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پاکستان به کجا می رود؟
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باالخره حرکاتی که از  20سال بدین سو آغـاز یافـتـنـد ،به سـوی گشایش هـای نـو اشاره می دهند؛
 20سال پیش «آوردن یک تحول مثبت از مراکش تا دامنه های هندوکش» و «یک شرقمیانهٔ نو» در مد نظر قرار
داده شد؛ لیبیا و عراق و سوریه و افغانستان در دام بال لغزیدند؛ «بهار عربی» منحرف ساخته شد؛ و گروه های
بنیادگرای نو ،وارد میدان ساخته شدند تا جاد ٔه تأریخ را برای این گشایش نو هموار بسازند؛
تحوالت  20سال اخیر جای های خالی ایجاد کردند؛ و در این جای های خالی نیروهای نو وارد صحنه شدند؛ مهم
ترین جای خالی در آسیای میانه واقع شد؛ و در این جای خالی چین جابجا شد؛ چین به دنبال تحکیم موقعیت خود در
آسیای میانه ،پروژ ٔه «راه ابریشم» را روی دست گرفت؛ فشار دایمی ژیوستراتیژیک که باید ایران را تسلیم می
ساخت» به نتائج برعکس انجامید؛ تشدید فشارها برایران باالخره به پیمان ستراتیژیک در میان ایران و چین انجامید؛
در انکشافات اخیر ،این یک «رخداد کلیدی» است؛
پمپیو به درستی گفت که حضور مستقیم چین در ایران باعث می شود که موازنه در شرقمیانه به نفع چین عوض
شود؛ و گفت امریکا نمی تواند حضور مستقیم چین در شرقمیانه را تحمل کند؛ با این همه امریکا برعلیه ایران در
شورای امنیت تنها ماند؛ کشورهای اروپایی ،به شمول انگلستان ،اقدام امریکا برای فشار بیشتر بر ایران را مسترد
کردند؛ خانم "میرکل" دعوت پریزیدنت ترامپ برای تدویر اجالس G7را مسترد کرد؛ امریکا این موضع را روشنتر
ساخت شد که می خواهد از ناتو خارج شود؛ روابط اروپا ،و آلمان ،با روسیه هنوز هم به دلیل مشکل اوکرایین پیچیده
باقی ماند؛ و مشکل بیالروس نشان داد که فاصله ها هنوز بسیار زیاد هستند؛
این انکشافات همچنان به یک ظهور نو ترکیه در لیوانته انجامید؛ ترکیه با سرسختی از مواضع خود در لیوانته دفاع
کرد؛ و در این زمینه از مواجه شدن با روسیه ،و با اروپا ،و با اسراییل هم نه هراسید؛ ترکیه در لیبیا در مقابل یک
الیانس بسیار نامتجانس از سعودی و مصر و اسراییل و روسیه ایستاد؛ اکتشافات گازی اخیر در سواحل ترکی بحیرهٔ
سیاه ،کمک میکند که ترکیه به سوی استقالل انرژیتیک حرکت کند؛ استقالل انرژیتیک هم در برابر روسیه ،و هم در
برابر ایران؛ ترکیه یگانه کشور آسیایی  -اروپایی ،و عضو ناتو ،است که در سالیان اخیر رشد مداوم باالتر از ۵٪
داشته است؛ نه کشورهای اروپایی ،و نه حتی امریکا ،در سالیان اخیر این رقم رشد را پوره نه کردند؛ حضور چین
در ایران ،روابط قبلی چین با پاکستان را در یک سطح نو باال می کشد؛ و چین حتی یک گام جلو گذاشته و افغانستان
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را هم شامل برنامه های خود برای اقدامات در منطقه ساخته و نظر داده است که افغانستان ،پاکستان ،و بهوتان یک
مجمع مشترک بسازند؛ این سه کشور با چین مرزهای مشترک دارند؛
پاکستان که ده سال پیش ناگزیر شد پروژ ٔه «پایپلین صلح» ایران را ترک کند؛ و به تاپی بپیوندد؛ اینک دیگر خود را
در عین مجبوریت های ده سال پیش نمی بیند؛ پاکستان در رقابت هایی در میان عربستان و ایران ،از ایران دفاع نه
کرد؛ اما در کنار سعودی هم نایستاد؛ تحکیم روابط پاکستان با ترکیه در انکشافات متعدد طی دو سه سال گذشته به
تکرار خود را نشان داد؛ به نظر می رسد ،ولو با تنبلی بسیار ،مثلث ترکیه – ایران  -پاکستان در حال تحکیم است؛
این مثلث که بدون تردید باالی وضع ژیوستراتیژیک در شرقمیانه تأثـیـر عمیقی بجا می گذارد؛ پاکستان را ،حد اقل،
از سعودی دور می سازد؛ تیرگی در روابط سعودی با پاکستان را باید درهمین چارچوب ارزیابی کرد؛ ازدست دادن
پاکستان برای امریکا ،و هم برای سعودی ،یک فاجعهٔ منطقوی است؛
امریکا آماده خواهد شد همه چیز ،به شمول افغانستان را به پاکستان پیشکش کند؛ سعودی دسترسی های بسیار عمیقی
در پاکستان دارد؛ سه سال پیش کوشش سعودی برای دسترسی به اسرار زرادخان ٔه اتومی پاکستان خنثی ساخته شد؛ و
شاید عمیق ترین پارگی در مناسبات پاکستان سعودی را باعث شد؛ سعودی اینک با کودتای نظامی علیه عمران خان
تهدید کرده است؛ وضع داخلی پاکستان به شدت نا آرام شده می رود؛ اما به رغم همهٔ این فشارها ،پاکستان به تدریج
در چارچوب برنامهٔ راه ابریشم جای می گیرد؛ سعودی ،به سهم خود ،روشن ساخته است که نه تنها در شرق میانه
تنها نیست ،بل اتحادیهٔ جدیدی را هم شکل داده است که به انداز ٔه کافی قوی هم هست؛

