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           ایاالت متحده امریکا پاکستان   یک جنگ پولی علیه پاکستان؟   

         ن   تروریستا  برای  خود  را به نسبت آنکه آن کشور درخاک   

           پاکستان   امای  میدهد  ،  هشدار  استپناهگاهای امن  داده     

            رت ودادوستد اش به تجا  ین توسط   درنظردارد که با چین    

بپردازد                                                                                                                                                       

A  currency  war  against  Pakistan? The  US „Pakistan  on  

Notice „ for  Harboring  Terrorists  as  Pakistan  considers  

using the Yan  to trade  with  China                                                              

                                                                                                                                          
 مایک پنس  ،  ون  ریس جمهور ایاالت متحده امریکا  ترومپ ، معا دولت دونالد         

(Mike Pence )ن فرستاد که سفر اورا میتوان  یک سفر  نستا یتخت افغا بل  پا را به کا

به پاکستا ن به نسبت  تهیه «  مایک پنس»یعنی از اینکه  او   فلگیرانه توصیف کرد غا

وسایر سازمانهای تروریستی  در خاک اش   برای گروه طالبان  امن  وتدارک پناه گاهای

 دونالد یا دولت  اداره و  وآن اینکه : هشدار داد که این هشدار باشی چنین به نظر میرسد

امریکا عدول    به  ط رتبا د پذیرفته شده دراهر کشوری را  که از اصول وقواع ترومپ 

مچو امریکای  قبل  به جنگ که نبا ید  امریکا را  ه زد  میکند  آن کشور را متوجه میسا



وجدال برانگیزدویا تحریک کند ،هما نطوریکه درماه  فبروری   گذ شته  بود  که مایکل 

مشاور امنیت ملی ایاالت متحده امریکا  ایران  را با توجه به (  Micheal  Flynn)فلین 

واشنگتن در زمینه ادعا کرد  که .  راه اندازی موشک های بالیستیکی اش متوجه ساخت 

ایران  قطعنامه سا زمان ملل متحد را سریعاً  با پرتاب موشک ها با لیستسکی خود نقض 

.                                                       نا مه هسته ای  ایران شده است میکند  چونکه آن سا زمان  ما نع توسعه بر

 ه نشر سپرد  ست گذارشی را بد  پاکستان در (Dawn) دان کر اینکه روزنامه بل تذ قا    

پا کستا ن رامتوجه میسا زد زما نی  ، ایاالت متحده امریکاریس جمهور دونالد ترومپکه 

ت  ما وبه مقا   استدر یک سفر غیر مترقبه به افغا نستا ن رفته   یک پنس مااست  که 

ویا   هک خود پناه داد ن را در خا لبا وطاشدار میدهد که آن کشورتروریستان ه ن کستا پا

به اختیار  امن را تهیه وتدارک وزمان های تروریستی  پناه گاهای  یر سا برای آنها  وسا

                                                                                                                      . آنها گذاشته است

یک طی ( مایک پنس)ون ریس جمهورامریکا  نی توضیح میدهد که معا کستا نشریه پا    

در روزجمعه  یکبار دیگر به پاکستان هشدارمیدهد وادعا دیدار شگفت آنگیزبه افغانستان 

میکند  که پاکستان  گرچه  از مدت های طوالنی  برای تروریستان و گروه های طا لبان  

در داخل خاک خود پناه گاهای امن داده است  اما امروز این را با ید بداند  که آن روزها 

متوجه   ن را  کستا پا  ونالد ترومپد  امریکاواکنون ریس جمهور دگر سپری شده است 

کستان  به تهیه وتدارک جاه های امن  که پازد  که دیگر وقت  آن نیست  اعمال اش میسا

در گذارش آمده است  که این  .ست بکار شود  برای تروریستان  در داخل کشور خود د

سال  ( 31)  هشدارباشی به پاکستان  از زمان آغاز جنگ درافغانستان  که از آن تا کنون

می گذرد  بدنبال چندین یاد آوریها واظهارات  ایاالت متحده امریکا  به پاکستان  اخرین 

