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 دهیچک

 برخوردار خاصی ژئوپلیتیکی اهمیت از د،دار و پرتنش ثبات بی یفضای که ایران همسایگان از یکی عنوان به پاکستان
 اصلی پرسش بنابراین، است؛ بوده تنش در خود همسایگانبیشتر  با،  1947 سال در استقالل بدو از این کشور. است
 و ایران کشور دو روابط در ژئوپلیتیک حاکمیت مبنای بر تهدید، و تنش عوامل ترین مهم که است آن پژوهش این

 منابع به مراجعه با و ای کتابخانه روش، آن نیاز مورد اطالعات. است تحلیلی_توصیفی پژوهش .اند ماکد پاکستان
 داخلی شرایط به عنایت با که است مطرح فرضیه این پژوهش، اصلی سؤال به پاسخ در. است شده گردآوری معتبر

 مرز کیلومتر 987 وجود با پاکستان رسد می نظر-    به همسایگانش، با کشور این ۀنشد    حل مشکالت و پاکستان
 مواردی شامل ،پاکستان و ایران روابط تهدید و تنش منابع آشکارترین. است نآفری تنش و زا تهدید ایران، با مشترک

 طالبان از حمایت مرزها، ناامنی ایدئولوژیک، مسائل قالب در ستیزی    شیعه ،ISI ۀناحی از محور دولت یاهتهدید مانند
 حال در که دارد وجود هایی   تنش ،این بر   عالوه. است سعودی عربستان از پاکستان افراطی حمایت و افغانستان در

 مانند مواردی. ندبگذار ریتأث کشور دو روابط بر نزدیک آیندۀ در ممکن است اما آیند، نمی حساب به جدی حاضر
 مرز نظیر( آبی مرزهای) مرزی های تنش تندرو، وا بنیادگر یاگروه وجود با کشور این ای هسته ۀنشد    کنترل ۀبرنام

 مرکزی آسیای در کشور دو منفی رقابت و ندا   هنشد رژیم تعیین تاکنون که مرزی های رودخانه ۀحقاب و گوادر دریایی
 .اند دسته این از
 

 ، عربستان سعودی.صلح ۀلول خط ژئوپلیتیک، چالش پاکستان، ایران،آسیای مرکزی، افغانستان، : کلیدی یها واژه
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 مقدمه

عواملی است که در راستای برقراری و  ینتر مهماز  ،شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک کشورهای همسایه

و تنگناهای پیرامونی  ها چالشبتواند بر  ینکهاقرار گیرد. جمهوری اسالمی ایران برای  مدنظرباید  دوجانبهگسترش روابط 

دقیق  ۀمطالع نخست نیازمند ۀوهلدر  ،را به همکاری تبدیل کند یتیکژئوپلناسازگار  یها رقابتو  ها   و چالش یابد غلبه

دارای طیفی از  ،همسایگان ایران ترین ثبات بیعنوان یکی از  ست. پاکستان بهها آنشناخت کشورهای منطقه و  یتیکژئوپل

 ها، دموکراسی، تجمیع قدرت در دست ارتش و ژنرال نبود گری، مشکالت داخلی نظیر اقتصاد ورشکسته و بیمار، افراطی

محمدی و )است  ...و ناشی از حوادث طبیعی های   خسارت ،فساد اداریها و احزاب اسالمی،    گرو ۀنفوذ بیش از انداز

 تیحاکمی مبنا بر د،یتهد و تنش عوامل اصلی پژوهش بررسی نیا هدف ترین مهم ،اساس    این . بر(138: ب1394احمدی، 

تحلیلی،  -از روش توصیفی یریگ بهره و به منابع مکتوب هجعارمبا است.  پاکستان و رانیا کشور دو روابط در کیتیژئوپل

صل منازعات پاکستان زا در روابط ایران و پاکستان متعدد است. ا طیف منابع تنشی و تهدیدکه  شود یماین فرضیه بررسی 

سپاه صحابه و پاکستان ) در های افراطی   گرو یریگ شکل .به نمایندگی مذهب است یدئولوژیکاحول مسائل  ،و ایران

 که آی.اس.آی و تایدئولوژیکی دو کشور اس یها تنش از یا نمونهالعدل، انصار(     جیش جنداهلل،) یرانا( و ینگوهجلشکر 

به  را تروریستی های گروهبیشترین حمایت را از این  گوناگون به دالیل)عربستان سعودی(  ای منطقه های یمرژبرخی از 

 یها چالش مانند، سایر مشکالت  ذکرشدهتکرار و استمرار عوامل  تبع به(. 70: 1394اطاعت و احمدی، آورند ) یم عمل

متعدد  های گروه با وجودپاکستان ) ای هستهنامتعارف برنامۀ قاچاق مواد مخدر و کاال، عملیات تروریستی و...(، ) یمرز

ناشی از  یها تنشالقاعده و طالبان( در افغانستان و آسیای مرکزی، تندرو ) های گروهابزاری پاکستان از  ۀافراطی(، استفاد

ی هابندر ا( یفارس    جیخل مانند قاره فالت در گاز و نفت منابع وجوددلیل    آبی و دریایی )بهمرزهای حدود ین یتع اختالف در

دو کشور  ۀمنازعات آیند سازی ینهزمدر   یرگذارتأثبسیار مسائل جدی و  ،توسعه و رشد به رو( گوادر و چابهار)ی ساحل

 .آیند یم حساب به

 

 نظری مفاهیم

 1یژئوپلیتیک چالش

 گذاری برریعوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی و تأثپایۀ ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر  ،چالش ژئوپلیتیکی

کردن  منفعل معنای   به ژئوپلیتیکی ، چالشعبارتی به .است سیاست آن کشور با استفاده از متغیرها و عوامل جغرافیایی

جغرافیایی، یا کاربرد جغرافیا علیه کشورهای  های ارزشملی دیگر کشورها با استفاده از کاربرد عوامل و راهبرد سیاست و 

از  آنقدرت مانور و عمل  کردنمحدودو  رقیب هزدن ب    برای ضربه ،ها دولتکشورها و  (.213: 1379نیا،     )حافظ است رقیب

و عناصر جغرافیایی اعم از  ها ارزشجغرافیا و  استفاده از ابزارها، این . یکی ازکنند میمختلف استفاده  های روشو  هاابزار

را به زانو او   علیه رقیب ها آنکه کاربرد یک یا تعدادی از است  گستردهمکانی و فضایی  و ،متغیر و ثابت، طبیعی و انسانی

ند. کتحمیل  اوبر  خود را ۀارادو  ها خواست تواند   می و بازیگر کردهمواضع سیاسی وی را منفعل  که   طوری   ؛ بهآورد    میدر

(. 121: 1385نیا،     )حافظ استرفتار آن  تغییر منظور به ایجاد انفعال در طرف مقابل ،هر چالش ژئوپلیتیکی ۀهدف اولی

و از رهگذر آن منافع زیادی کسب کرده بود،  آمد میشمار     پیش از این برای یک کشور مزیت به آنچه ،دیگرعبارت     به

نفت و ) انرژیبه ذخایر ژئوپلیتیک  توان می ،برای نمونه ؛شود میکار گرفته     یک اهرم فشار علیه کشور به مثابۀ بهاینک 

