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چکیده
پاکستان بهعنوان یکی از همسایگان ایران که فضایی بیثبات و پرتنش دارد ،از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار
است .این کشور از بدو استقالل در سال  ،1947با بیشتر همسایگان خود در تنش بوده است؛ بنابراین ،پرسش اصلی
این پژوهش آن است که مهمترین عوامل تنش و تهدید ،برمبنای حاکمیت ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و
پاکستان کداماند .پژوهش توصیفی_تحلیلی است .اطالعات مورد نیاز آن ،روش کتابخانهای و با مراجعه به منابع
معتبر گردآوری شده است .در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش ،این فرضیه مطرح است که با عنایت به شرایط داخلی
پاکستان و مشکالت حلنشدۀ این کشور با همسایگانش ،به-نظر میرسد پاکستان با وجود  987کیلومتر مرز
مشترک با ایران ،تهدیدزا و تنشآفرین است .آشکارترین منابع تنش و تهدید روابط ایران و پاکستان ،شامل مواردی
مانند تهدیدهای دولتمحور از ناحیۀ  ،ISIشیعهستیزی در قالب مسائل ایدئولوژیک ،ناامنی مرزها ،حمایت از طالبان
در افغانستان و حمایت افراطی پاکستان از عربستان سعودی است .عالوهبراین ،تنشهایی وجود دارد که درحال
حاضر جدی بهحساب نمیآیند ،اما ممکن است در آیندۀ نزدیک بر روابط دو کشور تأثیر بگذارند .مواردی مانند
برنامۀ کنترلنشدۀ هستهای این کشور با وجود گروهای بنیادگرا و تندرو ،تنشهای مرزی (مرزهای آبی) نظیر مرز
دریایی گوادر و حقابۀ رودخانههای مرزی که تاکنون تعیین رژیم نشدهاند و رقابت منفی دو کشور در آسیای مرکزی
از این دستهاند.
واژههای کلیدی :آسیای مرکزی ،افغانستان ،ایران ،پاکستان ،چالش ژئوپلیتیک ،خط لولۀ صلح ،عربستان سعودی.

* نویسندۀ مسئول09123471445 :
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مقدمه
شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک کشورهای همسایه ،از مهمترین عواملی است که در راستای برقراری و
گسترش روابط دوجانبه باید مدنظر قرار گیرد .جمهوری اسالمی ایران برای اینکه بتواند بر چالشها و تنگناهای پیرامونی
غلبه یابد و چالشها و رقابتهای ناسازگار ژئوپلیتیک را به همکاری تبدیل کند ،در وهلۀ نخست نیازمند مطالعۀ دقیق
ژئوپلیتیک کشورهای منطقه و شناخت آنهاست .پاکستان بهعنوان یکی از بیثباتترین همسایگان ایران ،دارای طیفی از
مشکالت داخلی نظیر اقتصاد ورشکسته و بیمار ،افراطیگری ،نبود دموکراسی ،تجمیع قدرت در دست ارتش و ژنرالها،
نفوذ بیش از اندازۀ گروها و احزاب اسالمی ،فساد اداری ،خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و ...است (محمدی و
احمدی1394 ،ب .)138 :برایناساس ،مهمترین هدف این پژوهش بررسی عوامل اصلی تنش و تهدید ،برمبنای حاکمیت
ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و پاکستان است .با مراجعه به منابع مکتوب و بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی،
این فرضیه بررسی میشود که طیف منابع تنشی و تهدیدزا در روابط ایران و پاکستان متعدد است .اصل منازعات پاکستان
و ایران ،حول مسائل ایدئولوژیک به نمایندگی مذهب است .شکلگیری گروهای افراطی در پاکستان (سپاه صحابه و
لشکر جهنگوی) و ایران (جنداهلل ،جیشالعدل ،انصار) نمونهای از تنشهای ایدئولوژیکی دو کشور است که آی.اس.آی و
برخی از رژیمهای منطقهای (عربستان سعودی) به دالیل گوناگون بیشترین حمایت را از این گروههای تروریستی را به
عمل میآورند (اطاعت و احمدی .)70 :1394 ،بهتبع تکرار و استمرار عوامل ذکرشده ،سایر مشکالت مانند چالشهای
مرزی (قاچاق مواد مخدر و کاال ،عملیات تروریستی و ،)...برنامۀ نامتعارف هستهای پاکستان (با وجود گروههای متعدد
افراطی) ،استفادۀ ابزاری پاکستان از گروههای تندرو (القاعده و طالبان) در افغانستان و آسیای مرکزی ،تنشهای ناشی از
اختالف در تعیین حدود مرزهای آبی و دریایی (بهدلیل وجود منابع نفت و گاز در فالت قاره مانند خلیجفارس) یا بندرهای
ساحلی (چابهار و گوادر) رو به رشد و توسعه ،مسائل جدی و بسیار تأثیرگذار در زمینهسازی منازعات آیندۀ دو کشور
بهحساب میآیند.