.                                           وشد ید ترین هشداری است  که خشم امریکا را علیه اسالم آباد  نشا ن میدهد

که پا کستان    را مطرح میکند  مایک پنسگذارش در ادامه توضیح خود  ادعا های      

اکنون  یک پناه گاه وجای امن  برای ترورست ها ازجمله  برای طالبان  میبا شد جاهای 

در افغا نستا ن    مایک پنسامنی که پاکستان در اختیار تروریستها وطالبان  گذاشته است 

امن را باز گویی  به سربازان  ایاالت متحده امریکا  حین بازدید اش  این داستان  جا های

 ویاداورمیشود که آن روزه ها دیگر سپری شده است وما برای مقامات پاکستان اشداً میکند

خاطر نشان میسازیم که دیگردرمرزهای خود به گروهای طالبان وگروهای شبهه نظامی 

مسلکی وحرفه ای  که با نیروهای امریکایی ومتحدان افغان  آنها  درافغانستان می جنگند 

     .                                                       ی امن را تدارک نکند  وبه این بازی خود خا تمه دهد جاها

من میگویم  ، » به پاکستان   چنین میگوید   اش دادن دونالد ترومپ ضمن هشدار باش    

  ر بهره مند شده متحده امریکا  بسیا  ری  با ایاالت کستان زیر نام  همکا همین اکنون  پا

ن  ازاین کمک  تروریستا است  وپاکستان  درصورت ادامه دادن کمک وحمایت  اش به 



         : او گفت «  .خواهد شد  های سرشار ایاالت متحده امریکا بصورت قطع محروم 

واطالعاتی    خبری  واشنگتن ومجتمع نظامی صنعتی امریکاهمراه با چندین سازمانهای   

ستیزه جویا ن  افغا نی را  متهم  به ناکامی پاکستان ( سی آی ای ) زمان سیاه  ازجمله سا

در شکست دادن جناح های  مختلف طالبان  از جمله  شبکه  تروریستی حقا نی  سرزنش 

اما  آنچه که روشن واشکار است  این است  که احیای مقاومت  طالبان  بیشتر  . کرده اند 

له  سا( 31)که یک جنگ شگرف شد  آن میبا«  ناتو»به پالسی  واشنگتن ومتحد   مربوط

ون سرنشین خودرا دراین  کشور ادامه  اشغال  شامل حمالت هوایی توسط هواپیماهای بد

                    .                                                                                                                             میدهد

که  طوالنی علیرغم این واقیعت  که  ایاالت  متحده امریکا  در این   جنگ  بی هد ف    

سربا ز امریکایی را با ( 1111)وتلفا ت  بیشتر  از مصرف    بیش از یک تریلیون دالر

ویک  مشکل جدی را  برای همچنان  یک درد سر   طالبان  درضمن - خود همرا داشت 

نیروهای ایاالت متحده امریکا درافغانستان بوجودآورده اند دراین حصه مقامات  پاکستان  

یگر  ین  یکد حت عنوان  متحدپاکستان  ت(  Dawn)با توجه به  مقاله  ای  که توسط دان 

را رد  کردند « مایک پنس»خودرا ازموضوع  دراگاهی قرار نداده بودند سخنان تیزوتند

ن  ترسناک  وزشت   سخنا ایراد   ووزارت امور خارجه  ایاالت متحده  امریکا   نیز  از 

به ادرس مقا ما ت پاکستا ن چندان دل خوشی  نکردند  بلکه  برگفته های او  مایک پنس

                                                                                                                                                                    .انگشت انتقاد  گذاشت 

وزارت امور خارجه  ایاالت متحده امریکا  به روز جمعه  در ساعات های بوقت            

امریکا  بعد  از  هشدار  معاون ریس جمهور ایاالت متحده امریکا  مبنی براینکه  دولت  

خود اش به  خاک  ن در یت از تروریستا ن را درارتباط به حما کستا پا » دونالد ترومپ

ن  مقامات  ت  اخیر میا لما ادعا کرد  که این اظهارات  از مکا  « ت اگاهی  گذاشته اس