نفتی  های تحریم .اشاره کرد -استفروش نفت متکی  محصولی تککه اغلب بر اقتصاد  -گاز( در کشورهای خاورمیانه

                                                                                                                                                                                                                                              

1. Geopolitical challenges 
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 یک منبع درآمد هنگفت در اختیار ساخت و عنوان بهپیش از این  آنچهو  آورد میپدید  ها   آن در چالش عمیقی ،کشورهااین 

دیگر برای  یها زیرساختنبود  دلیل به ،. در چنین وضعیتیشود میخارج  ها آنقدرت  حوزۀ، اینک از گرفت میآبادانی قرار 

اقتصادی  -محصولی و وابستگی شدید دیگر ساختارها به پول نفت، پویایی و تحرک سیاسی رشد شتابان اقتصاد چند

شرکت )« گذارد میمعرض آسیب  قدرت نرم یک کشور را در هم هم قدرت سخت و» عبارتی رساتر،    و بهیابد  کاهش می

و تنها است  گسترده شایان ذکر است که چالش ژئوپلیتیکی از حیث دامنه  .(1: 2010 ،امنیتی بوز آلن همیلتونمشاور 

هند و پاکستان یا ایران و  هایکشوروسیلۀ  بهقومی علیه یکدیگر  -های فضایی ه   گروکارگیری    به. شود ینمشامل تحریم 

هیرمند توسط  ۀمسیر رودخان، کنترل سرچشمه و فارس توسط اعراب یجخلو تغییر نام  گانه سهجزایر  ۀمسئلعراق، طرح 

جیحان، تشکیل گروه شانگهای در رابطه با نفوذ آمریکا در آسیا، ایجاد  -افغانستان، احداث خط انتقال انرژی باکو

 یها چالشدر ردیف آن ولید نفت توسط اوپک و نظایر تمحدودیت ترانزیتی برای کشورهای محصور در خشکی، کاهش 

جهان سیاسی  ۀصحندر  زا تنشتعادلی و  غیر های یاستسگرفتن     پیش در ،ینبنابرا ؛(122: 1385نیا،    حافظ) اند یتیکیژئوپل

 های یاستس ،ژئوپلیتیکی یک کشور است که در آن های یتظرفشدن عناصر و     کشیده چالش    نیز از عوامل مؤثر در به

 (.13: 2014)گاف،  شود یمبه فراموشی سپرده  ای منطقهفراو  ای منطقههمگرایی 

 

        
  کیتیژئوپل یضیب و هرم .1شکل 

 101 :1391 مجتهدزاده،منبع: 

 

 پژوهش های یافته

 محیط داخلی پاکستان یها چالش ترین   مهم

:ارتش
 

 رسد   نظر می   در ظاهر بهو تأثیرگذارترین نهاد قدرت در پاکستان، ارتش این کشور است.  ترین یقو، ینتر بزرگ

 -اما نظام سیاسی ،طبق قانون اساسی پاکستان حق دخالت در امور سیاسی را ندارند ،مسلح و از جمله ارتش ینیروها

ن اینهاد سیاسی  ترین یدیکلاست که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، ارتش  یا گونه بهاجتماعی پاکستان 

دفاعی اختصاص  یها مقولهتولید ناخالص ملی به  درصد 5 حدود ،در پاکستان .(93: 1378)امامی،  رود یمشمار  کشور به

 .(138: 1386نظامی هند است )دهشیار،  ۀبودجدو برابر درصد  یشکمابیافته است که 

 یل اساسکمش ،ستانکدر پا .روند یمشمار    مهم قدرت در پاکستان به یها کانوناز  ،احزاب سیاسی :احزاب سیاسی

پاکستان احزاب  اگرچه .(66: 1393شور است )کوشکی و حسینی، کن یدر ا یاسیاز احزاب س یم اقتدارگرا، ناشیوجود رژ

 قدرتمند مسلم لیگ و مردم متمرکز شده است. حول دو حزب ،محور اصلی احزاب یطورکل به، دارد یمتعدد

 سیاسی و اجتماعی پاکستان، ۀدر صحن گرا اسالم های گروهو  ها سازمانبا نگاهی به  :گرا اسالمهای    هو گرو ها سازمان

 .مذهبی رسمی نامید های گروهرا احزاب و  ها آن توان یمکه  هایی   گروه اول ۀدستاست.  یزتما قابلدو دسته گروه اسالمی 
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مورد نظر خود را به  یها آرمانو اهداف و  هستند دموکراتیک و قانونی یسازوکارهامعتقد به اصالح از طریق  ها ینا

 به توان یماین دسته  های گروهاب و . از احزآورند یمو کمتر به خشونت روی  کنند   می دنبال یزآم مسالمت های یوهش

: 2004)عباس،  پاکستان اشاره کرد ۀجمعیت اهل حدیث و تحریک جعفری اسالمی، یعلماجماعت اسالمی، جمعیت 

نیروهای مذهبی رسمی، تنها راه  برخالف  تندرو های گروهاین  .هستند جو یزهستو  یهای افراط هگرو ،دوم ۀدست(. 241

 احزاب . برخی ازاند دستهجهادی کشمیر از این  های گروه. دانند یم بار خشونت خود را جهاد یها آرمانبرای رسیدن به 

 ی. طبق برخ4البدر     نیو مجاهد 3ش محمدی، ج2بهیر طک، لش1نیالمجاهد   حرکهاز:  اند عبارت جو یزهستای گروه ۀعمد

از  مورد 26ه بیش از کار دارند یمدرسه در اخت 180ش از ین، بیالمجاهد    هکبه و حریر طکلش یگرا آمارها، دو گروه اسالم

های    هاین دسته شامل گرو؛  اند یا فرقهسنتی  طور بهها نیز    هاین گرو دوم از ۀدست د.نستان قرار دارکن مدارس در داخل پایا

ارتش  ها آن ینتر مهم .اند یدولت ضد ینظام شبه های گروه سوم،دستۀ . است 6سپاه صحابه و 5جهنگویلشکر  شیعی ضد

 .(91: 2004فایر، ) داده استبلوچستان است که در تعقیب اهداف سیاسی خود دولت را هدف خشونت قرار  بخش یآزاد

جاوید، کنند ) یم یفقر زندگر خط یستان زکپا یونی نفریلیم 176ت یجمع ازدرصد 24به  یکنزد :مشکالت اقتصادی

 پاکستان در اقتصادی ۀعمد مشکالت موجب بروز خارجی کم گذاری سرمایه و داخلی سیاسی اختالف ها دهه (.24: 2009

 ،گذشته های سالطی . است کشاورزی به وابسته ،داخلی اشتغال دوپنجم و پاکستان صادرات پنجم یک از بیش. است شده

 پاکستان در فقر سبب ،اقتصادی و سیاسی های ثباتی بی دلیل   به غذایی مواد بازار در تعدیل و باال تورم اقتصادی، کم رشد

 پرورش، و آموزش بخش در بلندمدتی های چالش با همچنان پاکستان اقتصاد ،منطقی روند یک طی گفت باید. است شده

 های واقعیت)کتاب  است مواجه خارجی های کمک به وابستگی و برق و گاز انرژی کمبود کشاورزی، درمان، و بهداشت

