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پیشگفتارفهر ســــتبازگشت به

قطعا یکی از ویژگی های بارز کشورهای منطقه غرب آسیا 
و شمال آفریقا، تحوالت سریع و درهم تنیده آنان است. 
چنین امری، امکان کارآمدی و حتی صحِت تحلیل های 
نقطه ای و محدود را بسیار بعید می سازد، لذا تالش برای 
اتخاذ زاویه ی دیدی گسترده از تحوالت کشورها از یک سو 
معادالت  چارچوب  در  آن ها  تحوالت  دیدن  شبکه ای  و 
منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر، امری ضروری است 
که تحلیل را عینی تر و پیش بینی های نزدیک به واقع را 

دقیق تر خواهد ساخت.

ضرورتی،  چنین  فهم  با  تبیین  راهبردی  اندیشکده 
سال  در  کشورها  برخی  از  ساالنه  گزارش های  هم چون 
94، این بار هم تدوین گزارش های تحلیلی  از رویدادها و 
روندهای کشورهای مهم پیرامونی ایران در سال 1395 را 
در دستور کار قرار داد تا بتواند خدمتی به جامعه تحلیل گران 
منطقه ای و سیاست خارجی و به ویژه تحلیل گران نسل 

سوم انقالب اسالمی عرضه دارد. امید که مقبول افتد.

اندیشکده راهبردی تبیین

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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1. تحوالت عرصه ی داخلی

داخلی  مسئله ی  اصلی ترین  گذشت،  که  سالی  در 
که  و دیگر مسئله ای  بوده  ناامنی  و  تروریسم  پاکستان، 
توجه ناظران مسائل داخلی پاکستان را به خود جلب کرد، 
بحث ادغام مناطق قبیله نشین این کشور در ایالت خیبر 

پختونخواه بود.

1-1. تروریسم

کشور از جنگ  تروریسم در پاکستان، با حمایت این 
مجاهدین علیه شوروی در افغانستان ریشه یافت؛ جنگی 
که جنگجویان زیادی را از سراسر دنیا به منطقه ی شبه قاره 
آورد. پس از خروج شوروی از افغانستان، همین نیروهای 
و  تروریستی  حرکت های  به  پاکستان  در  آموزش دیده 
گروه ها  این  آوردند.  روی  افغانستان  در  جدایی طلبانه 
درنهایت به این کشور متوقف نمانده و دامن گیر پاکستان 
نیز شدند. برخی از عمده ترین گروه های تروریستی فعال در 

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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این کشور عبارت اند از: تحریک طالبان، لشکر عمر، سپاه 
صحابه، لشکر جنگوی، سپاه محمد پاکستان، جماعه 

الفقرا و جبهه ی مردمی مقاومت مسلحانه.

جهانی  مجمع  سوی  از  گذشته  سال  در  پاکستان 
اقتصاد، به عنوان یکی از ده کشور ناامن و خطرناک جهان 
معرفی شد1 و حرکت های تروریستی، جان حدود 1370 نفر 
گرفت.2 عمده ی این حوادث تروریستی  کشور  را در این 
در پیشاور، الهور، کراچی، کویته، سند و بلوچستان اتفاق 
افتاده اند و بخش باالیی از قربانیان این حوادث را، شیعیان 

این کشور تشکیل می دهند.

1  خطرناک ترین کشورهای جهان از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، 
باشگاه خربنگاران جوان، قابل دسرتسی در:

http://www.yjc.ir/fa/news/5818341/
2  South Asia Intelligence Review, Major incidents 
of Terrorism-related violence in Pakistan – 2016, at:
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/
database/majorincidents2016.htm.

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
http://www.yjc.ir/fa/news/5818341/
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/majorincidents2016.htm
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/majorincidents2016.htm
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این  ارتش  و  پاکستان  اطالعاتی  سازمان  اگرچه 
کرده اند در پی تعقیب و نابودی این  کشور، همواره اعالم 
تحلیلگران  از  بسیاری  اما  هستند،  تروریستی  گروه های 
گروه ها به عنوان ابزاری  معتقدند پاکستان از برخی از این 
برای پیشبرد سیاست خارجی خود در قبال افغانستان و 

هند استفاده می کند.

