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ــالش  ــیم  مــیحاضــر ت ــا کن ت
ژئواسـتراتژیک   یاندازهاي مختلف روابط ایران و پاکستان را در محیطـ 

کـه   کنـد  مـی نوشـتار حاضـر اسـتدالل    
طـور    بـه  ،یمتغیر در روابط ایران و پاکستان بعد از انقالب اسـالم 

عامـل امنیـت اسـتراتژیک در    
موقعیــت  بــه بــا توجــه 
، روابـط  هـا آندو طرف و مسـائل امنیتـی بـین    

یکـدیگر  دو طـرف بـه    
افـزایش  مختلف نیز از مجراي محیط ژئواستراتژیک امنیتـی و  

 ،شرایط جغرافیایی و ژئوپلوتیکی، محـیط ژئواسـتراتژیک  

ــات در آســیا  ــذار باشــدتأثیرثب ــدر . گ ــالش  ۀمقال حاضــر ت
اندازهاي مختلف روابط ایران و پاکستان را در محیطـ  چشم

نوشـتار حاضـر اسـتدالل     ،بر این اساس. یمامنیتی بررسی کن
متغیر در روابط ایران و پاکستان بعد از انقالب اسـالم  ترین مهم

عامـل امنیـت اسـتراتژیک در     ،خـاص طـور    بـه سـپتامبر   11عام و پـس از  
بــا توجــه  ،درواقـع . اســت ژئواســتراتژیک در منطقــه یمحیطـ 

دو طرف و مسـائل امنیتـی بـین     ژئواستراتژیکیژئوپلیتیکی و 
 گـذاران  سیاستمابین دو کشور و نگاه استراتژیک  فی

مختلف نیز از مجراي محیط ژئواستراتژیک امنیتـی و  هاي  درزمینه
 .توان امنیتی خود در منطقه بوده است

شرایط جغرافیایی و ژئوپلوتیکی، محـیط ژئواسـتراتژیک  : کلیدي هاي واژه
  .روابط راهبردي، امنیت استراتژیک
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پـذیري از انقـالب اطالعـات و    
. کننـد  تأکیـد مـی   الملـل  بینارتباطات بر کاهش نقش عامل جغرافیا در عرصۀ روابط 
مهـم در   يعنصـر  عنـوان   بههمچنان 

و بـدون درنظرگـرفتن روابـط کشـورها بـا      
شـناخت میـزان   . ممکـن اسـت  

جغرافیایی و ژئوپلـوتیکی هـر کشـور    
فـرد و   بـه  منحصـر  یکلی در سراسر جهان، همسایگان نقشـ 

 15داشـتن  یران با جمهوري اسالمی ا
مختلـف  هاي  بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی

روابط با همسایگان، خواسته یا ناخواسته، دوستانه یا خصـمانه،  
: 1384 قدسـی، ( بر امنیت و تمامیت ارضی هر کشـوري دارد 

  بـه روابط ایران با پاکسـتان،  . 
 قرابت جغرافیایی و داشـتن نقـاط مشـترك فـراوان    

این کشور با داشتن مرزهاي مشـترك و  
کشورهاي مهم براي جمهـوري  

ایـن  . طـوالنی دارد  اي هروابط ایران و پاکستان سـابق 
. ها و میراث مشترك فرهنگـی و سیاسـی دو کشـور اسـت    

گیـرد   میمیراث مشترکی که طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، زبانی و مذهبی را دربر
گیـري پاکسـتان، ایـران     بـا شـکل  

                                                                
  .کیلومتر است

  

  مقدمه
پـذیري از انقـالب اطالعـات و    تأثیرامـروزي بـا    الملـل  بـین بخشی از متون روابـط  

ارتباطات بر کاهش نقش عامل جغرافیا در عرصۀ روابط 
همچنان  جواري، همویژه  عامل جغرافیا و به ،اینباوجود