نیه  وزارت خارجه امریکا  امده  دربیا.  یز است  وت ومتما دوکشور  نسبت به قبل متفا

به  را  خود یگر  ویا یکد   شته اند  ا ین  یک دیگر خودرا درجریان نگذ است  که متحد

  مایک پنس   ک دآوری میکند  که اظهارات ترسنا یا بناً  موضوع  متوجه نه ساخته اند 

                                                 .اشتیم دبا دولت امریکا ( اسالم آباد)لف  گفتگوهای  گسترده ای است  که ما  مخا

   د روابط به ایجا  امریکا  ایاالت متحدهدراین بیانیه همچنین  خاطر نشان شده است  که    

ونه به سیاستی که موجب تامین صلح وآشتی شودضرورت داشته وبر آن تا کید می نماید 

متهم سا زد ن  افغا نستا   درجنگکه پا کستا ن را به نسبت  شکست  خود  برخوردیویا 

ید توجه خودرا  بیشتر  نسبت  به سرزنش  کر داده شده  که ما با نیه تذ همچنین دراین بیا

ن   نستا ثیر گذار در داخل افغا خارجی  بیشتر به عوامل  تات ه مداخالب وناسزا گویی ها

 ثیر گذار مشتمل بر بلند رفتن میزان تولید مواد مخدره ، ین عوامل تا یم که ا معطوف نما

گسترش عدم تسلط دولتی براکثرمنا طق در قلمرو افغا نستا ن ، فساد اداری درمقیاس بلند 



واجا زه دادن فرصت  به جابجا شدن  گروه های تروریستی وباال،  اختالل در حکمرانی 

.                                                                                                            داعش وبسا عوامل دیگر

اش را  ساله ( 31)واشنگتن اکنون  پاکستان را  متهم  وسرزنش  میکند  واما نه  اشغال    

احیای   زمینه ای  ریکا است  کهط دارد واین خود  ایاالت متحده امن تسل نستا که بر افغا

مقاومت طا لبا ن ودرحا ل حا ضر ایجا د دولت اسالمی  افراطی  عراق  وسوریه د  مجد

وسازمانهای دیگر تروریستی را که همه ای آنها همین اکنون در افغا نستان النه ( داعش)

  از سوی دیگر دولت امریکا  همچنین .کرده وماشن جنگ را به جلو می برند نموده است 

ن  تحت اشغال  نستا ک  که در افغا بت  تولید  بیشتر تریاممکن است  پاکستان را  به نس

جهان را  مرفوع گان تمام  مصرف کنندهیروین به وضرورت شودمیامریکا ساالنه تولید 

                                                                                                                                                                 .میسازد  مورد سرزنش  قراردهد 

ن باخته است حاالنکه     نستا اکنون همه میدانند که ایاالت متحده امریکا جنگ را درافغا    

برنامه ای را  برای برنده شدن دراین جنگ افغا نستا ن  با توجه به   دونالد ترومپاداره 

ه ایاالت متحده امریکا  اکنون آن چنین آمده است کخودکه در(NSS)استراتیژی امنیتی ملی

که استراتیژی امنیت میخواهد تهد ید بی سا بقه مواجه است وبا درنظرداشت همین دلیل با

                  .                                                                                                                            شده ای خودرا  درمنطقه تحقق بدهد  ید تدوین ملی جد

