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اشاره:
طی دوماه گذشته همسایگان شرقی ایران رویدادهای امنیتی و تروریستی گوناگونی را تجربه کردهاند .وقوع
چندین انفجار تروریستی در افغانستان و به ویژه اقدام تروریستی در الهور پاکستان ،تغییر فرماندهی نیروهای
آمریکا در افغانستان ،عقبنشینی نیروهای افغان از هلمند و تحوالت صورت گرفته در عرصه مذاکرات صلح
ب�ا طالب�ان برخی از مهمترین این رویدادهای امنیتی هس�تند .در کنار این تحوالت س�فر فروردین ماه آقای
روحانی به پاکستان و دیدارهای دوجانبه گوناگون بین مقامات ایرانی و افغانی گویای تحولی جدید در روابط
ایران با همسایگان شرقی است که مجموع این رویدادها در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.

مقدمه
امنیت به عنوان بزرگترین چالش افغانستان در برابر
حکومت و مردم این کش��ور ،مدتهای مدیدی
اس��ت که فراروی این کش��ور ق��رار دارد و حتی
حضور پانزده س��اله نیروهای خارجی نیز نتوانسته
است این مشکل را حل کند .این چالش که دارای
ریشههای داخلی و خارجی است هزینههای زیادی
را به لحاظ مادی و معنوی بر همس��ایگان به ویژه
ایران تحمیل کرده اس��ت .با این حال در این میان
همسایگانی چون پاکستان نه تنها نفع خود را در حل
مشکالت امنیتی افغانستان ندیدهاند بلکه همواره با
دامن زدن به این مس��ئله س��عی در بهرهبرداری از
منافع منطقهای خود دارند .س��اختار ویژه سیاسی
پاکس��تان (نقش ارت��ش در حکوم��ت و ضعف
حکومت مرکزی) ،معادالت خاص منطقهای(نوع
رابطه پاکستان با هند و چین) و وابستگی دوجانبه
این کشور با عربستان ،اختالف مرزی با افغانستان
و ویژگی قومی موزائیکگونه این کش��ورکه نیاز
ب��ه فرافکنی ناامن��ی به خارج از مرزه��ا را ایجاب
میکند و همچنین رفتارهای تشویقگونه آمریکا
در قبال پاکستان (اعطای کمکهای مالی و نظامی
در ازای قرار گرفت��ن در منطقهای پرتنش و ناامن
و تروریس��مخیز) باعث شده تا مس��ئله امنیت در

افغانس��تان با اراده حکومت پاکس��تان مبنی بر برقراری یا عدم برقراری
امنیت پیوند بخورد .صرف نظر از این عامل ،شکس��ت جامعه جهانی در
بازگرداندن امنیت به این منطقه پس از پانزده س��ال باعث ش��ده است تا
افغانستان و بخشهایی از پاکستان به عنوان مأمن ویژهای برای گروههای
تروریس��ت غیربومی (داعش) مورد توجه قرار گیرد .به طوری که طی
دو س��ال اخیر و به ویژه پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در
کنار احیای قدرت طالبان و تسلط مجدد شبهنظامیان این گروه بر برخی
از مناطق این کش��ور ش��اهد نفوذ و عضوگیری اعضای داعش موسوم
به شاخه خراسان و درگیری س��ه جانبه بین حکومت مرکزی با طالبان،
طالبان با داعش و داعش با طالبان و حکومت مرکزی با داعش بودهایم.
در کنار این مس��ئله مش��کالت داخلی حکومت مرکزی اعم از فساد و
مش��کالت سیاس��ی و روند رو به تزاید مهاجران آواره افغان در یونان و
سایر کشورهای اروپایی و روابط تنشآلود با پاکستان موقعیت پیچیدهای
را در این کشور ایجاد کرده است.
