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سیینتی بییه مقولییه بحییران ،در رویکردهییای رانییوگرا و

پسا رانوگرا ،بحران نه ینها مقوله ای یهدییدآمیز و مخیاطره برانگییز یلقیی
نمیشود بلکه در مواردی به عنوان ر ت در جهت حل مشکالت سیاسی
اقتصادی مورد بهرهبیرداری قیرار مییگییرد .از ایینرو در پیژوهش حاضیر
مناسنات دولت پاکستان از یکسو با دولتهای هند ،ا غانستان ،ایران و در
سوی دیگر بیا شیریک راهنیردیش یطنیی اییاالت متحیده ،در چهیارچو
بحران آ رینی یحلیل می شود .در واق هدب از این پژوهش عالوهبر یشریح
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سیاست شارجی پاکستان ،پاس به این پرسش اساسی است کیه «چگونیه
پاکستان بحران را همچون ییک ر یت میینگیرد و از راه بحیرانآ رینیی
منا طش را یأمین میکند؟» .نتایج پیژوهش نشیان مییدهنید کیه بحیران
مستمر در روابط با هند به عنوان ر تی برای ارییش و سیرویس امنیتیی
پاکستان ،نفوذ بیشتر نرامیان در عر ه سیاست را به همراه داشته اسیت.
بحران در روابط کابل -اسال آباد بیا هیدب ا یزایش نفیوذ در ا غانسیتان و
کم رنگ شدن بحران شط دیوراند است .بحرانآ رینی پاکستان در مرزهای
شرقی ایران نیز به منرور شار بر یهران جهت کاهش سوح همکاریهیای
یهران  -دهلینو به ویژه در حوزه ا غانستان است .همچنین اسیال آبیاد بیا
بحرانسازی در منوقه یوانسته عالوه بر جذ کمکهای مالی واشیینگتن،
حعور امریکا را برای یأمین منا

شود در منوقه حفظ کند.

واژه های کلیدی :پاکسیتان ،اییران ،هنید ،ا غانسیتان ،اییاالت متحیده و
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بحرانسازی

مقدمه
در حال حاضر می وا نظام سیاسی پاکیتا را با دو شاخاه کلیدی معرفای کارد.
شاخاه اول  :دولت شکیت خورده و نا وا از اداره امور؛ دولات پاکیاتا را باه
این علت شکیت خورده یا ناکام میخوانند که قادر باه انجاام دو وظیااه اساسای
دولت -ملتهای میتقل در جها مدر نییت :نخیت اینکه در اعماال حاکمیات
حوزه وظایف اداری و سازمانیم نها می واند حداقلی از خدمات عماومی را ارائاه
کند

2016

 .)Barma,موضوعی که مقامات نظامی پاکیتا را به این باور رسانده کاه

باییتی دولت را در دست گرفته و جایگزین دولت مادنی شاوند

Fair and others,

.)2010: 84
شاخاه دومم نااوذ نظامیاا در صاقنههاای سیاسای ایان کشاور و ناا وانی
نهادهای مدنی در کنترل آنها است؛ شاخاهای که به دلیال ریشاههاای ااریخی و
جای گیر شد در متن فرهنگ سیاسی جامعه پاکیتا م جزیی از فرهناگ راهیاردی
این کشور شمرده مایشاود .از هماینرو اسات کاه بیایاری از نااظرا داخلای و
خارجی پاکیتا انتظار دارند ا ار ش این کشور که در سال  2008حضور میاتقیم
سیاسی را رها کرده و مناصن دولتی را به غیرنظامیا سپرده باودم در دهاه حاضار
بار دیگر به این عرصه بازگردد .)Fair and others, 2010: 16
علیرغم ناوذ فوق العاده نظامیا در ارکا قدرت سیاسی پاکیتا م شاهروندا
این کشور شاهد ثیات و آرامش سیاسای -امنیتای در فضاای عماومی ایان کشاور

چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان  مهدی بزرگزاده و حجتاهلل نوری ساری

بر قلمروم ا یاع و حااظت از مرزهای ملایاش نااموفم باوده اسات .دوم اینکاه در

نییتند .فقرم کمیود شدید نیازهای اولیه معیشاتیم منازعاات فرقاهای و قاومیتی در

135

داخل پاکیتا از یک سو و اختالفات گیترده ارضی و مرزیم نشهای سیاسای و
درگیریهای امنیتی با سه دولت همیایه از سوی دیگرم زمینهساز شدید بقرا در
پاکیتا شدهاند .بقرا میتمر حاکم بر فضاای جامعاه پاکیاتانی ساین شاده اا
مقامات نظامی و سیاسی با قویت و شدید آ م مناسیات خارجی خاود را باا ساه
کشور همیایه و همچنین ایاالت متقده در یهاریو

آ عریف کنند.

از اینرو در مقاله حاضرم اقدامات پاکیتا در قیال هندم افغانیتا و ایرا باه
عنوا کشورهای هم مرز با ایان کشاور از یاکساو و در ساوی دیگار امریکاا در
جایگاه شریک راهیردی پاکیتا م در یهاریو

مدیریت بقرا قلیال و بررسای

میشود .در واقع هدم از این پژوهش عالوهبر شریح سیاست خاارجی پاکیاتا م
ییین شیوههای بهرهمندی مقامات پاکیتانی از بقرا سازی جهت کیان مناافع در
مناسیات داخلی و خارجی پاکیتا است.
در این نوشتار منظور از بقرا م «رشتهای از عامالت میا حکومتهای دو یاا
یند دولت حاکم در قالن منازعهای حااد ولای ناازل ار از جناگ عملای اسات»
حیینیم  .)11 :1385بر این اساا
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مناقشاات مارزی کااه در برخای مااوارد باه سااوی منازعاات مقاادود نظاامی هاام
پیشرفتهاندم جزو ماادیم بقرا شمرده میشوند.
همچنین پیش از ورود به مقور اصلی مقالاهم وضایح دو میائله اساسای در
رابطه با سیاست خارجی پاکیتا ضروری است :اول اینکه پاکیتا اا یاه میازا
در سیاست خارجی خود میتقل عمل میکند و دوم اینکه امیمگیرندگا حاوزه
سیاست خارجی اسالم آباد یه کیانی هیتند .وجه به این دو مقولاه از آ جهات
اهمیت دارد که مشخص شود کاه بقارا آفرینای پاکیاتا نتیجاه کشامکشهاا و
امیمهای داخلی این کشور است یا قمیل قدرتهای خارجی .میئله دوم اینکه
با معرفی امیم گیرندگا سیاست خارجی پاکیتا م رابطه این گاروه باا سیاسات
بقرا سازی به شکل بهتری درک میشود.
روش گردآوری دادهها کتابخانهای و روش ققیام در ایان مقالاه وصایای-
قلیلی است .یهاریو
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در مقالاه حاضار انشهاای حااد سیاسای و

نظری پژوهش برگرفته از نگرشهای مختلف باه مقولاه

مدیریت بقرا بوده که براسا

آ «رویکرد پیافرانوگرایی» به عنوا یهااریو

نظری مقاله ییین میشود.
 .1چهارچوب نظری
به رور کلی در بررسی میئلههای سیاسی و امنیتیم یهاار ناوع نگارش کاال باه
مقوله مدیریت بقرا را می وا برشمرد :دیدگاههای سنتیم 1مادر م 2فراناوگرا 3و
پیافرانوگرا 4.در «نگرش سانتی»م مادیریت بقارا اقاداما ی پیاینی و در جهات
فرونشاند آ ش ناآرامیها است .سنت گرایا با نگارش مناای باه میائله بقارا م
همواره در انتظار وقوع آ و یارهجویی هیتند؛ از اینرو کاارکرد اصالی سییاتم
مدیریت بقرا م عیور از هدیدها و بازگشت به وضعیت عادی و ثیاات اسات .در
«نگرش مدر یا نوگرا» اگر یاه بقارا باه عناوا شارایط ناامطلو