یک دنیای  فوق العاده  ید داشت که اکنون ایاالت متحده امریکا با طربا بهرصورت بخا    

سالهای اخیر  که   ید  بویژه دراین ترده ای از تهدکه با طیف گس  حطرناک مواجهه است

ریس  دونالد ترومپ  چنا نچه ؛ شته بیشتر شده است  روبرواست  ت آن نسبت به گذ شد

      هنگامیکه من  به دفتر رسیدم}  :جمهور ایاالت متحده امریکا دراین مورد  چنین میگوید 

ریت ؛ سیاره هسته ای دشمنان بشوموشک های  رژیمهای سرکش ، سالح های هسته ای 

؛ گروهای تروریستی رادیکال اسالمی درحال رشد   هاد خود قراردما  را درتحت تهد ید  

ست  ای از خاور میانه  را  بدگسترده   کنترول ریست ها ودند واین ترووشگوفایی خود ب

در سراسر  فع  امریکا  ثیر  منا تحت تات  واز سوی هم  قدرت های رقیب  به شد داشتند

                                                                                                                                .                                                                                                                               {جهان  قرار داشتند 

درستراتیژی   دونالد ترومپین است  ، که اداره   ا دقرارمیگیر  توجه لب آنچه که جا    

ما به پاکستان  ضرورت ونیاز  داریم  »:کستان  میگوید  ره به پا منیت ملی  خود  دراشا ا

بحیث یک کشور آزاد که در بی ثبا تی  افغانستان دیگر دست نزند وبگذارد که افغانستان 

وما همچنا ن  ازکشورهای  آسیا ی مرکزی  میخواهیم  که «  ومستقل ومتکی بخود باشد 

درمقا بل  سلطه ای قدرت های  رقیب  از خود مقا مت نشان دهند  ؛  واضح ا ست   که 

درمنطقه میبا شد ،  هروسی و  چین به نفوذ رقیب  اشا ره   منظور امریکا از قد رت های

مریکا ، خوانده  وبرحسب متن ومحتوی  این ستراتیژی تدوین شده ای جدید  امنیت ملی ا

خواهد داد که  خودرا دوام   جنوبی  کمک های که امریکا  به کشورهای  آسیای  میشود 



                                                        . به نفوذ خود درمنطقه تالش بخرچ میدهد  چین حاکمیت خودرا  حفظ کنند  چونکه

در زمانی  بکاربرده میشود که پاکستان « مایک پنس»ایا این تصادفی نیست  که اخطار 

درحال برسی حرکت به دوراز دالردرتجارت ودردادوستد دوجانبه خود با چین  میخواهد  

هد، وآیا این خود  تالش مذبوحانه چین  سازمان د« ین»معامالت تجارتی اش را به  پول 

ای  امریکا نیست  که میخواهد جلو پاکستان را  بگیرد  که آن کشور  با چین درمعامالت 

رابکارنبرد؟ یا ما نع آن نشود ویاکه نگذارد تا پاکستان « ین»تجارتی خود به عوض دالر 

ست گرفته شده  روی د چین که توسط (  جاده ابریشم) کمربند  در دهلیز یک جاده ویک 

                                                                               .؟بلکه همینطور است است  عضویت  پیدا کند

                                                                                               : سیای مرکزی ید پولی درآ ظهور وپدیدار شدن  یک جنگ جد

معاون ریس جمهور ایاالت متحده « مایک پنس»چند روز قبل ازسفر غیر مترقبه ای    

امریکا  به افغانستان  آژانس رویتر بتاریخ نوزدهم ماه دسمبر گذارشی  مسبوطی  را به 

ویا بکار نقل از یک راپور مبنی براینکه  پا کستان  با توجه به برنا مه ای برای  استفاده 

پول مروج  چین درتجارت وداد وستد و معا مالت تجاری اش بد ست نشر «  ین»بردن 

نگرانی زمینه   نشان داد ( ین)خود در بکاربردن واین عالقمندی را که پاکستان از. سپرد

(  Dawn)امریکا را فراهم آورد که گذارش آنرا روزنامه انگلیسی زبان پاکستان بنام دان 

.                                                                              به بد ست نشر سپردبه روز سه شن