مفاهیم نظری
چالش ژئوپلیتیکی

1

چالش ژئوپلیتیکی ،ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایۀ عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی و تأثیرگذاری بر
سیاست آن کشور با استفاده از متغیرها و عوامل جغرافیایی است .بهعبارتی ،چالش ژئوپلیتیکی بهمعنای منفعلکردن
سیاست و راهبرد ملی دیگر کشورها با استفاده از کاربرد عوامل و ارزشهای جغرافیایی ،یا کاربرد جغرافیا علیه کشورهای
رقیب است (حافظنیا .)213 :1379 ،کشورها و دولتها ،برای ضربهزدن به رقیب و محدودکردن قدرت مانور و عمل آن از
ابزارها و روشهای مختلف استفاده میکنند .یکی از این ابزارها ،استفاده از جغرافیا و ارزشها و عناصر جغرافیایی اعم از
متغیر و ثابت ،طبیعی و انسانی ،و مکانی و فضایی گسترده است که کاربرد یک یا تعدادی از آنها علیه رقیب او را به زانو
درمیآورد؛ بهطوریکه مواضع سیاسی وی را منفعل کرده و بازیگر میتواند خواستها و ارادۀ خود را بر او تحمیل کند.
هدف اولیۀ هر چالش ژئوپلیتیکی ،ایجاد انفعال در طرف مقابل بهمنظور تغییر رفتار آن است (حافظنیا.)121 :1385 ،
بهعبارت دیگر ،آنچه پیش از این برای یک کشور مزیت بهشمار میآمد و از رهگذر آن منافع زیادی کسب کرده بود،
اینک بهمثابۀ یک اهرم فشار علیه کشور بهکار گرفته میشود؛ برای نمونه ،میتوان به ذخایر ژئوپلیتیک انرژی (نفت و
گاز) در کشورهای خاورمیانه -که اغلب بر اقتصاد تکمحصولی فروش نفت متکی است -اشاره کرد .تحریمهای نفتی
1. Geopolitical challenges
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این کشورها ،چالش عمیقی در آنها پدید میآورد و آنچه پیش از این بهعنوان یک منبع درآمد هنگفت در اختیار ساخت و
آبادانی قرار میگرفت ،اینک از حوزۀ قدرت آنها خارج میشود .در چنین وضعیتی ،بهدلیل نبود زیرساختهای دیگر برای
رشد شتابان اقتصاد چند محصولی و وابستگی شدید دیگر ساختارها به پول نفت ،پویایی و تحرک سیاسی -اقتصادی
کاهش مییابد و بهعبارتی رساتر« ،هم قدرت سخت و هم قدرت نرم یک کشور را درمعرض آسیب میگذارد» (شرکت
مشاور امنیتی بوز آلن همیلتون .)1 :2010 ،شایان ذکر است که چالش ژئوپلیتیکی از حیث دامنه گسترده است و تنها
شامل تحریم نمیشود .بهکارگیری گروههای فضایی -قومی علیه یکدیگر بهوسیلۀ کشورهای هند و پاکستان یا ایران و
عراق ،طرح مسئلۀ جزایر سهگانه و تغییر نام خلیجفارس توسط اعراب ،کنترل سرچشمه و مسیر رودخانۀ هیرمند توسط
افغانستان ،احداث خط انتقال انرژی باکو -جیحان ،تشکیل گروه شانگهای در رابطه با نفوذ آمریکا در آسیا ،ایجاد
محدودیت ترانزیتی برای کشورهای محصور در خشکی ،کاهش تولید نفت توسط اوپک و نظایر آن در ردیف چالشهای
ژئوپلیتیکیاند (حافظنیا)122 :1385 ،؛ بنابراین ،درپیشگرفتن سیاستهای غیرتعادلی و تنشزا در صحنۀ جهان سیاسی
نیز از عوامل مؤثر در بهچالش کشیده شدن عناصر و ظرفیتهای ژئوپلیتیکی یک کشور است که در آن ،سیاستهای
همگرایی منطقهای و فرامنطقهای به فراموشی سپرده میشود (گاف.)13 :2014 ،

شکل  .1هرم و بیضی ژئوپلیتیک
منبع :مجتهدزاده101 :1391 ،

یافتههای پژوهش
مهمترین چالشهای محیط داخلی پاکستان
ارتش:

بزرگترین ،قویترین و تأثیرگذارترین نهاد قدرت در پاکستان ،ارتش این کشور است .در ظاهر بهنظر میرسد

نیروهای مسلح و از جمله ارتش ،طبق قانون اساسی پاکستان حق دخالت در امور سیاسی را ندارند ،اما نظام سیاسی-
اجتماعی پاکستان بهگونهای است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران سیاسی ،ارتش کلیدیترین نهاد سیاسی این
کشور بهشمار میرود (امامی .)93 :1378 ،در پاکستان ،حدود  5درصد تولید ناخالص ملی به مقولههای دفاعی اختصاص
یافته است که کمابیش دو برابر درصد بودجۀ نظامی هند است (دهشیار.)138 :1386 ،
احزاب سیاسی :احزاب سیاسی ،از کانونهای مهم قدرت در پاکستان بهشمار میروند .در پاکستان ،مشکل اساسی
وجود رژیم اقتدارگرا ،ناشی از احزاب سیاسی در این کشور است (کوشکی و حسینی .)66 :1393 ،اگرچه پاکستان احزاب
متعددی دارد ،بهطورکلی محور اصلی احزاب ،حول دو حزب قدرتمند مسلم لیگ و مردم متمرکز شده است.
سازمانها و گروههای اسالمگرا :با نگاهی به سازمانها و گروههای اسالمگرا در صحنۀ سیاسی و اجتماعی پاکستان،
دو دسته گروه اسالمی قابلتمایز است .دستۀ اول گروههایی که میتوان آنها را احزاب و گروههای مذهبی رسمی نامید.
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اینها معتقد به اصالح از طریق سازوکارهای دموکراتیک و قانونی هستند و اهداف و آرمانهای مورد نظر خود را به
شیوههای مسالمتآمیز دنبال میکنند و کمتر به خشونت روی میآورند .از احزاب و گروههای این دسته میتوان به
جماعت اسالمی ،جمعیت علمای اسالمی ،جمعیت اهل حدیث و تحریک جعفریۀ پاکستان اشاره کرد (عباس:2004 ،
 .)241دستۀ دوم ،گروههای افراطی و ستیزهجو هستند .این گروههای تندرو برخالف نیروهای مذهبی رسمی ،تنها راه
برای رسیدن به آرمانهای خود را جهاد خشونتبار میدانند .گروههای جهادی کشمیر از این دستهاند .برخی از احزاب
عمدۀ گروهای ستیزهجو عبارتاند از :حرکهالمجاهدین ،1لشکر طیبه ،2جیش محمد 3و مجاهدین البدر .4طبق برخی
آمارها ،دو گروه اسالمگرای لشکر طیبه و حرکهالمجاهدین ،بیش از  180مدرسه در اختیار دارند که بیش از  26مورد از
این مدارس در داخل پاکستان قرار دارند .دستۀ دوم از این گروهها نیز بهطور سنتی فرقهایاند؛ این دسته شامل گروههای
ضدشیعی لشکر جهنگوی 5و سپاه صحابه 6است .دستۀ سوم ،گروههای شبهنظامی ضددولتیاند .مهمترین آنها ارتش
آزادیبخش بلوچستان است که در تعقیب اهداف سیاسی خود دولت را هدف خشونت قرار داده است (فایر.)91 :2004 ،
مشکالت اقتصادی :نزدیک به  24درصداز جمعیت  176میلیونی نفری پاکستان زیر خط فقر زندگی میکنند (جاوید،
 .)24 :2009دههها اختالف سیاسی داخلی و سرمایهگذاری کم خارجی موجب بروز مشکالت عمدۀ اقتصادی در پاکستان
شده است .بیش از یکپنجم صادرات پاکستان و دوپنجم اشتغال داخلی ،وابسته به کشاورزی است .طی سالهای گذشته،
رشد کم اقتصادی ،تورم باال و تعدیل در بازار مواد غذایی بهدلیل بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی ،سبب فقر در پاکستان
شده است .باید گفت طی یک روند منطقی ،اقتصاد پاکستان همچنان با چالشهای بلندمدتی در بخش آموزش و پرورش،
بهداشت و درمان ،کشاورزی ،کمبود انرژی گاز و برق و وابستگی به کمکهای خارجی مواجه است (کتاب واقعیتهای
جهان سازمان سیا)2015 ،؛ برای مثال ،مطابق آمار و اطالعات مربوط به شاخصهای توسعۀ انسانی در سال ،2013
پاکستان ازمیان  187کشور جهان رتبۀ  146را به خود اختصاص داده است .همچنین  52درصد مردم این کشور،
محرومیت چندبعدی دارند (شاخصهای توسعۀ انسانی پاکستان.)2014 ،
خسارتهای ناشی از بالیای طبیعی :پاکستان کشوری سیلخیز است و تاکنون سیل خسارتهای اقتصادی و انسانی
زیادی را بر این کشور وارد کرده است؛ برای نمونه ،بر اثر سیلی که در سال  2010در پاکستان به وقوع پیوست ،حدود
یکپنجم زمینهای کشاورزی به زیر آب رفت .حدود یک میلیون خانه ویران شد و یکدهم جمعیت پاکستان (حدود 20
میلیون) در شرایط بدی به سر میبردند .همچنین هنوز  800هزار خانوار بیسرپناه ماندهاند .سیل  2010همچنین بر دو
شاخص مهم تورم و تولید ناخالص ملی اثر گذاشت؛ بهنحویکه تورم از  9/2درصد به 11/2درصد و تولید ناخالص ملی با
روند کاهشی از  4/1درصد به  3/2درصد رسید .در اثر وقوع این سیل ،بسیاری از جادهها ،خطوط راهآهن و شبکههای
ارتباطی از بین رفت .پیشبینی شده است بر اثر این فاجعه ،بدهی پاکستان که تا سال  2010به میزان  55/5میلیارد دالر
بوده است ،تا سال  2016به  73میلیارد دالر برسد (کلود و پیر.)140 :2012 ،