طبیع��ی اس��ت ک��ه در چنین ش��رایطی همج��واری با دو کش��ور
تروریس��تخیز نیازمند به کارگیری دیپلماسی ویژهای است که ضمن
سدبندی در مقابل تهدیدات ،منافع کشور را بر مبنای حسن همجواری
و بیشینهکردن دس��تاوردهای مثبت تأمین کند .بر این اساس در نوشتار
حاض��ر ضمن م��رور روندها و رویدادهای امنیتی همس��ایگان ش��رقی
تحوالت روابط ایران با این دو کشور در دو ماه گذشته را نیز بررسی و
ارزیابی خواهیم کرد.
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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در ادامه ناامنیها و اقدامات تروریس��تی ماههای گذشته در افغانستان ،از
اس��فندماه سال گذش��ته تا پایان فروردین ماه  1395این کشور ،همچنان
ش��اهد رویدادهای تروریس��تی متعدد بوده اس��ت ک��ه در اغلب موارد
غیرنظامیان را هدف گرفته اس��ت .انفجار خودرو بمبگذاریش��ده در
والیت تکتیکا در ش��رق افغانس��تان و مرگ ش��ش ت��ن از اعضای یک
خانواده ،بمبگذاری انتحاری در ش��هر چاریکار که به مرگ  14تن و
زخمی ش��دن  11تن دیگر منجر شد ،بمبگذاری انتحاری در نزدیکی
س��اختمان وزارت دف��اع افغانس��تان (با  9تن کش��ته و 13ت��ن زخمی)
بمبگ��ذاری در والیت کنر با  11کش��ته و 40.زخمی که همه قربانیان
این انفجار انتحاری غیرنظامی بودهاند ،بمبگذاری انتحاری در نزدیک
کاخ ریاستجمهوری ،حمله راکتی به ساختمان پارلمان افغانستان ،حمله
به کنس��ولگری هند در ش��هر جالل آباد افغانستان که شش کشته و 19
زخمی بر جای گذاشته است و عملیات انتحاری در مقابل اتوبوس حامل
نظامیان که به مرگ  12نفر و زخمی شدن  38نفر انجامید ،از رویدادهای
تروریس��تی در این دوره زمانی بودند که طالبان مس��ئولیت اکثر آنها را
برعهده گرفته است .عالوه بر این رویدادهای تروریستی ،بنا به اظهارات
مقامات سیاسی افغان داعش در برخی از والیتهای این کشور از جمله
غزنی(در جنوب شرقی افغانس��تان و در مجاورت پاکستان) و قندوز در
مجاورت تاجیکستان با موفقیت در حال جذب نیرو است و در درگیری
نیروهای این گروه تروریستی با نیروهای نظامی کشور طی دوماه گذشته
بیش از  40نفر از اعضای داعش به هالکت رسیدهاند.
در کنار این رویدادها که بارزترین جلوههای ناامنی در این کش��ور
هستند گزارشهای منتشر شده از شرایط انسانی افغانستان از سوی کمیته
بینالمللی صلیب سرخ در ماه گذشته و همچنین گزارشهای منتشر شده
طی چندماه اخیر از سوی سایر نهادهای بینالمللی مرتبط ،گویای عمق
ناامنی انسانی در این کشور است که باعث افزایش تعداد پناهجویان افغان
در اروپا شده است به نحوی که طبق تازهترین پژوهش انجامشده توسط
هیئت معاونت سازمان ملل متحد ،شهروندان افغانستان پس از سوریها،
بزرگترین گروه مهاجرتکننده به کش��ورهای اروپا به شمار میروند.
براس��اس این یافتهها ،هر ماه حدود  145هزار شهروند افغانستان به طور
غیرقانونی وارد خاک یونان میش��وند تا خود را به کشورهای اروپایی
برسانند .بدون شک این مهاجرتها تا حد زیادی ناشی از ناامنی و بدتر
ش��دن وضع اقتصادی این کشور اس��ت چنانکه بنا به اظهارات شخص

اشرف غنی در خصوص اقتصاد افغانستان ،فقر
در افغانستان از  ۴۶درصد در سال  ۲۰۱۳به ۴۹
درصد در سال  ۲۰۱۴افزایش یافته است.