، 2013در سال انسانی  ۀتوسعهای شاخص به مربوط اطالعات و آمار بقاطم ،مثال ؛ برای(2015سیا،  سازمان جهان

 ،مردم این کشوردرصد  52همچنین . خود اختصاص داده است را به 146 ۀرتب کشور جهان 187میان  پاکستان از

 (.2014انسانی پاکستان، توسعۀ  های شاخص) دارند چندبعدی محرومیت 

اقتصادی و انسانی  های   سیل خسارت کنونتا و است خیز یلسپاکستان کشوری  :ناشی از بالیای طبیعی های   ت خسار

حدود  ،در پاکستان به وقوع پیوست 2010که در سال  یبر اثر سیل ،نمونه برای ؛را بر این کشور وارد کرده است زیادی

 20حدود پاکستان )جمعیت  دهم یک خانه ویران شد و یلیونمحدود یک  .کشاورزی به زیر آب رفت های ینزم مپنج   یک

همچنین بر دو  2010سیل  .ندا   هماند سرپناه یبهزار خانوار  800هنوز  همچنین. نددبر یم( در شرایط بدی به سر یلیونم

و تولید ناخالص ملی با  درصد2/11به درصد  2/9تورم از  که ینحو به ؛شاخص مهم تورم و تولید ناخالص ملی اثر گذاشت

 یها شبکهآهن و  هرا ، خطوطها جادهبسیاری از  ،در اثر وقوع این سیل رسید.درصد  2/3به درصد  1/4روند کاهشی از 

دالر  یلیاردم 5/55به میزان  2010بدهی پاکستان که تا سال  شده است بر اثر این فاجعه، یبین یشپ ارتباطی از بین رفت.

 (.140: 2012و پیر،  کلودبرسد )دالر  میلیارد 73به  2016تا سال  است، بوده
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  پاکستان و رانیا روابط در دیتهد و تنشی( فرع وی اصل) منابع ترین مهمپژوهش: ی مفهوم مدل. 2شکل 

 

 پاکستان -در روابط ایران تنش و تهدید ةمنابع عمد

 درون کشوری یاهیدتهد

 های گروهاین کشور از رادیکالیسم و آی  .اس .آیارتش و  ۀگستردمهم تهدید از جانب پاکستان، حمایت  یها جنبهکی از ی

 های یانجرحمایت دولت از  ۀپیشیناست که  ذکرشایان هند، ایران و افغانستان است.  مانندافراطی در برخورد با همسایگان 

های    هاز گرودر مواجهه با هند، که پاکستان  طور همان (.91: 2007حسین، ) گردد یبرم یاءالحقضبه سیاست ژنرال   ،یادگرابن

در افغانستان  ،کند یمحمایت ن البدر یمحمد و مجاهد   جیشبه، یر طکن، لشیالمجاهد    هکحر مانند پاکستانی -تندرو کشمیری

با آی  .اس .آیه عناصر طالبان و کگران معتقدند  لیتحل از ی. بعضآورد یم به عملحمایت خود نیز از طالبان به اشکال خاص 

گزارش مستند متفاوت  180است که  عیجان جک رونی مدست. یجدا از هم ن هایشان یتفعالدارند و  یارکیکدیگر هم

به طالبان و حتی  گذاری بمبآی با فرماندهان ارشد طالبان، آموزش  .اس .آی یباال ردهموجود است که دیدارهای افراد 

سیا( بر این متحده )االت یا یس جاسوسیسرو ،درواقع (.6: 2012کوئین الن، هاست ) آنسازماندهی عملیات پیچیده برای 

 استفاده یراهبرد ییدارا کی عنوان بهگروه حقانی،  ۀ، سرکردیحقان الدین جالل  ماننداز اشخاصی آی  .اس .آیاعتقاد است که 

و ارتش پاکستان سعی کردند آی  .اس .آی ۀبازنشست ۀرتب عالیافسران  ،بر همین اساس(. 80: 2008)جانسن و میسن،  کند یم

 1989تا  1987 یها سالبین  ،مثال، ژنرال حمید گل  ؛ برایحفظ کنند گرا سالما جویان با ستیزهرا همواره مراودات گرم خود 

 هبجویان را  داشت و ستیزه ها رسانهمهم در بسیج حمایت همگانی از طالبان در  مراتب بهاو نقشی  .آی بود .اس .آی هفرماند

جیش مانند یهای گروهاین بحث وجود دارد که  سبب،به همین  .(22: 2008)رشید،  کرد یمجهاد )جنگ مقدس( تشویق 

  زا زین رانیا ،بیترت نیا به .دارند قرار پاکستان راهبرد در زین نوعی به ،زدند میی ستیترور اعمال به دست رانیا هیعل که العدل

 و برخوردارند پاکستان یداخل اطالعات سیسرو تیحما از زین صحابه سپاه یهاستیترور. یردپذ می ریتأث پاکستان راهبرد نیا

 کی هک چنان. شوند   یم یبانیپشت نیبحر و یسعود عربستان مثل یخارج یکشورها یسو از غیرمستقیم ای میمستقطور به

 یبند طبقهطالبان خوب  عنوان بهبرای دولت پاکستان، ملک اسحاق )رهبر لشکر جهنگوی(  ،دیگویمی پاکستان تحلیلگر

 (.131 -130 :1394)احمدی،  شود می

 

 ایدئولوژیک یها تنشمذهبی و  گری یافراط

ویژگی  ینتر مهمبسیار قوی هویتی و ایدئولوژیک دارد و  ۀهدفمند است که پشتوان یگرا خشونت، نوعی رفتار  گری یافراط
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 گراها افراطبر مذهب است، اما مذهب  مبتنی  گری یافراط .(12 -11: 1390به دیگران است )جمالی، « زدن    صدمه»آن 

شده و خصلتی آرمانی پیدا کرده است.  یدستکاربه مقاصد سیاسی  همان مذهب عموم مردم نیست. این مذهب بنا

 .ارکان و شئون جامعه جاری کنند ۀو قوانین مورد نظر خود را در هم ها آموزه، ها دولتقصد دارند با تسلط بر  گراها افراط

 نظر از .(9: 2011بور، ) گیرند می بهرهیی ادگرایبن دادن    گسترش یبرا کارساز یابزار مانند ،ترور از ها آن ،اساس نیا بر

و  شود می شناخته جهان در ها تروریست بهشت عنوان به پاکستان که داشت اذعان توان می تأملی اندک با ،تیفعال ۀعرص

تجربیات تاریخی  ی،کلر طو به .(177: 1392نقش این کشور در آینده از این حیث افزایش پیدا کند )رحیمی،  احتماالً

زا علیه امنیت ملی جمهوری  تهدید های یتظرفافراطی فعال در پاکستان دارای انواع  های گروهآن است که  نشانگر

ایرانی پاکستان  شیعی و ضد های ضد   هگرو ،کلی یبند دستهدر یک (. 42: 1394)غفوری و داوند، هستند اسالمی ایران 

 :اند گونه    این

در اندیشه و طرز اما ، کنند یمطبق فقه او عمل  در معامالتهستند و  یفهابوحنمقلد  اگرچهها     دیوبندی :ها    دیوبندی

ها هستند  از دیوبندی یا شاخهتروریستی پاکستان،  یها گروهبیشتر تفکر به افکار محمد بن عبدالوهاب قرابت زیادی دارند. 