و بـدون درنظرگـرفتن روابـط کشـورها بـا       کنـد  مـی  روابط کشورها نقـش آفرینـی  
ممکـن اسـت   غیـر  امريآنها  رد امنیت و منافع ملیهمسایگان برآو

جغرافیایی و ژئوپلـوتیکی هـر کشـور    وضعیت ي کشورها، تابع پذیر آسیبتوانایی و 
کلی در سراسر جهان، همسایگان نقشـ  یاصل عنوان  بهاما  ؛است
جمهوري اسالمی ا. دارد راهبردي هر کشورهاي  در سیاست  ویژه

بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی ةدریایی، حوز ارضی و ۀهمسای
روابط با همسایگان، خواسته یا ناخواسته، دوستانه یا خصـمانه،   در کنار خود دارد و

بر امنیت و تمامیت ارضی هر کشـوري دارد  اي هکنند ات تعیینتأثیر
. است همسایگان ایران کشور پاکستان ترین مهماز  .)29

قرابت جغرافیایی و داشـتن نقـاط مشـترك فـراوان     به با توجه کشور همسایه،  عنوان
این کشور با داشتن مرزهاي مشـترك و  . شودتواند در فضاي ویژه و مجزا تحلیل  می

کشورهاي مهم براي جمهـوري  از  ،گوناگونهاي  درزمینهو روابط راهبردي  1طوالنی
روابط ایران و پاکستان سـابق . شود می اسالمی ایران محسوب

ها و میراث مشترك فرهنگـی و سیاسـی دو کشـور اسـت     روابط برخاسته از دیدگاه
میراث مشترکی که طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، زبانی و مذهبی را دربر

بـا شـکل  . )17: 1390 واعظی،( نی دارد طوال اي هو تاریخچ
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با وقوع انقـالب اسـالمی    ،همچنین
گیري نظام جمهوري اسالمی ایران، پاکستان نیز اولین کشوري بـود  

 ژئواسـتراتژیکی محیط  به با توجه 
 در روابطشـان  دو طـرف بستر مهمی بـراي  

ران نگاه شود، هند از متغیرهـاي اساسـی در   
بـا  (متغیر هنـد، پاکسـتان مثـل گذشـته     

پاکستانی در تحلیلی نهایی ایران را شریک اسـتراتژیک  
 جانـب پاکسـتان را   ،ران همـواره 

گرفــت، در دورة پــس از انقــالب اســالمی، ایــن بــار از منظــري ایــدئولوژیک، 
یعنـی پاکسـتان در    ،سلمان خـود 

روابط دیرینـه   به با توجه  ،ایران
 ةحوز خوب روابط، مسائل امنیتی ازجمله مسائل مرزي و امنیتی،

 ،نـین شـدن ایـران و همچ   اي
ي بنیـادگرا و  هـا  گـروه طلبی و 

هـاي اخیـر    سـال  در طول بخشی از مسائل امنیتی مهم را در روابط دو طرف
پژوهش حاضر از دیدي ژئواسـتراتژیک بـه   

بر این . پردازد می مهم امنیتی و راهبردي
عـاملی کـه بعـد از     تـرین  مهـم 

در  نکه هـر دو طـرف  ای هتوج
شده است چـه عـاملی بـوده اسـت؟ در     

عامـل در   تـرین  مهـم حاضر این اسـت کـه   
بـر  . اسـت  ژئواستراتژیک یروابط ایران و پاکستان متغیر امنیت استراتژیک در محیط

ستراتژیک و متغیرهـاي آن را بـراي   
 چهـارچوب  بـه  با توجه . کند

                                                                
هاي بنیـادگرا و تروریسـتی    طلبی و همچنین گروه

ازجمله خطـر   از گذشته دربارة پاکستان وجود داشته است؛ اما تهدیدات امنیتی دربارة ایران
هـاي بنیـادگرا و تروریسـتی کـه در مرزهـاي شـرقی فعالیـت        

همچنین. رسمیت شناخت  اولین کشوري بود که آن را به
گیري نظام جمهوري اسالمی ایران، پاکستان نیز اولین کشوري بـود   در ایران و شکل

