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  سيای جنوبیآامريکا بر پشت متحد خود در 

 ضربه وارد ساخته است
.  امريکا با عواقب جدی برای امنيت ھند و افغانستان رخ داده است– مناسبات پاکستان جنجال پرسر و صدا در

کرد و اجيران را با پول امريکا برای  گروه اين جنبش افراطی را در پاکستان ايجاد می» دولت اسالمی «ۀفرستاد

.  اظھار داشته استفیف ال سلسيونام ه  بیاين اعترافات صادقانه را شخص. نمود جنگ در سوريه استخدام می

او به نفوذ به پاکستان به منظور .ی را در شھر الھور بازداشت نموده اندئات استخباراتی پاکستان اين سورياادار

 .کرد او را دو ھمدست ديگر ھمراھی می. مظنون می باشد» دولت اسالمی «ۀايجاد ھست

کرد، گفت که پول از طرف امريکا داده  میال که چه کسی اين ھسته را تمويل ؤشخص مظنون در پاسخ به اين س

 در سوريه در بدل جنگیدر پاکستان جوانان را برای شرکت در فعاليت ھای » دولت اسالمی«طرفداران . شد می

 .کردند  دالر استخدام می٦٠٠مبلغ 

  او کمک میينده بهآخبر داد که يکی از مال امامان محلی در بازی دادن سربازان اجير » دولت اسالمی «ۀفرستاد

ھمچنان روشن است که او بدون توجه به . کرد اين روحانی دعاھای خاص برای مقتديان در مسجد قرائت می. کرد

 .گرفت ن را میآشد،  حرام بودن پول که از طرف امريکا داده می

را » المیدولت اس«کرد که   ممکن اين موضوع را پنھان میۀ خبر داد که امريکا بايد به ھر وسيلف ال سلفیسيو

 آنھا.نھا از تھاجم گروه اسالمگرای داعش در عراق، با پول حمايت نمودآاز ھمينرو . کند به نفع خود تمويل می

 .کردند  نابودسازی رژيم بشار اسد در سوريه را به دست اين گروه پنھان می– خود ۀھدف عمد

ناريو را نظر به شناخت از تاکتيک بوريس دولگوف کارشناس انستيتوت شرق شناسی اکادمی علوم روسيه اين س

 :داند  زياد به حقيقت نزديک میۀادارات استخباراتی امريکا، تا انداز

خواھد با دستان اسالمگرايان افراطی بر اھداف سياست خارجی خود در  اين خصلت سياست امريکا است که می

 کرد، وقتی  حمايت مییاز بن الدن زمانامريکا . اين امر کامالً روشن است. شرق نزديک و خاور ميانه دست يابد

کرد که  امريکا عمالً از تمام گروه ھای مسلح حمايت می. که او عليه رژيم طرفدار شوروی در افغانستان می جنگيد
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 از خاک یکه حاال خالفت اسالمی در بخش» دولت اسالمی«جمله  من.  ضد بشار اسد در سوريه می جنگيدندهب

 ۀی افراطی، تحرکات تروريستی داعش در منطقه، نتيجئگسترش اسالمگرا. ته استسوريه و عراق اعالم داش

 .سياست امريکا است

وليت حوادث جاری در سؤکه م در پاکستان اعالميه ھا راجع به اين» دولت اسالمی «ۀبعد از بازداشت فرستاد

ريکا قرار دارد، تقويت شده جمله، به خاطر عمل تروريستی در پيشاور عليه مکتب حربی، بر دوش ام منطقه، من

 .اند

 :دارد ستانيسالف تراسوف سياست دان، در عين حال، به واقعيت ديگر سياست امريکا در منطقه توجه مبذول می

جمله با گروه ھای  مادگی برای خروج نيروھای خود از افغانستان، از مدتھا قبل با طالبان، منآيان ضمن ئامريکا

را » دولت اسالمی« معين گروه ۀامريکا در مرحل. دھد ، مذاکرات مخفيانه انجام می»دولت اسالمی«تندرو طرفدار 

صحبت تنھا بر سر سوريه و . کرد  خود در شرق نزديک بررسی می نيل بر اھداف جيوپوليتيکۀبه مثابه وسيل

بيرق شود، تحريک طالبان پاکستان تحت  که معلوم می طوری. راجع به سرنگونی رژيم در دمشق مطرح نيست

 .ديد در خود اسالم اباد کودتا تدارک می» دولت اسالمی«

دولت «معلوم گرديده که گروه . تفصيالت دلچسپ منتشر ساخته است» ھندستان تايمز «ۀبه اين ارتباط روزنام

ی که ئدر زمانه ھای قديم سرزمين ھا.  طالبان پاکستان را ايجاد خراسان اعالم داشته استۀھدف عمد» اسالمی

دولت  «ۀ نمايندابو محمد ال ادنانی. شدند کرد، به اين نام ياد می  میء از ھند را احتوایستان، پاکستان و بخشافغان

 رھبر اسبق تحريک طالبان حفيظ سيد خاندر انتيرنيت در ويديو راجع به گسترش خالفت در خراسان » اسالمی

 .پاکستان را والی اين واليت خوانده است

  

  :يادداشت

دی  ی چن ای وقت ل آق وی«قب ال » موس صديان پورت ن از مت ک ت ستان آزاد«ي ستان-افغان ان »آزادافغان ضاد مي ت

ان » ای. آی. سی«و » آی.اس.آی« ضاد مي ه خود از » طالب و داعش«به ارتباط ت ناختی ک ا ش د، ب را مطرح نمودن

ر آن .  آمدمناسبات نزديک آن کشور با امريکا داشتم و دارم، پذيرش آن اندکی برايم دشوار به نظر حتا اشکاالتم را ب

  .در جريان گذاشتم» موسوی«طرز ديد طی يک نامۀ دوستانه که نمی بايست نشر می شد، با آقای 

تند راز داش ات نظرشان اب د جھت اثب ی چن شگافند، داليل شتر ب . ايشان ضمن آن که وعده نمودند تا در آينده بحث را بي

صميمانه تقاضا می نمايم تا بحثی را که وعده » موسوی« که ازآقای اينک که اين خبر را خودم می فرستم، ضمن آن

 سبک ھرگاه  با انتقاد از خود جا دارد بيفزايم،نموده بودند، تکميل نمايند، برديد ناقص خود بر قضايا نيز اذعان داشته

  .سؤاالتم باعث ناراحتی ايشان شده باشد، رفيقانه پوزش می خواھم

 .ح. ع