ها، ترورها و جنایات دیگری که در این کشور     اریذگ    . بمبدانند یمآنان را مهدورالدم  و دنشمر   میکه مسلمانان دیگر را کافر 

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی در پاکستان، خود را  انندمهای افراطی    هگرو .گیرد یمها صورت    ه، توسط این گروشود یمانجام 

درصد اهل سنت  90بیش از  ،کنند. گفتنی است در استان سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان میب سمنتها  به دیوبندی

دین رسمی در پاکستان محسوب  ۀنمایندحال حاضر  دیوبندی در .(16: 1392پیرو این مکتب هستند )علیزاده موسوی، 

 میلیوناکنون به بیش از یک  ،. مبلغان دیوبندیاند یشافزاحال  در روز روزبهو طرفداران این مکتب در این کشور  شود یم

 .(173: 1387فرمانیان، ) شوند یمگری در هند و پاکستان شناخته  اهل حدیث و سلفی داران پرچم عنوان بهو  اند یدهرس

این  .آزار داد شان یمذهبآنان را برای عقاید  توان یمکه ند هست رانیاگذ    به ادعای طالبان، شیعیان بدعت :طالبان

همگان  ،الیویه روی به تعبیر .خواند یمکشور شیعی جهان به چالش  ینتر بزرگ عنوان بهایران را  ناخواه و  خواه ،رویکرد

القاعده و طالبان، نابودی شیعیان است. به  های افراطی مانند   ه. از اهداف گرودانند یمشیعیان در جهان  ۀپدرخواندایران را 

 طالبان جنایات ۀجملاز  (.249: 1390و قهرودی،  سجادپورشوند )، بعد از نابودی غرب، شیعیان باید نابود ها آناعتقاد 

وهابی فتوایی را صادر  های مفتینفر از  160 ،و تشکیل اجالس پیشاور اشاره کرد که طی آن 1377به جهاد  توان یم

، 15/07/1377 کشته شوند. سرانجام در روز دوشنبه ه بایدمردان و پسران باالی هفت سال شیع ۀکه هماین مبنی بر کردند

به رگبار بسته شدند و حتی بیماران و زخمیان را روی تخت  ها بام پشتشریف از روی  زنان، مردان و کودکان شهر مزار

در سنگچارک، بلخاب، بامیان، یروان و کاپیسا، . به شهادت رساندند. در شهر میمنه تعداد زیادی را سوزاندند ها مارستانیب

از حدقه بیرون آوردند  را ی آنانها چشم ند ومردان و پستان زنان را بریداز شکم بانوان جنین بیرون کشیدند، زبان 

 (.157: ب1394)محمدی و احمدی، 

دلیل مقابله با نفوذ ایران در منطقه     به ،شیعی از جمله سپاه صحابه و اهل حدیث ظهور نیروهای ضد :سپاه صحابه

 به حمله مانندی ادیز بار خشونت های فعالیت نونکتااین گروه  .(65: 1391ارجمند و دیگران،  وجود آمد )جوادی   به

 ،حمالت تروریستی این حزب تداابر د .است انجام داده عهیش مهم های شخصیت و افراد ترور ،یفرهنگ زکمرا ها،یعزادار

ارمندان و مدیران کدانان، بازرگانان،  ، حقوق سیاستمدارانهای اخیر،  اما در سال .بیشتر متوجه اعضای نهضت جعفری بود

سپاه  اقدامات هجملاز  (.127 -125: 1382عارفی، ) استرا نیز آماج حمالت تروریستی خود قرار داده  مذهب شیعهدولتی 

فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در الهور و محمدعلی رحیمی  ۀخان مسئولصحابه علیه ایران، ترور صادق گنجی 

 .است ایران در مولتانفرهنگ جمهوری اسالمی  ۀخانسرپرست 



 313 پاکستان و ایران روابط ژئوپلیتیک مدل تبیین

نظامی  ۀشاخیک  عنوان بهرهبران سپاه صحابه،  ۀوسیل به، یجهنگو برخی مدعی هستند که لشکر :لشکر جهنگوی

به پیشبرد اهداف سیاسی سپاه ،  ای فرقه بار خشونتاقدامات  ۀادامسیاسی تأسیس شد تا از طریق  های جناحفعال و جدا از 

اهداف خود را بدین شرح اعالم داشته است: ایجاد پاکستان  جهنگویلشکر  (.7 -5: 2012)جمال، کند کمک صحابه 

برداشتن پیروان دیگر ادیان     میان ترویج و اعالم نامسلمانی شیعیان و از. یزآم خشونت یها روشمذهب از طریق     سنی

 .(2012امنیت ملی استرالیا،  یتسا وبهندوها )یهودیان، مسیحیان و  ویژه به

 
 1393تا  1384و پاکستان از سال  یرانا یدر مناطق مرز یستیحوادث ترور ینتر مهم. 1 جدول

 جینتا خیتار حوادث

 یو شهادت 23/09/1384 خاش در نژاد احمدی محافظ ترور

 پاسگاه سیرئ شهادت و مرزبان هشت گیری   گروگان 12/10/1384 سراوان ناهور گداری مرز پاسگاه به حمله

 پاسگاه سیرئ شهادت و مرزبان هشت گیری   گروگان 25/10/1384 هیترک تبعۀ 3 اسارت

 سیپل مأمور 4 و مسافران از تن 22 قتل 25/12/1384 یتاسوک حادثۀ

 شهروند کیو  سیپل مأمور 4 قتل 12/11/1385 یانتظامی روین مأموران به حمله

 مردم و سپاه از تن 30 شدن   یزخم و نفر 13 شهادت 25/11/1385 پاسداران سپاه اتوبوس به حمله

 تلفات بدون 27/11/1385 یصوت بمب انفجار

 نفر 4 اسارت وی مأمور مرزبان 2 قتل 8/12/1385 نگوری مرز پاسگاه به حمله

 تن 11 شدن   یزخم و سپاه مأمور 9 شهادت 28/04/1386 پاسداران ازی جمع به خونیشب

 پاکستان به ها آن انتقال وی رنظامیغ 21 گیری گروگان 28/05/1386 یعبوری خودروها به حمله

 یو رساندن    شهادت   به 10/07/1386 (عهیشی روحان) توکلی مهدی ترور

 یو رساندن     شهادت   به 27/03/1387 ی(دادگستر معاون) کریمی میترور ابراه

 نفر 12 شدن   یزخم و نفر 4 رساندن   شهادت به 9/10/1387 سراوانی انتظامی روین صبحگاه به حمله

 وانت سوار بر مأموران کشتن 6/11/1387 ینظامی روهاین وانت به حمله

 تن 120 شدن   یزخم و نمازگزار 25 شهادت 7/03/1387 زاهدان انیعیش مسجد بهی انتحار حملۀ