با توجه . رسمیت شناخت به که جمهوري اسالمی ایران را 
بستر مهمی بـراي  ،  ویژهن در آن قرار دارند، امنیت اکه طرف

ران نگاه شود، هند از متغیرهـاي اساسـی در   ای  هپاکستان ب ۀ دیدهر گاه از زاوی. است
متغیر هنـد، پاکسـتان مثـل گذشـته      به با توجه . حوزة امنیتی روابط با ایران است

پاکستانی در تحلیلی نهایی ایران را شریک اسـتراتژیک   گذاران سیاستنکه ای به توجه 
ران همـواره ای ه پهلوي، شا ةگونه که در دور همان) داند می خود
گرفــت، در دورة پــس از انقــالب اســالمی، ایــن بــار از منظــري ایــدئولوژیک،  مــی

سلمان خـود جمهوري اسالمی به حمایت از کشور همسایه و م
ایران با  ارتباطدر )Pant, 2009: 44 ( مناقشات با هند بپردازد

خوب روابط، مسائل امنیتی ازجمله مسائل مرزي و امنیتی، میزان با پاکستان و
اي هکمک پاکستان به هست. دهد می مهمی از روابط را شکل

طلبی و  خطر تجزیه به با توجه شدن مرزهاي دو طرف  امنیتی
بخشی از مسائل امنیتی مهم را در روابط دو طرف 1،سلفی

پژوهش حاضر از دیدي ژئواسـتراتژیک بـه    مقدمه، نای به با توجه . تشکیل داده است
مهم امنیتی و راهبرديهاي  تحلیل روابط ایران و پاکستان در حوزه

مهـم حاضر این است که  ۀاصلی ما در مقال پرسش ،اساس
توج با(انقالب اسالمی باعث افزایش روابط ایران و پاکستان 

شده است چـه عـاملی بـوده اسـت؟ در     ) ژئوپلتیک و استراتژیک قرار دارند یمحیط
حاضر این اسـت کـه    ۀاساسی مقال ۀفرضی پرسش،ن ای هپاسخ ب

روابط ایران و پاکستان متغیر امنیت استراتژیک در محیط
ستراتژیک و متغیرهـاي آن را بـراي   مفهومی ژئوا چهارچوبحاضر  ۀمقال ،این اساس

کند می ابزار استفاده عنوان  بهتحلیل روابط ایران و پاکستان 
                         

طلبی و همچنین گروه ها ازجمله مسائل تجزیه این نوع تهدید. 1
از گذشته دربارة پاکستان وجود داشته است؛ اما تهدیدات امنیتی دربارة ایران

هـاي بنیـادگرا و تروریسـتی کـه در مرزهـاي شـرقی فعالیـت         طلبی و همچنین گروه تجزیه
  .اند وجود آمده کنند بعد از انقالب اسالمی به می
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بـر  پاکسـتان،   روابـط ایـران و  
مختلـف  هـاي   پاکسـتان را در حـوزه  

 ژئواسـتراتژیک  ةترین عامل در حوز
 ژئواسـتراتژیک هـاي   متغیر امنیت در حوزه

ــوپلیتیکی و هــاي  کشــورهایی هســتند کــه در حــوزه ژئ
 ۀشـدن در منطقـ   واقـع دلیـل  

رو  در محیط امنیتی خود روبـه 
گونه ترتیبات  که هنوز هیچرود 

 عنـوان   بـه ایـران   ،ایـن  بـاوجود 
در ایـران   .داراي جایگاه مهمی در ایجاد امنیت در خاورمیانـه اسـت  

تواند نقش  می تعامل سازنده با دیگر کشورهاي منطقه و همچنین کشورهاي همسایه
در ایـران  . ی ایفا کندالملل بین

رو بـوده و ایـن    مشکالت متعـددي روبـه  
ایـن مشـکالت   . این محیط امنیتی بازتولید شـده اسـت  

