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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ فبروری ٢٢
  

  سؤاالتی در باب نزديکی پاکستان و روسيه
  

ستان و روسيه و رسيدن به دومين خبر مھم در سرخط اخبار امروز، نزديکی پاک:  کابل-١٣٩۶ حوت ٠٢ - چھارشنبه

ھر چند تا حال من به مسايل . توافق ايجاد يک کميسيون نظامی مشترک عليه نفوذ داعش و تروريسم در افغانستان است

بين المللی و منطقه ئی قلم نزده ام، اينک به خود جرأت می دھم و به کار بزرگان تشبث می ورزم، اميدوارم کمبود ھای 

  ً:مثال. اين نزديکی می تواند جھات و اھداف مختلف داشته باشد.  رگان امر تکميل گرددنوشته ام به وسيلۀ خب

ً کامال روشن است که در اين اواخر، سياست ادارۀ ترمپ عليه پاکستان نوساناتی را سپری نموده که بيشتر آن -١

تان جھت نشان دادن اھميتش در اين وضع می تواند باعث شده باشد تا پاکس. نوسانات به ضرر پاکستان تمام شده است

منطقه و امريکا را متوجه اشتباھش ساختن، بنای معاشقه با روس را گذاشته باشد، تا بدان وسيله دل حريفش را آب 

  .نموده، وی را وادار سازد تا دوباره آغوشش را به طرف پاکستان باز نمايد

د استفادۀ ابزاری نموده، از طريق نمايش نزديکی نه باش اين امکان ھيچ بعيد نيست که روسھا، از اين معامله خواست-٢

 بخواھد در با پاکستان که در تمام سالھای جنگ سرد و بعد از آن بخشی از ساحۀ نفوذ امريکا و ناتو به شمار می رفت،

  .ًساير نقاط مثال سوريه و يا اوکراين از امريکا امتياز بگيرد

ًسيه، بر مبنای عھد شکنی ھا و زور گوئی ھای امپريايليسم امريکا  واقعا  حالت سوم آن است که ھم پاکستان و ھم رو-٣

خواستار ايجاد يک رابطه در سطح ستراتيژيک با يک ديگر باشند و اين موافقه سرآغاز موافقات بعدی ميان دو قدرت 

ًعجالتا از دست بدھد، در  را "اردوخان" به عبارت ديگر آنچه در ترکيه اتفاق افتاد و باعث شد تا ناتو .اتومی گردد

  .پاکستان نيز تکرار گردد

خالف تمايالت تکتيکی و زود گذر دو طرف که در قسمت ھای اول و دوم بدان اشاره شد و  ،تا جائی که ديده می شود

نمی تواند تأثير زياد در وضعيت جغرفيای سياسی منطقه بگذارد، در سومين حالت يعنی رفتن به سمت يک توافق 

  ً:مثال. ژيک مسائل زيادی می تواند مطرح گردد که می بايد پاسخ بيابندستراتي

   تأثير چنين روابط سترتيژيکی بر سير اوضاع در افغانستان چه خواھد بود؟-١

 آيا ايجاد چنين رابطه ای به موافقت چين و ھند يعنی متحدين نزديک ھريک از آنھا صورت گرفته و يا بدون موافقت -٢

  آنھا؟ 
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ه با موافقت آنھا صورت گرفته باشد، آيا نمی شود گفت چنين نزديکيی می تواند گسترش يافته در نتيجه از  ھرگا-٣

   قدرت اتومی منطقه ئی و جھانی، در نھايت به اخراج ناتو از تمام منطقه منجر گردد؟۴طريق اتحاد 

توافقاتی، امکان دارد، با آنھم آيا چنين  ھرچند رژيم واليت فقيه، از طريق پيمان شانکھای با ھر چھار قدرت رابطه -۴

  د و يا خير؟جذب ايران و دشمنان ايران در وجود کشور ھای عربی را نيز دار

ً امريکا می تواند در قبال چنين توافقاتی که عمال در جھت تحديد و تھديد منافع آنھا می به خصوص مجموع ناتو و آيا -۵

   خواھد ساخت؟هی پول به پاکستان، آن را در نطفه خفرا يا اين که بادادن مقدتواند تمام شود، سکوت خواھند کرد و

 آيا نزديکی ستراتيژيک پاکستان و روسيه، مسألۀ راه يافتن روسھا به آبھای گرم و بحر ھند را به ضرر امريکا و حتا -۶

  ؟چين تغيير خواھد داد

ً ھرگاه روس و پاکستان مشترکا تصميم بگيرند تا به بھانۀ مبارزه عليه داعش، طالب و يا کدام جناح ديگری را در -٧

 خواھد کشيد؟ و ده ھا سؤال افغانستان اشغالی کمک تجھيزاتی و اکماالتی نمايند، سر نوشت دولت دست نشانده به کجا

  .ديگر از ھمين سنخ

  !!ديده شود چه می شود