در کنار شرایط اقتصادی مسائل فرهنگی و
اجتماعی از دیگر عوامل افزایش ناامنی انسانی
در این کشور به شمار میروند .برای مثال دفتر
سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در ماه مارس
اعالم ک��رد که در نتیجه افزایش خش��ونت و
همچنین در اثر س��نتهای تبعیضآمیز فراگیر
در جامعه افغانس��تان میزان تلفات زنان در این
کش��ور در سال  2015در مقایسه با سال قبل از
آن  37درصد افزایش یافت ه است.
مجموع شرایط فوق در کنار عوامل دیگر
باعث ش��ده تا فرستاده ارشد س��ازمان ملل به
افغانستان با برشمردن اقتصاد انقباضی و بیکاری
گس��ترده ،محیط سیاس��ی دچار انشقاق ،رشد
گروه تروریس��تی داعش ،فساد مزمن و مسئله
پشتیبانی مالی بینالمللی (افغانستان برای تأمین
 69درص��د از هزینههای دولت خود متکی به
اعتبارات خارجی اس��ت) به عن��وان مهمترین
چالشهای دولت افغانس��تان در س��ال ،2016
روردرویی فعال با ای��ن چالشها و توانایی یا
ناتوانی حکومت در حل آنها را برای حکومت
افغانس��تان با بقای این حکومت در سال جدید
در پیوند قرار دهد.
 .2وضعی�ت نیروهای نظام�ی و جبهههای
جنگ با طالبان و داعش

از مهمتری��ن تح��والت مهم در عرص��ه نظامی
افغانستان میتوان به عقبنشینی ناگهانی نیروهای
نظامی افغانستان از مناطق جنوبی و والیت هلمند
اشاره کرد .این عقبنشینی که بدون درگیری و
به صورت ناگهانی صورت گرفته است شائبههای
مختلفی را ب��ه وجود آورده اس��ت .پیشتر نیز
ارتش افغانس��تان از مناطق موس��ی قلعه و نوزاد
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عقبنش��ینی کرده بود .به گفته مقامات نظامی
افغانستان این عقبنشینی با مشورت نیروهای ناتو
صورت گرفته و جنبه تاکتیکی دارد و به منظور
بازتوزیع نیروهای نظامی صورت گرفته است اما
با وجود این توضیح ،در افغانستان تردیدهایی در
خصوص احتمال تبانی ارتش با نیروهای طالبان
وجود دارد.
در شرایط کنونی نیز طالبان شاخه مالاختر
با انتش��ار بیانیهای از آغاز حمالت بهاری خود
از تاری��خ  24فروردین ماه خب��ر داده و اعالم
کرده اس��ت که حمالت انتح��اري ،نفوذي،
هدف ق��راردادن قرارگاهه��ا ،مراكز نظامي و
اداري نظاميان داخلي و خارجي ،عملياتهاي
تهاجمي مس��تقيم بر نيروه��اي امنيتي افغان و
سربازان خارجي ،حمالت هدفمند و چريكي
در داخ��ل ش��هرها از جمله اه��داف مهم اين
عملي��ات خواهد بود .این گ��روه هدف نهایی
خ��ود را از این اقدامات تصرف مناطق بیش��تر
اعالم کرده است
در چنین ش��رایطی تأکید ژن��رال کمپبل
فرمانده س��ابق نیروه��ای نظام��ی آمریکا در
افغانس��تان بر ضرورت از س��رگیری حمالت
هوایی گس��ترده از س��وی آمری��کا و ناتو در
افغانستان و آمار ارائه شده در خصوص تلفات
نیروهای نظامی افغانستان خود گویای بخشی
از واقعیته��ا در خصوص ش��رایط نه چندان
مناس��ب نیروهای نظامی افغ��ان در جبهههای
جنگ اس��ت .برای مثال ،در آمار ارائه ش��ده
توس��ط ژن��رال نیکلس��ون –فرمان��ده جدید
نیروه��ای آمریکایی در افغانس��تان و فرمانده
س��ابق نیروهای ناتو در ازمیر ترکیه -در س��ال
 2015تعداد  5500نیروی نظامی افغان کش��ته
و بیش از  14هزار نفر زخمی ش��دهاند که این
تلفات برای هر ارتش��ی به وی��ژه ارتش جوان
افغانستان یک شوک محسوب میشود.