)1. Harkat ul-Mujahideen (HUM
)2. Lashkar-e-Taiba (LT
)3. Jauche Mohamed (J M
)4. Mojahedin -e- Badr(MB
)5. Lashkar-e-Jhangvi (LJ
)6. Sepah -Sahabeh (SS
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شکل  .2مدل مفهومی پژوهش :مهمترین منابع (اصلی و فرعی) تنش و تهدید در روابط ایران و پاکستان

منابع عمدة تنش و تهدید در روابط ایران -پاکستان
تهدیدهای درون کشوری

یکی از جنبههای مهم تهدید از جانب پاکستان ،حمایت گستردۀ ارتش و آی.اس.آی این کشور از رادیکالیسم و گروههای
افراطی در برخورد با همسایگان مانند هند ،ایران و افغانستان است .شایان ذکر است که پیشینۀ حمایت دولت از جریانهای
بنیادگرا ،به سیاست ژنرال ضیاءالحق برمیگردد (حسین .)91 :2007 ،همانطور که پاکستان در مواجهه با هند ،از گروههای
تندرو کشمیری -پاکستانی مانند حرکهالمجاهدین ،لشکر طیبه ،جیشمحمد و مجاهدین البدر حمایت میکند ،در افغانستان
نیز از طالبان به اشکال خاص خود حمایت به عمل میآورد .بعضی از تحلیلگران معتقدند که عناصر طالبان و آی.اس.آی با
یکدیگر همکاری دارند و فعالیتهایشان جدا از هم نیست .جان جک رونی مدعی است که  180گزارش مستند متفاوت
موجود است که دیدارهای افراد ردهباالی آی.اس.آی با فرماندهان ارشد طالبان ،آموزش بمبگذاری به طالبان و حتی
سازماندهی عملیات پیچیده برای آنهاست (کوئین الن .)6 :2012 ،درواقع ،سرویس جاسوسی ایاالت متحده (سیا) بر این
اعتقاد است که آی.اس.آی از اشخاصی مانند جاللالدین حقانی ،سرکردۀ گروه حقانی ،بهعنوان یک دارایی راهبردی استفاده
میکند (جانسن و میسن .)80 :2008 ،بر همین اساس ،افسران عالیرتبۀ بازنشستۀ آی.اس.آی و ارتش پاکستان سعی کردند
همواره مراودات گرم خود را با ستیزهجویان اسالمگرا حفظ کنند؛ برای مثال ،ژنرال حمید گل ،بین سالهای  1987تا 1989
فرمانده آی.اس.آی بود .او نقشی بهمراتب مهم در بسیج حمایت همگانی از طالبان در رسانهها داشت و ستیزهجویان را به
جهاد (جنگ مقدس) تشویق میکرد (رشید .)22 :2008 ،به همین سبب ،این بحث وجود دارد که گروههایی مانند جیش
العدل که علیه ایران دست به اعمال تروریستی میزدند ،بهنوعی نیز در راهبرد پاکستان قرار دارند .به این ترتیب ،ایران نیز از
این راهبرد پاکستان تأثیر میپذیرد .تروریستهای سپاه صحابه نیز از حمایت سرویس اطالعات داخلی پاکستان برخوردارند و
بهطورمستقیم یا غیرمستقیم از سوی کشورهای خارجی مثل عربستان سعودی و بحرین پشتیبانی میشوند .چنانکه یک
تحلیلگر پاکستانی میگوید ،برای دولت پاکستان ،ملک اسحاق (رهبر لشکر جهنگوی) بهعنوان طالبان خوب طبقهبندی
میشود (احمدی.)131 -130 :1394 ،
افراطیگری مذهبی و تنشهای ایدئولوژیک