و وضاعیت

ناخوشایند لقی می شاودم اماا اجتناا ناپاذیر باوده و مادیرا باییاتی باه دنیاال
رراحی راهکار برای بازگشت به شرایط عادی و ثیات است.
باارخالم دو نگاارش قیاالم «دیاادگاه فرانااوگرا» نااه نهااا بقاارا را پدیاادهای
نامطلو

نمیپندارد بلکه از آ به عنوا یک فرصت 5برای نیل به موفقیت بیشتر و

رفع کاستیها استااده مینماید .به عیارت دیگر اینکه در این نگرشم بقارا هاا باه
مثابه جربه ای سازمانی در خدمت آموزش و ظرفیتای بارای ولیاد فرصات دیاده
میشوند .)Brockner and James, 2008: 100
در رویکرد «پیافرانوگرایی» نیز اساسا دولتمردا و مقامات سیاسی باه دنیاال
بازگشت به وضعیت عادی و حل بقرا نییتند بلکه برای نیل به شرایط مطلاو م
کین قدرت و ضعیف رقیام خود اقدام به ررحریازی و ایجااد بقارا مایکنناد.
ااوت عمده دو دیدگاه فرانوگرا و پیافرانوگرا این است کاه در نگارش فراناوگرا
1. Classical approach
2. Modern approach
3. Postmodern approach
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راهکارهای مواجهه با آ بروناد .در ایان رویکارد نیاز کاارکرد مادیریت بقارا م

4. Ultra-postmodern approach
5. Crisis as Opportunity
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بقرا به عنوا وضعیتی قمیلیم ابزاری برای موفقیات باه شامار مایرود اماا در
نگرش پیافرانوگرا بقرا م وضعیتی خودساخته و عمدی اسات .باه عیاارت بهتار
آنکه در دیدگاه پیافرانوگرا امیمسازا برای حل بقرا هاا و مناقشاات پیچیاده
سیاسی امنیتی دست به جریا سازی در جهت ایجاد بقرانی دیگر مایزنناد اا باا
استااده از آ م بقرا موجود را به فرصتی ازه برای خود بادل ساازند .همچنانکاه
مایکل دویل و نیکال

سامیانی

در کتا

خود قت عنوا «راهانادازی جناگ و

ایجاد صلح :سازما ملل متقد از دهه »1990م برقراری صلح را در روابط بینالملل
در سایه ایجاد جنگ و مداخلهگرایی میدانند .)Doyle and Sambanis, 2005:11
مهمترین دالیل دولتها برای بقرا آفرینی در یهااریو

پیاافرانوگرایی را

می وا ینین برشمرد :مظلوم نماییم متهم کارد رقیاام مشاغول ساازی مخاالاینم
انقرام اذها عمومی نییت به میائلی خاصم کین امتیازم سرکو
در قدرتم وجیه ضعفهام اایه حیا

مخالاینم بقا

سیاسیم ایجاد دساته بنادیهاای جدیاد

قدرتم منافع اقتاادی دیدبا م .)1391
به رور مثال یکی از علل بقرا سازی دولتیم منقارم کارد افکاار عماومی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦
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است .در این شیوه الش می شود که در حالی که دولت در حال انجام اقدامات در
عرصه های مهم دیگری استم با ایجاد بقرا های ساختگی در یاک عرصاه دیگار
اذها عمومی از اقدامات اصلی منارم شود و افکاار عماومی دیاار انقارام از
اصل موضوع شود .در ینین مواردی به رور معمول بقرا سااخته شاده جادی و
واقعی نییت بلکه نوعی جنگ زرگری و بقرا ساختگی در میا خواهد باود کاه
هدم از آ صرفا مشغول کرد اذها و جلوگیری از وجه آنها باه میائله اصالی
است دیدبا م .)1391

با وجه به مطالن پیشگاته در ایان مقالاه از رویکارد "پیاافرانوگرایی" باه

عنوا الگویی در جهت قلیال رفتاار دولات پاکیاتا در مناسایات خاارجیاش
استااده می نماییم؛ یرا که این نگرش به شکل بهتری رفتار سیاستمدارا پاکیاتانی
را در عرصه روابط خارجی با دولتهای همیایه و فرامنطقه وضیح میدهد.

 .2استقالل عمل در سیاست خارجی
پیش از بررسی مناسیات خارجی دولت پاکیتا باا همیاایگانشم باییاتی عیاین
نمود که مقامات اسالم آباد ا یه میزا در امیم گیری و اجرای سیاستهای خود
در حوزه برو مرزی میتقل عمل میکنند .آیا قادرتهاای فرامنطقاهای همچاو
ایاالت متقده و یا شرکای منطقهای پاکیتا مانند عربیتا سعودیم وا غییار در
جهتگیری های این کشور در عرصه روابط خارجی را دارند یا آنکه اسالمآبااد در
این خاوص استقالل عملش را حا میکند؟
وجود این ذهنیت که «یو پاکیتا یک دولات شکیات خاورده مقیاو
میشود پ

الزاما ابع نظر قدرتهای بازرد اسات»م ماا را باه ایان جماعبنادی

نادرست و شتا زده می رساند که پاکیاتا در حاوزه رواباط خاارجی نایاار باه
اجرای خواستههای امریکاییها است و باید همه اقدامات مقامات اساالمآبااد را در
پاکیتا ضمن رد این نگاهم از واقعیتهای پیچیده ری در عرصاه رواباط خاارجی
اسالمآباد پرده برمی دارد کاه شاناخت آ نیازمناد بررسای نقااط عطاف مناسایات
خارجی پاکیتا با قدرتهای بزرد است.
هر یند پاکیتا از زما کین استقالل در  14اوت 194٧م خود را به عناوا
شریک منطقهای ایاالت متقده به بلوک غر

نزدیک کردم اما موضعگیری مقاماات

پاکیتانی در قیال قوالت مختلف با پیچیدگیهایی همراه بود که داعیگر ناوعی
بازی دوگانه در عرصه مناسیات خارجی این کشور بود .همچنانکه اسالمآباد بدو
وجه به روابط راهیردیاش با امریکا و فشار گیاترده واشاینگتن باه منظاور حال
اختالفا شا با هند و منع آزمایش و اشاعه یلیقات ا مایم سیاساتش را در قیاال
دهلینو و ولید سالح ا می غییر نداد .حتی قاریمهاای یاک دهاه امریکاا علیاه
فعالیت ا می پاکیتا م نتوانیت مانع استمرار رقابت ا می اسالمآباد-دهلینو شاود.
همچنین در حوادث پ

از یازده سپتامیر که رئای جمهاور وقات امریکاام رساما

دولت پاکیاتا را هدیاد باه بمیاارا کارد )Musharraf, 2006م مقاماات پاکیاتانی
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یهاریو

مطالیات واشینگتن قلیل کرد .اما ااریخ مناسایات سیاسای  -امنیتای

علی رغم یرخش ظاهری در جهت خواست هاای جاور دبلیاو باوشم در عمال
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سیاست های خود را در جهت حمایت از افراط گرایی دنیال نمودند .به همین علت
در سالهای  2003و 2004م نظامیا و ساروی

