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تنش در .  شاهد وقايع مهمي در حوزه سياسي، اقتصادي وامنيتي بود1120پاكستان در سال 

روابط آمريكا و پاكستان، تنش بين ارتش و دولت و تداوم بي ثباتي اقتصادي در پاكستان در 

  .  در اين مقاله تحليل ميشود2011سال 

������ �	
  . پاكستان، آمريكا،افغانستان، امنيت:�
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ن مقاله ي موضوع ا2011 پاكستان در سال يتي و امني، اقتصادياسي سيدادهايل اهم رويتحل
 ي، اقتصاديتي، امنياسين روابط سيد بيجاد تنش شدي پاكستان اينقطه عطف روابط خارج. است

 ين ارتش و دولت و تداوم بي تنش بيدر حوزه داخل. كا و پاكستان بوده استي آمريو نظام
 بوده 2011 پاكستان در سال ي و اقتصادياسيط سيشرا ين مولفهاي از مهمتري اقتصاديثبات

  .است
  

:;: "���� g��6� ��I%��� � !����:  
 

 

.  افغانستان و مساله افراط گرايي بودبابيش از پيش درگير  ياسياز نظر س در سال گذشته پاكستان
 ي موجود در افغانستان به حديها  و بحرانياست خارجين كشور در حوزه سي اياسيت سياهم

ل است كه ين دلين مساله به ايت اياهم.  تحت الشعاع قرار دادكامالبود كه مسايل داخلي را 
 افغانستان يتي امنيها ول بحرانئ مس دو گانهيل بازيبه دل پاكستان ياسيل گران سيبسياري از تحل

من أ همچنان مكاي آمريها  كمكافتيبا وجود در كند كه يغرب پاكستان را متهم م. دانند يم
  . طالبان استيروهاي ني برايمطمئن

 

 بينص   ين رهگذر بيز از اين كشور نيگان اي در افغانستان باعث شده همساي موج ناامنشگستر
 نابسامان تيوضع ياصل مظنون شود ي كه به تناوب منتشر ميرا با گزارشاتيپاكستان اخ. نمانند

هر ساله  سو كي از كه كرده جانبه ود يباز به متهم را پاكستان غرب. است شده اعالم افغانستان
ز يگر مشغول كمك و تجهي دي از سووكند  يافت ميكا را دري آمريارد دالريليك مي يها كمك

  .ان افراط در افغانستان استيطالبان و جر
 

پاكستان داراي . نظر داشتمد براي بررسي واقعيت در مورد پاكستان بايد مسايل ديگر را نيز 
 2011  سال بر روابط اين كشور با آمريكا مخصوصا در  كه تاثير جدي است اهداف راهبردي
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هاي غرب دارد و به همين دليل   با سياست هاي جدي  كه تفاوتياهداف راهبرد. داشته است
 ساخته و   موارد را پررنگن اي2011 كشته شدن بن الدن در و شده  مشكالت اساسيموجب 

  . باشدها در پي تحقق آنتري  به صورت جديكردهپاكستان را مصمم 
 

 ءاسالم آباد بر اين باور است كه روابطش با آمريكا بر پايه احترام بنا نشده و اين دولت به انحا
هاي سازمان اطالعاتي  اسالم آباد نسبت به فعاليت. انگارد مختلف استقالل اين كشور را ناديده مي

 سرباز اين كشور توسط 24دن  اين مساله با كشته ش. كشورش ناراضي استكآمريكا در خا
اين موارد در شرايطي است كه سازمان . هواپيماهاي بدون سرنشين ناتو به اوج خود رسيد

 ثبت قرارداد همكاري اطالعاتي بين پاكستان و آمريكا و خواهان ISIاطالعاتي ارتش پاكستان 
ي به همكاري هاي اطالعات  در فعاليتدباي  CIA و معتقد است استمنطقي شدن اين مساله 

  .بپردازدن كشور يبا ا كمشتر
 

ين مساله باعث ا و با هند بوده كهاي استراتژي هاي هميشگي اسالم آباد رقابت يكي از دغدغه
هاي شورشي براي نفوذ  استفاده از گروه. شده افغانستان به مكاني براي اين مهم تبديل شود