الزم دیده میشود تا خاطر نشان ساخت که آژانس رویتر  همچنین چنین اشاره نمود  که     

(  ”China Pakistan Economic Corridor”CPEC)ن کستا قتصادی چین و پا دهلیز  ا

وصل ویا (”Silk Road Economic Belt “SREB)کمربند اقتصادی  جاده ابریشم که به 

با جاده ویا معبر   ل آن تصا منتهی میشود ، یک سیستم اقتصادی مبتنی از راه  زمین و ا

دریایی   بربنیاد  مسیرهای  که ست ا (”Maritim  Silk  Road”MSR )یی  ابریشم  دریا

یی شده  سا شنا( one  Belt , one  Road) د ویک جاده که یکی از آنها  بنام یک کمربن

زیر نام یک ستراتیژی که ( 1131)درسال  چیناست  معبر ویا مسیری است  که توسط 

ن  جهانقش مهم اش درامور اقتصادی ایفای طر بخابراسا س آن جاه طلبی وتفوق چین را

                                                                                            . نشان میدهد معرفی وپیشکش گردید

وزیر کشور پاکستان  که متصدی برنامه ریزی  وپیاده سازی روابط «  اقبال»احسان     

برنامه همکاری اقتصا دی بلند   شد ؛ بعد از تصویب یک میبان  کستا پا و چیناقتصادی 

گذارش ارایه داده شده   دربا ره  پیشنهاد و  «چین وپا کستان»رای هردو کشور  مد ت  ب

را که « روپیه »  که پاکستان همچنان  در دادوستد ومعامالت  تجاری داخلی خود : گفت

                                                                                                          . پول مروج  پاکستان است  مورد استفاده قرار خواهد داد

ن این  ری کلیدی  میا نبه ، زمینه های  همکا ریهای  دو جا درطرح بلند مد ت همکا     

شبکه   ای خت ه جاده ، راه خط آهن ، زیرسا ط  مل  ارتبا یه  را که شا کشور همسا دو



اطالعات ، انرژی ،  پارک های صنعتی وتجاری ،  کشاورزی ، کاهش فقر وگرسنگی  

                                                                                                                                      . میباشد فراهم خواهد  نمود 

ه برای اولین بار نشان  میدهد که با توافق هردو کشورفیصله بعمل آمده است   این برنام    

که در طرح وتدوین وتهیه  این برنامه هردو کشور باهم  کار مشترک را به پیش خواهند 

واین .  نامیده اند ( CPEC)پروژه ای را که بنا م دهلیز اقتصادی  چین  و پا کستا ن  -برد

قباًل به ارتباط این    چین. ادامه خواهد داشت(  1111)رای مد ت همکا ری  حد اقل  تا  ب

بیلیون دالر را درپاکستان  برای تامین  وجوه مالی  این دهلیز  ( 72)پروژه  مبلغ درحدود 

ن  بعنوان بخشی  از یک کمربند ویک جاده  درپکن  برای احداث پاکستاو چین اقتصادی

یر های زمینی ودریایی  میباشد واین جاده  دربیش وایجاد جاده ابریشم جد ید که شامل مس

                                                               . کشور درآسیا واروپا و افریقا  تمدید خواهد گردید  سرمایه گذاری کرده است(  11)از 

لشی برای  در حال افزایش  قدرت اقتصادی رو به رشد  یک معضله ویا یک چا چین     

ایاالت متحده امریکا شده است ، زیراکه اقتصادی جها نی کنون به سمت شرق درحرکت 

است ؛طرح اقتصادی بلند مد ت بین پاکستان وچین شامل زیرساخت های شبکه اطالعات 

       . یبا شدانرژی ،  کشا ورزی، گردشگری وسا یر زمینه های  تجا رتی ودادوستد  م

وزیر ( Rex  Tillerson ) تیلیر سن  کهر درماه اگست گذارش داد آژانس خبری رویت    

در مورد عدم تمایل  پاکستان  برای مقابله  با گروهای   امور خارجه ایاالت متحده امریکا

مانند  طالبان افغانستان  وشبکه  حقا نی  اورا نا ا مید ساخته است  چونکه  ایاالت متحده 