 ستادی اعضا از نفر 3 کردن   مجروح 8/03/1388 زاهدان در نژاد احمدی ستاد به حمله

 نفر 150 شدن زخمی و نفر 41 شهادت 26/7/1388 سرباز در دستی صنایع شگاهینما به حمله

 نفر 169 شدن    زخمی و نفر 27 شهادت 24/4/1388 زاهدان جامع مسجد به انتحاری حملۀ

 نفر 39 شهادت 24/9/1389 چابهار در تاسوعا مراسم در گذاری بمب

 وی شهادت 30/9/1390 راسک سنت اهل جمعۀ امام ترور

 مجروح 5 و شهید 17 3/8/1392 سراوان مرزی پاسگاه به حمله

 مجروح 3و دیشه 1 11/9/1392 یمرز پاسگاه به حمله

 ها آن شدن آزاد 26/11/1392 مرزبان 5 گیری گروگان

 تن سه شهادت 17/7/1393 سراوان دری انتظام خودرو به حمله

 ییراتبا کمی تغ،Asia Times, 2009 ؛130 :1390 فرد و میرزاده کوهشاهی،    پیشگاهیمنبع: 

 

 (مرزهای خاکی) مرزی یها چالش

پاکستان و  مانند ثبات یبضعیف و  یها دولتارزیابی شده است که مرزهای شرقی ایران در همسایگی کشور و  گونه ینا

کیلومتر مرز مشترک با پاکستان است  8/924ایران دارای  ،یطورکل به. ستاافغانستان همواره دچار تنش و بحران بوده 

ایران و  هرچند .(178: 1389آبی است )اخباری و نامی، مرز کیلومتر از آن  4/311خشکی و  کیلومتر از آن 4/613که 

 اساسی در یها چالشبروز  سبب عوامل متعددی وجود دارد که ،اختالفات مرزی در مرزهای خشکی خود ندارند ،پاکستان

تریاک دنیا را کشت  درصد 95بیش از  ،مرزهای دو کشور شده است. از آنجاکه افغانستان در همسایگی ایران این بخش از

 کشور نیا(. 4: 2009نیل، است )مسیر بعدی انتقال مواد مخدر ، درصد  30با ( درصد 55) یراناپاکستان پس از  ،کند یم

و خاکستری مانند  خودمختاروجود مناطق قبایلی  .شود یمشناخته  المللی ینبو  یا حرفهجوالنگاه قاچاقچیان  عنوان به
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تا البراتوارهای متعددی برای تولید و تبدیل مواد مخدر در این کشور فعال باشند  است شده سبب خیبر، سرحد و مند

عامل افزایش قاچاق مواد مخدر از طریق پاکستان،  ینتر مهمبرخی معتقدند ، همچنین .(32: 1391خانی،    بیداهلل)احمدی و 

 ربط یذ های دستگاهسیاسی، قضایی و پلیس و دیگر  یها مقاماعتقاد و پایبندی جدی مسئوالن پاکستانی اعم از نداشتن 

ادی از انسد یها طرحو  ها پروژهکلکسیونی از  کنونتا .(37: 1390در مقابله با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر است )واعظی، 

در مرزهای شرقی به نمایش درآمده  ...تا احداث پاسگاه، برجک، راه و دیوار بتنی و خاردار یمساحداث کانال، خاکریز، 

، قاچاق مواد مخدر، قاچاق یررسمیبه مبادالت غ یاحتمال آوری یرو. اند نداشتهمطلوبی  یاثربخش ،عملدر  اما است،

های تروریستی و اشرار،    هگرو های یتفعالاتباع پاکستانی و افغانی، قاچاق سوخت و کاال،  یرقانونیغانسان و ترددهای 

مرزبانان،  یها دغدغههمواره از مشکالت و  ،یادشدهکه مسائل     یطور به ؛در مرزهای شرق ایران شده است یناامنسبب 

فرد و میرزاده    پیشگاهی) ندرو   شمار می   به یمرزنیروهای امنیتی، مسئوالن سیاسی و امنیتی محلی و ملی و ساکنان مناطق 

 .(109 :1390کوشاهی، 

 

 (گوادریی ایدر مرز) آبیی مرزهاچالش 

ی مرزها به منحصر کشورها نیب تنش ،حاضر حال در. استی خشکی مرزها کشورها نیب زا   تنش عوامل ترین مهم از

 ،(هرمز تنگۀ) ها تنگه ای ها    ههاآبر کنترل مربوط به ها تنش. دارد وجود همی( خشک ریغ) آبی مناطق در و شود نمیی خشک

 همۀ که است توسعه و رشد به رو( گوادر و چابهار)ی ساحلی بندر ا( یفارس خلیج) قاره فالت در گاز و نفت منابع وجود

 اختالف پاکستان و رانیا هرچند. است وجود آمده   به یساحلی کشورها نیبیی ایدری مرزها بودن مشخصنا دلیل   به ها این

. است دهینرس سرانجام به هنوز گوادر جیخل در کشور دو نیایی ایدر مرز ۀمسئل ،ندارندی خشکی مرزها نۀیزم در ای عمده

 هند انوسیاق و عمانی ایدر میعظ های قابلیت بودن   ناشناخته و دورافتادگی بودن،   پرت لیدل   به ،جیخل نیایی ایجغرافی انزوا

 استی حال در نیا. است شده جیخل نیا دریی ایدر مرز نییتع به ها دولت اندک حساسیت ای یرغبت   کم سبب ان،یرانیای برا

 .(169 :1379 پور،   یمیکر) کرد خواهد عرصه نیا وارد را پاکستان و رانیا ک،ینزد ندۀیآ در گوادر ۀعمد های قابلیت که

 

 مرزی های رودخانه ۀحقاب

 که درحالی. ندآی می شمار    بهیی صحرا میاقل دارای مناطق از بلوچستان، و ستانیس استان و پاکستان بلوچستان التیا

 نهنگ، رودخانۀ پاکستان، و رانیای مرز های رودخانه ترین عمده است.ی آبی تنگناها استان، ن دویا توسعۀ مانع ترین مهم

 دوی آب برداشت ،رندیمتغ وی البیس به کینزد میرژی دارا عمدتاً مذکور های رودخانه هرچند .هستند زیالد و باهوکالت

ی سو دو در ای منطقه وی محل اسیمق در را پاکستان و رانیا مشاجرۀ و تنش منبع است ممکن ها رودخانه نیا از طرف

 .(110: 1392 ،دیگران وی لیخل) آورد فراهم مرز

 

 ای هسته یاهتهدید

خود  ای هسته های فعالیتمورد اصل  در کاری پنهانکمتر به  ،ای هستهمخفیانۀ  های برنامهپاکستان با وجود تعقیب 

در  .ست ها آنپی افزایش تعداد  در ای هستهو تقریباً بر همه آشکار است که پاکستان پس از دستیابی به سالح  پردازد می

 ای هستهسالح  48تا  24، تعداد تسلیحات اتمی پاکستان را بین 2003در سال  مرکز تحقیقاتی در آمریکایک  ،راستا این

تا  70، 2009که پاکستان در سال  معتقدند و نوریس کریستنسن .(12 -10: 2003)فکرت و کرونشتات،  تخمین زده است

 ها آن. کالهک رسیده است 110تا  90، به 2011در اختیار داشته است که این میزان در سال  ای هستهکالهک  90

