یا. »من عمل کند

. منتشر شد، پاکستان ھستند ینظام یسازمان اطالعات» یقیحق یبازو«ی، وابستھ بھ شبکھ حقان "طالبان"

 . بھ آتش خشم تنش و کدورت با پاکستان دامن زد، ان کردیکا بیآمر یکھ مولن در مجلس سنا ین سخنانیا

دی در رابطھ مدارک محرم را پس از طبقھ بن ھزار اسناد و نودسایت ویکی لیکس در این اواخر بیش از 

با جنگ افغانستان منتشر نمود کھ در نوع خود شاید در تاریخ جھان افشای چنین اسناد محرم آنھم در 

میالدی را در  ٢٠٠٩تا دسامبر  ٢٠٠۴ یجنوراین اسناد از . بی نظیر باشد، کوتاه زمان بسیار نزدیک و

  . میگیرد بر

 روابط تنگاتنگ و "طالبان"اسناد ویکی لیکس بھ صراحت نشان میدھد کھ دستگاه اطالعات پاکستان با 

. عضویت دارد، در شورای کویتھ تحت رھبری مالعمر، نزدیکی داشتھ و حتی نماینده این دستگاه

یروھای ائتالف بارھا با تجھیز این گروه ن ھمچنان پاکستان با گروه حقانی رابطھ نزدیکی برقرار نموده و

 نیز در پاکستان است و "القاعده" یرھبراین اسناد افشا میکند کھ . را در افغانستان ھدف قرار داده است

عملیاتی کھ بیشترین تلفات ، نظارت میکند جاده ای را رھبری و انفجار بمب ھای کنار عملیات انتحاری و

  . . .  ندمردم غیر نظامی وارد می کن را بھ نیروھای بین المللی و

را وادار  بھ خصوص امریکا در این اسناد بازی دوگانھ پاکستان بھ حدی برجستھ است کھ جامعھ جھانی و

چون پاکستان پس از سقوط . خواھد نمود تا در سیاست ھای شان در قبال پاکستان تجدید نظر نمایند
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را در خاک خویش نگھداشتھ و  "القاعده" و "طالبان"تا دوباره ، از مجاری مختلف تالش نمود، "طالبان"

، آنھا با تداوم جنگھای چریکی در گروه ھای چریکی سازماندھی نموده و را "طالبان"پس از مدتی 

  . ضربات مھلکی بھ نیروھای ائتالف وارد کردند

بھ یک  ند وارا از نو برانگیز "طالبان"توانست کھ ، "طالبان"تمویل و تسلیح ، تجھیز، پاکستان با تحریک

ای امن در ھ پناھگاه از چنین منابع عقبی لوژستیکی و "طالبان"اگر . وی چالشگر جنگی تبدیل کندنیر

 این اسناد. و خمیر میشدند دولتی خورد در برابر نظامیان جامعھ جھانی و، پاکستان برخوردار نمی بودند

نیروھای ائتالف جھانی  را بھ جنگ مردم افغانستان و "طالبان"نشان میدھد کھ پاکستان بطور آشکار 

بھ ھمان دلیل بود کھ . تمام شبھات را از میان برداشتھ است، اسناد ویکی لیکس. می فرستد فرستاده و

 گرچھ سفیر. دولت پاکستان را ھوشدار داد، "طالبان"صدر اعظم انگلستان بھ خاطر حمایت پاکستان از 

ق معمول این ادعای دیوید کامرون را رد سخنگوی وزارت خارجھ این کشور طب پاکستان در بریتانیا و

شده است کھ بتواند  زمان برای پاکستان دیرفکر میشود کھ ، پس از افشای اسناد ویکی لیکس اما. نمود

  . در قبال مخفی کردن بازی دوگانھ خویش قناعت بدھد جھان را

رد جدی تر ضرورت پاکستان بھ یک برخو«روزنامھ فاینانشل تایمز چاپ لندن در گزارشی تحت عنوان 

مگر این کھ ایاالت متحدهء ، مبارزهء ناتو در افغانستان بھ سرعت رو بھ ناکامی است - می نویسد» دارد

قرار . آن طرف سرحد موقف جدی تر اتخاذ کند امریکا در برابر پاکستان برای بستن پایگاه ھای طالب در

اما بل ھریس یک مقام بلند . افغانستان اعالن کنداست قصر سفید امریکا ارزیابی ستراتیژی خودرا در 

پایھء ملکی ایاالت متحدهء امریکا در قندھار کھ از مقامش کنار رفت در یک مصاحبھ ای با روزنامھء 

بھ منظور قطع جریان ، تالش ھای واشنگتن برای تقویت روابط با اسالم آباد، فاینانشل تایمز گفتھ است

