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  تعميق روابط ستراتيژيک مسکو و اسالم آباد
  

روابط کشور ھا دچار نشيب و پيمان ھا عوض می شوند و . ما شاھد تغييرات عمده در صحنۀ سياست جھانی ھستيم

که نظام ھا در حال فروپاشی است،  ھمانطوری. در جھان فعلی ھر نا ممکن به امکان مبدل شده است. فراز می گردند

نزديکی مسکو و اسالم آباد که تا چند سال قبل قابل تصور نبود، . روابط کشور ھا ھم طور جدی تغيير شکل خورده است

ژيک ميان مسکو، بيجينگ و اسالم آباد منجر شود که نه تنھا جنوب آسيا، بلکه يمثلث ستراتممکن است سرانجام به يک 

ين بازی ستراتيژيک افغانستان ابازندۀ اصلی در.  ثير قرار خواھد دادأتوازن سياسی و نظامی شرق دور را ھم تحت ت

 .ضعيف و مستعمره خواھد بود

فيليپين دوست و متحد ستراتيژيک امريکا . ل تغيير خوردن استروابط ستراتيژيک در جنوب آسيا و شرق دور در حا

نسبت تنش در روابط اين دو کشور، حال به سوی چين گرايش نشان داده و شايد آسيای محوری امريکا را به ناکامی 

ھند، متحد ستراتيژيک شوروی سابق در جريان جنگ سرد به سوی امر يکا ميالن دارد و حامی روش . مواجه سازد

 پاکستان دوست و متحد جنگ سرد امريکا، به مسکو نزديک می. يا محوری امريکا در محاصره کردن چين استآس

سرعت نزديکی مسکو و اسالم آباد . بيشتر خواھد يافتعمق سياسی روسيه و پاکستان   روابط نظامی وهشود که در نتيج

ای ھر دو کشور مانور مشترکی را به راه انداختند ، قو٢٠١۶  اکتوبر سال ١٠ سپتمبر و ٢۴سريع تر است، چنانچه بين 

 .رفت  جزء موھومات به شمار می٨٠ و ٧٠که در دھۀ 

تحريم ارسال اسلحه از . سردی در روابط امريکا و پاکستان، عامل عمدۀ بازنگری در سياست خارجی پاکستان است

جوی يک  و ه است که اسالم آباد در جستجانب امريکا و فشار ھای اقتصادی که بر پاکستان اعمال می شود، سبب شد

روسيه بھترين کانديد برای . قدرت ديگر جھانی باشد که بتواند نيازمندی ھای نظامی و تکنالوژی خود را تکافو نمايد

پاکستان آرزو دارد که روابط اقتصادی اش . عالوۀ چين، يک قدرت ديگر را ھم با خود يکجا سازده پاکستان است که ب

اسالم آباد . ين خصوص موافقت و ھمکاری روسيه حتمی استاای آسيای مرکزی گسترش پيدا نمايد که دربا  کشور ھ

ھمچنان به اسلحۀ پيشرفتۀ روسی چشم دوخته است چنانچه گزارش ھا می رساند،  اسالم آباد به خريداری طيارات 

  .مندی نشان داده استه  عالقSU-35 ) (٣۵جنگی سو 

ين قاره روز به روز ضيق تر  احال کنونی در اروپا در  مضيقه قرار دارد و فضای تنفسش دردانيم که  روسيه در  می

پس پاکستان در جنوب . ھند ديگر آن متحد ستراتيژيک ديروزی مسکو نيست که روسيه بااليش حساب نمايد. شود می
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رسيدن به آب ھای گرم . ددآسيا يک محل مناسب برای توسعۀ مناسبات روسيه در منطقه و ماورای آن محسوب می گر

بحر ھند  که يکی از آرزو ھای  روسيۀ تزاری وشوروی سابق بود که افغانستان ھم قربانی آن شد، اکنون بی تکليف 

بعد از تعميق روابط روسيه با پاکستان، کشتی ھای نظامی و تجارتی روسيه قادر خواھند . برای مسکو ميسر خواھد شد

 ٧قوای بحری نمبر .   در لنگر اندازند و از آنجا به سوی شرق دور در حرکت بيفتندشد که در بنادر کراچی و گوا

امريکا که بعد از جنگ جھانی دوم حاکم  بال منازع اقيانوس آرام و بحيرۀ چين بود، منبعد آسايش سال ھای قبل را 

در جنوب آسيا " بازی بزرگ"مقولۀ . نخواھد داشت، بلکه توسط قوای بحری چين و روسيه به مبارزه دعوت خواھد شد

 .و شرق دور  در حال تکوين است

 اکتوبر ١٠ و٢٠١۶ سپتمبر ٢۴عمق روابط ستراتيژيک روسيه و اسالم آباد با مانور مشترک نظامی ھر دو کشور بين 

الت که اين مانور نظامی در اي دلچسپ اين. تر شد و مسکو و اسالم آباد  را بيشتر با ھم نزديک ساختبيشسال جاری، 

 JF-17) (١٧ين مانور نظامی، انواع سالح ھا به شمول طيارت جنگی جی اف  ادر. خيبر پختونخواه اجراء گرديد

ھمچنان يک کندک پياده نظام  روسی و . روسی مورد استفاده قرار گرفتند) M-35 (٣۵پاکستانی و ھيلوکوپتر ھای ام 

