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 22/09/2015                      غوث جانباز

 مکثی بر مناسبات روسیه با پاکستان

 ترتیب و تتبع: غوث جانباز

ردیده ر  هنوز رسماً تأئید نگاین سف) رود که رئیس جمهور فدراسیون روسیه والدیمیر پوتین در آغاز اکتوبر سالروانمی انتظار 
دلچسپ است که در تفاوت با رسانه  برای اشتراک در مالقات " چهارجانبه " در مورد افغانستان به پاکستان سفر نماید. (است

روزنامه های مشهور پاکستانی در مورد اولین سفر آقای پوتین به پاکستان در تأریخ مناسبات این دو کشور با  های روسی،
 نمایند. قرار معلومات آجندای احتمالی سفرمی نرا از جوانب گوناگون ارزیابی نویسند... و عواقب آمی  زایدالوصفی تفصیل

 عنقریب پوتین به اسالم آباد قرار ذیل خواهد بود:  (الی؟احتم)
 ممنون حسینمالقات با رئیس جمهور پاکستان،  -
 اشتراک در اجالس  چهار جانبه و تبادل نظر پیرامون اوضاع در افغانستان -
 مالقات با روسای جمهور افغانستان و تاجکستان  -

ناظرین روسی به این باور اند که نکتۀ عطف تمام مالقاتهای پوتین را در اسالم عمدتاً چگونگی انکشاف اوضاع در افغانستان 
 تشکیل خواهد داد. 

دار است. پاکستان با هند، تردیدی نیست که کشور پاکستان از اهمیت مهمی جیوستراتیژیک در نقشۀ سیاسی جهان برخور
و اقیانوسیه،  حوزۀ آسیای جنوبیکشور را به نوعی با دول وقعیت مذکور این. ممی باشدافغانستان، ایران و چین همسرحد 

 پیوند داده است.  مرکزی و دولت های شرق نزدیک و حتی آسیای صغیرکشورهای آسیای 
حد مؤفقیت آمیز از آب بدر خواهد آمد گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد. اما اینکه دورنمای مناسبات روسیه و پاکستان تا چه 

 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد:  ز مسائل  اندرین بابالزم است برخی ا
نگرد و ی مکند. این در حالیست که فدراسیون روسیه تا اکنون به طالبان به دیدۀ دیگری می پاکستان از گروه طالبان حمایت  -

 کند. می انتقاد  به عنوان گروه های افراطی یاد کرده از آنز کارکردهای این گروه در قلمرو افغانستان  و منطقه رسماً ا
، روسیه مجبور است در صورت توسعۀ هر چه بیشتر روابط می باشدپاکستان یکی از متحدین نزدیک جمهوری خلق چین  -

 ر این کشور مد نظر بگیرد. اقتصادی با پاکستان منافع اقتصادی و سیاسی چین را د
. در عین حال اتحاد شوروی سابق می باشدقاره ای آسیا، هند دچار منازعۀ سرحدی  در پاکستان با یکی از اقتصادهای بزرگ -

چندان عالقمند نیست به آن صدمه ظاهراً  و روسیۀ کنونی بطور عنعنوی روابط نهایت عمیق در تمام عرصه ها با هند دارد و 
" را دارند، در حالیکه پاکستان فاقد آن است. هند یکجا با روسیه عضویت کلوب "بریکس قابل تذکر است که چین وبرسد. 

 سازد.می وضعیت مذکور مانورهای سیاسی را برای روسیه  در این حوزه مشکل 
  

  های پرسشموجودیت مناسبات تنگاتنگ برخی از سیاسیون و رجال طراز اول پاکستان  با مقامات امریکائی
 گردد. ی مانگیزد و غالباً مانع نزدیکی بیش از حد مسکو با اسالم آباد می را در میان سیاستمداران ُپر نفوذ روسیه بر

  دهد. ی مایاالت متحدۀ امریکا همه ساله مبلغ هنگفتی را برای تقویۀ اقتصادی پاکستان به آن کشور تخصیص
 ( را برای پاکستان متوقف ساخته استردی خویش )امسال برای اولین بار واشنگتن کمک یک میلیا

  می باشددر شرایط کنونی مسیر اساسی ترانزیت قوای ناتو به افغانستان قلمرو پاکستان . 