  . سال گذشتھ بھ شکست مواجھ شد بھ افغانستان در دوامدار شورشیان از پاکستان

ما در طول ده سال گذشتھ کمک ھای فراوان در اختیار پاکستان قرار دادیم ولی جایی را ، ھریس می گوید

  . نگرفت

ً من فکر می کنم وقت آن رسیده تا در روابط دوجانبھ خود صحبت و مذاکرات ما بھ طور قطع بی قید ، بنا

 باید پایگاه ھای شورشیان در، اگر قرار باشد کھ این جنگ بھ یک نتیجھ برسد. باشدراست  رک و و شرط

نگرانی ھایی ، اظھارات این مقام بلند پایھء ملکی امریکا. ازبین برود داخل خاک پاکستان مسدود شود و

ھای را راجع بھ جریان کمک ھای ده سالھء امریکا بھ پاکستان منعکس می سازد کھ نتوانستھ است نیرو

 . دست از حمایت مخفی شورشیان بردارند، استخباراتی پاکستان را تشویق کند
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من ھیچ گونھ ، در مدت یکسال کار من در قندھار، ھریس این دیپلومات سابقھ دار امریکایی می گوید

ان پیترسن سفیر سابق . از سرحدات پاکستان ندیدم "طالبان"ظرفیت  پیشرفت را در جھت قطع جریان و

ایاالت متحده امریکا در پاکستان در یادداشت محرم دپلوماتیک کھ از جانب ویکی لیکس بھ نشر رسید 

لشکر  ھیچ مقدار پول نتوانست پاکستان را تشویق کند تا حمایت شان را از شورشیان طالب و، گفتھ بود

ولی بھ باور . نندمیالدی شھر مومبای ھند می باشند قطع ک ٢٠٠٨طیبھ کھ مسوول حملھء تروریستی سال 

ایاالت متحدهء امریکا باید برخورد خودرا در برابر پاکستان از طریق قطع کمک ، بعضی تحلیل گران

یک مقام دیگر بلند پایھء نظامی امریکا در سفارت . ھای امریکا بھ این کشور سخت تر و جدی تر بسازد

تشویش دارم کھ تقاضاھای واشنگتن از من ازین ، این کشور در کابل بھ روزنامھ واشنگتن پست گفتھ است

زیرا تعداد زیاد ، یک تقاضای فوق العاده زیاد است، پاکستان مبنی بر حملھ باالی وزیرستان شمالی

در حین . توانایی این کار را ندارد طول سرحدات شرقی این کشور مستقر است و اردوی پاکستان در

وزیرستان شمالی برای ما خطر ، شنگتن پست گفتھ اندمقامات استخباراتی پاکستان بھ روزنامھ وا، زمان

 . خطر بھ تمام کشور افزایش می یابد، جدی نیست و اگر ما باالی وزیرستان شمالی حاال حملھ کنیم

ح آن ساده یتوض. اسالم آباد بھ ھمان اندازه مقاومت می نماید، ھر اندازه ای کھ واشنگتن فشار وارد کندبھ 

امریکا کھ نیروھایش در افغانستان ، دو کشور روی این موضوع متفاوت می باشد آن این کھ منافع است و

پاکستان کھ در سرتاسر کشور بھ مبارزه تروریزم روبرو . معرض خطر قرار دارد اقدام می خواھد در

 کشور یک دیگر را بھ دو ھردو سیاست مداران در. می باشد می خواھد بھ خطر داخلی خود توجھ کند

  . اعتمادی متھم می سازند کھ صرف می تواند اوضاع را خراب تر سازدبی  رویی و

حامل  یھا یالرن گذرگاه عبور یتر یکا باعث شد تا اسالم آباد اصلین پاکستان و آمریب ریاخ یھاتنش

ن اقدام پاکستان کھ در نوع خود کم یا. از ناتو بھ افغانستان را برای چند روز مسدود کندیزات مورد نیتجھ

ن کشور شدند یوارد خاک ا، ناتو با عبور از مرز پاکستان یھاکوپتریھلسابقھ بود پس از آن اتفاق افتاد کھ 

ی، جنسین کورم اینش  لھیدر حملھ این بالگردھا بھ منطقھ قب. ک پاسگاه مرزی پاکستان را بمباران کردندیو 

پاکستان را بمباران  یلیھمواره مناطق قبا ٢٠٠٨کا از سال یآمر. پاکستان کشتھ شدند یتیامن یرویچھار ن

بستھ شدن گذرگاه تورخم بھ مدت نو . ن حد تند نبوده استیچ گاه واکنش اسالم آباد تا ایاما ھ، کند یم