افراطیگری ،نوعی رفتار خشونتگرای هدفمند است که پشتوانۀ بسیار قوی هویتی و ایدئولوژیک دارد و مهمترین ویژگی
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آن «صدمهزدن» به دیگران است (جمالی .)12 -11 :1390 ،افراطیگری مبتنیبر مذهب است ،اما مذهب افراطگراها
همان مذهب عموم مردم نیست .این مذهب بنابه مقاصد سیاسی دستکاری شده و خصلتی آرمانی پیدا کرده است.
افراطگراها قصد دارند با تسلط بر دولتها ،آموزهها و قوانین مورد نظر خود را در همۀ ارکان و شئون جامعه جاری کنند.
برایناساس ،آنها از ترور ،مانند ابزاری کارساز برای گسترشدادن بنیادگرایی بهره میگیرند (بور .)9 :2011 ،از نظر
عرصۀ فعالیت ،با اندکی تأمل میتوان اذعان داشت که پاکستان بهعنوان بهشت تروریستها در جهان شناخته میشود و
احتماالً نقش این کشور در آینده از این حیث افزایش پیدا کند (رحیمی .)177 :1392 ،بهطور کلی ،تجربیات تاریخی
نشانگر آن است که گروههای افراطی فعال در پاکستان دارای انواع ظرفیتهای تهدیدزا علیه امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران هستند (غفوری و داوند .)42 :1394 ،در یک دستهبندی کلی ،گروههای ضدشیعی و ضدایرانی پاکستان
اینگونهاند:
دیوبندیها :دیوبندیها اگرچه مقلد ابوحنیفه هستند و در معامالت طبق فقه او عمل میکنند ،اما در اندیشه و طرز
تفکر به افکار محمد بن عبدالوهاب قرابت زیادی دارند .بیشتر گروههای تروریستی پاکستان ،شاخهای از دیوبندیها هستند
که مسلمانان دیگر را کافر میشمرند و آنان را مهدورالدم میدانند .بمبگذاریها ،ترورها و جنایات دیگری که در این کشور
انجام میشود ،توسط این گروهها صورت میگیرد .گروههای افراطی مانند سپاه صحابه و لشکر جهنگوی در پاکستان ،خود را
به دیوبندیها منتسب میکنند .گفتنی است در استان سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان ،بیش از  90درصد اهل سنت
پیرو این مکتب هستند (علیزاده موسوی .)16 :1392 ،دیوبندی درحال حاضر نمایندۀ دین رسمی در پاکستان محسوب
میشود و طرفداران این مکتب در این کشور روزبهروز درحال افزایشاند .مبلغان دیوبندی ،اکنون به بیش از یک میلیون
رسیدهاند و بهعنوان پرچمداران اهل حدیث و سلفیگری در هند و پاکستان شناخته میشوند (فرمانیان.)173 :1387 ،
طالبان :به ادعای طالبان ،شیعیان بدعتگذارانی هستند که میتوان آنان را برای عقاید مذهبیشان آزار داد .این
رویکرد ،خواهوناخواه ایران را بهعنوان بزرگترین کشور شیعی جهان به چالش میخواند .به تعبیر الیویه روی ،همگان
ایران را پدرخواندۀ شیعیان در جهان میدانند .از اهداف گروههای افراطی مانند القاعده و طالبان ،نابودی شیعیان است .به
اعتقاد آنها ،بعد از نابودی غرب ،شیعیان باید نابود شوند (سجادپور و قهرودی .)249 :1390 ،از جملۀ جنایات طالبان
میتوان به جهاد  1377و تشکیل اجالس پیشاور اشاره کرد که طی آن 160 ،نفر از مفتیهای وهابی فتوایی را صادر
کردند مبنی بر اینکه همۀ مردان و پسران باالی هفت سال شیعه باید کشته شوند .سرانجام در روز دوشنبه ،1377/07/15
زنان ،مردان و کودکان شهر مزارشریف از روی پشتبامها به رگبار بسته شدند و حتی بیماران و زخمیان را روی تخت
بیمارستانها به شهادت رساندند .در شهر میمنه تعداد زیادی را سوزاندند .در سنگچارک ،بلخاب ،بامیان ،یروان و کاپیسا،
از شکم بانوان جنین بیرون کشیدند ،زبان مردان و پستان زنان را بریدند و چشمهای آنان را از حدقه بیرون آوردند
(محمدی و احمدی1394 ،ب.)157 :
سپاه صحابه :ظهور نیروهای ضدشیعی از جمله سپاه صحابه و اهل حدیث ،بهدلیل مقابله با نفوذ ایران در منطقه
بهوجود آمد (جوادی ارجمند و دیگران .)65 :1391 ،این گروه تاکنون فعالیتهای خشونتبار زیادی مانند حمله به
عزاداریها ،مراکز فرهنگی ،ترور افراد و شخصیتهای مهم شیعه انجام داده است .در ابتدا حمالت تروریستی این حزب،
بیشتر متوجه اعضای نهضت جعفری بود .اما در سالهای اخیر ،سیاستمداران ،حقوقدانان ،بازرگانان ،کارمندان و مدیران
دولتی شیعهمذهب را نیز آماج حمالت تروریستی خود قرار داده است (عارفی .)127 -125 :1382 ،از جمله اقدامات سپاه
صحابه علیه ایران ،ترور صادق گنجی مسئول خانۀ فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در الهور و محمدعلی رحیمی
سرپرست خانۀ فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در مولتان است.
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لشکر جهنگوی :برخی مدعی هستند که لشکر جهنگوی ،بهوسیلۀ رهبران سپاه صحابه ،بهعنوان یک شاخۀ نظامی
فعال و جدا از جناحهای سیاسی تأسیس شد تا از طریق ادامۀ اقدامات خشونتبار فرقهای ،به پیشبرد اهداف سیاسی سپاه
صحابه کمک کند (جمال .)7 -5 :2012 ،لشکر جهنگوی اهداف خود را بدین شرح اعالم داشته است :ایجاد پاکستان
سنیمذهب از طریق روشهای خشونتآمیز .ترویج و اعالم نامسلمانی شیعیان و ازمیانبرداشتن پیروان دیگر ادیان
بهویژه یهودیان ،مسیحیان و هندوها (وبسایت امنیت ملی استرالیا.)2012 ،
جدول  .1مهمترین حوادث تروریستی در مناطق مرزی ایران و پاکستان از سال  1384تا 1393
حوادث
ترور محافظ احمدینژاد در خاش
حمله به پاسگاه مرزی گدار ناهور سراوان
اسارت  3تبعۀ ترکیه
حادثۀ تاسوکی
حمله به مأموران نیروی انتظامی
حمله به اتوبوس سپاه پاسداران
انفجار بمب صوتی
حمله به پاسگاه مرزی نگور
شبیخون به جمعی از پاسداران
حمله به خودروهای عبوری
ترور مهدی توکلی (روحانی شیعه)
ترور ابراهیم کریمی (معاون دادگستری)
حمله به صبحگاه نیروی انتظامی سراوان
حمله به وانت نیروهای نظامی
حملۀ انتحاری به مسجد شیعیان زاهدان
حمله به ستاد احمدینژاد در زاهدان
حمله به نمایشگاه صنایعدستی در سرباز
حملۀ انتحاری به مسجد جامع زاهدان
بمبگذاری در مراسم تاسوعا در چابهار
ترور امام جمعۀ اهل سنت راسک
حمله به پاسگاه مرزی سراوان
حمله به پاسگاه مرزی
گروگانگیری  5مرزبان
حمله به خودرو انتظامی در سراوان

تاریخ
1384/09/23
1384/10/12
1384/10/25
1384/12/25
1385/11/12
1385/11/25
1385/11/27
1385/12/8
1386/04/28
1386/05/28
1386/07/10
1387/03/27
1387/10/9
1387/11/6
1387/03/7
1388/03/8
1388/7/26
1388/4/24
1389/9/24
1390/9/30
1392/8/3
1392/9/11
1392/11/26
1393/7/17