 " ه و تشویق غیر مستقیم چین ب برخی از حلقات در واشنگتن با بکارگیری ستراتیژی " راه جدید ابریشم
 کند. می در حقیقت  هدف راه یافتن پاکستان را به آسیای میانه دنبال  اشتراک فعال در آن،

 

عالی را تواند نقش فمی در عین حال عده ای از حلقات نزدیک به مقامات بلند پایۀ فدراسیون روسیه به این باور اند که پاکستان 
ازمان تواند به یک سمی اتحادیۀ " مذکور در آینده  آسیا " بازی کند. به عقیدۀ سترایژیست های روسیه "-در ایجاد " اتحادیۀ اروپا

عظیم جیو ستراتیژیک در دو قارۀ آسیا و اروپا مبدل گردد، مشروط به آنکه توازن قواء میان کشورها در آن در نظر گرفته 
 شود. 
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اتحادیۀ برنامۀ تأسیس "ان استنباط نمود، تومی تا جائیکه از تحرکات فدراسیون روسیه در عرصۀ بین المللی در شرایط کنونی 
شود. رئیس جمهور فدراسیون روسیه می آسیا " یکی از اولویت های پالیسی های خارجی فدراسیون روسیه محسوب  -اروپا

به آن اشاره داشته و همواره به  و بارها در بیانات و اظهارات خود والدیمیر پوتین شخصاً یکی از طرفداران این نظریه بوده 
 ید. نمامی آن تأکید 

 

آسیا " پس از فدراسیون روسیه کشورهای  -در جمهوری های اتحاد شوروی سابق، حمایتگران اساسی ایجاد " اتحادیۀ اروپا
توانند  میتحادیه " اباشند. خارج از حوزۀ کشورهای مستقل و مشترک المنافع عالقمندان احتمالی این "می بیالروس و قزاقستان 

ای ند تعویضی برتوامی  اسالم آباد" –مسکو انحنای " رکیه، هند و پاکستان باشند. در عین حالدولت های مانند چین، ایران، ت
شود، هرگاه دهلی جدید بخواهد بیش از حد به واشنگتن نزدیک گردد، و تقابل این دو  دهلی جدید" –مسکو انحنای احتمالی "

 د در کوتاه مدت باالی مناسبات موجود تأثیر گذار باشد.توانمی تعامل مذکور  برابر چین هر چه بیشتر اوج بگیرد،کشور در 
 

به  (الین انتقال گاز از ترکمنستان )از طریق افغانستان در عرصۀ همکاری های اقتصادی میان روسیه و پاکستان از ایجاد پایپ
 کیلومتر تخمین گردیده است. 1۷3۵توان نامبرد. طول مجموعی پایپ الین پروژۀ " تاپی " می پاکستان و متعاقباً به هند 

 

ه ک برخی از حلقات نزدیک به  کمپنی  دولتی " گازپروم " گاه و بیگاه در رسانه ها چنین وانمود می سازند که پروژۀ " تاپی "
" یر عوض آن ایجاد پروژۀ "ایپرساند و باید دمی  ک بوده و گویا به منافع روسیه آسیبکنند، خطرنامی از آن امریکائیها حمایت 

در صد اسهام این  ۷۵" ). افزون بر آن کارخانۀ ذوب آهن "ماگنیتاگورسک( روی دست گرفته شودهند –پاکستان  -ایران)
را ساالنه از یک  Pakistan Steel Millsتولید کارخانۀ  که ( ظرفیت آنرا داردنۀ عظیم متعلق به دولت روسیه استکارخا

تواند زمینۀ فعالیت های کارخانه ها و متخصصین مربوطه می میلیون ُتن به سه میلیون ُتن افزایش دهد. پاکستان به نوبۀ خویش 
 " مساعد سازد. بلوچستان و حوزۀ معدن ذغال سنگ "تارمنابع طبیعی آنکشور مخصوصاً در  سرشار از را در مناطق

 

بخشد، ی مبلکه در سطح بین المللی ارتقاء  ، این قبیل نه تنها اتوریتۀ فدراسیون روسیه را در منطقه عملی نمودن پروژه های از
ه علی در عین حال قادر است نفوذ سیاسی و اقتصادی امریکا را در منطقه کاهش دهد. در اوضاع و احوال کنونی که اعتراضات

تواند از وضعیت بوجود آمده حداکثر منفعت می گیر شده اند، روسیه در منطقه و مخصوصاً در خود پاکستان تقریباً فرا امریکا
 را به نفع خویش کمائی نماید. 