اتو در ش از صد تانکر سوخت نین گذرگاه بھ افغانستان منجر شد و بیبھ توقف انتقال سوخت از ا، روز

ر شد از پاکستان بھ علت کشتھ شدن چھار یت ناگزیکا در نھایآمر. شش حملھ افراد مسلح آتش زده شد

  . کند یناتو عذرخواھ ین کشور در حملھ بالگردھایا یتیامن یروین
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کا بھ خاک پاکستان ین آمریبدون سرنش یماھایکا از پاکستان حمالت ھواپیآمر یبا وجود عذرخواھ

حمالت ، البتھ. ن کشور بمباران شده استیا یلیش از ده بار مناطق قباین مدت بیدر ا. داردھمچنان ادامھ 

ش قابل یافزا، گذشتھ یھا  ھا و سال  سھ با ماهیش اوج گرفتھ و در مقایپ یپاکستان از چند یلیبھ مناطق قبا

ماه ک ی یا تنھا طكین آمریبدون سرنش یماھایھواپ، پاکستان یطبق گزارش رسانھ ھا. افتھ استی یتوجھ

ش از ھزار یتا کنون ب ٢٠٠٨  ستاز اگ. راکت قرار دادندپاكستان را ھدف  یلیمناطق قبا بارسھ  ست ویب

ن یو پنج حملھ ا یكصد و سیش از یدر ب، بودند یرنظامیاز آنھا غ یاریكصد پاکستانی کھ بسیو 

پنجاه و سھ نوبت  ٢٠٠٨كا در سال یآمر، دولت اسالم آباد یبر اساس آمار رسم. كشتھ شده اند، ماھایھواپ

ش یبا وجود افزا. کرده است یراکتو چھار نوبت بھ پاکستان حملھ  یس  ٢٠٠٩ دوھزارونو و در سال

دولت ، سابقھ است یب ین کشور کھ اقدامیناتو بھ ا یھاھلکوپترورود  یکا بھ پاکستان و حتیحمالت آمر

ن دو ین اقدام پاکستان اگرچھ در ظاھر تنش بیبا ا. کرد ییبازگشااسالم آباد در نھم اکتبر گذرگاه تورخم را 

 یافتاد کھ اسالم آباد اصل یپاسخ مانده است کھ چھ اتفاق ین پرسش ھمچنان بیاما ا، طرف فروکش کرد

              ناتو مسدود کرد؟ یھا کاروان ین کشور بھ افغانستان را مدت نو روز بھ روین گذرگاه ایتر

کا بھ ین باورند کھ حمالت گسترده آمریبرا یبرخ. شود یمطرح م یمتعدد یھا پاسخ، سشن پریبرای ا

 ین کشور است اعتبار دولت حزب مردم را نزد افکار عمومیت ایپاکستان کھ نقض حاکم یلیمناطق قبا

ن یواکنش بھ ا یبرا یکا بھ پاکستان باعث شده است دولت مرکزیآمر یاپیحمالت پ. خدشھ دار کرده است

 یروین رو با کشتھ شدن چھار نیاز ھم. ردیقرار گ یحمالت تحت فشار احزاب مخالف و افکار عموم

ت اسالم آباد را بھ رخ یجاد شد تا قاطعیحزب مردم ا ین فرصت برایا، کایپاکستان در حمالت آمر ینظام

چرا اسالم آباد در ، دن کشور بھ ناتو بویت اید گفت اگر ھدف دولت پاکستان نشان دادن قاطعیبا. ناتو بکشد

کا و یحمالت آمر یشتر کشتھ ھاینکھ بیار کرده است؟ مگر نھ ایکا سکوت اختیآمر یمقابل حمالت بعد

 یرسد کھ بستھ شدن مرز تورخم بھ رو ین بھ نظر میا بر ان ھستند؟ بنایر نظامیناتو بھ پاکستان غ

  . دارد یگریل دیناتو دل یکاروان ھا

ش از حد یپاسخ اسالم آباد بھ فشار ب، کرد قاطع پاکستان در قبال واشنگتنیرون باورند کھ یبرخی بر ا

فعآل ( در افغانستان یان خارجینظام یقبلد پترائوس فرمانده یویرا دیاخ. کا و ناتو بر پاکستان استیآمر

سم یترور یپاکستان در مبارزه با آنچھ و یادامھ کم کار، بھ اسالم آباد ھشدار داد )یا یآ یس سییر

وجود  یالبتھ شواھد قابل توجھ. کند یکا بھ آن کشور فراھم میآمر ینیحملھ زم ینھ را برایزم، خواند

