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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ نومبر ٢٠

 ارتباطات نظامی روسيه و پاکستان بدون آسيب به ھندۀ توسع
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انتظار می رود که وی از چين به آنجا برود ، وی در حال . در اسالم آباد منتظر سرگی شايگو وزير دفاع روسيه ھستند

  .ددر دستور کار مذاکرات مسائل مربوط به ارسال تسليحات روسی به پاکستان قرار دار. حاضر در چين است

آنھا از طرف ۀ مذاکرات دربار.  است٣۵-  حمل و نقلی می– ھلی کوپتر جنگی ٢٠اول در خصوص ۀ سخن در وھل

مريکا عمده ترين ارسال کنندگان تسليحات به اچين و .  ھا از تابستان ادامه دارندمذاکرهاين .  آغاز شده استپاکستان

عالوه بر . دآباد سعی دارد به خريد ھای خود تنوع ببخشاکنون به نظر می رسد که اسالم . پاکستان محسوب می شوند

 –رئيس مرکز تحقيقات اجتماعی . ھمکاری را ديکته می کندۀ  دو طرف به توسعۀ ھم عالق مسائل ژئوپليتيک،اين

  :سياسی والديمير يوسيف معتقد است 

اين موضوع است که ۀ قع برپايدر وا.  نظامی توسعه خواھد يافتۀ پاکستان در زمين- بديھی است که ھمکاری روسيه 

در اين صورت برای روسيه ھمکاری با . مريکا و شرکايش بخش مھمی از ارتش خود را از افغانستان خارج می کنندا

افغانستان و عدم اجازه به آنھا برای بی ثبات کردن اوضاع در ۀ اسالم آباد برای متوقف کردن افراطی ھا در محدود

ھند اين موضوع را درک می کند اما ھمه چيز با نوع تسليحات و تعداد آنھا مشخص می . آسيای مرکزی بسيار مھم است
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 نظر روسيه برای ارسال اسلحه به پاکستان يک طرفه تصميم نمی گيرد بلکه با ھند موافقت خواھد ۀو از اين نقط. گردد

  .کرد

.  و برخی ديگر از کشورھا قرار دارند در تسليحات روسيه ، آذربايجان ، برزيل ، اندونزی٣۵- ھلی کوپتر ھای می 

پاول . مريکا رقابت دارندای که روسيه و ئداد معمولی دربازار اسلحه است جاوجود آنھا در پاکستان درواقع رخ

  :مريکا و کانادا به اين موضوع توجه نشان می دھد ۀ ازولوتاريف ، معاون رياست دانشکد

ی ھا ئمريکاادر اينجا . انی به خاطر بدتر شدن اوضاع در منطقه نمی بينمدر واقع من در اينجا پايه و اساسی برای نگر

در عين حال در بازار ھند ھم . تسليحات مشغول بوده و متخصصين را در پاکستان آماده می سازندۀ به تجارت و عرض

 از جانب طرف  عملیبنابراين روش کامالً .  و ھمه چيز نرمال است و ھيچ گونه ھيجانی وجود ندارد کار می کنند

ھر گونه امکان و فرصت برای فروش اسلحه به استثنای مواردی که ارسال آن به درگيری ھای نظامی . روسی است

  .فتدد تا تجارت اتفاق بي بايد استفاده شو،است

قی  به پاکستان را يک توھين تل٣۵-برخی از کارشناسان معتقدند که ھند ارسال ھای احتمالی ھلی کوپترھای روسيه می 

به طور . ھواپيما ھا و ھلی کوپتر ھای روسی به طور غير منتظره ای مناقصات را در ھند از دست داده اند. می کند

ايگور .  روسی ترجيح می دھند٢۶- را به می " چينوک"  حمل و نقلی –مثال ھندی ھا، ھواپيمای سنگين جنگی 

  :له مخالف است أسليز تجارت جھانی اسلحه با اين مکاراتچنکو ، رئيس مرکز آنا

بنابراين ما ھيچ گاه . ھند سياست تنوع در خريد اسلحه را در پيش گرفته است.  نامرتبطی ھستندنه ، اينھا مسائل کامالً 

 ۵٠. نبايد فراموش کرد که ما پروژه ھای عظيمی را با ھند داريم. ھيچ چيزی را با اطمينان کامل به آنھا نفروختيم

 ای شکست می خوريم چرا اگر در مناقصه. ديگريم ھا از روسيه می خرند و ما شريک يکدرصد از کل تسليحات را آن

 نسل پنجم ۀ جنگند٢۵٠عقد قرار داد برای کار و توليد مشترک . ی که برنده شده ايم فراموش می کنيمئمناقصه ھا

ھندی در کشور خود  که ھند براساس گواھی T-90 C تانک ٣٠٠ و بيش از ٣٧- سو ۀ  جنگند١۴٠. صورت گرفته است

ی ئزير درياۀ  ھندی ، قرارداد برای اجار٢٩-قراردادھای عمده ای برای مدرن کردن ميگ . توليد می کند، وجود دارد

. بديھی است که پاکستان پتانسيل کمتری نسبت به ھند دارد. می و برای ساخت ناو ھواپيما بر وجود داردوھای ات

  . باالنس نظامی نيروھا در منطقه را تغيير نمی دھدبنابراين ارسال ھای روسی به پاکستان

. در اين ارتباط کارشناس والديمير يوسيف تصور می کند که برخی از انواع تسلحات نمی توانند به پاکستان ارسال شوند