ًدولت ھند طی ياداشتی قبال به مسکو اطالع داده بود که . ين مانور شرکت نموده بودند ا تن عسکر پاکستانی در۵٠٠

ين وقت عدر .  از ھر گونه  مانور نظامی با پاکستان بپرھيزد، اما مسکو در طرح عملياتی خود ثابت قدم مانددروسيه باي

 دباي.  نيستی يا کدام کشور ديگرمسکو به دھلی جديد اطمنيان داد که اين مانور به ھيچ شکلی  متوجه دھلی و

خاطرنشان  ساخت که بعد از تجاوز شوروی به افغانستان، اين بار اول است که قوای نظامی روسيه وارد جنوب آسيا 

داليلی که روسيه را .   جھادی ضد تجاوز شوروی سابق بودیشود، ولی اين بار به دعوت پاکستان که محل گروه ھا می

  :اکستان ساخته است، عبارت اند ازوادار به نزديکی به پ

  .روسيه برای فروش اسلحۀ خود ضرورت به بازار و مشتری دارد که پاکستان يکی از آن مشتريان است .١

 سازد و به عوض نفوذ خود را پخش مروسيه سعی می ورزد که نفوذ امريکا و اتحاديۀ اروپائی را در منطقه ک .٢

 . داده استیل مسکو جاروزنۀ اسالم آباد اين اميد را در د. نمايد

روابط نيک با . برای فرار از تعزيرات اقتصادی و سياسی غرب، روسيه به يک مجرای ديگر نياز دارد .٣

 .ين خصوص کمک خواھد کرداپاکستان مسکو را در

 .روسيه می خواھد به سياست خارجی خود ابعاد تازه ببخشد .۴

 آرام است و می خواھد که از نزديک فعاليت روسيه نگران گسترش مراکز نظامی امريکا در حوزۀ اقيانوس .۵

اگر روسيه قادر به استفاده از بنادر کراچی و گوادر گردد، مسکو . ھای نظامی امريکا را زير نظر داشته باشد

 . در منطقه دست باال خواھد داشت

  :داليلی که پاکستان را به روسيه نزديک ساخته است، عبارت اند از

  . ازين متکی به غرب نباشدپاکستان آرزو دارد که بيش .١

بنابران، اسالم آباد در . داند اسالم آباد اعتماد خود را بر واشنگتن از دست داده  و دوستی امريکا را موسمی می .٢

 . صدد يافتن دوستان جديد است

 گرايش ھند به سوی امريکا باعث شده است که پاکستان ھم به روسيه نزيک شود تا به عقيدۀ اسالم آباد  توازن .٣

 . ستراتيژيک در منطقه برقرار گردد

بحران انرژی در پاکستان، اسالم آباد را وادارساخته است که از کشور ھای آسيای مرکزی کمک بخواھد که  .۴

 . بدون ھمکاری روسيه نا ممکن است
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. ًکه قوای خارجی افغانستان را کال ترک بگويند ًاسالم آباد به ھمکاری روسيه نياز دارد، خصوصا زمانی .۵

تی دارند که حفظ آن منافع مستلزم ھمکاری اوسيه و پاکستان در افغانستان منافع سياسی، اقتصادی  و استخبارر

 . اين دو کشور است

که اين کشور ھا را به ھم وصل می کند، مستلزم ) تاپی(پروژۀ پايپالين گاز ترکمنستان، افعانستان، و ھند  .۶

 .ھمکاری روسيه خواھد بود

پاکستان مخلوق غرب است که چندين دھه .  که جدائی کامل پاکستان را از امريکا اعالم بداريمھنوز خليلی زود است

اسلحه و دوکتورين نظامی پاکستان ھنوز . متحد نظامی و ستراتيژيک امريکا و برتانيه  بوده که تا اکنون ھم ادامه دارد

 ھا دالر در خود تغييرات کيفيتی ميلياردا صرف ھم امريکائی است و سال ھا  طول می کشد که اردوی پاکستان بتواند ب

 و به يک بارگی در دامن روسيۀ برگردانندشود که مقامات پاکستان به اين زودی از امريکا رو  تصور نمی. وارد نمايد

  .تواند جدی تلقی شود، اما نبايد آن را ختم يک دور کامل تاريخ دانست اين نوع مانور ھا می. ناتوان بيفتند

اگر فرض شود که .  واقعی درين بازی بزرگ، افغانستان خواھد بود که کمترين پشتوانۀ سياسی و نظامی نداردبازندۀ

تواند برای امريکا انجام دھد؟ يک کشوری که نتواند مردم  افغانستان متحد نظامی امريکا خواھد شد، اين کشور چه می

نمايد، چه ارزش ستراتيژيک در اتحاد با ساير کشور ھا ه خانه و نان تھيرا خود را سير نمايد و برای نفوس خويش 

صرف نظر از به يغما بردن منابع طبيعی افغانستان . صد ھمان کشور باشددرکه در خدمت صد  خواھد داشت، مگر اين

و استفاده از خاک کشور برای مقاصد نظامی در منطقه، افغانستان مستعمره ھرگز توانائی اين را نخواھد داشت که 

که موقعيت  جغرافيائی پاکستان اين فرصت را برای روسيه ميسر خواھد ساخت  در حالی. يکا را کمک نظامی نمايدامر

  .  بگذارد و با چين يکجا امريکا را به مبارزه بطلبد" قدم"که در آب ھای گرم بحر ھند 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