فشار آوردن بھ پاکستان  یناتو برا یگر اعضایصدد متقاعد کردن د کا دریدھد آمر یدارد کھ نشان م

 ییو انفجار در چند کشور اروپا یریگروگانگ یپاکستان برا "طالبان"و  "القاعده"موضوع تالش . است
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 یوه ھایواشنگتن با ش. ن شواھد استیاز ا یبخش، ھا آن را مطرح کردند یسیھا و انگل ییکایکھ آمر

 یکا و ائتالف ناتو در افغانستان از پاکستان ناشیصدد است وانمود کند کھ عمده مشکالت آمر در یمختلف

یی، اروپا یپاکستان بھ کشورھا "القاعده"حملھ احتمالی رسد کھ ادعای  یبھ نظر م، ن رویاز ھم. شود یم

دگاه با ین دیت است کھ این واقعیا یایشواھد گو. شتر بر اسالم آباد استیفشار آوردن ب یبرا یھیتوج

کند و  یرسد اسالم آباد فشار غرب را احساس م یبھ نظر م. کند یشتر تطبیق میمنطقھ ب یت کنونیوضع

  . شدیاندیام است کھ پاکستان قادر است مستقل از ناتو بین پیارسال ان دلیل درصدد یبھ ھم

ن است یا، ک علت فشارھای کنونی بر پاکستانیست؟ یکا و ناتو بر پاکستان چیش فشار آمریاما علت افزا

علت . اندازدیگران از جملھ پاکستان بیخود را در افغانستان بھ گردن د یھا یصدد است ناکام کھ ناتو در

ن باور یداند و بر ا یدر خاک پاکستان م، مشکالتش را در افغانستان یشھ اصلین است کھ ناتو ریاگر ید

صدراعظم ، د کامرونیوید. کنند یت میان حمایپاکستان از شورش یدودر ار یعناصر یاست کھ حت

و  قبل از آن در اسناد یاندک. کمک می کند "طالبان"س بھ صراحت گفت کھ پاکستان درخفا بھ یانگل

ت از یپاکستان بھ حما، کس منتشر شدیل یکیو ینترنتیگاه ایمدارک مربوط بھ جنگ افغانستان کھ توسط پا

 -دستگاه اطالعات پاکستان ، ھم کھ توسط مدرسھ اقتصاد لندن منتشر شد یدر گزارش. متھم شد "طالبان"

بھ  یاس آ یاست کھ آ ن گزارش آمدهیدر ا. متھم شد "طالبان"گسترده با  یبھ ھمکار -  یآ اس   یآ

، ن گزارشیک ھفتھ قبل از انتشار ایحدود . دھد یآموزش و پناھگاه م، پول، در افغانستان "طالبان"

 یروھایپاکستان و ن یاعالم کرد عوامل اطالعات یز با انتشار گزارشیرند ن ییکایآمر یقاتیموسسھ تحق

 یروھایرا آموزش می دھند و بھ آنھا درباره تحرکات ن "طالبان"ان یشورش، ن کشوریا یدولت یشبھ نظام

نشان  یکا و ناتو بر پاکستان در مقطع کنونیش فشار آمریافزا. دھند  یدر افغانستان اطالعات م ییکایامر

پاکستان و ، ن گذشتھیاز ا. انتظار ناتو را برآورده نکرده استی، تا مقطع کنون، دھد کھ اسالم آباد یم

 ییایو ساختار جغراف ساکنان منطقھلومتر مرز مشترک دارند کھ با توجھ بھ بافت یک ٢۴٣٠افغانستان 

بس  یکار، ن ناتو و اسالم آبادیش تنش بین مرزھا در صورت افزایل اوکنتر، دو کشور یمناطق مرز

  . دشوار است

شاھد  اً ریاخ، سرنوشت شان بھ یکدیگر گره خورده، پاکستان و افغانستان دو کشوری کھ از بدو تأسیس

تحوالت و وقایع مھمی ھستند کھ می رود تا استراتژی بازیگر ھمیشھ حاضر در این دو کشور یعنی 

باز بھ دلیل سیاست ھای دوگانۀ  ھرچند فضای حاکم بر اسالم آباد و واشنگتن از دیر. آمریکا را رقم بزند

صراحت لھجۀ آمریکایی ھا در  اما بھ نظر می رسد این بار، پاکستان از مدتھا پیش تیره و تار شده بود

و بھ خصوص شبکۀ حقانی  "طالبان"امنیتی پاکستان در حمایت از -متھم کردن سرویس ھای اطالعاتی
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رابطۀ دو کشور را در معرض تھدیدات جدی قرار داده و فشارھای آمریکا بر ، بیش از ھر زمان دیگری