 کالهک برسد 250تا  220طی یک دهه به  تواند میپاکستان  ای هسته های کالهکشمار  که باورندبر این همچنین 
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 و گروهای احتمالی ابیدست و پاکستان ناامن وی افراط طیمح به مربوط ه،عمدی نگران(. 2015، و نوریس )کریستنسن

 با ومیپلوتون سرقت تر جدی دیتهد و است ای هسته های سالح یدارا پاکستان. استی فناور نیا به خطرناک های رژیم

ممکن  القاعده و طالبان مانند ادگرایبن های گروه و ها سازمان ۀوسیل به کشور نیا ای هسته حمل قابل و کوچک های بمب

 ازی سعود عربستان ،همچنین .(12: 1392 ،یگیر و انیهاد) سامان دهدی گرید کشور هر در را یستیترور اتیعمل است

 قاتیتحقی حت و است داده انجامی ادیز های گذاری سرمایه« یسن های بمب» اصطالح به برنامۀ در شیپ های سال

 لیما این کشور ،ای هسته بعد در. است گرفته انجام اضیری مال های حمایت با زین پاکستانی اتم بمب پدر خان ریعبدالغد

 از ها سالح نیا گرفتن اریاخت در مورددری نگران و پاکستان ای هسته حاتیتسل تیامن است. ای هستهی فناور دستیابی به به

 به دستیابی درصدد عربستان که شود می گفتهی حت .کند می دیتهد را جهان کل ،یافراط های گروه گرید و عربستانی سو

ی کشور پاکستان آنجاکه از. دارد را ای هسته های کالهک حملیی توانا که است پاکستان ساخت کیبالست های موشک

 ، یاحمد وی محمد) بزندی خطرناک معامالت نیچن به دست خودی ازهاین رفعی برا که ستین دیبع است، ازمندین و ریفق

 (.215: الف1394

 

 صلح لولۀ خط ندةیآ

امنیتی، برقراری  نظر ازالمللی ارتقا بخشد.  بین ۀصحنارائه شد که نقش ایران را در منطقه و  هدفصلح با این  ۀطرح خط لول

در ارتباط  ایرانهای گوناگون با امنیت  امنیت خود را در زمینه ها آنکه  نوعی به ،ارتباط و پیوند دائم اقتصادی با همسایگان

ریزی نیروهای خارج از منطقه  و در معادالت و برنامه دهد   میبا دشمنان خارجی را کاهش  ها آناحتمال همکاری  ببینند

دارای فواید اقتصادی برای هر دو  ،عظیم ۀاجرای این پروژ(. 1387، سیاست خارجی های پژوهشاونت مع) استتأثیرگذار 

 ونیلیم 600 تا 400 حدود هپروژ نیای اجرا .شود میتأمین  تا حد زیادیانرژی نیز  از نظر پاکستان نیازهایو  کشور است

. کرد خواهدی داریخر قیمت ارزان گاز دالر ونیلیم 200 تا کشور نیای طرف از .دارد همراه    به پاکستانی برای ارز درآمد دالر

ی گفتن. کند می جبران را خود گاز یسرک از درصد 30 حدود ران،یا از گاز عبکم فوت ونیلیم 740 ۀساالن واردات با نیهمچن

با وجود فواید (. 2014)شرکت نفت و گاز بریتانیا،  رسد یم اتمام به گرید سال 7/16 حدود تا پاکستان گاز ریذخا که است

اجرای کامل طرح از طرف برای  اقدامات عملی تاکنون ،و هند دارد زیادی که این پروژه برای هر سه کشور ایران، پاکستان

علیه ایران، فشارهای عربستان سعودی بر دولت پاکستان، اختالفات  المللی بین های تحریمپاکستان انجام نگرفته است. 

 ۀو ارائ (عمان و قطر ترکمنستان،) ای منطقههند و پاکستان به یکدیگر، حضور رقبای  های دولت یاعتماد   بیو  دار دامنه

پروژۀ  نرسیدن    سرانجام   بهکه در عواملی هستند  از جمله  ،به پاکستان تر ارزاندال بر فروش انرژی  تری مطلوب های پیشنهاد

رسیدن خط  سرانجام   برای به یاقدامات ،ها تحریمنیستند. مقامات پاکستانی ادعا کردند که پس از رفع  تأثیر بیصلح لولۀ  خط

هر زمان »: اعالم کرد وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان ،شاهد خاقان عباسی ،زمینه صلح انجام خواهند داد. در همینلولۀ 

و  ایران در مرز دو کشور متصل خواهد شد ۀلولگوادر به خط -نواب شاه ۀلولهای آمریکا برداشته شود، خط  که تحریم

با یک شرکت چینی  ، پاکستانپروژه این برای تکمیل گفت وی همچنین «خواهد کرد.از ایران گاز دریافت  زودی به پاکستان

 700 ۀلولقرار است یک ایستگاه توزیع گاز در بندر گوادر ساخته شود که با یک خط  است. همچنین رسیدهبه توافق 

علت  رسد مینظر   (، اما2015، دیگرانیوسف و ) کندشاه توزیع انرژی به سراسر پاکستان را تسهیل  نواب ۀمنطقکیلومتری تا 

 که طوری به ؛آمریکا و غرب نباشد )چیزی که مقامات پاکستانی بارها بهانه کردند( های تحریم ،این پروژه ماندن   تمام

 ۀلولخط  2010در قرارداد سال  شده تعیینقیمت گاز  «پایدار ۀتوسعگذاری  سیاست ۀموسس»ای پاکستانی با عنوان  سسهؤم

 فعالیت ،بنابراین ؛اقتصادی نخواهد داشت ۀصرفشده از ایران  از گاز واردعنوان کرد و اعالم کرد که تولید برق  باالصلح را 

مالی  تأمینتوانی پاکستان در ناعلت     به ،توقف فعالیت ۀحقیقت عمد بلکه در ؛متوقف نشد ها تحریمعلت     به ،روی این خط لوله
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 ایران نشانگر آن است که سه کشور -پاکستان-هند ۀجانب سه. واکاوی مناسبات (2015)بتا،  پروژه و احداث این خط لوله بود

 های دیدگاهبه اهداف سیاسی و  که مناسبات خود را چرا ؛را تجربه کنند آمیزی مسالمتروابط ژئواکونومیک  توانند نمی

امنیتی صریح  های ضمانتصلح، نیازمند حمایت و  ۀخط لولپروژۀ موقعیت نسبی  ،این بر عالوه .سازند میایدئولوژیک محدود 

 های تنشکه    همچنانپاکستان در ارتباط با هند سازگار نیست. راهبرد  است که این نفع ذیکشورهای  ۀدولت پاکستان از هم

احتماالً با  ،خط لوله از طریق دریا اصرار کند. این مقوله ۀکه هند برای تداوم پروژ است شدهسبب  مذکورکشورهای 

 (.44: 1385عزتی و ویسی، ) بودایران و پاکستان همراه خواهد  ناخوشایندی

 

 
 (صلح) هند -پاکستان -رانیا ،یگاز ۀلول خط ریمس. 3 شکل

 2004منبع: سامسون، 

 