برهمین اساس باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا هم به تنهایی و هم
به طور مشترک با دبیرکل ناتو بر پایبندی آمریکا و ناتو بر ادامه حمایت
از افغانستان تا عقب راندن طالبان و پایان دادن به جنگ و خشونت در این
کش��ور تأکید کردهاند .در این باره ژنرال کمپبل فرمانده سابق نیروهای
آمریکا در افغانس��تان نیز اشاره کرده اس��ت که با وجود  1000تا 3000
نیروی داعش��ی در افغانس��تان و احتمال استفاده آنها از خاک این کشور
ب��رای حمله و تهدید به اروپا و آمریکا امروز دیگر صحبت از خروج از
افغانستان نیس��ت .بنابراین تداوم حضور نیروهای آمریکا و حتی ناتو در
منطقه قابل تصور اس��ت .با وجود این ،از یکسو اوباما هنوز در خصوص
افزایش تعداد سربازان در افغانستان تصمیمی نگرفته است و از سوی دیگر
عمر دولت وی روبه پایان اس��ت و مشخص نیست که دولت جایگزین
تا چه حد به ضرورت تأمین امنیت افغانس��تان پایبند خواهد ماند به ویژه
اینکه براساس برنامه زمانی کنونی حضور نظامی آمریکا در افغانستان تا
آغاز سال  2017باید از نه هزار و  800به پنج هزار و  500تن کاهش یابد.
در هرحال افغانها صرفاً ب��ر حضور و کمک نظامی ناتو و آمریکا
تکیه نکردهاند و پس از گفتگوهای س��ال گذش��ته با روسیه ،به منظور
افزایش ظرفیت نیروی هوایی خود از مقامات چین نیز خواس��تهاند تا به
تجهیز نیروی هوایی (شامل هواپیماهای ترابری و لجستیکی ،رادارهای
قابل حمل و یونیفورم) افغانس��تان کمک کنن��د .در مقابل چین نیز در
خصوص اعطای کمک  73میلیون دالری به این کش��ور قول مس��اعد
داده اس��ت .ضمن اینکه مقامات افغانس��تان نیز پیش��نهاد رئیس ارتش
آزادیبخش خلق چین را در خصوص تش��کیل یک مکانیسم مشترک
همکاری با ارتشهای افغانستان ،چین ،تاجیکستان و پاکستان پذیرفتهاند.
این رویداد نش��ان میدهد که دولت افغانستان در دوره کنونی سیاست
خارجی خود را به رابطه با غرب محدود نکرده اس��ت و ضمن دریافت
کمکهای غرب ت�لاش میکند تا از حمایت کش��ورهای همجوار و
قدرتهای آسیایی نیز بهرهمند شود.
 .3مذاکرات صلح

با آنکه در چهارمین دور نشس��ت چهارجانب��ه ،که در ماه فوریه به
منظور تعیین نقش��ه راه مذاکرات صلح با طالبان برگزار شد ،مقرر
ش��ده بود که مذاکرات با طالبان از هفته اول ماه مارس آغاز ش��ود
اما پافشاری طالبان بر پیشش��رطهایی چون لزوم خروج نیروهای
بیگانه از افغانس��تان و آزادس��ازی ش��به نظامیان طالب��ان از زندان
و خارج ش��دن نام اين گروه از فهرس��ت سياه س��ازمان ملل ،مانع
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از تحقق این مذاکرات ش��د .در این می��ان حتی تهدیدهای دولت
پاکس��تان مبنی بر اخراج س��رکردگان طالبان و خانوادههایشان از
پاکستان نیز مؤثر نبود.