1-2. ادغام مناطق قبیله ای در ایالت خیبر 
پختونخواه

با  منطقه  هفت  شامل  پاکستان3،  قبایلی  مناطق 
نام های »کرم«، »وزیرستان شمالی«، »وزیرستان جنوبی«، 
»مهمند«، »خیبر«، »اورکزی«، »باجور« و ۶ منطقه ی مرزی 
در نوار مرزی مجاور با افغانستان است. این مناطق، زمان 
خروج بریتانیا از شبه قاره و تشکیل پاکستان، تمایلی برای 

3  Federally Administered Tribal Areas (FATA).

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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پیوستن به این کشور نداشتند. سپس طی معاهده ای که 
بین آن ها و دولت مرکزی منعقد شد، قرار شد خودمختاری 
و  مرکزی  دولت  سرپرستی  تحت  اما  شود،  حفظ  آن ها 
نماینده ی آن )Political Agent( اداره شوند. حمل سالح 
در این مناطق آزاد و دفاع از آن جا تا حد زیادی به عهده ی 
خود این مردم سپرده شد. پس از حمله ی ائتالف آمریکایی 
به افغانستان، این مناطق به محلی امن برای تروریست ها 
و سپس به مرور به یکی از منابع ناامنی در پاکستان تبدیل 
برنامه های  پاکستان  دولت  که  بود   95 سال  شد.اواخر 
خود را برای ادغام این مناطق قبیله نشین در ایالت خیبر 
پختونخواه طی یک بازه ی پنج ساله اعالم کرد. اقدامی که 
نظام دوفاکتوی حکومت خودمختار این مناطق را پایان 
می بخشد. علی رغم اینکه بازه ی زمانی در نظر گرفته شده 
که  برای انجام این برنامه پنج سال است، اما اعالم شده 
برخی اصالحات نظیر پایان بخشیدن به مجازات یا تنبیه 
دسته جمعی و بسط فعالیت دادگاه های پاکستان در آن 

مناطق ظرف چند ماه صورت می گیرد.

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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به عقیده ی برخی ناظران، این برنامه جهت تسهیل 
کسب رأی در  فعالیت سیاسی دولت در آن مناطق برای 
انتخابات سال 2018 میالدی در پاکستان صورت می گیرد، 
اما به نظر نمی رسد اصلی ترین هدف دولت از این ادغام، 
زیرا  باشد؛  انتخاباتی  فعالیت های  برای  مسیر  کردن  باز 
اواًل مشخص نیست آرای این مردم الزامًا به نفع جریان 
کنونی به صندوق ها ریخته شود، ثانیًا اینکه با توجه به 
نگرانی های امنیتی که در این مناطق وجود دارد، تبلیغات 

و فعالیت های انتخاباتی کار چندان آسانی نخواهد بود.

گام مهمی در راستای  ادغام مناطق قبایلی، می تواند 
فرآیند ملت سازی در پاکستان باشد و در طول زمان، کانون 

وفاداری را از قبیله به ملت منتقل نماید.

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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فهر ســــتبازگشت به

2. تحوالت سیاست خارجی

2-1. روابط با ایران

ایران،  اجتناب ناپذیر  همسایه ی  به عنوان  پاکستان 
کشور در  این  اولین مقصد سفر خارجی رئیس جمهوری 
که به دعوت نواز شریف -  سال 1395 بود. در این سفر 
امور خارجه،  انجام شد، وزرای  پاکستان -  نخست وزیر 
کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، بهداشت و 
برخی دیگر از مسئوالن اقتصادی، رئیس جمهور را همراهی 
می کردند. نگاهی به ترکیب اعضای هیئت ایرانی، گویای 
به  سفر  از  هیئت  این  اهداف  اصلی ترین  که  است  آن 
پاکستان را تعمیق روابط سیاسی و رونق روابط اقتصادی 
و تجاری )و به خصوص توافق نهایی برای خط لوله ی 
چند  سفر  این  دستاورد  می داد.  شکل  ایران-پاکستان( 
ناظران،  از  بسیاری  به عقیده ی  و  بود  تفاهم  یادداشت 
آن چنان که بایدوشاید نتایج ملموسی به بار نیاورد. شاید 
اصلی ترین دالیل این مسئله را بتوان به حضور پررنگ 