نتایج
شهادت وی
گروگانگیری هشت مرزبان و شهادت رئیس پاسگاه
گروگانگیری هشت مرزبان و شهادت رئیس پاسگاه
قتل  22تن از مسافران و  4مأمور پلیس
قتل  4مأمور پلیس و یک شهروند
شهادت  13نفر و زخمیشدن  30تن از سپاه و مردم
بدون تلفات
قتل  2مأمور مرزبانی و اسارت  4نفر
شهادت  9مأمور سپاه و زخمیشدن  11تن
گروگانگیری  21غیرنظامی و انتقال آنها به پاکستان
بهشهادت رساندن وی
بهشهادت رساندن وی
بهشهادترساندن  4نفر و زخمیشدن  12نفر
کشتن مأموران سوار بر وانت
شهادت  25نمازگزار و زخمیشدن  120تن
مجروحکردن  3نفر از اعضای ستاد
شهادت  41نفر و زخمیشدن  150نفر
شهادت  27نفر و زخمیشدن  169نفر
شهادت  39نفر
شهادت وی
 17شهید و  5مجروح
 1شهید و 3مجروح
آزادشدن آنها
شهادت سه تن

منبع :پیشگاهیفرد و میرزاده کوهشاهی130 :1390 ،؛،Asia Times, 2009با کمی تغییرات

چالشهای مرزی (مرزهای خاکی)

اینگونه ارزیابی شده است که مرزهای شرقی ایران در همسایگی کشور و دولتهای ضعیف و بیثبات مانند پاکستان و
افغانستان همواره دچار تنش و بحران بوده است .بهطورکلی ،ایران دارای  924/8کیلومتر مرز مشترک با پاکستان است
که  613/4کیلومتر از آن خشکی و  311/4کیلومتر از آن مرز آبی است (اخباری و نامی .)178 :1389 ،هرچند ایران و
پاکستان ،اختالفات مرزی در مرزهای خشکی خود ندارند ،عوامل متعددی وجود دارد که سبب بروز چالشهای اساسی در
این بخش از مرزهای دو کشور شده است .از آنجاکه افغانستان در همسایگی ایران ،بیش از  95درصد تریاک دنیا را کشت
میکند ،پاکستان پس از ایران ( 55درصد) با  30درصد ،مسیر بعدی انتقال مواد مخدر است (نیل .)4 :2009 ،این کشور
بهعنوان جوالنگاه قاچاقچیان حرفهای و بینالمللی شناخته میشود .وجود مناطق قبایلی خودمختار و خاکستری مانند
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خیبر ،سرحد و مند سبب شده است تا البراتوارهای متعددی برای تولید و تبدیل مواد مخدر در این کشور فعال باشند
(احمدی و بیداهللخانی .)32 :1391 ،همچنین ،برخی معتقدند مهمترین عامل افزایش قاچاق مواد مخدر از طریق پاکستان،
نداشتن اعتقاد و پایبندی جدی مسئوالن پاکستانی اعم از مقامهای سیاسی ،قضایی و پلیس و دیگر دستگاههای ذیربط
در مقابله با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر است (واعظی .)37 :1390 ،تاکنون کلکسیونی از پروژهها و طرحهای انسدادی از
احداث کانال ،خاکریز ،سیمخاردار تا احداث پاسگاه ،برجک ،راه و دیوار بتنی و ...در مرزهای شرقی به نمایش درآمده
است ،اما در عمل ،اثربخشی مطلوبی نداشتهاند .رویآوری احتمالی به مبادالت غیررسمی ،قاچاق مواد مخدر ،قاچاق
انسان و ترددهای غیرقانونی اتباع پاکستانی و افغانی ،قاچاق سوخت و کاال ،فعالیتهای گروههای تروریستی و اشرار،
سبب ناامنی در مرزهای شرق ایران شده است؛ بهطوری که مسائل یادشده ،همواره از مشکالت و دغدغههای مرزبانان،
نیروهای امنیتی ،مسئوالن سیاسی و امنیتی محلی و ملی و ساکنان مناطق مرزی بهشمار میروند (پیشگاهیفرد و میرزاده
کوشاهی.)109 :1390 ،
چالش مرزهای آبی (مرز دریایی گوادر)

از مهمترین عوامل تنشزا بین کشورها مرزهای خشکی است .درحال حاضر ،تنش بین کشورها منحصر به مرزهای
خشکی نمیشود و در مناطق آبی (غیر خشکی) هم وجود دارد .تنشها مربوط به کنترل آبراههها یا تنگهها (تنگۀ هرمز)،
وجود منابع نفت و گاز در فالت قاره (خلیجفارس) یا بندری ساحلی (چابهار و گوادر) رو به رشد و توسعه است که همۀ
اینها بهدلیل نامشخص بودن مرزهای دریایی بین کشورهای ساحلی بهوجود آمده است .هرچند ایران و پاکستان اختالف
عمدهای در زمینۀ مرزهای خشکی ندارند ،مسئلۀ مرز دریایی این دو کشور در خلیج گوادر هنوز به سرانجام نرسیده است.
انزوای جغرافیایی این خلیج ،بهدلیل پرتبودن ،دورافتادگی و ناشناختهبودن قابلیتهای عظیم دریای عمان و اقیانوس هند
برای ایرانیان ،سبب کمرغبتی یا حساسیت اندک دولتها به تعیین مرز دریایی در این خلیج شده است .این درحالی است
که قابلیتهای عمدۀ گوادر در آیندۀ نزدیک ،ایران و پاکستان را وارد این عرصه خواهد کرد (کریمیپور.)169 :1379 ،
حقابۀ رودخانههای مرزی

ایالت بلوچستان پاکستان و استان سیستان و بلوچستان ،از مناطق دارای اقلیم صحرایی به شمار میآیند .درحالیکه
مهمترین مانع توسعۀ این دو استان ،تنگناهای آبی است .عمدهترین رودخانههای مرزی ایران و پاکستان ،رودخانۀ نهنگ،
باهوکالت و الدیز هستند .هرچند رودخانههای مذکور عمدتاً دارای رژیم نزدیک به سیالبی و متغیرند ،برداشت آبی دو
طرف از این رودخانهها ممکن است منبع تنش و مشاجرۀ ایران و پاکستان را در مقیاس محلی و منطقهای در دو سوی
مرز فراهم آورد (خلیلی و دیگران.)110 :1392 ،
تهدیدهای هستهای