 

ی نظامی، در صورت تعمیل همکاری های روسیه و پاکستان،  فدراسیون روسیه قادر خواهد بود فعالیت ژاز نقطۀ نظر ستراتی
لمرو افغانستان تحت کنترول خویش درآورد. روسیه همین اکنون های لوژیستیکی را برای پایگاه های نظامی امریکا، مستقر در ق

را در امتداد سرحدات افغانستان با ازبکستان و  North Distribution Networkعمالً انتقاالت شبکۀ به اصطالح شمالی 
اینصورت تمام تاجکستان تحت نظارت خود دارد. هرگاه مسیرهای جنوبی از کراچی به چمن و تورخم بدان افزود گردد، در 

 انتقاالت از نظر تخنیکی در همکاری تنگاتنگ میان پاکستان و فدراسیون روسیه هماهنگ خواهد شد. 
رت شود.  روسیه در اینصومی ایاالت متحدۀ امریکا پییش بینی بزار بزرگی تأثیر گذاری  باالی تطبیق سناریوی متذکره ا

یابد، و از ی دور کرده و از طریق بحیرۀ عرب به اقیانوس هند راه م بالفاصله ریسمان خفقان آور شرق نزدیک را از گردن
 آنجا به بنادر " گوادر " و " کراچی " و متعاقباً به تنگۀ هرمز خواهد رسید. 

 

دستگاه  JF-1۷و انجن های پیشرفتۀ نوع  1۷ –، می 3۵ –پاکستان سخت عالقمند است تا از روسیه هیلیکوپترهای نوع می 
 های عصری دافع هوا و دستگاه های پیشرفتۀ دفع حمله های راکتی و کشتی های تحت البحری را بدست بیاورد. 

دهد تا مقامات روسیه را هر چه بیشتر معتقد و عالقمند به همکاری های می البیون پاکستان در فدراسیون روسیه تالش بخرچ 
رود که عنقریب قرار داد می یکی و نظامی ساخته آنرا توسعه دهند. انتظار همه جانبه با پاکستان مخصوصاً در عرصۀ تخن

به پاکستان  و صدها دستگاه پرتاب راکت برای قوای پیادۀ اردوی پاکستان از  1۷ –( فروند هیلیکوپتر نوع می 12صدور الی )
 به امضاء برسد.   RPO- A – Shmelنوع 

 

بال طیارۀ شکاری نوع  ۴0را برای  AL- 31FNجن های " توربو ریاکتیف " نوع پاکستان همچنان آرزو دارد تا از روسیه ان
J-10   یاFc-20  ارند نها امیدوجا خاتمه نیافته، آ که در چین فرمایش داده شده اند خریداری نماید. توقعات پاکستانی ها در همین

ساخت  GF-1۷را برای طیاره های شکاری  RD-93" دستگاه های ترمیم انجن های روسی نوع تا روسیه در شهر "کمرا
 . جابجا بسازد مشترک چین و پاکستان را 

را که  IL- ۷8MP" نوع  ۀو سرانجام پاکستان تقاضا دارد تا روسیه مرکز ارایۀ خدمات تخنیکی را برای طیاره های " تیل دهند
 چندی قبل در اوکرائین خریداری نموده است تأسیس نماید. 

 

روزنامۀ " ویدومستی " چاپ روسیه مینویسد که چندی قبل جلسۀ کمیسیون بین الحکومتین روسیه و پاکستان در اسالم آباد دائر 
راز اب گردیده بود. حین مذاکرات میان مقامات دو کشور، نظامیان پاکستانی از همتاهای روسی خویش تقاضا های معینی خود را 
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ترهای ل " و هیلیکوپنجن های هوائی، راکت های " شمیاکردند تا به آنها اجازۀ فروش می ها تأکید . به گونۀ مثال پاکستانی داشتند
 داده شود.  1۷ –می 

 

ی مخان را به شرح ذیل نقل قول  حمیدرسانه های مرکزی روسیه  سخنان یکی از تحلیلگران مسایل نظامی پاکستان فاروق 
 نمایند: 