 چابهار و گوادریی ایدر یبندرها رقابت

. است گوادر و چابهار راهبردی بندر دو درمورد پاکستان و رانیا کشور دو مهمی رقابت های جنبه ازی کی ،حاضر حال در

 نهفتهی اسیس عامل چند بندرها نیا توسعۀ طرح در بلکه ،است تیاهم حائزی اقتصاد نظر از تنها نه رقابت نیا مهم لیدال

 و ساخت در هند و نیچ اثرگذار قدرت دو حضور ،مثال برای ؛شده است ها تنش و ها رقابت از ای پاره بروز سبب که است

 قصد ،دیشدی رقابت در هند و نیچ یکشورها. بخشد   می ینیع جنبۀ ها قدرت نیای رقابت اهداف به ،بندرها نیا توسعۀ

 وی محمد) دارند را کشورها نیا با تر نزدیک روابط جادیا و هیروس و یمرکز یایآس افغانستان، یبازارها گرفتن    دست در

 به تا است کرده بیترغ را نیچ... وی تیترانز امنی رهایمس ،یتیامن ،یاقتصاد متعدد مسائل .(234: الف1394،  یاحمد

این جایگزینی  ،است  هند انوسیاق و ماالکا تنگۀ از نیچیی ایدر تجارتی اصل ریمس از آنجاکه .بپردازد گوادر بندر توسعۀ

 چراکه ؛است تر مطمئنو  تر صرفه بهبرای چین  یتیامن و ابعاد اقتصادی مسافت، هر سه بعد از گوادر قیطر از مسیر تجاری

احمد، ) شود مینبرای چین محسوب  یمطمئن ریمس ،ییایدر دزدان هجوم ازی ناش ناامنیاد و یز مسافت لیدل    به ماالکا

 در گرفتن قرار با چابهار اول اینکه بندر .بندر چابهار را دارد ۀهند نیز به دالیل متعدد قصد توسع ی دیگر،سواز (. 8: 2015

 روزانه که است ممتاز یتیموقعی دارا اروپای شرق جنوب وی خاور جنوب وی جنوبی ایآس سراسر بهی منته مسیرهای

ی برا هند براین،   عالوه. گیرد   رت میوصیی ایدر ریمس نیا از هیسرما و کاال ازی کالن حجم و نفت بشکه ها میلیون ۀمبادل

 پاکستان از نیاز بی ،ریمس نیا انتخاب با نکهیا کما .نیاز داردی مطمئن و امن ریمس بهی مرکزی ایآس و افغانستان به ورود

 با مشارکتی برا رانیا های اولویت ،مؤدی با دارید دری و( 2015 اوت) هند به فیظر محمدجواد سفری پ در. شود می

 و آستارا - رشت -نیقزو آهن راه در گذاری سرمایه نیهمچن و( جنوب -شمال دوریکر ویژه به) ونقل حمل حوزۀ را ها هندی

 کمک رانیا به بندر نیا ۀتوسع در که است داده قول هند هرچند .(8: 2015کرد )سینگ روی،  عنوان چابهار بندر ۀتوسع
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 بندر ۀپروژ در قیتوف صورت در معتقدند ها پاکستانی. را ندارد مطلوب های زیرساخت و نیافته توسعه چابهار همچنان کند،

 ۀپیچیدی رونیب وی درون مشکالت حل با بلندمدت در بندر نیا ،یتیامن وی اجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد منافع لیدل    به ،گوادر

: 1387 ،یرینص) داد خواهد قرار دیتهد معرض در را بندرعباسی تیترانز های قابلیتی حت رقابت، از چابهار کردن دور و خود

ی دب بندر نیگزیجا و لیتبد منطقه در مهم بندر کی به 2050 سال تا باید گوادر بندر که است ن گفتهیچ همچنین .(366

حال حاضر  با توجه به اینکه در ،ینبنابرا ؛د )همان(باش دارا را مادری کشت 88ی پهلوده قدرتزمان    هم که طوری به ؛شود

نظر     بندر چابهار به ایران کمک کند، به ۀگوادر است و هند قرار است در توسع ۀتوسعکردن طرح     حال عملیاتی چین در

 طور کامل   بهی را دیگر، یکی ۀتوسعکه     یا گونه به ؛باشنددیگر یکاین دو بندر رقیب سرسختی برای  ،در آینده رسد یم

تشدید  سبب برای کشورهای منطقه و جهان، بندرهااین  یتپراهمجایگاه  مرور به ،این بر   عالوه شعاع خود قرار دهد.ال    تحت

 .شدرقابت کشورهای رقیب )ایران و پاکستان، چین هند و حتی آمریکا و روسیه( خواهد 

 

 
 ابهار و گوادر چ یبندرهاالگوی رقابتی،  :یاستنباط مدل .4شکل 

 

 مرکزی آسیای متغیر

 ،یانرژ ریذخا ازی میعظ حجم داشتن نظر از و شده واقع انهیخاورم منطقۀ و اروپا ا،یآس قاره چهارراه در یزکمر یایآس

 کل مترمکعب( اردیلیتر 65/6) درصد 3/8 و نفتی جهان ریذخا کل ازدرصد  5حدود . آید   شمار می   به مهم مناطق از یکی

در ارزیابی نقش ایران در آسیای مرکزی  (.2011اطالعات انرژی آمریکا،  ۀادار) است ی مرکزی ایآس در گازی ر جهانیذخا

ن یآزاد و همچن یها آبشورها با کن یران در ارتباط ایا یدوریرکو  یتیو نقش ترانز یانتقال خطوط انرژ، یاز نظر اقتصاد

نفت و گاز است که با کشورهای آسیای مرکزی مرز  ۀت است. ایران تنها صادرکنندیاهم یشورها داراکن یبازار مصرف ا

 روابطی اقتصاد بعد بری مرکزی ایآسی کشورها و پاکستان اگرچههمچنین  .(20: 1391 ،یزرقان وی اعظم)مشترک دارد 

برخی  ارتباط. کند میدنبال  را خود خاص کیدئولوژیا اهداف عمدتاًی مرکزی ایآس در این کشور ،کنند می دیتأک با یکدیگر

 ستان،کازب یاسالم تکحر النصرت،     حزب مانندی مرکزی ایآس های گروه و ها جنبش بای پاکستانی افراطی ها   وهاز گر

ی اساس های چالش از ،یمرکزی ایآسی اسالم جنبش ریسا و یرمکا گروه مانند آن های زیرشاخه و یاسالم ریالتحر     حزب

 تیفعال زستانیقرق و ستانیکتاج ستان،کازب یشورهاک در بیشتر ها   هگرو نیا. است منطقه نیا در رانیای خارج استیس

 تأثیری وهاب -یسن های اندیشه ها گروه نیا که است جهت نای از منطقه نیا دری اسالمیی ادگرایبن تیاهم. کنند می
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 ها آن با ارتباط در رانیای اسالمی جمهور بای مناسب کردیرو توان نمی ها   هگرو نیای ریگ    قدرت صورت در که رندپذی   می

 .(79: 1388 ،یکالچ گر کوزه و انیعلو) بود متصور

 

 سعودیمتغیر عربستان 

واقعیت این است که عربستان در همگرایی با پاکستان و واگرایی کامل با ایران است. رقابت دو کشور ایران و عربستان 

