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 21/06/2017                          عباسی عارف

 امریکا متحدۀ ایاالت خبرداری

 ! پاکستان در چین نظامی پایگاه تاسیس امکان زا

  Times Asia منبع:

 عباسی عارف مترجم:

 مههمه و هیاهو چین، نظامی پایگاه تأسیس غرض پاکستان سازی زمینه امکان مورد در پنتاگون هفتۀ این بررسی

 مدتی از را دفاعی تیجیکاستر تسهیالت پاکستان امر واقعیت در آباد. اسالم تا برانگیخت جدید دهلی در را زیادی

 پاکستان– چین اقتصادی دهلیز دالر بلیون 57 کمک یکلید ی ها همکاری زمرۀ در این ؛ گردانیده فراهم چین برای

(CPEC) است. 

 تسهیالت زا چین اردوی برداری بهره که داشتند اذعان تایمز ایشیا به پاکستان دفاعی ترتیبات حقایق با خبیر منابع

 «بوراق» مسلح های روند   و JF-17 )صاعقه( تندر جنگی های جت با تبادله در سو بدین درازی مدت   از پاکستان

 . است نهفته .AIP آالت با مجهز های البحری تحت و

 

 چین هک است موجود قوی احتمال » که است مدعی یافت، انتشار شنبه سه روز که پنتاگون دفاعی بخش ساالنۀ راپور

 جیکیاتستر مشترک عالئق و دیرینه دوستانۀ روابط آنها با که است هایی کشور در نظامی های پایگاه تأسیس صدد در

 رغی تبصرۀ یک » به آنرا و  نموده رد را امریکا ادعای این شنبه چهار روز به چابکانه چین «دارد. پاکستان چون

 دوستانۀ همکاری» گفت چین خارجۀ وزارت سخنگوی یک زد. تاپه « چین ملی دفاع انکشاف مورد در مسؤوالنه

 .«دهد نمی قرار هدف را سوم جناح پاکستان و چین
 

 وی هک گفت انگلستان تلگراف روزنامۀ به سنگاپور در المللی بین مطالعات مکتب در نظامی امور متخصص یک

 ندرب یک اعمار در ها چینایی »باشد. کرده ایجاد پاکستان در را نظامی پایگاه یک رسما   چین که کرد نخواهد تعجب

 عالوه او «شده مشاهده کراچی بندر در چینایی های البحری تحت نمودند، کمک گوادر در را عمیق آب عیار کامال  

 در ینچ بحری های نیروی توسعۀ روبه حضور برای مالحظه قابل تحکیمات پاکستان پایگاه، نی ای پایگاه »که نمود

 چین خلق بخش رهایی اردوی برای ،است یابی راه شبکۀ عمدۀ بخش خود ذات به که، کرده فراهم هند بحر منطقۀ

(PLA) آن. بحری نیروی و  
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 ل اردوی مرکزی چین راونشر شده معاون کمیسیون ق .آی .اس .ۀ آیـاز طرف ادارۀ ارتباط عام م 2015نومبر سال  13این عکس که در 

Fan Changlong  در مراسم گذاشتنۀ تشریفات با جنرال راحل شریف لوی درستیز اسبق قوای مسلح پاکستان در حال قبول سالم قطع 

 .راولپندی نشان می دهداکلیل گل در یادگار شهدا در 

 

 ینظام و سیاسی های بنیاد ،نشده داده نشان ها راپور این قبال در آباد اسالم طرف از رسمی العمل عکس کدام حال تا

 از نهزمی در تایمز ایشیا  مراجعۀ با هم سیاسی های شخصیت .اند کرده رد نه و تائید نه را امریکا بررسی پاکستان

 آن مربوطۀ های طرح و چین نظامی توسعۀ مخالف ایشان که داشتند اظهار عدۀ آنهم اب ورزیدند. اباء نمودن تبصره

 در که گفتند ذوات این عالوتا   .بینند می  متضاد منطقه امنیت و ثبات صلح، با را مسیر این در تالش نوع هر و بوده

 در ستانپاک اگر بود. ناتو و امریکا برای پاکستان در نظامی های پایگاه ایجاد برابر در سیاسی قوی مخالفت گذشته

  الحظهم قابل های دشواری و گردیده مواجه صعب شرائط با که گردد می بینی پیش چنین شود همکار چین با جهت این

 داشت. خواهد رو پیش را سیاسی

 بحر قۀمنط در چین بحری نیروی توسعۀ روبه حضور برای مالحظه قابل تحکیمات پاکستان پایگاه، نی یا پایگاه »

 و (PLA) چین خلق بخش رهایی اردوی برای است، یابی راه شبکۀ عمدۀ بخش خود ذات به ،که کرده فراهم هند

 .«آن بحری نیروی
 

 شک هند برای «سرک و کمربند» طرح فعال   که حالی در ،باشد هند آزردن)تحریک( برای احتماال   امریکا ارزیابی

 وصا  مخص و پاکستان و چین جیکیسترات بستگی هم » ،است مظنون پاکستان-چین های همکاری مورد در ،بوده آفرین

 روزنامۀ تحلیل اساس بر «گردیده هند هراس و تشویش موجب دفاعی افزون روز امور در مملکت دو تساند

,Vzglyad ظامین حضور توسعۀ حقیقت رد پاکستان در چین نظامی های پایگاه تأسیس طرح »افزاید می که روسی 
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 شتشوی به دربش دم در نظامی تمرینات اجرای از جدید دهلی که گوید می روزنامه «است هندوستان پیشرودودر چین

 .آورد خواهد بار کشور آن بر را تجاوزی بالنتیجه که بوده

 

 از شکرت شده تنگاتنگ بیشتر مناسبات این اخیر سالهای در و شمرده «فصل( همیشگی)چهار یار» را چین آباد اسالم

CPEC، ریقط از را چین غرب که انرجی و زیربنایی های هژپرو برای "بیجینگ" مآبانۀ طایی حاتم و معتنابه تمویل 

و قطعۀ عصری  90توسعه است، سهم گیری  روبه هم دفاعی همکاری بخشد. می اتصال عرب بحیرۀ به گوادر بندر

 . در ماه می سال گذشتهمارچ در اسالم آباد این همکاری را به نماد گذاشت 23قوی نظامی چین در روز رسم گذشت 

ظامی پاکستان سفری به بیجنگ داشت که ضمن مالقات با صدراعظم کل قوای ن اسبق راحل شریف لوی درستیز جنرال

 را نمود.تقاضای روابط" نظامی به نظامی"  Li Keqiang چین

مملکتین وجود داشته، ولی توافقات  مسلحتا حال همکاری و تبادالت بین قوای  1970این روابط تازه نیست: از سال 

قوای نظامی  رهایی بخش خلق چین در سال های اخیر بطور یقین تقویت یافته و تا و  پاکستان دفاعی بین قوای مسلح

 حال پایدار بوده نشانۀ تضعیف پیدا نیست.

 پایان

 