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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اقتصادی چین در پاکستان و نفوذ جدی سیاسی آمریکا و 
عربستان در نظام این کشور ربط داد. از موانع اصلی درراه 
تأمین گاز پاکستان از سوی ایران، می توان به تصمیم این 
کشور به خرید گاز از قطر و تأمین بخشی دیگر از نیاز خود، 
کل، به نظر می رسد  گاز تاپی4 نام برد. در  از خط لوله ی 
سطح دستاوردهای سفر، با سطح هیئت ایرانی سفرکننده 

به پاکستان، همخوانی چندانی نداشته است.

اما این تنها سفر رئیس جمهوری به پاکستان نبود و 
آقای روحانی در اسفندماه سال 95 نیز به منظور شرکت در 
کو وارد اسالم آباد شد و با  کشورهای عضو ا اجالس سران 
مقامات پاکستانی و دیگر کشورهای عضو، دیدار و گفتگو 
داشت. آقای روحانی و محمد نواز شریف، همچنین در 
گفتگو  حاشیه ی مجمع عمومی سازمان ملل نیز دیدار و 

داشتند. 

.)Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India )TAPI  4

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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عالوه بر سفرهای ریاست جمهوری، سفرهای دیگری 
کشور صورت  مقامات دو  توسط  نیز در سطوح مختلف 
که سفر سرتاج عزیز )مشاور نخست وزیر پاکستان  گرفت 
در امور بین الملل(، اعزاز احمد چودری )قائم مقام وزارت 
خارجه ی این کشور( و ناصر جنجوعه )مشاور امنیت ملی 

پاکستان( مهم ترین موارد آن ها محسوب می شود.

در رابطه با روابط و مناسبات ایران و پاکستان، باید گفت 
که مواضع و دیدگاه های پاکستان در بسیاری از مسائل، 
به عربستان نزدیک تر است تا ایران. عالوه بر عربستان، 
ایاالت متحده نیز عاملی مخرب در روابط دو کشور محسوب 
می شود. دو همسایه، در مسائلی مانند امنیت مرزها، مبارزه 
مسائل  و  تروریستی  گروه های  با  مبارزه  مخدر،  مواد  با 
تجاری منافع محتملی دارند؛ اما در حوزه هایی مانند یمن 

و افغانستان، تفاوت هایی در دیدگاه ها وجود دارد.

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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2-2. عربستان

عربستان  به  کشورها  نزدیک ترین  از  یکی  پاکستان 
محسوب می شود. آغاز تعمیق روابط دو کشور را می توان در 
دهه ی هفتاد میالدی جستجو کرد؛ زمانی که ضیاءالحق 
کارتر،  دولت  و  بود  مالی  کمک های  نیازمند  به شدت 
عربستان را به اصلی ترین حامی مالی آن کشور تبدیل کرد.5 
از آن زمان تاکنون، پاکستان در زمره ی یکی از اصلی ترین 

متحدان عربستان به شمار آمده است.

روابط دو کشور در سال گذشته نیز همچنان در سطح 
نواز  شد.  تقویت  حوزه ها  برخی  در  و  ادامه یافت  باالیی 
شریف، طی یک سفر به عربستان در اردیبهشت ماه سال 
گذشته، دیدارهایی با مقام های سعودی و رئیس جمهور 
فراری یمن داشت و پس از آن بود که برخی منابع از توقف 

5  گزارشی از کتاب »ایران و پاکستان، امنیت، دیپلماسی و تأثیر 
آمریکا«، اندیشکده راهربدی تبیین، قابل دسرتسی در:

http://tabyincenter.ir/17528/.