امنیتای پاکیاتا در االش بارای

ار یاط مجدد و رغین شیکه حقانی به انیاجام و انجاام عملیاات بودناد .در ایان
راستا مقامات آی.ا .آی 1در ما

با عناصر این شیکه اعاالم کردناد« :اگار شاما

بازگردید ما به شما پولم سالح و پشتییانی ارائه خواهیم کرد» ).(Waldman, 2010: 17
پ

از آغاز بقرا یمن و جاوز نظامیا رژیم آل سعود به این کشور نیز علیرغم

خواست عربیتا و یراغ سیز امریکا مینی بر اعزام نیرو به یمنم دولت پاکیتا باه
بهانه عدم اوین این اقدام در مجل

خودم رسما بیررفی خود را در خااوص

بقرا یمن اعالم کرد .)Presstv, 2015
در واقع مقامات پاکیتانی به غیر از میئله مناسیات با هند که صاراحتا اعاالم
کرده و بر آ پاا فشااری مای کننادم در ساایر موضاوعات همچاو همکااری باا
واشینگتن در جنگ با رورییم و یا شرکت در جنگ یمنم سیاست دوگانه رسمی
و غیررسمی را در پیش گرفتهاند؛ از اینرو می وا گات هریند پاکیاتا خاود را
به شدت نیازمند به حا روابط راهیردی با ایاالت متقده میبیندم اما در حوزههای
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حیا ی و اساسیاشم با وجه منافع ملی خودم به رور میتقل عمل میکند.
 .3تصمیمگیران سیاست خارجی پاکستان
هریند به رور رسمی سیاست خارجی پاکیتا نتیجه نظام «دو پارلمانی و فادرال»
این کشور استم اما در عمل سه گروه کنترل جریا سیاست خارجی این کشور را
در میائل حیا ی در دست دارند« :فرماندها ارشد ار شم آژان های ارالعاا ی و
گروههای فشار پاکیتانی»

)2012

 .(Rahman,وقاوع یهاار کود اا از زماا اساتقالل

پاکیتا نشا گر نقش اساسی و مهم ار ش در سیاست این کشور است؛ نقشی کاه
علیرغم فراز و فرودهای سیاسی -امنیتیم با ر

دائمی مقامات پاکیتا از دولت

هند استمرار داشته است.
با این وجودم مالحظه اصلی نظامیا پاکیتانی نه اعمال میتقیم قادرت بلکاه
حااظت و پیشیرد منافع حرفهای و صنای خودشاا اسات .ینانچاه ایان مناافع را
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)1. Inter-Services Intelligence (ISI

بتوا حا نمودم در آ صورت نظامیا رجیح میدهند که در خطاوط حاشایهای
عرصه سیاست باقی بمانند .آنچه برای نظامیا قابل قیول نییتم حمله میاتقیم باه
منافع نهادی و صنای آنا است .در میا منافع و نگرانایهاای نظامیاا پاکیاتانیم
می وا به شش مورد عمده آ اشاره کرد :امنیت ملیم هیه جهیزات و یالیقات
از غر

و امریکا م استقالل عمل نظامیا و عدم مداخله غیرنظامیاا در اماور آنهاام

عدم کاهش یکجانیه هزینه دفاعی از ساوی رهیارا غیرنظاامیم امتیاازات ماالی و
معنوی و ضمین ثیات سیاسی -اجتماعی کشور از ساوی دولات مادنی .نظامیاا
پاکیتا در جهت اعمال غیرمیتقیم قدرت به سازما های ارالعا ی متکای هیاتند
که از این رریم مداخالت سیاسی خود را از پشت پرده دنیال میکنناد مقمادیم
 .)232 :1385سروی

ارالعا ی آی.ا .آی پاکیتا خود دولتی در دولات اسات

که به هیچیک از مقامات سیاسی اسالمآباد حتی رئی جمهور و نخیاتوزیار نیاز
سر ا عزیزم سیاستمدار برجیته پاکیتانی و مشاور سیاست خارجی و امنیت
ملی کنونی دولت نواز شریفم در کتا

خود با عنوا «میا رویاها و واقعیات» 1از

نقش برجیته نظامیاا در هادایت سیاسات خاارجی اساالمآبااد ماینوییاد .وی
می گوید در دوره نخیتوزیری ژنرال پرویز مشرمم زمانی کاه در کیاوت وزیار
امور خارجه پاکیاتا باه هناد ساار کاردم پایش از ساار و بعاد از بازگشات باا
نخیت وزیر مشرم دیدار داشت .هدم مشرم از این دو مالقاتم ارمیناا خاارر
نییت به آ بود که سر ا عزیز هیچ ییزی را در خاوص عقننشینی نیروهاای
نظامی پاکیتانی از منارم متعلم به هند أیید نکند .عزیز أکید میکناد کاه وی باه
منظور حل نش به دهلینو سار کرد اما با دستانی که به اصاطالح از پشات بیاته
شده بودند

).(Rahman, 2012

در این رابطه یکی از رسانههای هندیم براسا

گزارشی از یک متن مقرماناه

نظامیم به جایگاه ویژه نظامیا در عرصه سیاست خارجی پاکیتا اذعاا کارده و
مینویید« :در پرونده کشمیرم رئی

ار اش پاکیاتا اامیمگیرناده اسات و ناه
1. Between Dreams and Realities

چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان  مهدی بزرگزاده و حجتاهلل نوری ساری

پاسخگو نییت نظیفکارم .)108 :1382
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نخیت وزیر این کشور» .در این گزارش اشاره شده که بررسیهای داخلای ار اش
هند درباره خط کنترل در مرز دو کشور نشاا دهناده آ اسات کاه ناواز شاریفم
نخیت وزیر پاکیتا در خاوص سیاست اسالمآباد در منطقه کشمیر حم مداخلاه
ندارد بلکه امیم گیری در این رابطه برعهده فرماندها و رئای

ار اش پاکیاتا

است ).(Sawant, 2013
 .4کارکرد بحران در مناسبات خارجی پاکستان
با وجه به مطالن پیشگاتهم پاکیتا در حوزه روابط خارجی به ویاژه در ساطوح
راهیردیم علیرغم همگرایی با ایاالت متقدهم سیاستهای میتقلی را دنیال میکند
که نمونه بارز آ را می وا در روابطش با دهلینو مشاهده کرد .همچنین مشخص
شد که باال رین مرجع امیمساز و اامیمگیار در مناسایات خاارجی پاکیاتا م
مقامات نظامی این کشورند که در برخی برههها رأسا با انجام کود ای نظامی زماام
امور را به دست میگیرند و یا به رور غیرمیتقیم با اهرمهای فشار خودم از کاناال
ار ش و سروی