ين هند و افغانستان بهاي اخير   همكاري. بوده استپاكستانهاي  ترين اهرم يكي از مهمهمواره 
پيش از اين . ه استكردبيشتر را  ترس پاكستان از عقب ماندن از رقابت با دهلي نو ،نوامبرماه در 

هاي آمريكا به دليل روابط حسنه اين كشور با هند   نسبت به حمايت نيز پاكستان ترديدهاي جدي
 . داشته است

  
ن يبه چسفري براي توسعه روابط  پاكستان در ماه مي ين شرايط زرداري نخست وزير ادر 

در . فروند جت جنگنده به پاكستان فروخت 50ن يچ ين دو كشورببراساس توافقنامه . داشت
سم را ي پاكستان در نبرد با تروريها ين تالش و از خودگذشتگي چاسته مشترك نيز آمده يانيب

. ندك ي خود محسوب مياست خارجياس سن را اسي با چيز دوستيكند و پاكستان ن يش ميستا
ك با ي و استراتژي اقتصاديوندهايت پين درباره تقويبه چخود  در سفر چهار روزه يزردار
. دين دوست نامين و قابل اعتماد تري آن كشور به گفتگو پرداخت و اين كشور را بهتريها مقام



 ��������  	
��� ��� �������� 

 

��	 

رس براي از دست دادن چنين تالشي براي نزديكي به پكن در اين وضعيت نشات گرفته از ت
  . اهداف و جايگاه راهبردي خود در منطقه است

 

ن يا سياست خارجي و داخلي  دستگاه.  است اساسا پاكستان درگير مشكالت ساختاري جدي
 ياز سو. كند دست و پنجه نرم مي   و ارتش نيز با مشكالت جدياست تحت تاثير ارتش كشور

 حفظ يرا بن كشور درصددندي و مسئوليي قرار دارد، كشور به شدت تحت تاثير افراط گراگريد
تر است در حالي كه با چنين  هاي جدي اسالم آباد نيازمند حمايت .خود تالش كنندموقعيت 

ر پيشين پاكستان در واشنگتن بيان داشته ي، سفين حقانيحس. فاصله بسيار وجود دارد  مهمي مساله
 يشتريراق صرف كرد و نسبت به پاكستان، پول ب در عيشتريكا نسبت به افغانستان، پول بيآمر

ا اين انتظار كه اين كشور بتواند در برابر غول افراط گرايي بياستد منطقي يآ. صرف افغانستان كرد
براي غرب و هاي خود ندارد    با اين شرايط اسالم آباد تواني براي مقابله و تفهيم دغدغه؟است

  .رف تبديل شده استبه شريكي نامطمئن و البته مزاحم و پرح
  

B :���456 g��6� ��I%��� � !����:  
 

 سهيمقا يبرا يجهان يها شاخص از ديبا گام نياول در پاكستان ياقتصاد اوضاع يبررس در
 و ياقتصاد ثبات مورد در يقيتحق Asia Euro يقاتيتحق گروه راياخ .شود استفاده كشورها

 طبقه ثبات زانيم نظر از را كشورها و داده امانج اروپا و ايآس قاره در واقع يكشورها ياسيس
 نيتر ثبات يب ونزوئال و هيجرين پاكستان، يكشورها پژوهش نيا طبق .است هكرد يبند

 شناخته كشورها نيتر ثبات با لهستان و يجنوب كره مجارستان، يكشورها و جهان يكشورها
  .ندا هشد
  
 كشورها سهيمقا يبرا ياخصش ،پژوهش نيا انجام در Watch Market تيسا گزارش به

 مورد ياقتصاد و ياجتماع ،يتيامن ،ياسيس يها حوزه در رگذاريتاث فاكتور 20 و هشد يمعرف
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 ايآس و اروپا يكشورها ثبات سهيمقا يبرا حاصل يبيترك شاخصاز  .است هگرفت قرار يبررس
 .است هگرفت تعلق صد تا صفر نيب يعدد مختلف يكشورها به و هشد استفاده

  
 يمعرف جهان اقتصاد نيتر ثبات يب 46 عدد كسب با پاكستان كشور ،يپژوهش تيفعال نيا طبق
 آن ياقتصاد اوضاع ينابسامان و يثبات يب از پاكستان كشور به مربوط مباحث در .است هشد