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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موضع بی طرفی پاکستان در قابل جنگ یمن خبر دادند 
که این خبر، با تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اعزام نیرو به 
که درباره ی دیدارها  جنوب عربستان تأیید شد. اخباری 
کشور منتشر شد، عمدتًا حکایت از  و مواضع مقامات دو 
که از آن میان می توان  ماهیت نظامی این روابط داشت 
هوایی  نیروی  آموزش  برای  پاکستان  آمادگی  اعالم  به 
عربستان، سفر وزیر دفاع عربستان به پاکستان و دیدار با 
نخست وزیر و فرمانده وقت ارتش آن کشور، سفر فرمانده 
قمر  »ژنرال  سفر  و  پاکستان  به  عربستان  هوایی  نیروی 
جاوید باجوا« فرمانده جدید ارتش پاکستان به عربستان 
که توجه بسیاری از  کرد. عالوه بر این، موضوعی  اشاره 
ناظران روابط عربستان و پاکستان را برانگیخت، انتشار خبر 
انتصاب ژنرال راحیل شریف، فرمانده سابق ارتش پاکستان 

به فرماندهی نیروهای ائتالف سعودی علیه یمن بود.

که در تحلیل روابط پاکستان با عربستان  نکته ای 
همواره باید مدنظر قرار گیرد، نیازهایی است که هریک از 
طرفین می توانند از یکدیگر برطرف نمایند. پاکستان دارای 
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ارتشی قوی، علی الخصوص به لحاظ نیروی انسانی است 
و در روابطش با عربستان، می تواند نیاز به نیروی نظامی 

این کشور را برطرف نماید. 

قوی تری  اقتصادی  توان  عربستان  دیگر،  سوی  از 
نسبت به پاکستان دارد و می تواند منبع مالی قابل توجهی 
کشور باشد. این نقاط قوت و  برای اقتصاد ضعیف این 
که برخی از  ضعف طرفین، به همراه عالئق شخصی ای 
رهبران دو طرف نسبت به یکدیگر داشته اند، بن مایه ی 

اصلی روابط راهبردی پاکستان و عربستان بوده است.

2-3. هند

رابطه ی پاکستان و هند همواره رابطه ای پرتنش و 
کشور به سال  توأم با درگیری بوده است. تنش میان دو 

1947 و استقالل هند و تشکیل پاکستان برمی گردد.
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مسئله ی  را  کشور  دو  اختالفات  اولیه ی  هسته ی   
کشمیر شکل می دهد که تاکنون به سه جنگ در آن حوزه 
انجامیده است. در سال 1947، با توجه به اختالفی که بین 
کشمیر وجود داشت، مسئله به  کشور بر سر منطقه ی  دو 
شورای امنیت ارجاع داده شد و آن شورا طی قطعنامه ای، 
تصمیم درباره ی سرنوشت آن منطقه را به مراجعه به آرای 
گذار کرد. موضع پاکستان در قبال این  عمومی مردم آن وا
مسئله، بین المللی کردن موضوع و مراجعه به سازمان ملل 
را مسئله ای داخلی می بیند و  است، درحالی که هند آن 
مراجع بین المللی را در آن صالح نمی داند. سالی که گذشت 

نیز شاهد اختالفات دو کشور در این حوزه بود. 

خط  در  کشور  دو  نیروهای  گذشته،  سال  مهرماه  در 
کنترل مرزی کشمیر درگیر و چند تن از نیروهای نظامی دو 

طرف کشته شدند.