امنیتی آی.ا .آیم جهتگیری سیاست خارجی پاکیتا را نظیم
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مینمایند .با این اوصام مشاهده میشود که اقدامات اسالمآباد در قیال سه کشاور
همیای اش و حتی در روابط این کشور با ایاالت متقده از الگویی خااص پیاروی
میکند که مقور اصلی آ «بقرا آفرینی» است .بار ایان میناا الزم اسات اا ابتادا
یالشهای اسالمآباد با هریک از دولتهای مذکور به اکیک بیا شود و در اداماه
نقوه بهرهکشی مقامات پاکیاتانی از بقارا هاای موجاود جهات حال مشاکالت
سیاسی امنیتی ییین شود.
یکی از مهمترین مؤلااههاایی کاه در سااخت سیاسات خاارجی پاکیاتا و
موضعگیری مقامات ارشد اسالمآباد در موضوعات مختلف بینالمللی نقشآفرینای
میکندم موضوع «بقرا روابط با هند» است .جایگاه ایان میائله اا آنجاسات کاه
مناسیات اسالم آباد با هرا م کابل و حتای واشاینگتن باه شادت از رواباط هناد و
پاکیتا أثیر میپذیرد .)Hanauer and Chalk, 2012: 1-2
بقرا در روابط با هند :هند در نگاه مقامات اسالمآبادم دشمن ابدی است کاه
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نه نها به دنیال یلط بر پاکیتا م که خواها نابودی آ است؛ به همین علت یاک

دهه قیلم بیش از  90درصد پرسنل و جهیازات نظاامی پاکیاتا بارای مقابلاه باا
هدید هند در مرزهای شرقی این کشور میتقر شدند .هریند در سالهای بعاد باه
دلیل ظهور رالیا پاکیتا بخشی از این مناابع باه سامت مرزهاای غربای جابجاا
شدند  )Rumi, 2015اما همچنا بخش اعظمی از وا نظامی اسالمآباد در مرزهاای
این کشور با هند میتقرند.
ریشه این منازعه دوجانیه را باییاتی در ااریخ شاکیل و اساتقالل پاکیاتا
جیت وجو کرد؛ زمانی که پاکیتا شرقی و غربی به دالیل اعتقادی از کشور هناد
جدا شدند .با این حال نقطه کلیدی مناقشه اسالمآباد و دهلیناوم سارزمین کشامیر
در حد فاصل شمال شرقی پاکیاتا و شامالی غربای هناد اسات .در ابتادای امار
اهمیت کشمیر برای پاکیتا بر مینای نظریه دو ملتی بود که حز
به عنوا اسا

میلم لیگ هند

خواسته خود به منظور جدایی سرزمین میلمانا از قلمارو اصالی

هیتند که نمی وانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و میلمانا شیه قاره نمی وانناد
سرنوشت و اعتقادات خود را به رور کامل قت سیطره هنادوها حاا کنناد .در
واقع ریشه اختالم هاا از شایوه مداخلاه انگلیاتا در امار واگاذاری هناد قات
استعمار پدید آمد؛ زمانی که وافم شد ا منارم میلما نشین به دولت پاکیاتا و
اراضی با اکثریت غیرمیلما به هناد واگاذار شاودم مقاماات انگلییای علایرغام
سکونت اکثریت میلما در منطقه کشامیرم حاکمیات آ را باه هنادوها ساپردند
).(Cheema, 2015: 49
الیته منطقه جامو و کشمیر به لقااظ راهیاردی و اقتااادی نیاز بارای دولات
پاکیتا اهمیت دویندا پیدا کرد .یرا که از منظر اساترا ژیکم هار کشاوری کاه
بتواند منطقه کشمیر را قت کنترل خود درآوردم در موضاع نظاامی بر اری بارای
حمله به سایر دولتهای همجوار قرار خواهد گرفت
کشاورزی در ایالت های پنجا

)2015: 49

 .(Cheema,همچنین

و سند که به عنوا ستو فقرات اقتاااد پاکیاتا

از آنها یاد میشودم وابیته به آبی اسات کاه از رودخاناههاای کشامیر سریشامه
می گیرند .پاکیتا نگرانی آ را دارد که هند منابع أمین آ

چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان  مهدی بزرگزاده و حجتاهلل نوری ساری

هند مطرح کرد .این نظریه أکید داشات کاه هنادوها و میالمانا دو ملات مجازا

از منطقه کشمیر را در
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اختیار خود گیرد و مانع رسید آ به اراضی پاکیتا شود
گاته فردریک گریرم 1دیپلمات سابم فرانیاوی و کارشانا

).(Cheema, 2015: 46

باه

حاوزه آسایا جناوبیم

مقامات اسالم آباد به این نتیجه رسیدهاند که «مناافع هنادم باییاتی در هار زماا و
مکا ممکن میدود شوند» .)Hanauer and Chalk, 2012: 25
همچنین علت استمرار بقارا و وساعه سیاسات ناارت در راول  60ساال
گذشتهم میا دهلینو و اسالم آباد را باییتی در نگرش مهم رین جریا امیمگیار
در پاکیتا جیت وجو کرد .در واقع ار ش و سروی های امنیتی پاکیتا م دشامن
اصلی اسالمآباد را دهلینو معرفی میکنندم به همین علت دکتارین نظاامی خاود را
به سمت مرزهای شرقی و در مقابل با هند ررحریزی کردهاند.
هریند در دکترین جدید پاکیتا م سخن از گروههای شیه نظامی ناشاناخته و
نقش آنا در ایجاد ناآرامیهای کشور به میا آمده و دیگر از هند به عنوا دشامن
شماره یک اسالمآباد یاد نمیشودم اما مقامات پاکیتانی ا هام آشاوبگری را متوجاه
عناصری مینماید که آنا را «ناییا خارجی» 2ماینامناد

2013

 .)Tribune,در واقاع

اسالم آباد در دکترین جدید خودم لویقا ا هام آشوبگری را به عوامال دولات هناد
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

نییت میدهد .سین اصلی این جهتگیریم باا سیاسات داخلای پاکیاتا ار یااط
وثیقی دارد؛ یرا که «سرا ار ش عالقمند نییتند اا قادرت را در ایان کشاور باا
گروههای رقین به ویژه سیاستمدارا قییم کنند» )1 .واقعیت این است که گریاه
نقش منای سروی

های امنیتی پاکیتا  ISIو هند RAWم در شدید اختالفاات باین

دوکشور موثر و برجیته بوده اما این موضوع به خاوص در پاکیاتا باه قادری
دخیل است که اساساً پرونده روابط با هند و اامیم گیاری در ایان خااوص در
اختیار ار ش و  ISIقراردارد زندیهم .)1395
دشمنی اسالمآباد با دهلی نو و اساتمرار بقارا در رواباط دوجانیاهم هماواره
بهانهای برای وجه ویژه به ار ش و مداخله نظامیا در عرصههای سیاسی پاکیاتا
بوده است .به نظر میرسد که در صورت حلوفال بقرا رواباط باا دهلایناو و
1. Frédéric Grare
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2. Foreign Proxies

رفع شیح هدید هندم ضارورت دخالات میاتقیم و حتای غیرمیاتقیم نظامیاا در
مناسیات سیاسی پاکیتا مورد سؤال قرار خواهد گرفت .ایان بادا معناسات کاه
نظامیا و سروی

امنیتی پاکیاتا باا درک ایان واقعیات کاه شادید بقارا در

مناسیات با هندم ضامن ناوذ آنها در ارکا سیاسی به عنوا یاک قادرت بالمناازع
استم مانع حل این مناقشه از مییری سیاسی هیتند.
بقرا مناسیات با افغانیتا  :میئله اصلی و مهمی که سالها رواباط دوجانیاه
کابل -اسالم آباد را یره و سرد کردهم مناقشه بر سر خط دیوراناد و عیاین حادود
مرزی میا دو کشور اسات .ماتن وافقناماه خاط مارزی افغانیاتا و هندوساتا
میتعمره بریتانیا موسوم به «خط دیوراند» 1در سال  1893میا امیر عیدالرحمن باه
عنوا امیر افغانیتا و فرستاده انگلی

سار هناری مور یماور دیوراناد 2باه امضاا

رسید ( .)Rome, 2004: 7با این وجود مقامات افغا معتقدناد کاه خاط دیوراناد باا
پاکیتا به خود و یا خودمختاری آنها هیتند.