در می��ان گروههای معان��د حکومت تنها حزب اس�لامی گلبدین
حکمتی��ار با صرفنظر کردن از پیشش��رط همیش��گی خود (خروج
بیگانگان) چندی پیش آمادگی خود را برای مذاکره اعالم کرده است
و گامهایی نیز در جهت مذاکره با این گروه برداشته شده است .پیوستن
حزب حکمتیار اگرچه گام مثبتی در جهت مذاکرات صلح است اما از
یکسو این تصمیم حزب اسالمی تا حد زیادی نتیجه ضعف و فروپاشی
سیاسی -نظامی حزب اس�لامی و کاهش نفوذ آن در عرصه افغانستان
اس��ت و از سوی دیگر با توجه به ماهیت حزب حکمتیار (در عین حال
که با حکومت مرکزی میجنگد و با داعش بیعت میکند با طالبان هم
در یک قالب قرار نمیگیرد) هدف اصلی حکومت افغانستان نیست ،با
این حال میتواند بخش کوچکی از مذاکرات صلح را تشکیل دهد .در
مقابل بخش دیگرگروههای معاند یعنی ش��عبه مالاختر منصور از گروه
طالبان تالش کرده است تا از طریق انتصاب پسر و برادر مالعمر –رهبر
س��ابق گروه -به ریاست و عضویت کمیسیون نظامی خود و جلبنظر
مخالفان بر قدرت خود بیفزاید .ضمن آنکه پیشبینی میشود که هدف
طالب��ان از افزايش تحركات و تصرفات در افغانس��تان ،وادار س��اختن
دولت افغانس��تان براي پذيرش پيش شرطهاي آنان در گفتوگوهاي
صلح است.
در ای��ن میان تحول دیگری که در حوزه مذاکرات صلح صورت
گرفته اس��ت ،تغییرات گس��ترده در کادر ریاست شورای عالی صلح
و انتخاب پیرس��یداحمد گیالنی به ریاست این شورا است .این شورا
که در زمان کرزای با هدف پیش��برد مذاکرات صلح تش��کیل ش��د،
از مجموع��های ناهمگون و به ش��دت غیرهمفکر از  70چهره مجاهد
سرش��ناس افغانستان تشکیل شده اس��ت که از زمان تشکیل تاکنون و
ب��ه ویژه از آغاز حکومت وحدت مل��ی هیچ تأثیر مثبتی بر مذاکرات
نداش��ته و به ش��دت منفعل بوده اس��ت و از آنجا که تش��تت آراء در
میان اعضا و همچنین بدبینی طالبان نس��بت به این شورا جزو مهمترین
موانع اقدام آن در جهت مذاکرات به ش��مار میروند ،مشروعیت آن
در دولت جدید به ش��دت زیر سؤال رفته و حتی از زمان آغاز به کار
دولت وحدت ملی کمکهای بینالمللی به این شورا نیز متوقف شده
اس��ت .در چنین شرایطی اس��ت که پیگیری مذاکرات صلح از طریق
نمایندگان اشرف غنی صورت میپذیرد.

ب) پاکستان

 .1روابط با افغانستان :

از موضوعات مهمی که بر امنیت هردوکش��ور
افغانستان و پاکستان تأثیر گذاشته تداوم روابط
پر فراز و نش��یب این دو کشور است به نحوی
که پس از س��فر آذرماه  1395اش��رف غنی به
پاکستان و استقبال بیسابقه مقامات پاکستان از
وی ،بار دیگر در اس��فند م��اه  1395روابط دو
کش��ور به علت حمالت موش��کی پاکستان به
ایستگاههای مرزی افغانس��تان در خط دیورند
تنشآمیز ش��د و مقامات افغانس��تان از دشمنی
پنهان بین دو کش��ور س��خن گفتن��د .اگرچه
این روابط به ش��رایط بحرانی منتهی نشد اما به
تعمیق بدبینی و بیاعتمادی در روابط دوجانبه
میانجامد و طبیعی اس��ت که این بیاعتمادی
وبدبینی همچون گذش��ته ب��ر مذاکرات صلح
اثر خواهد داشت .آنچه طی ماه گذشته بر این
بیاعتم��ادی دامن زده اس��ت ادعای گروه 10
نفره از اعضای داعش اس��ت که در اس��فندماه
در والی��ت ننگرهار خود را به نیروهای نظامی
افغانستان تس��لیم کردند و مدعی شدند که از
جانب پاکس��تان حمایت شده و ضمن دریافت
س�لاحهای س��بک و س��نگین از این کش��ور
گ��زارش روزانه عملک��رد خود در مب��ارزه با
دولت افغانستان را به این کشور ارائه میدادهاند.