ن  برای  گروه های  تروریستی  شا مل طا لبا ن  وبویژه امریکا  معتقد است  که پا کستا

نموده  که این گروها    شبکه  تروریستی حقا نی  درخا ک خود  پناهگاهای امن را فراهم

اما   ، می پردازند  اجمبه حمله و ته نستان ن وقتاً فوقتاً  باالی افغا از همین پناهگاهای شا

اینکه پاکستان برای این از ویا   امریکا را رد   االیت بلند ب ما پاکستان  این ادعای  مقا

ونمی پذیردکه نیروهای ستیزه جویان  . میکنندرآن انکا  گروهاجای امن تدارک می بیند از

با نیرو های ایاالت متحده امریکا ونیروهای دولتی  افغانستان  در افغانستان ازاین جاهای 

                                                                   .                                                                                                              امن به مبا رزه می پردازند

پاکستان  را    که ایاالت متحده امریکا  میتواند  وضیعت ویا موقف:  گفت  تیلر سون      

که مزایایی محدودی    خود درنظر داشته باشد« ناتو»متحد ین  عمده غیر بعنوان یکی از

تر  به پاکستان درمورد سخت افزار نظامی  اضافی ایاالت از جمله دسترسی سریع. دارد 

.                                                                                                         متحده امریکا  درصورتیکه همکاری بین ما  بهبود  نه یابد

ز اهرم های هستیم که از لحاظ میزان ما دارای برخی ا: او درادامه صحبت خود افزود   

کمک  وهمکاریهای نظا می تا جایکه ما  به پاکستان  مید هیم  بدان   منظور است  که ما 

خود مورد بحث قرارمیدهیم ویا درنظر «  نا تو» پاکستا ن را بعنوان شریک ومتحد غیر 

                                                                                                              .                                                      میگیریم 



بیشتر به سمت شرق در  اما تاجایکه دیده میشود دراین برهه ای از زمان  پاکستان          

نترول واشنگتن حرکت افتاده است تااینکه همچنان به حیث یک دولت دست نشانده تحت ک

نظرسنجی . بسیار نا محبوب ویا منفور است دولتی که دربین جمیعت مردم پاکستان.باشد 

براه انداخته شد، باجمع ازنگرش ها ی جها نی ( Pew)اخیر که توسط مرکزتحقیقات پیوو

فیصد   مردم پاکستان از دولت شان ( 11)نشا ن میدهد که ( 1137)سا ل از وگرایش ها 

احصایه گیریهای توسط  ایاالت متحده امریکا مایند واین فیصدی در مقایسه با حمایت  مین

فیصد میباشد که بهرصورت یک درجه نامساعد میتواند تلقی شود  این نظر سنجی ( 11) 

ها  نباید هیچ کسی را با اشغال  افغانستان توسط  ایاالت متحده امریکا  با حمالت  هوایی 

به اینطرف  درقلمرو هردو کشور اعم   (1113)ه از سال هواپیماهای بدون سرنشین  ک

چونکه این هواپیماهای بدون .  از افغا نستا ن وپاکستا ن صورت میگیرد  متعجب سا زد

سرنشین  ایاالت متحده امریکا با تهاجم وحمالت دوامدار خود  افراد زیاد غیر نظامی را 

مردم بی گناه را به قتل رسانده است  در افغانستان وپاکستان  محکوم به مرگ ساخته  ویا 

کشته شده ها توسط حمالت این درصد از( 21)گذارش ها پیدا است  که تقریباً نچه از چنا

دریک احصایه .های شرین خودرا ازدست داده اند پیماهای بدون سرنشین امریکاجان هوا

نی  با بیش از پا کستا ( 1271)تا حال  بیش از ( 1112)نشان داده شده است  که از سال 

حمله تهاجمی توسط این هوا پیماهای بدون سرنشین  با تایید  از طرف  واشنگتن  ( 211)

کا  به  این توافق  ایاالت متحده  امری(  1132)تا جا یکه  باالخره درسا ل . کشته شده اند