 سهام و بورس بازار تيوضع Asia Euro يقاتيتحق گروه گزارش به .است آمده انيم به سخن
   .است نابسامان اريبس ييايآس كشور نيا يلتدو و يخصوص يشركتها

  
 بر ياقتصاد يها دستگاه بر عالوه را پاكستان ياقتصاد ضعف تيمسئول گران ليتحل از ياريبس

 منطقه نيا ياسيس يها يثبات يب كه باورند نيا بر رايز گذارند يم كشور نيا ياسيس نظام دوش
 را نهيزم و شوند يواد نيا وارد خاطر امشآر با نتوانند يالملل نيب گذاران هيسرما هشد سبب

  .آورند فراهم كشور در بالقوه يها ليپتانس از اقتصاد يبردار بهره يبرا
  

 در  HSBC بانك در هيانوسياق و ايآس يكشورها سهام و بورس بازار گر ليتحل وانسيا يگر
 گذارن هيسرما از ياديز شمار با خود يها داده ليتكم يبرا ما :ديگو يم مورد نيا در 2011 مي

 نصف از شيب كه افراد نيا نيب از داد نشان ما يها پژوهش .ميكرد مصاحبه جهان در بزرگ
 و اند نكرده ياقدام پاكستان در يگذار هيسرما يبرا كي چيه دهند يم ليتشك را گذاران هيسرما

  .دنندار يا زهيانگ كار نيا يبرا
  
 را خود يها هيسرما و اند گرفته دهيناد را تانپاكس يخارج گذاران هيسرما يتمام حاضر حال در
 ،ياسيس لحاظ از جهان نيسرزم نيتر ثبات يب به كه اهويپره و آشوب پر نيسرزم نيا يجا به
 توسعه حال در يكشورها در تر باثبات يبازارها وارد است معروف ياجتماع و ياقتصاد ،يتيامن

 درگزارش وانسيا .آورند دست هب زين يرشتيب سود كمتر، سكير رشيپذ بر عالوه تا ندا هكرد
 اوضاع بود گرفته صورت كشور نيا بورس بازار يبررس يبرا كه پاكستان به خود رياخ سفر

  .است هكرد قلمداد بزرگ ينگران كي را پاكستان ياقتصاد
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 يبانك مركز .پردازيم مي 2011 در پاكستان اقتصادي وضعيت بررسي به اوضاع اين به توجه با
 ين گزارش به برخيدر ا.  كشور را منتشر نمودي ماهه اقتصاد6را گزارش عملكرد ي اخپاكستان
 در كشور داشتند يد ناخالص داخليم بر كاهش تولير مستقيف اقتصاد كه تاثي ضعيها از بخش

 ين المللي بي نهادهاي از سوياديد زي تاكي دولتيها نهيدر خصوص كاهش هز. ستاشاره شده ا
 ير ملموسييها و اعتبارات تغ  و بهره وامي دفاعيها نهيعلت باال بودن هزه  بكني، لهعمل آمده ب

 447ها بالغ بر  نهين هزي شش ماه اول سال مجموع ايط. ه استها مشاهده نشد نهين هزيدر ا
 كه در رآورد شدهب) ينه دفاعيارد هزيلي م147ها و  نه بازپرداختيارد هزيلي م300(ه يارد روپيليم

در .  دهديش را نشان ميافزا)  درصد33(ه يارد روپيلي م131ره مشابه سال قبل سه با دويمقا
ن مفهوم كه يبد. ه بوده استيارد روپيلي م834ن دوره ي دولت در اي كه مجموع درآمدهايحال

 دولت ي و بازپرداخت بهره وامها و تعهدات مالي دفاعيها نهي از درآمدها صرف هزيميش از نيب
  .شده است

  
ه بوده كه ضربه يارد روپيلي م131صرفا ) شامل وامها و اعتبارات( دولت ي عمرانيها نهيهز

ه يان ورود سرمايسك كشور، جريش نرخ ريباتوجه به افزا. است به روند توسعه كشور ينيسنگ
. ه استدش يه دچار افت قابل توجهيتا بازار سرمايب پس انداز مردم كاسته و نهايكاهش از ضر

يافته )  بود درصد11.7كه سال گذشته (ش يافزا% 6/4 به يبخش خصوصنرخ رشد اعتبارات 
  .است