هـاي   موقت تا حمالت و جنگ
در حـال   ).34-35: 1386ی، 

که حوزة آن به مرزهـاي ایـران هـم سـرایت کـرده      
 هـاي  قـدرت مـداخالت   ،ضـعیف و بحـران اقتـدار و همچنـین    

شود که با  می ، سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب
، شـده  گفتـه تهدیـدات پیرامـونی   

بـر همکـاري و    الگوي امنیت مبتنـی 
در این رویکـرد، مشـارکت جـدي تمـام کشـورهاي منطقـه در       

 ر اولیت قـرار د ،خصوص دراین
 اي هدر ترتیبات امنیت منطقـ  

روابـط ایـران و   ۀحاضر ضمن گذري کوتاه به تاریخچ ۀمقال ،مفهومی
پاکسـتان را در حـوزه   ، روابط ایران وژئواستراتژیکمتغیرهاي اساس 
ترین عامل در حوز مکه مه کند تأکید میو بر این امر  کند می بررسی
متغیر امنیت در حوزه دو طرفایران و پاکستان براي هر  روابط
  .است

  ادبیات موضوع. 1
کشــورهایی هســتند کــه در حــوزه ازجملــهایــران و پاکســتان 
دلیـل    بـه کشور ایـران  . اند دنیا قرار گرفتهژئواکونومیکی مهم 

در محیط امنیتی خود روبـه  اي هو تحوالت عمدها  خاورمیانه با مخاطرات، چالش
رود  شمار می به خاورمیانه از مناطق استثنایی جهان . است

بـاوجود . استپایداري در آن ایجاد نشده  شده و امنیتی توافق
داراي جایگاه مهمی در ایجاد امنیت در خاورمیانـه اسـت   اي همنطق یقدرت

تعامل سازنده با دیگر کشورهاي منطقه و همچنین کشورهاي همسایه
بینو  اي هي منطقها انمحوري در برقراري ثبات و حل بحر
مشکالت متعـددي روبـه   وها  محیط پیرامونی خود همواره با چالش

این محیط امنیتی بازتولید شـده اسـت  هاي  مشکالت در تمام حوزه
موقت تا حمالت و جنگهاي  ثباتی مرزي و بیهاي  اشکال متفاوتی را از ناامنی

ی، واعظـ ( یـرد گ مینظامی و تروریسم را دربر مدت طوالنی
که حوزة آن به مرزهـاي ایـران هـم سـرایت کـرده      (گرایی  تروریسم و افراط ،حاضر
ضـعیف و بحـران اقتـدار و همچنـین    هـاي   دولـت  ).است

، سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوباي هفرامنطق
تهدیـدات پیرامـونی    بـه  با توجـه  و  بر این اساس. رندیکدیگر ارتباط دا

الگوي امنیت مبتنـی بر اساس رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود 
در این رویکـرد، مشـارکت جـدي تمـام کشـورهاي منطقـه در       . مشارکت قرار دارد

دراین مؤثرو همکاري  اي هسازماندهی ساختار امنیتی منطق
 اي هفرامنطق هاي قدرتحضور مداوم  ی،سوی از. گیرد می



شـود   مـی  ها در سطح منطقه تلقی
 بـر  مبتنـی کـه   اي هرویکـرد ایـران در امنیـت منطقـ    

توانـد بـا همکـاري     مـی  کهاست 
. ایران، محیط پیرامونی امنی را در منطقه و همچنین مرزهـاي دو طـرف ایجـاد کنـد    

کشـور پاکسـتان در   . رود مـی 
مـل  تعا ةخصوصیات جغرافیایی، چگونگی نحو

. قـوا در امنیـت منطقـه دارد    
همسایگی بـا هنـد   (موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک 

در  )....زاي مسـائل تروریسـم و بنیـادگرایی مـذهبی و    
هرچنـد  . نفوذ بیشـتر در آن بـوده اسـت   