سخن در خصوص ارسال سيستم ھای .  استامی چند منظوره به پاکستان مستثنوی ھای اتئزيردرياۀ احتمال اجار

ند ارسال کرده و يا خواھد رادارھای دوربرد و ھمچنين برخی از تسليحاتی که روسيه در صورت لزوم تنھا به ھ

  .، نيستفرستاد

  

  :افزوده

 ھم از توبره می«اين گزارش که در واقع نمايانگر توانائی ھای دولتمداران پاکستانی در تحقق ضرب المثل معروف 

  .می باشد، از چند جھت می تواند قابل غور باشد» خورد و ھم از آخور

 سبات نظامی بين آنھا، می تواند به ساله در منا۶٠ نفس خبر يعنی نزديکی روسيه و پاکستان و ذوب شدن يخھای -١

بدان معنا که . باشد» پيمانشانگھای«مثابۀ پيش درآمد نزديکی ھرچه بيشتر ھند و پاکستان و در نھايت راھيابی آنھا به 

د ن و چين جھت اثبات حسن نيت ھنديھا و متحد سنتی آنھا روسيه در تعامالت سياسی منطقه، می خواھدولت پاکستان

روسھا به ھمان نظری به آنھا » پيمان شانگھای« به پاکستان پيوستند که در صورت نن وسيله خود را مطمئن سازديب

  .مايدخواھند نگريست، که به ھند نگاه می ن
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 نظامی  -يه و پوتين باشد، در جھت راه يابی سياسیسيگری از جانب روگام بلند دمی تواند  جھت ديگر اين نزديکی، -٢

  . به يکی از مھمترين شرکای امپرياليزم غرب در کل، يعنی قدرت اتومی پاکستان

 ستراتيژيک، به خصوص ھرگاه اين مسأله نه تنھا از بابت اقتصادی دارای اھميت خاصی می باشد، بلکه از لحاظ

به حد اقل آن برساند، به قسمی که را قادر گردد اختالفات و رقابت ھای نظامی بين ھند و پاکستان » پيمان شانگھای«

  .ن شان از بين برود، می تواند از اھميت بيشتری برخوردار بگردديديگر خطر درگيری و جنگ فی ماب

ايۀ چنين گرايش پاکستان را توجيه نمايد، ترس و تشويشی است که زمامداران  يکی از عوامل ديگری که می تواند پ-٣

پاکستان، از عھد شکنی ھا و بی وفائی ھای گردانندگان کاخ سفيد در مقابل دوستان و متحدان شان تا اينک ديده اند، 

ن کشور ھا به کمک يعنی درست در زمانی که آ. نمونۀ نقد و حاضر آن را می توان در مصر و عراق مشاھده نمود

  را، امتناع ورزيده، عراقبنی اسرائيلی بھانه ھای اجدی امپرياليزم امريکا نياز داشتند، امريکا از اعطای کمک به آنھا ب

و مصر را نيز در عدم بلکه آن را در آستانۀ تجزيه قرار داد پايان داعشی به خاکروبه مبدل نمود رزير سم چانه تنھا 

  .به چيزی بيشتر از آن مبدل می نمودری و کودتای آنھا عليه اخوان، موجوديت جنرالھای مص

 مطابق به ميل و  رااين بی ثباتی ھای سياسی امپرياليزم امريکا در حفظ تعھداتش با دوستان و متحدان و فقط ھمه چيز

باشد، می تواند آن ادارۀ خود گردانندگی کردن، بدون آن که کمترين توجھی به خواست و ارادۀ طرفھای مقابل داشته 

  .ينده ھايش دوستان ديگری نيز تدارک ببيندآعاملی باشد که پاکستان را واداشته تا برای 

مسأله و گسترش آن نمی تواند بر مناسبات پاکستان با ساير ھمسايگانش و تحوالتی که در آن کشور ھا به ھر حالت اين 

  .صورت می گيرد، بی تأثير باقی بماند

ه احتماالً پای روسھا را می تواند به پاکستان باز نمايد، خطر چرخش نظام آخندی ايران به طرف  عامل ديگری ک-۴

، چيزی که ظاھراً محتمل به نظر نمی رسد مگر با در نظرداشت توانمندی ھای نظام آخندی در انجام غرب می باشد

در چنين . آن از امکان بعيد نيستچنين چرخش ھائی و فرصت طلبی آخندی به مثابۀ خط مشی اصلی آن کشور، بروز 

ديگر در   ميالدی قرن گذشته برگشته و با در نظرداشت آن که٧٠  و۶٠ صورتی واضح است که منطقه به سالھای

محاصرۀ روسيه ، »سگرت امريکائی شان را با گوگرد روسی آتش بزنند« بخواھند تاافغانستان نيز آنھائی وجود ندارند 

 بر روی ،در پاکستانرا آمادگی پيشگيرانه، دربھا در نتيجه روسھا می تواند به مثابۀ . داز جانب غرب کامل خواھد ش

  .خود گشوده نگه بدارد

 بادرنظرداشت نفوذ و دست دراز پاکستان در تربيت و سازماندھی تروريستھای به اصطالح اسالمی در داخل -۵

 از چنان امکانی تمام قدرت ھای امپرياليستی را به  آشکار است که برخورداری در سراسر جھان، آنھاپاکستان و گسيل

  .... . استفاده از آن تشويق و ترغيب می نمايد، که روسھا نيز نمی توانند از اين امر مستثنا باشند

  AA-AA ادارۀ پورتال

  

  

  

  


