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صدور داعش به آسيای مرکزی
با گسترش جنگ سرد دوم بين امريکا و روسيه ،امريکا سعی دارد که داعش را به جان روسيه بيندازد .صحبت ھا در محافل
سياسی می رساند که توافقاتی بين کابل و اسالم آباد که موافقت واشنگتن را ھم داشته ،دراين خصوص صورت گرفته است.
مقامات استخباراتی افغانستان و پاکستان به منظور صدور داعش به آسيای مرکزی از مسير پاکستان و افغانستان ديدار
ھائی داشته اند.
گفته می شود که بر مبنای پيمانی که ميان چند سناتور امريکائی ،يک تبعۀ انگليس ،يک فرد اطالعاتی ترکيه با سران
استخباراتی افغانستان و پاکستان در اسالم آباد و کابل امضاء شده است ،از يک ھمکاری چند جانبه برای ارسال تروريست
ھای داعش به سوی آسيای مرکزی و از آنجا به روسيه حکايت می کند .يکی از منابع خبر رسانی اظھار عقيده کرده است
که پاکستان حاضر است تا سران طالب را برای مذاکره با دولت افغانستان زير فشار قرار داده و ساير اختالفات را با
افغانستان عجالتا ٌ کنار بگذارد ،تا طرح صدور داعش با حمايت امريکا به سوی آسيای مرکزی و روسيه به موفقيت انجامد.
بدين گونه ،امريکا از طريق ديگر روسيه را تحت فشارھای شديد سياسی و امنيتی قرار داده تا اين کشور را به ارتباط
بحران اوکراين وادار به تسليم سازد .اين که روسيه چه عکس العملی از خود نشان خواھد داد ،نمی توان در حال کنونی
چيزی گفت .اما از روش سياسی روسيه در قبال بحران اوکراين می توان فھميد که روسيه در آن زمان چه خواھد کرد.
اگر اين نوع بازی ھای سياسی و استخباراتی بين قدرت ھای بزرگ اتفاق بيفتد و کشور ھای ضعيفی مانند افغانستان مورد
استفادۀ اشغالگران قرار گيرد ،روز ھای دشوار امنيتی در انتظار افغانستان خواھد بود .اين کشور اشغال شده با رھبری
ناتوان و ضد ملی ھرگز نخواھد توانست ازاين نوع توطئه گری ھا جان به سالمت برد و آسوده حال شود.
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