در واقع مناقشه از زمانی آغاز شد که پاکیتا مقدمات استقالل سیاسای خاود
را فراهم می کرد؛ یرا که اساسا افغانیتا باا شاکیل کشاوری باه ناام پاکیاتا و
القاق ایاالت سرحد و بلوییتا به این کشور مخاالف باود .باه هماین دلیال در
هنگام ررح درخواست عضویت پاکیتا در مجمع عمومی سازما ملال متقاد در
اریخ  30سپتامیر 194٧م حیین عزیز نماینده افغانیاتا م نهاا رأی مخاالف را باه
صندوق انداخت و اظهار داشت« :ما نمی وانیم استا سارحد شامال غربای را باه
عنوا بخشی از خاک پاکیتا به شمار آوریمم مادامی که به مردم آ خطه فرصاتی
بری از هرگونه ناوذ برای عیین آزادانه وضعیت خاود دایار بار میاتقل باود یاا
پیوستن به پاکیتا داده نشده است» مقمدیم .)2٧9-2٧8 :1385
با گذشت شش دهه از شروع این مناقشه همچنا مقامات کابل بر این میائله
أکید دارند؛ حامد کرزی رئی

جمهور سابم افغانیاتا در دوره میائولیت خاود

چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان  مهدی بزرگزاده و حجتاهلل نوری ساری

فشار و اجیار به افغا ها قمیل شدهم بنابراین خواستار القاق منارم پشاتو نشاین

1. Durand Line
2. Sir Henry Mortimer Durand
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اعالم کرد که پاکیتا الش دارد ا افغانیتا را وادار به گاتوگو بار سار میائله
مرزی دو کشور موسوم به خط دیوراند و به رسمیت شاناختن آ کناد .کارزی باا
اشاره به اینکه کشورش از زما امضای قرارداد مرزی بین افغانیاتا و هندوساتا
در سال  1893ا حالم این مرز را به رسمیت نشناخته و در آینده هم باه رسامیت
نمیشناسدم گات« :هیچ حکومتی در افغانیتا این خط را نخواهد پذیرفت و نیاید
هم هیچ حکومت افغانیتا جرأت این کار را کند» کرزیم  .)1392بارخالم ایان
نگاهم پاکیتا
انگلی

وافام دیوراناد را حاصال ماذاکرات امیار عیادالرحمن باا مقاماات

می داند که در نهایت با أیید و رضایت امیر همراه باوده اسات .باه هماین

دلیل مقامات پاکیتانی امضای آ را قت فشار نمیدانند ).(Hussain, 2005: 16
اصرار کابل بر عدم پذیرش خط دیوراند موجن شده ا پاکیتا برای حال و
یا الاقل کم اثر نمود بقرا م اقدام به بقارا آفرینای در افغانیاتا نمایاد .در ایان
یهاریو

اسالم آباد در پی آ بوده ا ناوذ و اأثیر رالیاا را در دولات ضاعیف

افغا ها افازایش داده و عمام اساترا ژیک خاود را در کشاور افغانیاتا در قیاال
مداخالت و منافع هند حا کند؛ به همین علت بارای یاهیل آماوزش و اجارای
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦
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عملیات از سوی گروههای افراری مورد حمایتش در افغانیتا الش مینماید.
در واقع رابطه سرا رالیا و مقامات پاکیاتا براساا

ساود متقابال شاکل

گرفته است .رالیا به پناهگاههای خار از مرزهای افغانیتا نیاز دارد و همچنین
برای اقدامات خود مقتا حمایت نظامی و لجیتیکی است .اسالمآباد نیز بار ایان
باور است که برای حا قدرت خود در منطقه و عمم استرا ژیکش در افغانیاتا م
به یک نیروی متقد نیازمند است .در این میا نیاییاتی از میائله هناد و پاکیاتا
غالت کرد که ریشه بییاری از مناقشات افغانیتا در رابطه اسالمآبااد و دهلایناو
نهاته است .همچنا که رئی

آژان

امنیت ملی ایاالت متقده فوریه  2010گات:

«شیه نظامیا بخش مهمی از سالح استرا ژیک اساالمآبااد علیاه نظامیاا و مناافع
اقتاادی هند هیتند» ).(Waldman, 2010 : 4
از یکسو به گاته استیو کلم 1ژنرالهای پاکیاتانی یاک عقیاده اساسای را در
1. Steve Coll

میا خود حا کردهاند که در هر صورت شایه نظامیاا سارکش و ناخوشاایندی
همچو رالیا ممکن است که بتوانند نمایندگانی سودمند برای دفاع نااوذ و رفاع
هدیدات موجود از سوی هند شوند ) .(Waldman, 2010: 4از سوی دیگارم حمایات
پاکیتا از عناصر افراری رالیا افغانی با انگیزه قویت جایگااه پاکیاتا در میاا
قوم پشتو و حا ناوذ سنتیاش در افغانیتا است کاه باه خاارر خاط مناقشاه
برانگیز دیوراندم پاکیتانیها و افغا ها را از یکدیگر جدا کرده است .هادم اصالی
از این اقداماتم مطیع ساختن پشتونیتا و خاموش کرد ادعای افغاا هاا نیایت
به منارم شمال غربی پاکیتا شامل خییرپختونخواه و منارم قیایلی شامالی اسات
).(Waldman, 2010: 5

در واقع اسالم آباد در پی رژیمی برای کابل است که ملیگرایای پشاتو هاا را
عدیل کند؛ یرا که جداییرلیی پشتو ها میتقیما مامیت ارضی پاکیتا را هدید
گروه های افراریم آ را نتیجه خطای مقاسیا ی اسالمآباد میدانند؛ ینانکاه احماد
رشیدم قلیل گر برجیته پاکیتانی معتقد است که پاکیتا به غلاط مقاسایه کارده
که همدستی و همکاری گیترده سیاسی و نظامی با رالیا موجن میشود اا ایان
گروه خط دیوراند را به رسمیت بشناسد و مانع ملایگرایای پشاتو هاا در مناارم
شمالی این کشور شودم در حالی که خالم این امر ا ااق افتاد و رالیاا ایان خاط
مرزی را به رسمیت نشناخت

).(Hanauer and Chalk, 2012: 27

بقرا آفرینی پاکیتا در مناسایات اساالمآبااد-کابال باا حمایات از عناصار
ندروی رالیا م در جهت کمرناگ نماود مناقشاه دیورانادم میائلهای نیاوده کاه
مقامات افغا نییت بدا بی وجه و غافل باشندم ینانکه حاماد کارزی «حماالت
نظامی پاکیتا و حمایت این کشور از رورییم را کوششی برای ضاعیف دولات
افغانیتا و پذیرش رسمی خط دیوراند از سوی کابل خواند» کارزیم  .)1392از
این رو برخالم انتظار مقامات پاکیتانیم این بقرا سازیها نه نها در مییر کاهش
سطح منازعه دیوراند نیوده بلکه عالوهبر عمیم حا

ناارتم حیاسایت مقاماات
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می نماید .اما برخی نخیگا پاکیتانی با اشاره به بقرا سازی اسالمآباد با استااده از