گذشته در  که در آذرماه سال  کنفرانس قلب آسیا  در 
هند برگزار شد، وزیر امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران، 
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آمادگی این کشور را جهت میانجیگری بین هند و پاکستان 
در مسائل اختالفی بین دو کشور - علی الخصوص مسئله ی 
که علی رغم استقبال پاکستان از  کشمیر - اعالم داشت، 

سوی هند با سکوت مواجه شد.۶

تا پیش از دهه ی 1970، مناقشات دو کشور در حوزه ی 
کشمیر متمرکز بود، اما پس از اولین آزمایش هسته ای هند 
در سال 1974 رقابت وارد حوزه ی هسته ای و نظامی نیز 
و  موشکی  توانمندی های  از  طرف  دو  نگرانی های  شد. 
هسته ای یکدیگر، در سال 1395 نیز ادامه داشت و در پی 
آزمایش مخفیانه ی یک موشک بالستیک با قابلیت حمل 
کالهک هسته ای از سوی هند، پاکستان نسبت به این 
که این اقدام می تواند  کرد و اعالم نمود  اقدام ابراز نگرانی 
ثبات راهبردی در جنوب آسیا را تحت تأثیر قرار دهد. این 

6  برای مطالعه ی بیشرت، بنگرید به:
ایران و میانجی گری بین هند و پاکستان، اندیشکده راهربدی تبیین، 

قابل دسرتسی در:
http://tabyincenter.ir/16144/. 
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نگرانی بیشتر ازآن جهت بود که هند، پاکستان را از انجام 
که در سال  این آزمایش مطلع نکرده بود. پیرو قراردادی 
2005 بین دو کشور منعقد شده بود، هریک از طرفین باید 
هرگونه آزمایش موشکی را پیش از انجام آن، به یکدیگر 
اطالع می دادند.افغانستان، دیگر حوزه ای است که دو کشور 
که بین افغانستان  بر سر آن تعارض دارند. در مناقشاتی 
و پاکستان وجود دارد، موضع هند حمایت از افغانستان 
گذرگاه  است. در درگیری مرزی افغانستان و پاکستان در 
تورخم و سپس موضوع اخراج مهاجرین افغانی از پاکستان 
در اسفندماه سال گذشته، هند اعالم نمود برای مهاجرانی 
ارزان قیمت  آپارتمان های  بازمی گردند  افغانستان  به  که 
می سازد.7 هند و پاکستان همچنین بر سر مبارزه با تروریسم 

در افغانستان مواضع متعارضی دارند.

7  تقابل ادامه دار هند و پاکستان بر رس افغانستان/هند برای افغان های 
اخراجی از پاکستان خانه می سازد، خربگزاری تسنیم، قابل دسرتسی در:
https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1395/12/20/1351039/.
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2-4. افغانستان

اختالفات بین دو کشور افغانستان و پاکستان، دامنه ای 
از مسائل مختلف را در برمی گیرد که اختالفات مرزی را اولین 
و بلکه مهم ترین مورد آن شکل می دهد. دیگر موارد این 
اختالفات را به لحاظ تاریخی، جنگ افغانستان و روابط 
گروه های مخالف دولت افغانستان )ازجمله  پاکستان با 
تشکیل  هند  و  افغانستان  رشد  به  رو  روابط  و  طالبان( 

می دهند.

2-4-1. خط دیورند

این خط مرزی در سال 189۶ متعاقب معاهده ای که 
بین سر مورتیمر دیوراند، دیپلمات بریتانیایی و عبدالرحمان 
خان، حاکم وقت افغانستان منعقد شد، به وجود آمد. 
وارث  کشور  این  پاکستان،  تشکیل  با  و  سال 1947  در 
کشور  آن معاهده شد و آن را به عنوان خط مرزی خود با 
افغانستان به رسمیت شناخت. بااین وجود، از آن زمان 
دولت افغانستان هیچ گاه آن خط را به رسمیت نشناخته و 
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سرزمین های آن سوی این آن را جزئی از خاک افغانستان 

می داند.

