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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

برای هناد در بلو ساتان دساتگیر شاد ،باه نماایش

مقدمه
اخیراً دو اتفاق مهم مؤثر بر روابط پاکستان با ایران رخ
داده است که می توان آنها را در امتداد و تا حدی در
واکنش به مسائل گذشته میان دو کشور تفسیر کرد و
یااا این ااه ساارآ ار ی ا

اارخش جدیااد در سیاساات

خارجی این کشاور دانسات ابتادا رور هارشانهه 21
ژوئن ،ارتش پاکستان تأیید کرد که ی

«پههاد ایران»

را در «عمق خاک بلو ستانِ [پاکستان]» مورد هاد
قرار داده و سرنگون کرده اسات ساس

دو رور پایش

بود که «روابط عمومی بین سروی » ارتش پاکستان،
 ،ISPRویاادئوی اعتاارا  1جدیاادی را ار «کالهوشااان
یاداو» ،2فردی که ساا گذشاته باه اتهاا جاسوسای

گذاشت
دقت نظر ندان باالیی نیار نیسات کاه دریاابیم
ویدئوی اعترا کالهوشان «یاداو» ،احتماالً باه واور
اختصاوی با نشانهگیری به سمت ایاران پخاش شاده
است در حقیقت «یاداو» تقریهاً باه هماان اناداره کاه
نمااادی ار ادعااای پاکسااتان بااه اجاارای عملیااا
خاارا کاااری در بلو سااتان بااا تنریا

هنااد اساات،

نشانهای ار هم اری ایران و هند بر علیه پاکستان هام
تفسیر شده است «یاداو» به همراه ویزای ایرانای و در
مارر ایاران و پاکساتان ،در حااالی کاه قصاد ورود بااه
پاکستان را داشت دساتگیر شاده اسات همنناین او
پیش ار آن در قالب کار تجاری ند ساا باه هماراه
خانوادۀ خاود در ابهاار سا ونت داشاته اسات و باه

 .1ویدئوی او اعترا او سا گذشته منتشر شد و ویدئوی دو
نیز اخیراً توسط ارتش پاکستان منتشار شاده اسات در هار دو
ویدئو وی مدعی می شود مأمور مخفی سروی اطالعاا هناد
 RAWاست و قصد داشته است ار مجرای ایران با گاروه هاای
معارض در بلو ستان پاکستان ارتهاط گرفته و به آنهاا کما
کند عملیا تروریستی در این منطقه انجا دهناد ایان ویادئو
این پیوند قابل مشاهده است:
https://www.youtube.com/watch?v=nhP0YixTZi8
2. Kulbhushan Yadav

ادعای منابع پاکستانی ،عملیا خراب ااری در منطقاه
بلو ستان پاکستان را ار آن جا مادیریت مایکارد در
ویدئوی دومی که ند رور پیش ،ار او پخش شد ،وی
سه بار به ایران اشاره میکناد یا باار این اه ویازای
ایران را داشته است دو باه اقامات خاود در ابهاار
اشاره میکند و سو  ،ادعا میکند کنسولگری هناد در

فرضیهای در باب تغییر مسیر سیاست خارجی پاکستان
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شهر راهدان ایران باا او بارای عملیاا خراب ااری در