پاکستان با وجود تعقیب برنامههای مخفیانۀ هستهای ،کمتر به پنهانکاری درمورد اصل فعالیتهای هستهای خود
میپردازد و تقریباً بر همه آشکار است که پاکستان پس از دستیابی به سالح هستهای در پی افزایش تعداد آنهاست .در
این راستا ،یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا در سال  ،2003تعداد تسلیحات اتمی پاکستان را بین  24تا  48سالح هستهای
تخمین زده است (فکرت و کرونشتات .)12 -10 :2003 ،کریستنسن و نوریس معتقدند که پاکستان در سال  70 ،2009تا
 90کالهک هستهای در اختیار داشته است که این میزان در سال  ،2011به  90تا  110کالهک رسیده است .آنها
همچنین بر این باورند که شمار کالهکهای هستهای پاکستان میتواند طی یک دهه به  220تا  250کالهک برسد
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(کریستنسن و نوریس .)2015 ،نگرانی عمده ،مربوط به محیط افراطی و ناامن پاکستان و دستیابی احتمالی گروها و
رژیمهای خطرناک به این فناوری است .پاکستان دارای سالحهای هستهای است و تهدید جدیتر سرقت پلوتونیوم با
بمبهای کوچک و قابلحمل هستهای این کشور بهوسیلۀ سازمانها و گروههای بنیادگرا مانند طالبان و القاعده ممکن
است عملیات تروریستی را در هر کشور دیگری سامان دهد (هادیان و ریگی .)12 :1392 ،همچنین ،عربستان سعودی از
سالهای پیش در برنامۀ بهاصطالح «بمبهای سنی» سرمایهگذاریهای زیادی انجام داده است و حتی تحقیقات
عبدالغدیرخان پدر بمب اتمی پاکستان نیز با حمایتهای مالی ریاض انجام گرفته است .در بعد هستهای ،این کشور مایل
به دستیابی به فناوری هستهای است .امنیت تسلیحات هستهای پاکستان و نگرانی درمورد دراختیارگرفتن این سالحها از
سوی عربستان و دیگر گروههای افراطی ،کل جهان را تهدید میکند .حتی گفته میشود که عربستان درصدد دستیابی به
موشکهای بالستیک ساخت پاکستان است که توانایی حمل کالهکهای هستهای را دارد .از آنجاکه پاکستان کشوری
فقیر و نیازمند است ،بعید نیست که برای رفع نیازهای خود دست به چنین معامالت خطرناکی بزند (محمدی و احمدی،
1394الف.)215 :
آیندة خط لولۀ صلح

طرح خط لولۀ صلح با این هدف ارائه شد که نقش ایران را در منطقه و صحنۀ بینالمللی ارتقا بخشد .از نظر امنیتی ،برقراری
ارتباط و پیوند دائم اقتصادی با همسایگان ،بهنوعی که آنها امنیت خود را در زمینههای گوناگون با امنیت ایران در ارتباط
ببینند احتمال همکاری آنها با دشمنان خارجی را کاهش میدهد و در معادالت و برنامهریزی نیروهای خارج از منطقه
تأثیرگذار است (معاونت پژوهشهای سیاست خارجی .)1387 ،اجرای این پروژۀ عظیم ،دارای فواید اقتصادی برای هر دو
کشور است و نیازهای پاکستان از نظر انرژی نیز تا حد زیادی تأمین میشود .اجرای این پروژه حدود  400تا  600میلیون
دالر درآمد ارزی برای پاکستان بههمراه دارد .از طرفی این کشور تا  200میلیون دالر گاز ارزانقیمت خریداری خواهد کرد.
همچنین با واردات ساالنۀ  740میلیون فوت مکعب گاز از ایران ،حدود  30درصد از کسری گاز خود را جبران میکند .گفتنی
است که ذخایر گاز پاکستان تا حدود  16/7سال دیگر به اتمام میرسد (شرکت نفت و گاز بریتانیا .)2014 ،با وجود فواید
زیادی که این پروژه برای هر سه کشور ایران ،پاکستان و هند دارد ،تاکنون اقدامات عملی برای اجرای کامل طرح از طرف
پاکستان انجام نگرفته است .تحریمهای بینالمللی علیه ایران ،فشارهای عربستان سعودی بر دولت پاکستان ،اختالفات
دامنهدار و بیاعتمادی دولتهای هند و پاکستان به یکدیگر ،حضور رقبای منطقهای (ترکمنستان ،قطر و عمان) و ارائۀ
پیشنهادهای مطلوبتری دال بر فروش انرژی ارزانتر به پاکستان ،از جمله عواملی هستند که در بهسرانجامنرسیدن پروژۀ
خط لولۀ صلح بیتأثیر نیستند .مقامات پاکستانی ادعا کردند که پس از رفع تحریمها ،اقداماتی برای بهسرانجام رسیدن خط
لولۀ صلح انجام خواهند داد .در همین زمینه ،شاهد خاقان عباسی ،وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان اعالم کرد« :هر زمان
که تحریمهای آمریکا برداشته شود ،خط لولۀ نواب شاه-گوادر به خط لولۀ ایران در مرز دو کشور متصل خواهد شد و
پاکستان بهزودی از ایران گاز دریافت خواهد کرد ».وی همچنین گفت برای تکمیل این پروژه ،پاکستان با یک شرکت چینی
به توافق رسیده است .همچنین قرار است یک ایستگاه توزیع گاز در بندر گوادر ساخته شود که با یک خط لولۀ 700
کیلومتری تا منطقۀ نوابشاه توزیع انرژی به سراسر پاکستان را تسهیل کند (یوسف و دیگران ،)2015 ،اما نظر میرسد علت
تمامماندن این پروژه ،تحریمهای آمریکا و غرب نباشد (چیزی که مقامات پاکستانی بارها بهانه کردند)؛ بهطوریکه
مؤسسهای پاکستانی با عنوان «موسسۀ سیاستگذاری توسعۀ پایدار» قیمت گاز تعیینشده در قرارداد سال  2010خط لولۀ
صلح را باال عنوان کرد و اعالم کرد که تولید برق از گاز واردشده از ایران صرفۀ اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین ،فعالیت
روی این خط لوله ،بهعلت تحریمها متوقف نشد؛ بلکه درحقیقت عمدۀ توقف فعالیت ،بهعلت ناتوانی پاکستان در تأمین مالی
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پروژه و احداث این خط لوله بود (بتا .)2015 ،واکاوی مناسبات سهجانبۀ هند-پاکستان -ایران نشانگر آن است که سه کشور
نمیتوانند روابط ژئواکونومیک مسالمتآمیزی را تجربه کنند؛ چراکه مناسبات خود را به اهداف سیاسی و دیدگاههای
ایدئولوژیک محدود میسازند .عالوهبراین ،موقعیت نسبی پروژۀ خط لولۀ صلح ،نیازمند حمایت و ضمانتهای امنیتی صریح
دولت پاکستان از همۀ کشورهای ذینفع است که این راهبرد پاکستان در ارتباط با هند سازگار نیست .همچنانکه تنشهای
کشورهای مذکور سبب شده است که هند برای تداوم پروژۀ خط لوله از طریق دریا اصرار کند .این مقوله ،احتماالً با
ناخوشایندی ایران و پاکستان همراه خواهد بود (عزتی و ویسی.)44 :1385 ،