اما ارتش  .ای  بدون  سرنشین  را متوقف  سا زداین هواپیماه  که حمالتوتصمیم رسید 

در ماه جون  با براه ( باالثر کمک های مالی وتسلیحاتی ایاالت متحده امریکا )پاکستان  

انداختن عملیات های نظا می خود علیه  نیروهای طا لبا ن  دروزیر ستا ن شما لی  آغاز 

آنهایکه »کرد که دراثراین عملیات ها چند ین صدهزارنفر ازخانه های خود فرارکردند و

نتوانستند که فرارکنند ازطرف اردوپاکستان بنام تروریست قلمدادشد ند پشت سرما ند ند و

وبه مقامات ایاالت متحده امریکا مجوز داد ند  که آن کشورمیتواند  باالی  این مردم  در 

                                                                                                                                                . وزیرستان شما لی با هوا پیماهای بد ون سرنشین  تهاجم نما ید

دولت پاکستان  که خود یک کشور دست نشانده  ایاالت متحده امریکا میباشد ؛ وزارت    

امورخارجه پاکستان  طی یک اعالمیه خود از ایاالت متحداه امریکا خواست تا میکانیزم 

ل توسط  وآشتی را درافغانستان  پیاده کند گرچه  که امروز افغانستان ناشی از اشغا صلح

وگسترش   اداری  امریکا مواجهه به پرابلمهای مثل تولید زیاد تریاک ،  فساد گسترده ای

مهای موجود  لپراب  این همه امریکا   شد ، دولت وجابجا شدن گروه های تروریستی  میبا

درلست  کشورهای  که از آوامر  ا نیزوپاکستان ربدوش پاکستان میگذاردن را  نستا درافغا

وص که علیه تصمیم  دونالد ترومپ  درارتباط  صخونالد ترومپ  سرپیچی می نمایند وبد

شامل میسازد                 به رسیمت شناختن بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرایل  مخالفت  می کنند 



امریکا دونالد ترومپ صریحاً اظهار نمود  که هر آن کشوری  ریس جمهور ایاالت متحده

بعنوان پایتخت اسرایل قرار «اوریشلیم »که علیه تصمیم امریکا مبنی به برسمیت شناختن

میخواهد    گیرد از کمک های ما لی امریکا محروم خواهند شد  که به این ترتیب  امریکا

.                                                                                          قطع نمایدمی خودرا باالی پاکستان نیز  که کمک های نظا

یستی  را درحما یت توسط ایاالت متحده امریکا ، طالبان  وسایر  سازمان های ترور     

بغرض ترسا ند ن وارعاب دولت  پاکستا ن به پیش می کشد  نه  بهاپاکستان  بعنوان یک 

جارتی خود  بعد ازاین بعوض وآنهم بخاطر اینکه پا کستان درنظردارد  که در معامالت ت

که واشنگتن  وازسوی دیگرچنین معلوم میشودبکاراندازدرا چینچین پول مروج «ین»دالر

اقتصادی   چشم اندازر امریکا  به نمیوتوانست  سیاست خودرا  بر پاکستان بدون تسلط دال

درحال پاکستان یش می آیدوآن اینکه آیا یک سوال پاینجار؛پس دآسیای مرکزی تحمیل کند

چینی است ؟  «  ین»نفع   بهازدالرامریکایی ( چرخش)ی اش برای دورزدن وبرنامه ریز

ن  ویا سهیم پیوست  نب دیگر ق خواهد افتاد واز جا جواب آن بلی است   که سرانجام  اتفا

در جا ده ابریشم جد ید  میتواند  پاسخی  با شد   که دولت   چین شدن  پاکستان  به ابتکار

پا کستا ن را از شر فساد اداری نجات دهد  حا کمیت را در آن  کشور برگرداند ،  زمینه 

                                           .                صلح را با هند  تا مین کند  وبه اراده مردم پاکستان احترام گذارد

                                                       .«8602-60-60»ت  یم احتراما با تقد  ------------------------------------

 