حاال ارتش پاکستان با انهدا پههاد ایرانی و افشای آن

بلو ستان هم اری میکرد

به رسانهها با ادبیاتی مانندِ «پههااد جاسوسای» و «در
اسیر رندانی ،کاه بناا باه

فروش اعترا های ی

عمق خاک پاکستان» ،ار ایران انتقا گرفته است

ادعای رسانه های هندی مورد ش نجه هم قرار داشاته

اما ارتهاط میاان ایان دو رویاداد ،تنلیال را وارد

است ،کار آسانی نیست با این حا  ،پاکستانیهاا ایان

سطح دیگری خواهند ساخت در واقع پاکساتان ی ای

مسئله را بسیار جدی تلقی کردهاند و طای یا
اخیر و اکنون ی

ساا

ار پرشمار کشاورهای خاورمیاناه اسات کاه باه دلیال

بارِ دیگار ،هماواره آن را باه عناوان

ساااخت دولاات خااود ،سیاساات خااارجی خااود را بااا

اهر فشار علیه ایران به کاار گرفتاهاناد در سافر

هد های مرتهط با سیاست داخلی خود درگیر کارده

آقای روحانی به اسال آبااد در ساا  ،1395واکانش

و ار آنها استفاده میکند در مورد اخیر ،میتوان ایان

پاکستان باه ایان اتهاا بسایار سارد و خشان باود و

فرضیه را مطرح کرد که این رویدادها که باه روشانی

فرمانده ارتش پاکستان ،رحیل شریف ،با وجاود این اه

نهاادِ

ی

هماهنگ شده و در رمان مناسب و توساط یا

برنامۀ بزرگتار بارای

استقها بسیار خوبی ار آقای روحانی کرده بود نه تنها

واحد اتفاق افتادند ،بخشی ار ی

در دیدار دوجانهه این موضاو را پایش کشایده باود،

جهتدهی اف ار عمومی داخل پاکستان بودند

بل ه ونهت در مورد این موضو را به رساانههاا نیاز

در جریان اجالس ماه گذشتۀ امری ا با کشورهای

کشاند با این پیش رمیناه ،پخاش ویادئوی دومای ار

عربی-اسالمی در ریاض ،نوار شاریف در داخال ماورد

سا و اندی و آنهم در حاالی کاه

اعتراض های ریادی قارار گرفات جهاتگیاری اوالی

پیشتر ،او من و به مرگ شده بود و تنها ند هفتاه

اعتراضها ناظر بر این بود که پاکستان در دوران او باا

اباد تیییار یافات ،بیشاتر رو

شدن به عربستان ار سیاست سنتی خاود کاه

«یاداو» بعد ار ی

پیش ،ح م او به حاه

نزدی

سوی ایران دارد باه ویا ه وقتای کاه آن را در بافتاار

دوسااا پاایش توسااط پارلمااان پاکسااتان تصااویب و

دیگر رویدادهای مرتهط قرار میدهیم

الر االجرا شده بود ،عدو کارده و در رقابات باین دو

مورد او به وضوح مرتهط با اختال نظر ایاران و

کشور اسالمی به سود ی ی وارد عمل شاده اسات در

پاکستان بر سر کنتر مرر بین دو کشور است تفسیر

جریان این اعتراضا  ،در اف اار عماومی ایان کشاور،

سرراستترِ این رویداد این است که گاروه تروریساتیِ

ایران کشور دوسات و بارادر و پادر معناوی جمعیات

جاایش العااد ار داخاال پاکسااتان در ماارر میرجاااوه

حدود  20میلیونی شیعۀ کشور برشامرده و گنااه را ار

ار کشتنِ مرربانان ایرانی باه

جانب دولت پاکستان دانستند که سیاست خاارجی را

خاک پاکستان گریخت ،ایران پاکستان را باه کوتااهی

به بیراهه برده است در نین وضاعیتی ،تاالش شاد

در کنتر مررها متهم کرده و اعال نمود بارای حفا

ایران که با تانشهاای مارری پتانسایل الر را بارای

امنیت خاود اگار الر باشاد در خااک پاکساتان هام

هد واقع شدن توسط پاکستان کسب کرده باود ،باه

عملیا انجا خواهد داد ،طی هفتههای بعد نیروهاای

عنوان مقصر و نه قربانی ،معرفی شود و اف ار عماومی

ایرانی ند بار به داخل خاک پاکستان خمساره شلی

داخل برای رفتار احتمالی بر ضد ایران آماده شود

عملیا انجا داده و پ

کردند که در نتیجۀ آنها ی

پاکساتانی کشاته شاد،
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فرضیهای در باب تغییر مسیر سیاست خارجی پاکستان
در همااین رابطااه ماایتااوان ارتهاااط میااان ایاان

اقداما و دو رویداد دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد:
خهر سرنگونی پههاد ایران در  21ژوئن و سه رور پا
ار حملۀ موشا ی ایاران باه ساوریه واور گرفتاه و
ویدئوی «یاداو» نیز در  23ژوئن ،دو رور پا
نیز پ

ار آن و

ار خهر انتصا منمادبانسالمان باه عناوانِ

ولیعهد جدید در عربستان سعودی پخش شد
در حا حاضر هنور قطعههای مهمی ار این پار
کامل نشده اسات و نمای تاوان باا دقات بااالیی ایان
رویدادها را تفسیر کرد باا ایان حاا الگاوی رفتااریِ
پاکستان ،بافتار رویدادهای دو ساا اخیار ،همزماانیِ
احتماااالً معنااادارِ رویاادادهای مااورد بن ا در باااال و
ضاارور ِ کاانشگااری باااریگران منطقااهای بااه وی ا ه
عربستان سعودی و تضمین جایگاه منمد بن سالمان
به عنوانِ پادشاه آینادۀ عربساتان ساعودی ،مجموعاه
قطعاتی هستند که می تاوان باا ات ااه باه آنهاا یا
فرضیۀ خطرناک را مورد توجه قارار داد :پاکساتان در
مسیری حرکت میکند که منجر به بارتعریف سیاست
خارجی این کشور بر منور قرابت بیشتر باا عربساتان
سعودی خواهد شد