شکل  .3مسیر خط لولۀ گازی ،ایران -پاکستان -هند (صلح)
منبع :سامسون2004 ،

رقابت بندرهای دریایی گوادر و چابهار
درحال حاضر ،یکی از جنبههای رقابتی مهم دو کشور ایران و پاکستان درمورد دو بندر راهبردی چابهار و گوادر است.
دالیل مهم این رقابت نهتنها از نظر اقتصادی حائز اهمیت است ،بلکه در طرح توسعۀ این بندرها چند عامل سیاسی نهفته
است که سبب بروز پارهای از رقابتها و تنشها شده است؛ برای مثال ،حضور دو قدرت اثرگذار چین و هند در ساخت و
توسعۀ این بندرها ،به اهداف رقابتی این قدرتها جنبۀ عینی میبخشد .کشورهای چین و هند در رقابتی شدید ،قصد
دردستگرفتن بازارهای افغانستان ،آسیای مرکزی و روسیه و ایجاد روابط نزدیکتر با این کشورها را دارند (محمدی و
احمدی 1394 ،الف .)234 :مسائل متعدد اقتصادی ،امنیتی ،مسیرهای امن ترانزیتی و ...چین را ترغیب کرده است تا به
توسعۀ بندر گوادر بپردازد .از آنجاکه مسیر اصلی تجارت دریایی چین از تنگۀ ماالکا و اقیانوس هند است ،جایگزینی این
مسیر تجاری از طریق گوادر از هر سه بعد مسافت ،ابعاد اقتصادی و امنیتی برای چین بهصرفهتر و مطمئنتر است؛ چراکه
ماالکا بهدلیل مسافت زیاد و ناامنی ناشی از هجوم دزدان دریایی ،مسیر مطمئنی برای چین محسوب نمیشود (احمد،
 .)8 :2015از سوی دیگر ،هند نیز به دالیل متعدد قصد توسعۀ بندر چابهار را دارد .اول اینکه بندر چابهار با قرارگرفتن در
مسیرهای منتهی به سراسر آسیای جنوبی و جنوب خاوری و جنوب شرقی اروپا دارای موقعیتی ممتاز است که روزانه
مبادلۀ میلیونها بشکه نفت و حجم کالنی از کاال و سرمایه از این مسیر دریایی صورت میگیرد .عالوهبراین ،هند برای
ورود به افغانستان و آسیای مرکزی به مسیر امن و مطمئنی نیاز دارد .کما اینکه با انتخاب این مسیر ،بینیاز از پاکستان
میشود .در پی سفر محمدجواد ظریف به هند (اوت  )2015وی در دیدار با مؤدی ،اولویتهای ایران برای مشارکت با
هندیها را حوزۀ حملونقل (بهویژه کریدور شمال -جنوب) و همچنین سرمایهگذاری در راهآهن قزوین -رشت  -آستارا و
توسعۀ بندر چابهار عنوان کرد (سینگ روی .)8 :2015 ،هرچند هند قول داده است که در توسعۀ این بندر به ایران کمک
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کند ،همچنان چابهار توسعه نیافته و زیرساختهای مطلوب را ندارد .پاکستانیها معتقدند درصورت توفیق در پروژۀ بندر
گوادر ،بهدلیل منافع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی ،این بندر در بلندمدت با حل مشکالت درونی و بیرونی پیچیدۀ
خود و دورکردن چابهار از رقابت ،حتی قابلیتهای ترانزیتی بندرعباس را درمعرض تهدید قرار خواهد داد (نصیری:1387 ،
 .)366همچنین چین گفته است که بندر گوادر باید تا سال  2050به یک بندر مهم در منطقه تبدیل و جایگزین بندر دبی
شود؛ بهطوریکه همزمان قدرت پهلودهی  88کشتی مادر را دارا باشد (همان)؛ بنابراین ،با توجه به اینکه درحال حاضر
چین درحال عملیاتیکردن طرح توسعۀ گوادر است و هند قرار است در توسعۀ بندر چابهار به ایران کمک کند ،بهنظر
میرسد در آینده ،این دو بندر رقیب سرسختی برای یکدیگر باشند؛ بهگونهای که توسعۀ یکی ،دیگری را بهطور کامل
تحتالشعاع خود قرار دهد .عالوهبراین ،بهمرور جایگاه پراهمیت این بندرها برای کشورهای منطقه و جهان ،سبب تشدید
رقابت کشورهای رقیب (ایران و پاکستان ،چین هند و حتی آمریکا و روسیه) خواهد شد.

شکل  .4مدل استنباطی :الگوی رقابتی ،بندرهای چابهار و گوادر

متغیر آسیای مرکزی
آسیای مرکزی در چهارراه قاره آسیا ،اروپا و منطقۀ خاورمیانه واقع شده و از نظر داشتن حجم عظیمی از ذخایر انرژی،
یکی از مناطق مهم بهشمار میآید .حدود  5درصد از کل ذخایر جهانی نفت و  8/3درصد ( 6/65تریلیارد مترمکعب) کل
ذخایر جهانی گاز در آسیای مرکزی است (ادارۀ اطالعات انرژی آمریکا .)2011 ،در ارزیابی نقش ایران در آسیای مرکزی
از نظر اقتصادی ،انتقال خطوط انرژی و نقش ترانزیتی و کریدوری ایران در ارتباط این کشورها با آبهای آزاد و همچنین
بازار مصرف این کشورها دارای اهمیت است .ایران تنها صادرکنندۀ نفت و گاز است که با کشورهای آسیای مرکزی مرز
مشترک دارد (اعظمی و زرقانی .)20 :1391 ،همچنین اگرچه پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بر بعد اقتصادی روابط
با یکدیگر تأکید میکنند ،این کشور در آسیای مرکزی عمدتاً اهداف ایدئولوژیک خاص خود را دنبال میکند .ارتباط برخی
از گروههای افراطی پاکستانی با جنبشها و گروههای آسیای مرکزی مانند حزب النصرت ،حرکت اسالمی ازبکستان،
حزب التحریراسالمی و زیرشاخههای آن مانند گروه اکرمی و سایر جنبش اسالمی آسیای مرکزی ،از چالشهای اساسی
سیاست خارجی ایران در این منطقه است .این گروهها بیشتر در کشورهای ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان فعالیت
میکنند .اهمیت بنیادگرایی اسالمی در این منطقه از این جهت است که این گروهها اندیشههای سنی -وهابی تأثیر
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میپذیرند که درصورت قدرتگیری این گروهها نمیتوان رویکرد مناسبی با جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با آنها
متصور بود (علویان و کوزهگر کالچی.)79 :1388 ،