  
 از بخشها با شدت يز در برخي، اثرات آن در پاكستان ني بحران اقتصاديبه علت روند جهان

ر يكن ساي بود ليريه شاهد افت چشمگي مواد اوليمت جهانيهرچند ق. دوش يم مشاهده يشتريب
 و يمت انرژيت دولت در كاهش قيه و عدم جديباال بازار سرمال نرخ يد از قبي توليها نهيهز

تا به ركود يها شد و نها متيموجب رشد حباب گونه ق) يهمزمان با روند جهان(خدمات 
ر از يغ(  بودجه خود ناچار از استقراض از بانكهاين كسري دولت جهت تام و دامن زدياقتصاد

جاد شرابط ي پول، ايالملل نيولت به صندوق ببه همين دليل نظر به تعهد د .دش) يبانك مركز
 ياري تالش بسي و استقراض از بانك مركزي دولتيها نهيه گذاران، كاهش هزي سرماياعتبار برا



� ��!���� ��&����/� ����01 ����2 3����� ���4�5� /  ��� �� ���6��7 ���8!�,-.. 

 

��� 

است در بخش ين سياما ا. به عمل آمد) يانقباض (يرانه پوليگ  سختيها استي اعمال سيبرا
س داشت و منجر به كاهش  در اقتصاد كشور اثر معكويه توسط بخش خصوصيان سرمايجر
) 2007در سال (ارد دالر يلي م929از ) يه بخش خصوصيمجموع گردش سرما(ان ين جريد ايشد
ش ي و افزاي كاهش ارزش پول ملي برايد كه خود عاملين دوره گرديارد دالر در ايلي م165به 

  .دشنرخ تورم 
  

 ي دهد اما درآمدهايان مش را نشي افزا درصد33.4سه با دوره قبل ي دولت در مقايدرآمدها
ات در كشور همانند سال يم ماليافت مستقيدر.  دولت نسبت به دوره قبل ثابت مانده استياتيمال

 40 يستين سهم در كل درآمدها بايبر طبق بودجه ا.  دهدي كاهش را نشان ميگذشته اندك
 148ن دوره ي دولت در اياتيرمالي غيمجموع درآمدها.  باشديافتي دريها اتي كل مالدرصد

ش را نشان ي افزا درصد90) هيارد روپيلي م78(سه با سال گذشته يه بوده كه در مقايارد روپيليم
  .است ي دولت از فروش محصوالت نفتيش درآمدهاين امر، افزاين عامل ايتر مهم. دهد يم
  

ق يت تزر به بودجه دوليمه دوم سال ماليه در نيارد روپيلي م43.9 مبلغ يطبق برنامه بانك مركز
. ديرس خواهد سال اخر تا هيروپ ارديليم 71.9 به بانك نيا  ييد و مجموع اعتبار اعطاكرخواهد 

شتر و كاهش يد درآمد بيملزم به تول)  كاهش آنيا حتيو (ن سقف ي احفظ جهت زين دولت
 هديه رسيارد روپيلي م1085 دولت در شش ماهه اول به ي عموميها نهيهز .است خود يها نهيهز
بوده % 25ش دوره مشابه سال گذشته يزان افزايم( دهد يش را نشان مي افزا درصد10.5ه ك

ه  كاهش نسبت به سال گذشته منظور شد درصد41ن مدت با ي اي درطي، بودجه عمران) است
 33سال گذشته ( نسبت به دوره مشابه  درصد18  ن دورهيز در اي دولت ني جاريها نهيهز. است

 زيران ني بگيبودجه دولت در بخش حقوق كاركنان و مستمر. دهد يان مش را نشيافزا) درصد
 يارانه مواد سوختين يبودجه دولت در بخش تام. ه استافتيش يافزا درصد 20ن دوره ي ايط
 دهد يل ميها را تشك ارانهي از كل يميش از نيكماكان ب...) د، نفت كوره ويع و نفت سفيگاز ما(

 دولت بهمراه خواهد ي را برايده ايمشكالت عد) يان سال ماليا پابر طبق برنامه ت(كه حذف آن 
  .داشت
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 يدولت در ط.  داردي بر رشد اقتصاديميها در كشور اثر مستقپرداخت    ترازيكاهش كسر
 در ه،ص دادي خود تخصيها يه بابت بازپرداخت بدهيارد روپيلي م104 يشش ماهه سال مال