هرچند مسئله حمایت پاکستان از تروریسم در
افغانس��تان کش��ف و پدیده تازهای نیس��ت اما
کشف شواهد جدید در این خصوص و تأیید
ادعاه��ا و اتهامات هم وجهه پاکس��تان را بیش
از پیش تی��ره میکند و هم ب��ه مانع مهمی در
مذاکرات صلح تبدیل خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت که شرایط بیاعتمادی
در روابط پاکس��تان و هند طی ماههای گذشته
نیز منجر به متوقف ش��دن مذاکرات جامع بین
دو کش��ور ش��د که قرار بود در ژانویه 2016

تحلیل

صورت گی��رد .در واقع حمله تروریس��تی به
پایگاه هوایی پتان کوت در ایالت پنجاب هند
ک��ه طی آن هفت تن از نیروه��ای امنیتی هند
کشته ش��دند و احتمال دس��ت داشتن عناصر
گروه تروریس��تی جیش محمد در پاکس��تان
مهمتری��ن عام��ل ای��ن بیاعتم��ادی و توقف
مذاکرات بود.
براین اس��اس میتوان گفت تبدیل شدن
پاکس��تان به مأمن گروههای تروریس��تی – به
صورت عمدی یا غی��ر عمدی -طی دهههای
اخیر به مان��ع اصلی تأمین امنیت و گس��ترش
رواب��ط دوس��تانه در رواب��ط ای��ن کش��ور با
همسایگان به ویژه افغانستان تبدیل شده است.
 .2ناامنیهای داخلی پاکستان

اتهامات و ادعاه��ای وارده در خصوص نقش
پاکس��تان در گس��ترش تروریس��م و ناامنی و
بیاعتم��ادی در منطق��ه در ش��رایطی مطرح
میش��ود که پاکس��تان خود نیز از ناامنیهای
ناش��ی از ای��ن اقدام��ات تروریس��تی در امان
نیس��ت .برای مثال در دوماه گذش��ته پاکستان
خود عرصه چندین اقدام تروریس��تی خونبار
بوده اس��ت ک��ه از مهمترین آنه��ا میتوان به
بمبگذاری انتح��اری اس��فندماه در مجتمع
قضایی در شمال غرب پاکستان با  13کشته و
 23زخمی در انتقام اعدام عامل ترور فرماندار
لیبرال پنجاب و انفجار گس��ترده دیگر توسط
طالبان در پارک گلش��ن اله��ور در فروردین
ماه اش��اره کرد که با هدف کش��تار مسیحیان
این کش��ور صورت گرفت و به قتل  70زن و
کودک وزخمی ش��دن صدها نفر منجر شد،
اش��اره کرد .دولت پاکستان در واکنش به این
رویداد س��ه روز عزای عموم��ی اعالم کرد و
کش��ورها و نهادهای بینالمللی گوناگون این
اقدام تروریستی را به شدت محکوم کردند.

عالوه بر این برخی گزارشها حاکی از آنست که نیروهای داعش
در داخل مدارس اسالمی و دانشگ اههای مهم پاکستان رخنه کردهاند و
به علت استقبال گروههای افراطی از داعش اعضای این گروه در مناطق
قبیلهای مجاور با افغانستان و مناطق قبیلهای جنوب غربی بلوچستان مستقر
شدهاند .ضمن اینکه طبق گزارش نهادهای امنیتی پاکستان ،در این میان
برخی از مقامات دولتی این کش��ور در پنجاب ،اس��تان خیبرپختونخواه
و س��ند نیز به طور مخفیانه اقدام به جمعآوری اطالعات برای داعش و
همکاری با این گروه میکنند که تاکنون چهار نفر از آنها در این رابطه
دستگیر شدهاند.