اما در این میان سه مسأله را نمی توان نادیده گرفت:
اول این که اتحادیه به دور سعودی ،بسیار نامتجانس است؛ و از ظرفیت اقدام خود امتحان بدهد؛ اگر که انفجار بندر
لبنان نشان داد که این اتحادیه برای کدام گونه پالن ها آمادگی دارد؛ مطبوعات نوشتند که در انفجار بندر بیروت یک
سالح مرموز و نو به کار گرفته شده بود؛
دوم این که در پشت هم ٔه این حرکات ،موضوع پیش آمدن توقف ناپذیر چین ،نهفته است؛ و بنا بران حرکات سعودی
در شرقمیانه فقط یک بخشی از یک ژیوستراتیژی گلوبال است ،که متوجه چین است؛ بهر حال همه طرف ها آگاه
هستند که شانس های غلبه باالی چین ،از طریق این ستراتیژی ،کم ،و شاید مساوی به صفر است؛ آلمان ،پس از مدتی
تأمل ،باالخره موضع خود را صریحا ً اعالم کرد و گفت چین ،در مقایسه با امریکا ،یک پارتنر قابل اعتماد است؛
سوم این که درمتن مقابله های جاری در میان ترکیه و یونان ،آخرین اتحادی ٔه بزرگ نظامی موجود در جهان به مقابله
های درونی کشانیده شده است؛ مقابله هایی که همه انتظار داشتند؛ و انتظار دارند که صورت عملی پیدا نه کند؛
احتمال حضور مستقیم چین در ایران ،یک زلزلهٔ ستراتیژیک است؛ که پیامد های آن را به مشکل بتوان برآورد کرد؛
تردیدی نیست که عجلهٔ غیرعادی برای عملی ساختن موافقت قطر ،با این انکشافات هم مرتبط است؛ که خصلت
ژیوستراتیژیک دارند؛ تا جایی که به انتخابات دم دست امریکا ربط می یابد ،این عجله از این نظر صورت نمی گیرد
که شانس های پیروزی در انتخابات افزایش بیابد؛ بل ازاین نظر صورت می گیرد که هرگاه انتخابات باخته شود،
دستاورد های چند هزار ملیاردی موافقت قطر قبالً نهایی شده باشد؛ و برای چند نفر ضمانت شده باشد؛
پریزیدنت ترامپ با وضاحت گفت که طالبان یک لشکر مزدور هستند؛ امریکا طالبان را خریداری کرده است؛ و
اینک طالبان برای امریکا می جنگند!
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طالبان به شاخی برداشته شدند ،تا پس از20سال ،به شوخی دوباره در قدرت ښخ شوند!

مینویسند که هوریت ها در 3000سال پیش از میالد از طریق خلیج فارس به سواحل مصر در بحیر ٔه احمر رسیدند
هوریت ها توانسته بودند کشتی های کوچکی بسازند که قطعه قطعه می شدند؛ لشکر هوریتی وقتی که بر سواحل
مصر پیاده شدند ،کشتی های خود را قطعه قطعه کردند؛ و به دوش گرفتند؛ و در سواحل دریای نیل دو باره کشتی
های خود را بهم بستند و به امتداد نیل تا مراکز مصر رسیدند؛ و ساللهٔ فراعنهٔ مصر را بنیاد گذاشتند؛
نارمر نخستین فرعون مصر ،که مصر سفلی و مصرعلیا را متحد ساخت ،یک هوریت بود؛ وایخناتون رسما ً خود
را هیسکوس می نامید؛
کشتی های قدیم با ریسمان ها بهم بسته می شدند؛ نمونه های این ریسمان ها ازچند هزار سال پیش از میالد تثبیت
شده اند؛
و این ریسمان های قدیم را رنگ نه زده اند؛
کشتی های امروز از آهن هستند؛
و کشتی های آهنی را زنگ می زند؛
چون راه های خشکی ،راه های بحری را تعطیل می کنند؛ اروپا و آسیا دست به دست هم درواز ٔه آینده را می
گشایند؛ و افغانستان ،قلب آسیا است!
ندای دنیای آینده زنگ می زند!
بلی ،یک آینده حقیقت دارد!
آینده می آید؛ و برغم هر چی که نماینده می نماید ،می آید!
دنیای آینده در چی چیزی با گذشته شبیه نه خواهد بود؟
دنیای آینده بتواند تار و پود تجاوز و غارت را نابود کند!
شبح در شب بماند!
آیا زمان چنین سنجیده است؟
اما انسان همیشه ،و صرفاً ،آسان دیده است!

برای مطالب بیشتر این نویسنده لطفا ً اینجا را کلیک کنید
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