 ين معنيبد. ه استه بوديارد روپيلي م141ن مدت ي ايج طافت اعتبار از خاريزان دريكه م يحال
 شده و ناچار هدش بودجه دولت يباني صرف پشتيافتيه از اعتبارات دريارد روپيلي م37كه صرفا 

 به علت يربانكيدر بخش غ) ي داخلياستقراض از منابع مال(. ه كنديتك ي داخليبر منابع مال
ن يشده و ااز فراهم نيكان استقراض در حد مورد ن ، امي انقباضيها استيمشكالت موجود و س

 درصد 21رغم كاهش ي عل.ه استدي گردي داخليش استقراض از بانكهايامر موجب افز
  درصد58 به  درصد80ن اعتبار از ين كل اياستقرااض نسبت به سال گذشته، سهم بانكها در تام

  .ه استافتيش يافزا
 

- ^($i N#� �,��IJ: 

 

 ينيش بي پ درصد5.4 ي را منفي نرخ رشد بخش صنعت در سال جار پاكستانيبانك مركز
د خصوصا در يكاهش تول.  بوده است درصد5.6ن نرخ در سال گذشته يكه ا ي در حال،نموده

گر ي دياز سو. د تر بوده استين بعلت كاهش بازار مصرف داخل وخارج شديع سنگيصنا
 تر داشته ين روند اثر منفير كشور بر ا دي انرژيها مت حامليبحران كمبود برق و باالبودن ق

سك به بخش صنعت يز با كاهش ذخائر و باالرفتن نرخ ريها ن  بانكيقدرت وام ده. است
شتر شاهد ي را بي بحران جهانير منفيز تاثيدر بخش مسكن و بازار سهام ن. افته استيكاهش 

كشور، رشد بحران در كشور ه به ي ورود سرمايه گذاران و كسريبا كاهش اعتماد سرما. ميبوده ا
 يك سال گذشته ، روند كاهش تقاضاي ي طي ارزش پول مل درصدكاهش . د شده استيتشد

 و يتيبعلت مسائل امن(ت در صادرات كشور ، عدم اعتماد واردكنندگان يجاد محدودي و ايخارج
  .استگر عوامل كاهش نرخ بخش صنعت در كشور ياز د) ن صادراتيتضم

  
چهار چوب . دگاه قابل تامل استي اقتصاد پاكستان از دو ديمسايل بررسبا توجه به اين 

ن ي از تجارت بي به علت برخورداري و مالي وابسته خصوصا در بخش پوليها  نهاديسازمان
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 از ياري كه بسي به نحواست، ي قوييكاي و آمري مشابه اروپاپيها م با نهاديالملل و ارتباط مستق
 ي خارجي و مالي بانكيها  در نهادي سوابق خوبي دارا،ن بخشير ا ديي سمت اجرايافراد دارا

 ضعف ،يدگاه عملكردياما از د. اند همگام ي روز جهانيهستند و از لحاظ انطباق با استاندارها
 . شودي آشكار مي اقتصاديها  آن در شاخصيها  كه جلوهوجود دارد در اقتصاد يساختار

  

D:  "��j% g��6� ��I%��� � !�����  "5�$�:  
- ��5\k�-l�m�,�C � ?��% :  
 

. هاي موجود ميان پاكستان و نيروهاي ناتو و آمريكا مربوط است ترين مساله امنيتي به تنش مهم
ن كه مقامات ياپس از . شود تر  رهيكا هرروز تي پاكستان و آمر شود روابطيسبب مهايي كه  تنش

،  استايت سازمان اطالعاتي پاكستان بودهآمريكا اين شائبه را مطرح كردند كه بن الدن مورد حم
هاي مالي  كپارلمان اين كشور خواهان بازنگري در روابط راهبردي با اسالم آباد و قطع كم

 ييكايگذاران آمر گذشته از اظهارات شديد الحن مقامات نظامي و سياسي، برخي از قانون. شدند
اردها دالر كمك به پاكستان را به حال يلي مياند اعطا د كردهير سناتور فرانك التنبرگ تهدينظ
كا معتقد يتو صلح در آمريلدر از كارشناسان امور پاكستان در انستياندرو وا. آورند يق در ميتعل