واقعیت . مداران پاکستانی تنگ کرده استمقامات پاکستانی نیز بیش از زمان دیگری عرصھ را بھ سیاست

اما ، ادامھ بدھد "طالبان"آنست کھ پاکستان سالھا توانستھ بھ سیاست دوگانۀ خود در برخورد با آمریکا و 

  امروز چالش جدی در ھمین جاست کھ آیا پاکستان ھمچنان قادر بھ ادامھ این بازی ھست یا خیر؟ 

کشور با دشوار شدن وضعیت بھ پایان خط این بازی نزدیک می می رسد ھم اکنون مقامات این  بھ نظر

. شود چرا کھ آمریکا جدی و مصمم تصمیم دارد پاکستان را مجبور کند کھ دست از این سیاست بردارد

اظھارات مقامات آمریکایی در تقبیح این رویکرد پاکستان نیز موید عزم آمریکایی ھا برای پایان دادن بھ 

بھ طوری کھ . تی تا سطح تھدید بھ حملھ و اشغال مناطق قبایلی نیز پیش رفتھ استاین وضعیت است و ح

از جمھوریخواھان مجلس سنا اعالم کرده است کھ آمریکا تصمیم قاطع خود را ، اخیرا سناتور گراھام

درک مقامات پاکستان نیز این واقعیت را . برای پایان دادن بھ استاندارھای دوگانۀ اسالم آباد گرفتھ است

ھمایش بزرگ احزاب پاکستان کھ با حضور  در. کرده اند کھ زمان بازی دوگانھ بھ پایان رسیده است

سخنان زرداری و گیالنی ، سران و بسیاری از شخصیت ھای سیاسی و دینی این کشور برگزار شد

یاست دوگانۀ دیگر سھا گویای آن بود کھ پاکستانی ھا نیز واقعا بھ این نتیجھ رسیده اند کھ آمریکایی 

ھرچند اختالفات زیادی برسر . پاکستان را نمی پذیرند و سران این کشور باید تصمیمی جدی اتخاد کنند

حزب مردم و ھمچنین حزب مسلم لیگ نواز شریف وجود دارد و ھمین ، این مسئلھ میان احزاب اسالمی

ھر حال پاکستان تنھا دو راه  امر اتخاذ تصمیمی قاطع و عملی را با چالش جدی روبرو کرده است اما در

 . حل پیش رو دارد

و ھمچنین شبکھ حقانی را از آنجا بیرون کند  "القاعده"یا باید بھ وزیرستان حملھ و سازمان  فوجاول اینکھ 

 فوجچرا کھ قبایل اعالم کرده اند کھ نھ بھ ، کھ این بھ معنای درگیر شدن در یک جنگ داخلی است

اتخاذ این رویکرد . ھا اجازۀ دخالت خواھند داد و حتی بھ جھاد تھدید کرده اند پاکستان و نھ بھ آمریکایی

اما از سخنان رھبران . بھ منزلۀ تغییر استراتژی پاکستان است و در واقع آمریکایی ھا نیز بھ دنبال آنند

اما . پاکستان اینگونھ بر می آید کھ آنھا آمادگی حملھ بھ وزیرستان را ندارند یدونرال ھای ارجسیاسی و 

گزینۀ دوم پیش روی مقامات پاکستانی اینست کھ ریسک ورود نیروھای آمریکایی بھ پاکستان را بپذیرند 

پاکستان را دور زده و در مناطق قبائلی وارد عمل شوند و از طریق  یدوار، تا نظامیان آمریکایی

اینست ، راه حل سومی اگر قابل تصور باشد. اپیماھای بدون سرنشین دست بھ عملیات ھای ھوایی بزنندھو

  . کھ پاکستان بھ ظاھر تسلیم مدیریت آمریکا شود اما ھمان سیاست دوگانھ را پشت پرده پیگیری کند
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آن ھم در . باشد اما در مقطع فعلی نمی توان امیدوار بود کھ این سیاست بتواند پاسخگوی بحران فعلی

حالی کھ بسیاری از ناظران بر این اعتقادند کھ اگر پاکستان تغییر روش ندھد احتمال درگیری نظامی 

. میان پاکستان و افغانستان زیاد است و در آن صورت آمریکایی ھا بھ نفع افغانستان دخالت خواھند کرد

اکستان را گرفتھ و این کشور را در معرض مسلما اگر این اتفاق بیفتد آتش این جنگ بیش از ھمھ دامن پ

  .تھدید تجزیھ قرار خواھد داد

  .یخبر منابع معتبر از یبرداشت ھا
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