افغانیتا را نییت به خط دیوراند افزایش داده است.
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 .5حمالت تروریستی در مرز ایران
ایرا در رابطه با گروهکهای رورییتی در مرزهای جنو

شرقی که هاممارز باا

پاکیتا استم نگرانی جدی دارد .این گروهاکهاا باا اساتااده از پوشاش مارزی
پاکیتا و از داخل مناارم مارزی ایان کشاورم علیاه ایارا عملیا شاا را انجاام
میدهند .گروهک های رورییاتی جناو

شارقی همچاو جناداهلل و فرقاههاای

منشعن از آ با نام جیشالعدل و جیشالنارم در استا سییتا و بلوییتا ایرا
میتقرند که با استااده از نوار مرز ایالت بلوییتا پاکیتا م اقدامات خود را عملی
میکنند .جیشالعدل که یک گروهک جداییرلان افرارای اساتم ساال  2003در
استا سییتا و بلوییتا با اقدامات رورییتی علیه نیروهای نظامی و شهروندا
غیرنظامی اعالم موجودیت کرد .سال 2010م عیدالمالک ریگی رهیار جایشالعادل
در یک عملیات ارالعا ی نظامی دستگیر و در دادگاه به اعدام مقکوم شد .هریناد
پ

از دستگیری و اعدام ریگیم مقمد عیاسی سایر پاکیتا در هارا مادعی آ

شد که دستگیری ریگی بدو همکااری پاکیاتا مییار نیاود

).(Sial, 2015: 3

اماا

هرا م اسالم آباد را به دلیل حضور گروهکهای رورییتی جزیهرلان در قلمارو
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سرزمینی پاکیتا و ایجاد فضای امن برای این گروهکها جهت قارک در دیاوار
مرزی دو کشورم متهم میکند .نیروهای مرزبانی ایارا ناگزیرناد اا عملیااتهاای
مختلای را علیه گروهکهای جنداهلل و سایر جریا هاای میالح معاارض در خاط
مرزی انجام دهند؛ یرا که این گروهکها پ

از انجام عملیاتهای خود در ایرا م

به سمت خاک پاکیتا فرار میکنند .ضمن این که ایرا در خاوص این واقعیات
نگرا است که گروهک های معارض همچو جنداهلل با اهدام اقتاادی و نظاامی
از رریم مرز پاکیتا اقدام به قایاق سالح و مواد مخدر نمایند

).(Sial, 2015: 3-4

ا همین اواخرم دولات ایارا باه دلیال ساهلانگااری مقاماات پاکیاتانی در
خاوص امنیت مرزی دو کشورم رسما ابراز نارضاایتی ماینماود و از اساالمآبااد
خواسته بود ا برای جلاوگیری از نااوذ رورییاتهاا باه خااک ایارا م اقادامات
موثر ری را انجام دهد .با این حال پ

از ربایش یند مرزبا ایرانی و کشته شاد

یکی از آنهام برخی از مقامات جمهوری اسالمی ایرا هشدار دادند که ممکن است
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برای عقین مجرمین وارد خاک پاکیتا شوند .پیشتر پاکیتا برای جلن رضایت
هرا م این ادعا را مطرح میکرد که بر منارم مارزی کنتارل کاافی نادارد ولای در
آینده عملکرد بهتری خواهد داشت؛ الیته هیچگاه این وعده مققم نشد و هیچ گاام
جدی و مؤثری برای جلوگیری از ناوذ رورییتها به داخل ایارا برداشاته نشاد
.)Hunter, 2014
سیاست ایاالت متقده باه ویاژه در دورا ریاسات جمهاوری جاور دبلیاو
بوشم الش برای بی ثیات سازی جمهاوری اساالمی از رریام شاویم و رغیان
گروهک های رورییتی داخل ایرا بود .این سیاست امریکام اسالمآباد را در قیاال
یشمپوشی از سواستااده گروهک ها از خاک پاکیتا بارای ضاربه زد باه ایارا
جیور ر کرد .ذهنیت مقامات پاکیتا آ بود که با رد اظهارات مقامات ایرانای در
خاوص سهلانگاری این کشورم هرا وا شارکت در درگیاری میالقانه را باا
منازعه سرد و ناآشکار اسالمآباد باا هارا در مرزهاای شارقی ایارا نیاز در
یهاریو

بقرا آفرینی با هدم فرصتسازی صورت میگیارد .باه منظاور درک

فرآیند فرصتزایی از بقارا ساازی در مناسایات دوجانیاهم وجاه باه ایان نکتاه
ضروری است که همکاری ایرا و هند در ررحهای راهیردی در حوزه افغانیاتا
موجن نارضایتی دولت پاکیتا بوده است .وساعه همکااریهاای دریاایی میاا
ایرا و هند از یکسو و همکاری هرا  -دهلینو در افغانیاتا م مهمتارین دالیال
نارضایتی اسالم آباد از هرا است؛ یرا که مقامات پاکیتانی اور میکنند هناد از
قلمرو سرزمینی افغانیتا برای حمایت از شورشایا جاداییرلان بلوییاتا در
پاکیتا حمایت میکند

).(Sial, 2015: 5

ایرا و هند بندر یابهار را ابزاری در جهت ار قای اهرم ژئوپلیتیاک خاود در
مقابل پاکیتا می دانند و از سوی دیگرم هر دو کشور به دنیال ققم یکی از منافع
مشترک خود یعنی فراهم نمود میایرهای جاایگزین آسایای مرکازی باه ساوی
اقیانو

هند هیتند کارنگی.)1393 :
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پاکیتا هیتهای ندارد .)Hunter, 2014

در واقع فشار اسالم آباد بر هرا از رریم سهلانگاری در کنترل مرز و اعطای
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آزادی عمل به گروهک های رورییتیم به معنای سارد ر شاد رواباط و شادید
مناقشات مرزی است .اما از نگاه مقامات پاکیتانی استمرار این مناقشهم اهرمی مهم
برای واز مناسیات هرا با دهلینو به ویژه در حوزههاای دریاایی خواهاد باود
کارنگی1393 :م .)www.eshraf.ir
همچنانکه ژنرال راحیل شریفم رئی
دیدار با حین روحانیم رئی

وقت ستاد ار اش پاکیاتا در جریاا

جمهوری ایرا در اسالم آبادم باهشاکل غیرمنتظارهم

موضوع فعالیت های ارالعا ی هند در بلوییتا را مطرح کرد .در این رابطه رئی
روابط عمومی ار ش پاکیتا مدعی شد که «نگرانی جدی در زمیناه حضاور اداره
ارالعات خارجی هند در پاکیتا و مخاوصا در بلوییتا وجود دارد و ایان کاه
این اداره گاهی از خاک کشور برادر مام ایرا م استااده می کند» .بجوا با متهم کارد
جمهوری اسالمی ایرا به همکاری امنیتی با هندم افزوده اسات کاه ظااهرا ژنارال
شریف به روحانی گاته است که «آ ها اداره ارالعاات خاارجی هناد) بایاد ایان
فعالیتها را متوقف کند و اجازه بدهد پاکیتا به ثیات برسد» پاندام .)1395
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