  .ر كنديين دو كشور بايد تغياست شرايط سياسي ب
  

اند  پس از اتهامات و فشارهاي سياسي وارده، مقامات سازمان اطالعاتي پاكستان بيان داشته
بايست قبل از حمله به بن الدن و هرگونه عمليات ديگري در خاك اين كشور  يكاييان ميآمر

نمودند اما با  ساختند و نمي بايست به نقض حاكميت اقدام مي آنان را از اين عمليات مطلع مي
اين پاسخ واشنگتن مواجه شدند كه اعتمادي به آنان وجود ندارد تا نياز باشد در جريان عمليات 

  .گيرندقرار 
  

 به تالفي چنين اتهاماتي از سوي آمريكا، غيرمستقيم نام مامور ISIسازمان اطالعاتي پاكستان 
هاي اطالعاتي   مانع ماموريتكردارشد اطالعاتي آمريكا را در اين كشور افشا كرد و اعالم 
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بر  مبني  از سوي ديگر پارلمان پاكستان فشارهاي جدي. سازمان اطالعاتي آمريكا خواهد شد
زرداري نيز در . اند وارد ساختهبه دولت هاي هوايي آمريكا به منطقه وزيرستان  قطع عمليات

به همين و اي در پارلمان پاكستان بيان داشت كشورش قرباني اصلي افراط گرايي است  سخنراني
به نظر وي غرب در عوض . هاي غرب و فشارهاي آنان به هيچ وجه منطقي نيست دليل سياست

  . دكن كهاي سياسي و امنيتي اين كشور را در بايست شرايط و دغدغه ختن پاكستان ميمتهم سا
  

 كه طالبان و القاعده به تالفي كشته شدن بن الدن ش استيدر حال افزاچنين اختالفاتي در حالي 
 شرايط امنيتي اين كشور و حتي افغانستان اند و  افزايش دادهرا  پاكستان كحمالت خود در خا

هاي  ها و دغدغه دهد پاكستان و آمريكا ارزيابي چنين تضادهايي نشان مي. اند  ساختهرا بدتر
هاي متفاوتي را ميان دو  هايي كه متعاقب آن سياست ها  و دغدغه ارزيابي. راهبردي متفاوتي دارند

 سرباز 24نمونه آخر كشته شدن . كشور ايجاد نموده و باعث بروز اختالفات جدي شده است
تاثير اين مساله . ها پيش برده است را تا مرحله قطع همكاريدو كشور كه روابط است پاكستاني 

  .را مي توان در عدم مشاركت پاكستان در كنفرانس بن دو در دسامبر ديد
  

- ��5\k�- "5�$� �(��) �Ae� ^�(n�: 

 

افراطيون كه روزي عصاي دست ارتش در امنيت منطقه اي پاكستان بودند در حال حاضر به 
 2007اشنه آشيل امنيتي پاكستان تبديل شده اند، لذا حتي بازگشت بي نظير بوتو در اوايل سال پ

ميالدي و تالش براي حضور در صحنه سياسي موج سوم دموكراسي به اين كشور نرسيد و رشد 
قارچ گونه تروريسم و شرارت در مناطق قبايلي وزيرستان سرحد و پيشاور پاكستان در دوره 

يكي از داليل مهم و اصلي اين ناامني،  .به يك معما تبديل كرده استرا نيت پاكستان زرداري، ام
در افغانستان و  ) 2005-2006(قدرت گيري مجدد طالبان در اواسط شروع هزاره سوم ميالدي 

 ناتو 2005 تا 2001هاي   و عقب نشيني طالبان بين سال2001 سقوط طالبان در سال .پاكستان بود
اين خوش بيني سبب شد .  به شكست جريان افراطي در افغانستان خوشبين ساختو آمريكا را

  .آمريكا جبهه ديگري در عراق باز كند و به اشغال اين كشور مبادرت ورزد
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 با پشتيباني طالبان پاكستان در مناطق قبايلي سرحد و وزيرستان خود را از 2005طالبان از سال 
 از سطح روستاها به ساير مناطق خود رازه منطقه عملياتي د و حورلحاظ نظامي و امنيتي احيا ك

هاي مواصالتي در حوزه جنوب  د و از لحاظ جغرافيايي نظامي كليه راهاافغانستان را گسترش د
حمالت . رآورد دد خوهغرب و جنوب شرق پاكستان و شمال و غرب افغانستان را تحت سلط