در سالی که گذشت، این اختالف مرزی، همچنان یکی 
از عمده ترین اختالفات رسمی بین دو کشور بود. مسئولین 
دولت فعلی افغانستان، در مقایسه با دولت قبل، مواضع 
کرده اند و عمدتًا  اتخاذ  کمتری راجع به این خط مرزی 
سعی نموده اند آن را از بازخورد رسانه ها و افکار عمومی دور 
نگه دارند؛ تا جایی که برخی از فعاالن اجتماعی این کشور، 
دولت را به معامله ی پنهانی با پاکستان بر سر این خط 

مرزی متهم کرده اند.8

با توجه به اعالم تصمیم دولت پاکستان برای ساخت 
افزایش  احتمال  دیورند،  مرزی  خط  در  گذرگاه  چهار 

تنش های سیاسی دو کشور وجود دارد.

8  فعاالن جوان: حکومت در مورد خط دیورند طور پنهانی معامله کرده 
است، رادیو آزادی، قابل دسرتسی در:

http://da.azadiradio.com/a/27799121.html.
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که در اواخر بهمن ماه سال جاری در  پس از انفجاری 
ایالت سند پاکستان به وقوع پیوست، این کشور تصمیم 
گرفت عبور و مرور از مرز تورخم و چمن را متوقف کند. عالوه 
بر آن، پاکستان به مدت چند روز حمالت راکتی گسترده ای 
را از خاک خود به شهرستان »لعل پور« والیت ننگرهار و 
برخی دیگر از مناطق شرقی افغانستان انجام داد که احضار 

سفیر این کشور در کابل را در پی داشت. 

افغانستان همچنین اعالم کرد به دلیل اینکه پاکستان 
با  را  کشور  دو  بین  تجارت  تورخم  و  چمن  مرز  بستن  با 
محدودیت مواجه ساخته، از این کشور نزد سازمان جهانی 

تجارت شکایت می کند.9

9  افغانستان از پاکستان در سازمان تجارت جهانی شکایت می  کند، 
اسپوتنیک دری، قابل دسرتسی در:

https://dari.sputniknews.com/
opinion/201702261168685/.
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2-4-2. روابط پاکستان با طالبان

ارتباط پاکستان با گروه های جهادی افغان، عمدتًا به 
دهه ی 1980 - زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی - 
بازمی گردد. عمده ی عناصر اصلی طالبان، تحصیل کردگان 
از  پس  بودند.  پاکستان  اسالمی  جمعیت  دینی  مدارس 
خروج نیروهای شوروی از افغانستان و استقرار حکومت 
علی الخصوص  و   - پاکستان  نیز،  کشور  این  در  طالبان 
گروه  این  اصلی  حامی   - کشور  این  اطالعاتی  دستگاه 
پی  در  طالبان  حکومت  سرنگونی  با  می شد.  محسوب 
حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان، گفته شد رهبران 
این گروه به پاکستان گریخته اند. این مطلب در سخنرانی 
نخست وزیر  بین المللی  و  امنیتی  مشاور   - عزیز  سرتاج 
گرفت.10  قرار  تأیید  مورد  بار  اولین  برای  نیز   - پاکستان 

10  Pakistan Has Finally Admitted That Afghan 
Taliban Leaders Are Living There, Time, at:
http://time.com/4247456/pakistan-taliban-
afghanistan-sartaj-aziz/.
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باوجوداینکه پاکستان مدعی است که در حال راضی کردن 
کره است، در آبان ماه امسال  طالبان به آمدن بر سر میز مذا
که عبداهلل عبداهلل از روابط پاکستان با طالبان انتقاد  بود 
کرد و آن را مانع بزرگی برای به نتیجه رسیدن فرآیند صلح 
دانست.11 پیش از آن، شورای صلح افغانستان نیز اعالم 
کره  کرده بود پاکستان تمایلی ندارد طالبان را بر سر میز مذا

بکشاند.12 

با  پاکستان  روابط  به عمق  توجه  با  به نظر می رسد 
طالبان، دولت افغانستان در قانع کردن طالبان به راه حل 

سیاسی، به کمک پاکستان نیازمند است.