متغیر عربستان سعودی
واقعیت این است که عربستان در همگرایی با پاکستان و واگرایی کامل با ایران است .رقابت دو کشور ایران و عربستان
در خلیجفارس ،خاورمیانه ،جهان عرب و اسالم و حتی در صحنۀ بینالمللی ،گویای توانایی اندک آنها در بسط
همکاریهای دوجانبه است .منتها ریشۀ اصلی منازعات ایران و عربستان را باید در مسائل مذهبی جستوجو کرد (اطاعت
و احمدی .)63 :1394 ،گسترش روابط افراطی پاکستان با عربستان سعودی و تداوم و تقویت حمایت از طالبان افغانستان
و حمایت از نبردهای نیابتی از طریق اسالمگرایان افراطی در سریالنکا ،نپال ،بنگالدش و کشورهای حوزۀ آسیای میانه
و ، ...آثاری ناخوشایند بر منافع ایران و دیگر کشورها داشته است (پانت و ژولن .)80 :2013 ،عربستان دارای بیشترین
سهم در تجهیز ،سازماندهی و تقویت گروههای تندرو پاکستانی است .آمار غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود  20هزار
مدرسه مذهبی در پاکستان وجود دارد .گفتنی است بیش از  1،549،244دانشآموز در این مدارس مشغول به تحصیل
هستند که عربستان سعودی بیشترین سهم را در تجهیز این مدارس برعهده دارد .تأسیس حوزههای علمیه و جذب و
تربیت طالب علوم دینی ،احداث دانشگاهها ،کتابخانهها و مساجد ،فروشگاههایی در قالب تبلیغات وهابیگری ،ورود برخی
از افراد در بعضی از مشاغل خدماتی و امدادی در بعضی از مؤسسات خیریه و ...با رویکرد تبلیغ و ترویج وهابیت از ناحیۀ
عربستان انجام میگیرند (رشیدی و شاه قلعه.)105 :1391 ،

متغیر افغانستان
پاکستان دارای طوالنیترین مرز مشترک با افغانستان (بیش از  2000کیلومتر) است .اختالفات مرزی میان دو کشور (بر
سر خط مرزی دیورند) و مسئلۀ قوم پشتون سبب شده است که پاکستان و افغانستان ،پویشهای امنیتی بسیار نزدیکی با
یکدیگر داشته باشند (دسوزا .)3 -2 :2009 ،افغانستان حدود  978کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و ایران گذرگاه
دریایی (آبی) مهم افغانستان ،و افغانستان دروازۀ ایران به آسیای میانه و چین بهشمار میرود .دو کشور ایران و افغانستان،
از علقهها و پیوندهای عمیق تاریخی ،فرهنگی ،قومی و مذهبی برخوردارند .باید گفت رقابت ایران و پاکستان در
افغانستان ،با استقرار دولت طالبان در افغانستان ،برای ایران شکل تهدید به خود گرفت .حمایت دولت و نیروهای
اجتماعی پاکستان از طالبان ،یکی از تهدیدهای اساسی برای ایران از جانب پاکستان است (احمدی و بیداهللخانی:1391 ،
)22؛ چراکه پاکستان در پرورش و ترغیب این گروهها نقش فعالی برعهده دارد .درحالیکه ایران ضمن مخالفت با
پاکستان و حمایت این کشور از طالبان ،این گروه تروریستی را جریان منحرف میداند که با حمایت دستگاههای
اطالعاتی برخی از کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ و با تفسیر افراطی از آموزههای دینی و اقدامات خشونتآمیز،
تخریب چهرۀ واقعی اسالم و مهار سیاستهای ایران را در سطح منطقه دنبال میکند .گرایش نسبی فرهنگی برخی از
اقوام افغانستان (بیشتر متعلق به قوم تاجیک ،هزاره و قزلباش) به ایران و گرایش برخی از اقوام دیگر (اغلب بلوچها و
پشتونها) به پاکستان ،از دالیل عمدهای است که سبب شده است دو کشور در تحوالت افغانستان بسترهای نفوذ
قابلاتکایی بهدست آورند .همین امر موجب شده است که افغانستان به حوزۀ رقابت و نفوذ بیشتر این دو کشور تبدیل
شود (جوادی ارجمند و دیگران .)63 :1390 ،ادامۀ فعالیت گروههای بنیادگرا و اقدامات تروریستی علیه شیعیان و اتباع
ایرانی ،کشت و ترانزیت مواد مخدر و رقابت دو کشور در افغانستان برای نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی ،از دیگر
چالشهای مهم ایران در مواجهه با پاکستان در صحنۀ تحوالت افغانستان است.
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نتیجهگیری
منازعات ایران و پاکستان ،متأثر از دو پیشامد همزمان اتفاق افتاد .اولی به حکومترسیدن ژنرال ضیاءالحق ( )1978و آغاز
برنامۀ اسالمیسازی وی ( )1984و دومی پیروزی انقالب اسالمی ایران ( )1979بود .از آن زمان ،گروههای تندرو و
رادیکال در لوای برنامۀ اسالمی ضیاءالحق و حمایتهای عربستان سعودی ،بهتبع وقوع انقالب شیعی در ایران،
شدیدترین اعمال تروریستی و ارعابگرایانه را انجام دادند .وجود  987کیلومتر مرز مشترک ایران با پاکستان نیز در سایۀ
عقبۀ قومی همگرا با پاکستان (بلوچها) ،فعالیت گروههای مخالف و معاند با ایران را آسانتر کرد .چنانکه گروهکهای
تروریستی و مخالف با ایران مانند جنداهلل ،جیشالعدل و انصار در خاک ایران (سیستان و بلوچستان) ،کامالً از افکار
وهابیت (عربی) و دیوبندی (شبهقاره) تأثیر پذیرفتهاند .همین ناهمگونیها و ناهماهنگیها ،خود بهوجودآورندۀ سایر
تنشها مانند مسائل قومی ،مشکالت مرزی (قاچاق مواد مخدر و کاال ،ترور و )...شده است .عالوهبراین ،تضادهای
ایدئولوژیکی دو کشور ،به شکلگیری اهداف متضاد آنها در سایر موضوعات منطقهای ،حمایت پاکستان از طالبان در
افغانستان ،روابط گسترده با عربستان سعودی و سایر رقابتهای منفی (در آسیای مرکزی) دو کشور انجامیده است.
اختالفات یادشده ،حتی بر مسائل اقتصادی دو کشور تأثیر بسزایی داشته است؛ بهگونهای که حجم مراودات اقتصادی دو
کشور ،کمتر از یک میلیون دالر (حدود  850هزار دالر) در سال است .بهثمرنرسیدن پروژۀ خط لولۀ صلح (با وجود نیاز
شدید پاکستان به انرژی) نیز بهنوعی متأثر از این اختالفات دیدگاهی است .بهطور خالصه میتوان گفت توجه به تعدد در
منابع تنش و تهدید ،هرگونه پیشبینی در بهبود روابط دو کشور با دشواری مواجه است.
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