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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اینفوگرافی

روابط
ایران و پاکستان
در یک نگاه
آفتاب یزد -گروه اینفوگرافی :گلف نیوز مقاله ای در سال 2014
گف��ت :روابط ایران و پاکس��تان با وجود دارا ب��ودن مرزهای خاکی
مشترک ،هیچگاه گرم توصیف نشدهاست و نوعی از اجبار در خرده
روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف ،موجب قطع نشدن کامل روابط
بودهاست .دولتهای پاکستان ،هیچگاه مایل به جانشین کردن رابطه
ب��ا ایران ،بهجای روابط گرم با دول عرب حوزه خلیجفارس نبودهاند
و در موارد متعددی ،به موجب فش��ارهای وارده از جانب کشورهای
عرب و آمریکا ،حاضر شدهاند روابط اقتصادی با ایران را قطع نمایند.
ع��دم تمایل به برق��راری امنیت مرزی از جانب دولت پاکس��تان و
همچنین قاچاق موارد مخدر و سالح و در نهایت ،عدمپیشرفت خط
لوله گاز  IPIاز جانب طرف پاکستانی ،مهمترین مباحث موجود در
روابط دوجانبه هستند.
اما از سویی و برخالف گلف نیوز پایگاه اینترنتی دیلی تایمز پاکستان

در گزارش��ی تحت عنوان «امروز ضرورت توسعه روابط پاکستان و
ایران بیش از هر زمان دیگر احس��اس میش��ود» نوش��ت :ایران در
منطقه خاورمیانه با داشتن نهصد کیلومتر مرز مشترک ،همسایهای
اس��تراتژیک و مهم برای پاکس��تان به ش��مار میرود و دو کشور از
رواب��ط مذهبی و فرهنگی عمیق برخوردارند .ایران و پاکس��تان هر
دو کش��ورهایی اسالمی هس��تند و از بسیاری جهات مانند مذهب،
مکت��ب فکری ،زبان و فرهنگ اش��تراکات فراوانی با یکدیگر دارند.
ایران نخس��تین کشوری بود که پاکس��تان را به عنوان یک کشور
مستقل به رسمیت شناخت .پاکس��تان نیز همواره درصدد تقویت
مناس��بات با ایران بوده و حتی در عرصههای بینالمللی نیز بارها از
مواضع تهران حمایت به عمل آورده است.
اخیرا دو س��فر مهم از سوی مقامات دوکشور نیز نشان میدهد که
ارادهای بیش از هر زمان دیگری بر تصمیمات سیاستهای کالن دو

مشخصاتکلی
پایتخت  :اسالمآباد

کشور وجود دارد تا روابط دو کشور همسایه را بیش از پیش نزدیک
و گرم کند .از این رو اوایل ماه گذش��ته شمسی عمرانخان نخست
وزیر پاکستان طی سفری به ایران با مقامات ایرانی از جمله حسن
روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد و در پاس��خ به این سفر محمد
جواد ظریف در چند روز گذشته به پاکستان سفری داشت و درآن
س��فر با عمران خان هم دیداری داش��ت .عمران خان در گفتگوی
تلفنی که با مقامات ایران و عربستان داشت تأکید کرد که پاکستان
خواستار ایفای نقشی «مثبت و سازنده» میان ایران و عربستان است.
ایران و پاکس��تان توافق کردهاند تا حجم مبادالت تجاری دوجانبه
را تقویت کنند و طی س��الهای آینده ارزش آن را به پنج میلیارد
دالر برسانند .همچنین تقویت مناسبات صلحآمیز ایران و پاکستان
میتواند تنشهای مرزی را مهار کند و با ریشهکنی تروریسم ،صلح
و ثبات را برای منطقه به ارمغان بیاورد.

حمایتهای پاکستان از ایران
پاکس�تان نخس�تین کش�وری بود که جمهوری اسلامی ایران را پ�س از انقالب
سال1979( 1357میالدی) به رسمیت شناخت.

نوع حکومت :جمهوری
رئیس جمهور :عارف علوی
نخستوزیر :عمران خان

حمایت پاکس�تان پس از حمله نظامی عراق به ایران در سپتامبر سال  1980و در
شرایطی که بسیاری از کشورهای غربی از صدام حمایت میکردند.

مساحت ۸۸۱.۹۱۳ :کیلومتر مربع
جمعیت۲1۶.۰۰۰.۰۰۰ :
مرز مشترک با ایران  :حدود  930کیلومتر
شهرهای بزرگ پاکستان عبارتند از :کراچی بزرگترین ،مهمترین شهر و بندر پاکستان .کوئته  ،الهور ،راولپندی ،پیشاور ،ایالت
جامو ،کشمیر و اسالمآباد
نرخ بیکاری5.9 :

در ماه مه س�ال  18( 2018اردیبهش�ت  )1397هنگامی که آمریکا از برنامه جامع
اقدام مشترک خارج شد ،پاکستان این اقدام آمریکا را محکوم کرد.

تولید ناخالص داخلی( ۳۰۶,۹۸۷ :میلیون دالر)

همکاریهایاقتصادیایران-پاکستان
سال
 2003تا 2004

هنگامی که ایران تحت ش�دیدترین تحریمهای اقتصادی از س�وی آمریکا قرار
داشت ،پاکستان بر تداوم مذاکرات هستهای برای امضای برجام تاکید داشت.

همکاریها

اهم دیدار مسئوالن دو کشور

> حجم صادرات ایران به کشور پاکستان حدود  265میلیون دالر
> حجم واردات از این کشور به ایران تنها  92میلیون دالر

2008

> صادرات غیر نفتی ایران به پاکستان با افزایش  11درصدی 278  ،میلیون دالر

2013

> حجم تجارت  947میلیون دالر

2015

> حجم مرادوات اقتصادی  ۸۶۱میلیون دالر

2016

> حجم مرادوات دوسویه یک میلیارد و  ۱۵۰میلیون دالر
> صادرات ایران به پاکستان بیش از  ۷۹۵میلیون دالر
> صادرات پاکستان به ایران حدود  ۳۶۵میلیون دالر

2019

> حجم مراودات اقتصادی بین دو کشور از رقم  1.5میلیارد دالر گذشت
> تالش برای احقاق حجم مراودات اقتصادی بیش از  5میلیارد دالری

چرا ایران برای پاکستان مفید است؟

خرداد  97دیدار حسن روحانی و ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در چین

تیر  97سفر سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به پاکستان
پاکستانِ تشنه انرژی ،به شدت به یافتن شریکی نیاز دارد تا بتواند نیازهای
فزاین�ده آن را ب�ه انرژی برطرف س�ازد و ایران ش�ریکی ای�دهآل برای
پاکستان بهشمار میرود.

تلاش ب�رای راه اندازی پ�روژه مش�ترک خط لول�ه انتق�ال گاز از ایران
ب�ه پاکس�تان .این پ�روژه از بس�یاری جه�ات برای پاکس�تان مناس�ب و
مقرونبهصرفه خواهد بود.

ای�ران با توجه به مرز مش�ترکش با ترکی�ه و دریای خ�زر میتواند برای
پاکستان مفید واقع شود .دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه محصور
در خش�کی جه�ان ،در میان�ه مرزهای آس�یا و اروپا قرار دارد و پاکس�تان
میتواند از طریق ایران به مرزهای ترکیه و اروپا دسترسی داشته باشد.

مهر  97سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به پاکستان

آذر  97سفر سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه به پاکستان

دی  97سفر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به ایران

اردیبهشت  98سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران

خرداد 98سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به پاکستان