11  »تا حمایت پاکستان از طالبان قطع نشود، به میانجیگری آن 
کشور اعتماد نیست«، رادیو آزادی، قابل دسرتسی در:

http://da.azadiradio.com/a/27327047.html.
12  پاکستان برای حضور طالبان در مذاکرات صلح افغانستان تمایلی 

ندارد، خربگزاری تسنیم، قابل دسرتسی در:
https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1395/01/07/1034028/.
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2-5. آمریکا

پاکستان،  تشکیل  بدو  از  ایاالت متحده،  و  پاکستان 
در  کرده اند.  تجربه  را  نشیبی  و  پرفراز  اما  پابرجا،  روابط 
برآوردن  به منظور  پاکستان  پس ازآن،  و   1950 دهه ی 
نیازهای نظامی خود، سعی در نزدیکی هرچه بیشتر روابط 
که بین پاکستان و هند  با آمریکا داشت، اما جنگ هایی 
درگرفت، به وضوح قابل اتکا بودن آمریکا را به عنوان یک 
متحد زیر سؤال برد. اشغال افغانستان از سوی شوروی، 
کشور را تا حدی به هم نزدیک تر ساخت، اما با  این دو 
خروج شوروی از آن کشور و پایان جنگ سرد، روابط این دو 
کشور نیز رو به سردی گرایید. در حمله ی ائتالف آمریکایی 
به افغانستان نیز پاکستان به اجبار، به جبهه ی مقابله با 

تروریسم پیوست.13

13  برای مطالعه ی بیشرت بنگرید به:
گزارشی از کتاب »ایران و پاکستان، امنیت، دیپلماسی و تأثیر 

آمریکا«، اندیشکده راهربدی تبیین، قابل دسرتسی در:
http://tabyincenter.ir/17528/.
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همچنان  کشور  دو  روابط  در  تیرگی  سال 1395،  در 
در  را می توان  آن  نمودهای  اصلی ترین  که  ادامه داشت 
عدم تحویل جنگنده های اف-1۶ از سوی آمریکا، نزدیکی 
روابط امریکا با هند، قطع و مشروط کردن کمک های مالی 
و همچنین عدم صدور ویزا برای معاون مجلس سنای 

پاکستان مشاهده کرد.
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3. دورنمای سال بعد

با توجه به روند تحوالت پاکستان در سال 1395، به نظر 
می رسد در حوزه ی مسائل داخلی، پیشرفت ادغام مناطق 
قبیله ای در ایالت خیبر پختونخواه را شاهد خواهیم بود 
که ممکن است تنش هایی را نیز در این مناطق به دنبال 
داشته باشد. در سال 9۶ نیز همانند سال پیش، به احتمال 
فراوان شاهد ادامه ی عملیات تروریستی در شهرهای این 
کشور خواهیم بود که به همراه مناقشات مرزی پاکستان و 

افغانستان، روابط دو کشور را بازهم تنش آلود خواهد کرد.

همچنین علی رغم تالش مسئولین سیاست خارجی، 
و  ایران  روابط  در  چشمگیری  تفاوت  نمی رسد  نظر  به 
پاکستان - علی الخصوص در حوزه های تجاری و مباحث 

صدور انرژی - ایجاد شود.

روابط  بیشتر  تعمیق  شاهد  احتمااًل  جدید،  سال  در 
پاکستان با عربستان و حتی احتمال ورود محدود این کشور 

به جنگ یمن خواهیم بود.

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

کرد  خواهد  سعی  پاکستان  نیز،  آمریکا  با  رابطه  در 
کشور  کاهش و روابط خود را با این  تیرگی های موجود را 
بهبود بخشد. با توجه به تماس هایی که اخیرًا بین سران 
دو کشور برقرار شده، بعید نیست در آینده ی نزدیک شاهد 

سفر برخی از مقامات پاکستانی به آمریکا باشیم.

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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اندیشکده راهبردی تبیین هم چون سال 94، تالش 
کرده است تا تحوالت مهم کشورهای منطقه در سال 
احتمالی  و دورنمای  مرور  تحلیلی،  به صورت  را   95
گزارش ها در  سال 9۶ را بیان نماید. امید است این 

فهم تحوالت کشورهای منطقه مفید واقع شود.
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