در بسط  ها آن، گویای توانایی اندک  المللی ینب ۀو حتی در صحن ، خاورمیانه، جهان عرب و اسالم فارس یجخلدر 

اطاعت کرد )جو و   منازعات ایران و عربستان را باید در مسائل مذهبی جستاصلی  ۀریش است. منتها دوجانبه های یهمکار

 افغانستان طالبان از تیحما تیتقو و تداوم وی سعود عربستان با پاکستانی افراط روابط گسترش (.63: 1394و احمدی، 

 انهیمی ایآس حوزۀی کشورها و بنگالدش ،نپال النکا،یسر دری افراط انیگرا اسالم قیطر ازی ابتینی نبردها از تیحما و

عربستان دارای بیشترین . (80: 2013ت )پانت و ژولن، اس داشته کشورها گرید و رانیا منافع بر ندیناخوشای آثار ، ...و

هزار  20تندرو پاکستانی است. آمار غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود  های گروه سهم در تجهیز، سازماندهی و تقویت

 در این مدارس مشغول به تحصیل آموز دانش 1،549،244 مدرسه مذهبی در پاکستان وجود دارد. گفتنی است بیش از

علمیه و جذب و  یها حوزهدارد. تأسیس عهده  برکه عربستان سعودی بیشترین سهم را در تجهیز این مدارس  هستند

گری، ورود برخی    وهابیدر قالب تبلیغات  ییها فروشگاهو مساجد،  ها کتابخانه،  ها دانشگاهتربیت طالب علوم دینی، احداث 

 ۀبا رویکرد تبلیغ و ترویج وهابیت از ناحی ...خیریه و مؤسساتاز مشاغل خدماتی و امدادی در بعضی از  بعضی از افراد در

 .(105: 1391 قلعه، شاه وی دیرش) گیرند یمعربستان انجام 

 

 افغانستان ریمتغ

 بر) کشور دو انیمی مرز اختالفاتاست. ( لومتریک 2000 از شیب) افغانستان با مشترک مرز ترین طوالنی یدارا پاکستان

 بای کینزد اریبسی تیامن های پویش ،پاکستان و افغانستان است که شدهسبب  قوم پشتون ۀمسئل و (ورندیدی مرز خط سر

گذرگاه  ایران و کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد 978فغانستان حدود ا (.3 -2: 2009دسوزا، ) باشندیکدیگر داشته 

 ،ایران و افغانستان دو کشور. رود   شمار می   به سیای میانه و چینآایران به  ۀو افغانستان درواز ،افغانستان آبی( مهم) دریایی

رقابت ایران و پاکستان در گفت  باید ند.پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی برخوردارها و    علقه از

حمایت دولت و نیروهای  .به خود گرفتشکل تهدید برای ایران  ،با استقرار دولت طالبان در افغانستان ،افغانستان

: 1391خانی،    بیداهللاست )احمدی و  از جانب پاکستان ایران یبرایکی از تهدیدهای اساسی  ،اجتماعی پاکستان از طالبان

ایران ضمن مخالفت با که    درحالی. عهده داردرنقش فعالی ب ها هاین گروپاکستان در پرورش و ترغیب  چراکه ؛(22

 یها دستگاهداند که با حمایت  جریان منحرف میطالبان، این گروه تروریستی را  این کشور از حمایتو  پاکستان

،  یزآم خشونتدینی و اقدامات  یها آموزهبا تفسیر افراطی از  و های بزرگ اطالعاتی برخی از کشورهای منطقه و قدرت

کند. گرایش نسبی فرهنگی برخی از  ایران را در سطح منطقه دنبال می های یاستسواقعی اسالم و مهار  ۀچهرتخریب 

و  ها بلوچ اغلبدیگر )از اقوام متعلق به قوم تاجیک، هزاره و قزلباش( به ایران و گرایش برخی  بیشتراقوام افغانستان )

است که سبب شده است دو کشور در تحوالت افغانستان بسترهای نفوذ  ای   عمدهدالیل  ( به پاکستان، ازها پشتون

تبدیل رقابت و نفوذ بیشتر این دو کشور  ۀحوزبه  افغانستان است که شده موجبهمین امر  .دست آورند اتکایی به    قابل

های بنیادگرا و اقدامات تروریستی علیه شیعیان و اتباع  فعالیت گروه ۀادام .(63: 1390 شود )جوادی ارجمند و دیگران،

ایرانی، کشت و ترانزیت مواد مخدر و رقابت دو کشور در افغانستان برای نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی، از دیگر 

 .است تحوالت افغانستان ۀصحنهای مهم ایران در مواجهه با پاکستان در  چالش
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 گیری یجهنت

آغاز  ( و1978) ضیاءالحق رسیدن ژنرال   حکومت اولی به. زمان اتفاق افتاد   دو پیشامد هم از تأثرم ،منازعات ایران و پاکستان

تندرو و  های گروه ،( بود. از آن زمان1979) ایرانانقالب اسالمی پیروزی دومی  و (1984) سازی وی اسالمی ۀبرنام

، وقوع انقالب شیعی در ایران تبع بهعربستان سعودی،  های حمایتو  ضیاءالحقاسالمی  ۀرادیکال در لوای برنام

 ۀدر سای نیز کیلومتر مرز مشترک ایران با پاکستان 987 وجود .را انجام دادند گرایانه    و ارعاب شدیدترین اعمال تروریستی

ی ها گروهککه  چنان .کرد تر آسانمخالف و معاند با ایران را  های گروه(، فعالیت ها بلوچ) پاکستانبا  قومی همگرا ۀعقب

افکار  از کامالً ،خاک ایران )سیستان و بلوچستان( العدل و انصار در جنداهلل، جیش مانندتروریستی و مخالف با ایران 

سایر  آورندۀ وجود   به، خود  ها ناهماهنگیو  ها ناهمگونی. همین اند   پذیرفتهتأثیر ( قاره شبه) دیوبندیعربی( و ) وهابیت

 تضادهای ،این بر   عالوه..( شده است. .قاچاق مواد مخدر و کاال، ترور و) مرزیمانند مسائل قومی، مشکالت  ها   تنش

، حمایت پاکستان از طالبان در ای منطقهدر سایر موضوعات  ها آناهداف متضاد  گیری شکلبه ایدئولوژیکی دو کشور، 

است. انجامیده  دو کشور در آسیای مرکزی() منفی های رقابتو سایر سعودی افغانستان، روابط گسترده با عربستان 

حجم مراودات اقتصادی دو  که    ای گونه به ؛داشته است بسزایی حتی بر مسائل اقتصادی دو کشور تأثیر ،یادشدهاختالفات 

با وجود نیاز ) صلح ۀخط لول ۀنرسیدن پروژ ثمر    به .هزار دالر( در سال است 850دالر )حدود  میلیونکمتر از یک  ،کشور

توجه به تعدد در  توان گفت   طور خالصه می   به است. دیدگاهی متأثر از این اختالفات نوعی بهشدید پاکستان به انرژی( نیز 

 .در بهبود روابط دو کشور با دشواری مواجه است بینی یشپ هرگونهمنابع تنش و تهدید، 
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