هر دو پکت ها معاونین کوچک روی همچو " سیاتو " و" سینتو " )های ضد اتحاد شو" تاریخچۀ عضویت پاکستان در پکت 
که  U-2(، سرنگونی طیارۀ اکتشافی امریکائی دانندمی بخود فال نیک ن  را در گذشته برای رفتندمی پیمان نظامی ناتو بشمار 

کرده بود ، حمایت اتحاد شوروی از اردوی  از پایگاه نظامی هوائی پاکستان به قلمرو روسیه پرواز 19۶0به تاریخ اول می 
و ناکامی قوای نظامی شوروی در افغانستان که پاکستان و امریکا به حیث  19۷1هند حین هجوم  به پاکستان شرقی در سال 

از ردر پاپوشهای سیاسیون ط ۀتا هنوز مانند ریگی ناراحت کنند همۀ این حقایق متحدین مجاهدین در افغانستان عمل کردند... 
 سؤالی تحلیلگرانۀ خان حمید فاروق  شود. در این میانمی ناسبات جانبین ماول  دو کشور باقی مانده و مانع عادی شدن کامل 

عدم اعتماد را از باالی شانه های خویش دور ساخته و  گران سازد: " آیا روسیه و پاکستان آماده استند تا بارمی مطرح  را
جهان امروزی که در حال تحول ستراتیژیک و بنیادی قرار دهد: "می بزدایند؟ " و خود جواب  " رادوران "جنگ سرد تضادهای

( ی ها ی نزدیک میان این دو کشور )روسیه و پاکستانکند، دورنمای همکارمی دارد و منافع کشورها به سرعت جا بدل 
 "  رسد.می جه بعید از امکان به نظر نبهیچو

 

وس و کافی نظر به کثرت نفطبیعی  ر نفوس دنیا که هر روز مشکالت اقتصادی و عدم منابعپاکستان منحیث ششمین کشور پُ 
کشور قدرتمند و سرشار  کهمساحت کم دامنگیر آن می باشد در تالش است به نحوی از انحا حمایت دولت فدراسیون روسیه را 

بخود جلب نماید که در این کار پاکستان از مهارت خاص برخوردار  می باشداز منابع اقتصادی، نظامی و باالخصوص انرژی 
 است. 

 

بدینترتیب صرف نظر از تمایالت برخی از سیاسیون پاکستانی، تشدید مناسبات پاکستان با ایاالت متحدۀ امریکا و سایر عوامل، 
ه های مختلف و حتی ایجاد مناسبات بازسازی روابط روسیه و پاکستان، زدون عنصر عدم اعتماد، احیای همکاری ها در عرص

رسد. فدراسیون روسیه منحیث بزرگترین کشوریکه منابع انرژی وافر در اختیار دارد می ستراتیژیک کامالً امکان پذیر به نظر 
 میخواهد بازارهای وسیع برای عرضۀ آن در کشورهای آسیائی پیدا کند که اینکار در صورت جلب و همکاری پاکستان می 

به سهولت انجام پذیرد. روسیه که خود از گروه های افراطی منطقه و فرا منطقه ئی متأثر و در تشویش است به اصل منبع تواند 
خواهد که روابط را به منظور ارتقای منافع می النه های تروریزم که در خاک پاکستان مستقر است اخیراً متوجه گردیده و 

 ورد که سیاست دوست و دشمن دایمی ندارد. آ سیه همان مقولۀ معروف را به یاد میمشترک تأمین نماید. این حرک فدراسیون رو
 

ا در نظر داشت آنچه در باال به تواند به آن تحولی تازۀ ببخشد. بمی منافع و زمان همه چیز را دگرگون ساخته و چرخ روزگار 
نزدیکی بیش از حد پاکستان با امریکا و کشورهای غربی چه در زمان " جنگ سرد " و چه هم بعد از فروپاشی  آن اشاره شد،

اتحاد شوروی سابق، فدراسیون روسیه را وامیدارد تا در مناسبات خویش با پاکستان محتاطانه عمل کند. طی سالهای قبل 
توان از طریق افغانستان دنبال و حل کرد، اما می لیه تروریزم را فدراسیون روسیه به آن نظر بود که گویا قضایای مبارزه ع

 اکستان است توجهتشدد و پراگندگی های جاری در کشور ما، فدراسیون روسیه را اخیراً به آن واداشت تا به اصل منبع که پ
 . الزم مبذول دارد

 
 پایان
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