 .6مناسبات پیچیده با ایاالت متحده

در واقع مهمترین نقاط عطف در همکاریهای اسالمآبااد -واشاینگتنم مرباوط باه
یهار رویداد مهم بینالمللی است کاه هریاک باه شاکلی بار مناسایات دو جانیاه
پاکیتا و امریکا أثیرگذار بودهاند .نخیتین موضوعی که روابط مقامات پاکیاتانی
و امریکایای را در ساال  194٧نزدیاک ار نماودم بهاناه «میاارزه باا اندیشاههاای
کمونییتی» بود .حمله ا قادیه شوروی سابم به کشور افغانیتا در سال 19٧9م که
از آ با عنوا «نظامیگری کمونییم» یاد میکنیمم دومین رویدادی بود که موجان
قویت روابط واشینگتن با اسالمآباد شد .مرحله سوم این مناسیات پ

از حاوادث

یازده سپتامیر و همزما با ادعای دولت امریکا مینیبر «میاارزه باا رورییام» رقام
خورد .آخرین رویدادی که بر مناسیات دوجانیه پاکیتا و امریکا أثیرگاذار باوده
موضوع «ظهور داعش» است.
مقامات امریکایی اور میکنند که بعد از یک دهه قریم علیه فعالیاتهاای
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ا می پاکیتا با هدم منع اشااعه آ و همچناین بعاد از کود اای نظاامی در ایان

کشور وسط پرویز مشرمم پاکیتا به یک متقد کلیدی امریکا در جهت میارزه با
شیه نظامیا و افراریو یدیل شاده اسات؛ در یهااریو

ایان نگارش باود کاه

پاکیتا وانیت در مادت نزدیاک باه  15ساال بایش از  20میلیاارد دالر کماک
اقتاادیم امنیتی و انیانی دریافت کند ).(Kronstadt, 2015: 1
جلن نظر مقامات پاکیتانی جهت همکاری با سیاستهای امریکاا در منطقاه
برای مقامات واشینگتن یندا هم سهل و آسا نیاوده اسات؛ یارا کاه عاالوهبار
هزینههای دالریم این سیاستها میباییت با قواعاد باازی اساالمآبااد در عرصاه
منطقهای همخوانی می داشت؛ در غیر این صورت نتایج دلخاواه و مادنظر مقاماات
کاخ ساید حاصل نمیشد .همچنانکه در دورا ریاست جمهوری باوش پیارم وی
الش میکرد ا با اهرم زور و فشارم سیاستهای اسالمآباد را در قیال افراطگرایای
غییر دهدم اما با بازی پیچیده پاکیتانیها مواجه شد.
سیبیا

امریکا در این باره می گوید پ

از حمالت رورییتی  11سپتامیر ساال

2001م دولت بوشم وی را هدید کرد که اگر اسالمآباد در جنگ امریکا باا رالیاا
افغانیتا همکاری نکندم پاکیتا را بمیارا میکند اا باه عاار حجار باازگردد.
مشاارم أکیااد ماایکنااد« :ایاان هدیااد را ریچااارد آرمیتااژم معاااو وقاات وزارت
امورخارجه امریکا به عمل آورد و هدید خاود را نازد رئای

دساتگاه ارالعاا ی

پاکیتا ابراز کرد» .آرمیتاژ در پیام خود به ژنارال مشارم گاات« :آمااده بمیاارا
باشید .آماده باشید که به عار حجر بازگردید» .)Musharraf, 2006
پ

از اینکه مشرم در سایه هدید مقامات امریکاییم به خواسته آنها مینیبار

برخورد با عناصر رالیا باالجیار ن دادم مدل بازی اسالمآباد در مقابال واشاینگتن
غییر کرد .نیویورک ایمز با اذعا به این نکته مینوییاد« :پرویاز مشارم رئای
جمهور سابم پاکیتا پ

از یازده سپتامیرم همکاریهایی باا امریکاا در جناگ باا

رورییم انجام داد اما در ازای آ م کمکهای سخاو مندانهای دریافات کردناد .باا
این وجود نظامیا حاکم و پ

از آ دولت غیرنظامی پاکیتا م بازی دوگاناهای را

چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان  مهدی بزرگزاده و حجتاهلل نوری ساری

پرویز مشرم رئی

جمهوری سابم پاکیتا در مااحیه با شایکه لویزیاونی

در پیش گرفتند .آنها با حا گروه رالیا م پولهای سرشار و کمکهای یالیقا ی
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به پاکیتا به ساوی خاود جلان کردناد و از ساوی دیگارم هار از گااهیم

غر

حمال ی به منارم قیایلی انجام می دادند ا امریکا را خشنود کنند» نیویورک ایمزم
 .)2008این روشهای مقطعیم هنگامی بیشتر در دستورکار اساالمآبااد قرارگرفات
که پاکیتا از سوی قدرتهای غربی به کمکااری و اهماال در کاارزار ریشاهکان
کرد «النههای رورییتی» درخاک خویش متهم میشد .به رور مثاالم یناد ساال
پیشم آیکنبری 1که در آ دوره فرماندهی نیروهای بینالمللی ضد رورییام را در
افغانیتا به عهده داشتم از پاکیتا خواسته بود که ماال داداهلل فرماناده معاروم
رالیا را دستگیر کرده و به نیروهای امریکا یی قویل دهادم اماا پاکیاتا بناا باه
دالیل نامعلومی از این امر شانه خالی کرد مامو م .)2010
سیاست دوگانه پاکیتا در قیال افراطگرایی و میارزه با رورییمم سالها بعاد در
کانو وجه مقامات امریکایی قرارگرفات؛ همچنانکاه در ساال 2011م مایکال ماولن
رئاای

2

وقاات سااتاد مشااترک ار ااش امریکااا بااه ار یاااط سااازما ارالعااا ی پاکیااتا

آی.ا .آی 3با فرقهای ندور به نام حقانی اشاره کرد و گات« :حقانی رراحی و اجارای
عملیاتهایش را با حمایت آی.ا .آی انجام میدهد و شیکه حقانی به عناوا باازوی
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واقعی سروی
سروی

امنیت آی.ا .آی عمل میکند

).(Bumiller and Perlez, 2011

امنیتی پاکیتا آی.ا .آی از سه رریم بر راهیردهای رالیاا اعماال

ناوذ میکرد :نخیت فراهم کرد پناهگاه و مأمنم دوم حمایت از رالیا افغاانی و
دست آخر هم دستگیری برخی عوامل رالیاا  .الیتاه ایان دساتگیریهاا در ماورد
افرادی انجام میشد که خطوط قرماز آی.ا .آی را نقاض مایکردناد.
)4

(Waldman,

 2010:آی.ا .آی معتقد بود که باییتی کمکهای گیتردهای را در اختیار رالیا

و شیکه حقانی جهت آموزشم أمین مالیم مهماتم ادارکات و پناهگااه امان باه
خاوص در کرایی و مناارم قیاایلی بلوییاتا ) قراردهاد
)28

.(Hanauer and Chalk,

 2012:از همین رو نقش مقوری در پیدایش مجدد شیکه حقانی بعد از حوادث

سااال  2001داشاات .در سااال  2003و 2004م نظامیااا پاکیااتانی و آی.ا .آی در
1. Karl W. Eikenberry
2. Michael Mullen
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)3. Inter-Services Intelligence (ISI

الش برای ار یاطگیری مجدد و رغین شیکه حقانی به انیجام و انجاام عملیاات
بودند .در این راستا مقامات سروی

امنیتی پاکیتا در ما

با عناصر این شایکه

اعالم کردند که اگر شما بازگردید ما به شما پولم ساالح و پشاتییانی خاواهیم داد
).(Waldman, 2010: 17
الیته این حمایت مادی و معنوی از گروههای نادرو نهاا از ساوی ساروی
امنیتی پاکیتا نیود بلکه مقامات ارشد سیاسی این کشور نیز بر پشتییانی از عناصار
رالیا أکید داشتند .به رور مثالم رئای