احتمال تقویت حضور داعش در پاکس��تان وقت��ی نگران کنندهتر
میش��ود که توجه داش��ته باش��یم تعدد گروههای افراطگرای بومی و
غیربومی در این کشور (حدود  20گروه) نشاندهنده بستر مناسب برای
پذیرش و رشد افراطگرایی در این کشور است .ضمن اینکه نظرسنجی
صورتگرفته توسط مؤسسه تحقیقاتی پیو در خصوص نوع نگاه مردم
پاکس��تان به داعش نش��ان میدهد که در میان اف��راد این جامعه تنها 28
درصد نسبت به داعش نگرش منفی دارند و در مقابل  9درصد به داعش
نظر مثبت داش��تند و جمعیت گسترده ای در حدود  62درصد نسبت به
ماهیت و فعالیتهای خشونتبار این گروه بیتفاوت بودند که این رقم
زیاد بیتفاوتی در جامعه احتماالً از پتانس��یل پذیرش داعش برخوردار
خواهد بود.آنچه بر احتمال تعمیق این خطر میافزاید نیز تشتت ،انشقاق
سیاسی و فساد در دستگاه حکومت پاکستان و ناکارآمدی آن در کنترل
مناطق تروریسمخیز است.
ج) روابط ایران با پاکستان و افغانستان
در ش��رایط امنیتی توصیفشده اگرچه دور از انتظار نبود که دیپلماسی
کش��ور به نگاهی تهدیدمحور برای دفع تهدیدات و خطرات برخاس��ته
از مرزه��ای ش��رقی اکتفا کند اما خوش��بختانه ش��اهد آن بودیم که با
رفع تحریمها ،سیاس��ت خارجی کش��ور که بر مح��ور اولویت دادن به
روابط س��ازنده مبتنی بر منافع ملی با کش��ورهای همس��ایه شکل گرفته
اس��ت ،روابط اقتصادی و کارکردی را در صدر قرار داده است .دیدار
وزیرخارجه کش��ورمان با رئیس مجلس و دیدار معاون وزیر خارجه با
وزیر مهاجران افغانس��تان ،برگزاری نمایش��گاه در این کش��ور از سوی
ای��ران و تأکید وزیر صنع��ت و معدن و تجارت ب��ر راهاندازی خطوط
تولید ایرانی در افغانس��تان و تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در
صنایع کوچک آن -که همگی در راس��تای تقویت روابطی اس��ت که
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از فروردین ماه س��ال گذش��ته و در پی سفر اش��رف غنی به ایران آغاز
شده بود -رویدادهایی هس��تند که طی دوماه گذشته بیانگر اراده ایران
برای تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است .در عین حال در راستای
گسترش همکاریهای امنیتی و کمک به بازگشت صلح و امنیت به این
کش��ور بنابر اعالم سازمان همکاری شانگهای قرار است ایران در زمینه
تبادل اطالعات در خصوص فعالیت ضدتروریستی افغانستان مشارکت
و همکاری خود را با این نهاد افزایش دهد.
عالوه بر ای��ن پس از مدتهای مدید رئیسجمهور کش��ورمان به
عنوان عالیترین مقام اجرایی کش��ور به دعوت نواز شریف به پاکستان
سفر کرد و مورد استقبال گرم وی قرار گرفت .امضای  6سند همکاری
در زمینهه��ای گوناگون از جمل��ه همکاری اتاقه��ای بازرگانی و نیز
همکاری در عرصههای دانش��گاهی ،فرهنگی ،بیمهای و نیز بهداش��تی،
آموزش پزش��کی ،داروی��ی و تجهیزات پزش��کی ،توافق در خصوص
تقویت بازارچهه��ای مرزی و همکاری میان بندرهای تجاری چابهار و
گوادر ،توافق برای رش��د پنج برابری روبط تجاری به نحوی که ارزش
س��االنه آن به بیش از  5میلیارد دالر افزای��ش یابد ،تالش برای به نتیجه
رساندن طرح «خط لوله صلح» در کنار دیدارها ،نشستها و جلساتی که
در سطوح عالی در جریان سفر روحانی به پاکستان برگزار شد ،از جمله
دستاوردهای س��فر روحانی به پاکستان بودند و همه حکایت از اراده و
عالقه فراوان دو کش��ور به استفاده از ظرفیتهای موجود در روابط دو
کش��ور دارند .طبیعتاً گسترش همکاریهای اقتصادی میتواند زمینه را
برای گس��ترش همکاریها و گفتگوهای امنیتی فراهم کند و به تقویت
ثبات و امنیت در منطقه کمک کند.