  .هاي امنيتي پاكستان افزوده است آمريكا به بهانه مقابله با اين روند بر چالش
 

امروز پاكستان يكي از بحران خيزترين مناطق جهان به شمار مي رود؛ بي ثباتي سياسي 
هاي شرارت و نيروهاي افراطي، خيل عظيم جوانان خشمگين و ضد آمريكايي كه آماده  شبكه

خارج از كنترل هايي چون القاعده هستند، مناطق دور افتاده قبيله نشين  جذب شدن به گروه
دولت مركزي مانند بلوچستان يا مناطق شمالي سرحد و وزيرستان كه مأمن شبه نظاميان طالبان 

  . نباشد1947مانند سال هسبب شده اوضاع امنيتي پاكستان  است
 

 جامعه پاكستان بايد در قدم اول به يك ثبات سياسي و .تهديد هند در اولويت دوم است
 ي هند دريگرا هژموني با مقابله استراتژيك هدف در پاكستان منيتا .دموكراسي پايدار برسد

 سپتامبر و قدرت گيري 11هاي امنيتي پاكستان با تحوالت  ها وتاكتيك  اما استراتژي،منطقه است
اكنون طالبان و . هاي آمريكا، با شكست مواجه شده است طالبان دراين كشور در كنار جاه طلبي

 بلكه ريشه بحران سياسي و امنيتي آن است كه مقابله ست،يپاكستان نائتالف با غرب عامل ثبات 
  .باشداولويت دولتمردان پاكستان د يبابا آن 

 

ژه ي ويرويت و آموزش ني در حال تربيا دات هستهي كردن تهدي و خنثيي شناسايپاكستان برا
 پاكستان كه "يتيك امني استراتژيزير برنامه"ركل بخش يدب. ن كشور استي در ايا  ت هستهيامن

 صحبت 2011 در نوامبر يا ت هستهي امنيالن دوره آموزشيالتحص  نفر از فارغ700در جمع 
ن طرح يدر ا. ن حوزه خبر داديگر در اي ديروي هزار ن8 آموزش ين كشور برايكرد، از طرح ا يم

 يموزش آيها  گذراندن دورهي هستند برايكيزي و في ذهني بااليها يي تواناي كه دارايافراد
 مجهز  شرفتهيزات پيها و تجه  شش ماهه انتخاب شده و پس از آموزش، به سالحيا حرفه
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 يا زات هستهيد بر ضد تجهي و مقابله با هر نوع تهديين افراد شناسايت ايهدف از ترب. شوند يم
  . پاكستان است

  
 خود يسخنران پاكستان در "يتيك امني استراتژيزير برنامه"ركل بخش ي دب"محمد طاهر"ژنرال 

 يروها ابراز خرسندين ني ايزه بااليها و انگ ت آموزشيفين دوره، از كيآموختگان ا در جمع دانش
ح كرد ي تصريو .د كرديمت تأكي پاكستان به هر قيا سات هستهيكرد و بر لزوم حفاظت از تأس

 يعينابع وس، ميا د هستهيروها و مقابله با هر نوع تهدين نيز و استقرار اي آموزش، تجهيبرا
ن دوره يروها توانستند اين ني نفره از ا200ك گروه يز ين نيش از ايپ. اختصاص داده شده است

 فشار ييكايرا محافل آمريابد كه اخي ي انتشار مين خبر در حاليا.  كننديت طي را با موفقيآموزش
ش ي پاكستان افزايا  هستهيها آباد به بهانه احتمال در دسترس قرار گرفتن سالح خود را بر اسالم

 ي با ادعايكا در گزارشي چاپ آمر"كيآتالنت" مجله 2011در همين راستا در دسامبر . اند داده
: كند نوشت ي ميكا مخفي خود را از آمريا  هستهيها  كالهكيآباد شمار واقع نكه اسالميا

ن ي ايستانمقامات پاك.  خود را ندارديا سات هستهي حفاظت از تأسيپاكستان توان الزم برا
 خود يا  هستهيها سات و سالحير به هدف بودن تأسيكا را تعبي آمريرسم ات محافل شبه يادب

  .كنند يقلمداد م
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