جمهاور ساابم پاکیاتا در مواجهاه باا

زندانیا رالیا در زندا های مخای این کشورم خطا

به آنا گاات« :شاما را باه

دلیل فشار امریکایی ها دستگیر کردیم .شما مردم ما هیتید .ما با هم دوست هیتیم
وپ

از آزادی ا ما از انجام عملیاتهای شما حمایت میکنیم» .وی أکیاد کارد

که زندانیا عضو رالیا در دو گاروه آزاد مایشاوند .نخیات افارادی کاه بارای
میشوند

).(Waldman, 2010: 8

یک مقام بازنشیته دولت پاکیتا م رابطه پیچیده دولات پاکیاتا باا رهیارا
رالیا را به یک بازی استرا ژیک شییه کرده و گاات« :پاکیاتا وابیاته باه پاول
امریکاستم پولی که حاصل این بازی با رالیا است .اقتاااد پاکیاتا بادو ایان
پول سقوط میکند» نیویاورک اایمزم  .)2008همچناین اساالم آبااد بارای مادت
مدیدیم ایاالت متقده را به شکل موفقی قت فشار قرارداد ا از منافع راهیردیش
در افغانیتا مقافظت کند .وا ایاالت متقده وابیته به همکاری باا پاکیاتا در
حوزه ضد رورییم و اجازه عیور آذوقاه نیروهاای نظاامی امریکاا از پاکیاتا باه
افغانیتا بود ).(Hanauer and Chalk, 2012: 32
به رور خالصهم ایده مقامات پاکیتانی آ است که با استااده ابزاری از پاریم
رالیا و در شرایط کنونی پریم داعش و قویت کنتارل شاده آنهاام ماانع خارو
امریکا از این منطقه شوند؛ در واقع پاکیتانیها اور میکنند که باا درگیار کارد
ایاالت متقده در این منطقه به بهانه میاارزه باا رورییامم بخشای از کماک ماالی
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رسانهها ناشناخته هیتند آزاد می شوند و در مرحله دوم عناصر شناخته شده یاادل

امریکا را به سود خود جلن خواهند کرد .مقامات اسالمآباد با این ذهنیت که حال

153

بقرا های منطقه با عدم حمایت پاکیتا از افراطگراییم موجن نزل جایگاه ایان
کشور در راهیردهای منطقه ایاالت متقده می شودم مانع ضعیف جدی گاروههاای
افراری رالیا و در شکل جدید ر آ داعش در منطقه میشوند؛ یرا که همین امار
باعث قطع کمکهاای خاارجی واشاینگتن باه اساالم آبااد خواهاد شاد .در ایان
یهاریو

یندی قیل سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانیتا اعالم کارد کاه

گروه داعش از هما مراکز آموزشی و مراکز امنی در خاک پاکیتا استااده می کند
که در گذشته رالیا استااده میکردند جعاریم .)1395
نتیجهگیری
هدم از این پژوهش عالوهبر شریح سیاسات خاارجی پاکیاتا م پاساخ باه ایان
پرسش اساسی بود که «یگونه دولات پاکیاتا بقارا را همچاو یاک فرصات
مینگرد و از راه بقرا آفرینیم منافعش را أمین مایکناد؟» .باه منظاور پاساخ باه
سئوال اصلی مقاله از رویکرد پیافرانوگرایی در مدیریت بقرا به عناوا الگاویی
برای قلیل رفتار دولت پاکیتا در مناسیات خارجیاش استااده شدم الگاویی کاه
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به امیمسازا پیشنهاد میکند ا برای حل بقرا ها و مناقشاات پیچیاده سیاسای
امنیتیم بقرانی جدید را ررحریزی و عملیا ی کنند.
نتایج پژوهش نشا داد که بقرا میتمر در روابط با هندم به عناوا فرصاتی
برای ار ش و سروی

امنیتی پاکیتا م ناوذ بیشتر نظامیا در عرصه سیاست را باه

همراه داشته است .نظامیا و سروی

امنیتای پاکیاتا باا درک ایان واقعیات کاه

شدید بقرا در مناسیات با هندم ضامن ناوذ آنها در ارکا سیاسی به عناوا یاک
قدرت بالمنازع استم مانع حل این مناقشه از مییری سیاسی هیتند.
بقرا در روابط کابل -اسالم آباد نیز با هادم افازایش نااوذ در افغانیاتا و
کم رنگ شد بقرا خط دیوراند است .در واقع اساالمآبااد در پای آ اسات کاه
ملیگرایی پشتو ها را عدیل کند؛ یرا که جداییرلیی پشتو ها میاتقیما مامیات
ارضی پاکیتا را هدید مینماید؛ همچنین الش میکند ا ادعای افغا هاا نیایت
به منارم شمال غربی پاکیتا شاامل خییرپختونخاواه و مناارم قیاایلی شامالی را
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کماثر نماید.

بقرا آفرینی پاکیتا در مرزهای شرقی ایرا نیز به منظاور فشاار بار هارا
جهت کاهش سطح همکاری های هرا  -دهلی نو به ویاژه در کشاور افغانیاتا و
حوزههای دریایی است .در واقع فشار اسالمآباد بر هرا از رریم سهلانگااری در
کنترل مرز و اعطای آزادی عمل به گروهک های رورییتی به معنای یرگی روابط
و شدید مناقشات مرزی استم اما از نگاه مقامات پاکیتانیم استمرار ایان مناقشاه
اهرمی مهم برای واز مناسیات هرا با دهلینو خواهد بود.
همچنین اسالم آباد با بقارا ساازی در منطقاه وانیاته اا عاالوهبار جاذ
کمکهای مالی واشینگتنم امریکا را در جهت منافع خود در منطقه حاا کناد .در
واقع پاکیتانیها اور میکنند که با درگیر کرد ایاالت متقده در ایان منطقاه باه
بهانه میارزه با رورییمم بخشای از کماک ماالی امریکاا را باه ساود خاود جلان
خواهند کرد .در غیر این صورت با نزل جایگااه راهیاردی پاکیاتا م کماکهاای
گیترش بیثیا ی بیشتر در نظام سیاسی پاکیتا خواهد بود.
بر این اسا

می وا به خوبی مشااهده کارد کاه یگوناه پاکیاتا در پر او

بقرا آفرینیم منافع خود را در منطقه بر مقور "بیط ناوذ در افغانیتا " و "مقابله

با هند" به پیش می برد .الیته این سیاست در برخی موارد با هادم "امتیاازگیری از
همیایگا " و حتی شریک راهیردی اسالمآباد یعنی دولت امریکا انجاام مایشاود.
هریند بررسی میزا موفقیت پاکیتا در پیگیری این سیاست یعنی بقرا آفرینای
به مثابه ابزاری برای نیل به اهدام راهیردی) نیازمناد پژوهشای دیگار اساتم اماا
مطالعه و ارزیابی رفتار سیاست خارجی اسالمآبااد در شارایط کناونی هام از ایان
واقعیت حکایت دارد که مقامات پاکیتانی مارانه مییر گذشته را ادامه میدهند.
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خارجی واشینگتن به اسالمآباد به شدت کااهش خواهاد یافات و ایان باه معناای
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یادداشتها
 .1در این جا منظور از قدرتم صرفا ادیگری پیتها و مناصن سیاسی نییات بلکاه
ناوذم أثیر و وا اعمال اراده است.
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