در پایان الزم به ذکر است که اهمیت روابط دوجانبه برای پاکستان
به حدی بوده اس��ت که مقامات پاکس��تان مطبوعات و رس��انههای این
کش��ور را به خاطر نس��بت دادن جاسوس هندی دس��تگیر شده در مرز
بلوچستان به ایران -که با گذرنامه جعلی ایرانی وارد پاکستان شده بود-
زیر سوال بردند.
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نتیجهگیری
چالشهای متعدد اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی دو کش��ور همس��ایه شرقی
ایران که از آنها کش��ورهایی ورشکسته در نظام بینالملل ساخته ،امنیت
مرزهای ش��رقی ایران را بیش از پیش به خطر انداخته است .خطر سرریز
شدن افراطگرایان داعش��ی به ایران ،اقدامات خرابکارانه تروریستی گاه
و بیگاه از س��وی گروههای افراطگرای پاکس��تان و افغانستان و در کنار

آنها مسائلی چون قاچاق سوخت و مواد مخدر که
ریش��ه در مشکالت اقتصادی این کشورها دارند،
طی س��الهای گذشته با ش��دت و ضعف امنیت
ای��ران را به چالش کش��یدهاند .از همین روس��ت
که نمیت��وان امنیت جمهوری اس�لامی ایران را
از امنیت این همس��ایگان جدا دانس��ت .از طرفی
وجود کشورهای رقیب و متخاصم در منطقه نظیر
عربس��تان و دیگر کش��ورهای عربی خلیج فارس
که پش��تیبانان اصلی تروریس��م و افراطگرایی در
این منطقه هس��تند ،ایجاب میکند ک��ه ایران در
ارتباط با همسایگان خود دیپلماسی فعالی را دنبال
کن��د تا فضای عمل به طور کام��ل در اختیار این
کشورهای متخاصم قرار نگیرد .این مسئله با توجه
ب��ه تمرکز و س��رمایهگذاری عربس��تان بر جذب
همکاری پاکستان در ائتالف نظامی ضدتروریسم
که با حضور کش��ورهای منطقه به استثنای ایران
تشکیل شده از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در ح��ال حاضر تمای��ل و نی��از اقتصادی و
ژئوپلیتیک دو کش��ور افغانس��تان و پاکس��تان و
کمبود ش��دید انرژی به ویژه در پاکس��تان و در
مقابل نیاز ایران به همکاری این کش��ورها برای
تأمین امنیت مرزهای مش��ترک –که الزمه رشد
و ثب��ات اقتصادی کش��ور اس��ت -ش��رایطی را
فراهم کرده که هر س��ه کشور میتوانند مکمل
یکدیگ��ر باش��ند و از ای��نرو تقوی��ت روابط و
تعامالت دو و س��ه جانبه به ضرورتی همه جانبه
برای هر سه کشور تبدیل ش��ده است .در نتیجه
گرایش سازنده دولت یازدهم به گسترش روابط
اقتصادی و تجاری با همس��ایگان نه تنها به ارتقا
س��طح منافع ملی کمک میکن��د بلکه میتواند
زمینه س��از بهبود شرایط امنیتی در منطقه باشد و
حتی مبنای صلح در میان دو کش��ور پاکستان و
افغانس��تان و پاکس��تان و هند –بواسطه خط لوله
صلح -قرار گیرد.