از رقابـت   ۀمختلف از زمان و چگونگی ترسـیم صـحن  
فروپاشـی اتحـاد   . متفـاوت بـوده اسـت   

موجـب تغییـر عالیـق     ،امریکـا 
: 2004عسـکري ریـزوي،   (پاکستان شده است 

امنیت استراتژیک خود و محیطی کـه در آن  
 بـه  بـا توجـه   . خود را تغییـر داده اسـت  

طور   بهبعد از انقالب اسالمی 
آمدن بحـث تروریسـم، نقـش پاکسـتان در     

مـرزي و  هـاي   ي امنیتـی دو کشـور در حـوزه   
کـه   يطـور  بـه  .مهم شده است
نخواهـد   تـأمین ن دو کشور، امنیت منطقۀ جنوب آسیا و خاورمیانه 

روابـط  هاي  حوزه به با توجه 
بـا  آورنـد و   می طرف در آن به تعامل روي

ابـزار   عنـوان   بـه را  تژیکژئواسـترا 
و متغیرهـاي آن   ژئواسـتراتژیک 

ها در سطح منطقه تلقی افزایش تعارضات و تنش در جهت اي هعامل عمد
رویکـرد ایـران در امنیـت منطقـ     بـه  با توجه  ).13: 1389 یرستم(

است از کشورهایی  پاکستان، استمشارکت و همکاري 
ایران، محیط پیرامونی امنی را در منطقه و همچنین مرزهـاي دو طـرف ایجـاد کنـد    

مـی  شـمار  کشور پاکستان از کشورهاي مهم جنوب آسیا به
خصوصیات جغرافیایی، چگونگی نحودلیل   بهواقع شده است که  اي همنطق

ـ  گیـري  شـکل مستقیمی بر تأثیرات و مواضع آن،   ۀموازن
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک دلیل   به ،کشور پاکستان همواره

زاي مسـائل تروریسـم و بنیـادگرایی مـذهبی و     و افغانستان و کـانون بحـران  
نفوذ بیشـتر در آن بـوده اسـت   رقیب براي کسب  هاي قدرتتوجه معرض 

مختلف از زمان و چگونگی ترسـیم صـحن  هاي  میزان این توجه در برهه
متفـاوت بـوده اسـت    اي هو فرامنطقـ  اي همنطقـ  هـاي  قدرتسوي 

امریکـا  ةاالت متحـد ای ۀ جانبه گرایان شوروري و حضور یک
پاکستان شده است  ازجملهي منطقه، ژئوپلیتیک کشورها

امنیت استراتژیک خود و محیطی کـه در آن  بر اساس پاکستان نیز  ،بر این اساس ).9
خود را تغییـر داده اسـت   اي هو فرامنطق اي هقرار دارد، اتحادهاي منطق

بعد از انقالب اسالمی  ،مختلفهاي  روابط تاریخی پاکستان و ایران در حوزه
آمدن بحـث تروریسـم، نقـش پاکسـتان در      میان خاص و بهطور   بهسپتامبر  11عام و 

ي امنیتـی دو کشـور در حـوزه   هـا  انتعامل با ایران بـراي حـل بحـر   
مهم شده استبسیار ی الملل هاي بین و همچنین حوزه ژئواستراتژیکی

ن دو کشور، امنیت منطقۀ جنوب آسیا و خاورمیانه بدون همکاري ای
با توجه . شد و تضادها و تعارضات امنیتی نیز باقی خواهد ماند

طرف در آن به تعامل رويدو که  ژئواستراتژیکیدو کشور و محیط 
ژئواسـترا مفهـومی   چهـارچوب حاضر  ۀنکه مقالای به توجه 

ژئواسـتراتژیک انتخاب کرده، در بخش بعـدي بـه توضـیح مفهـوم     
  .خواهیم پرداخت
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. رسـد  مـی نظـر    بـه سیاسی باشـد، اصـطالحی نظـامی    
آن در جهـان   اي هو منطقـ سرشت پویا و متحول نظام قدرت جهانی و توزیع فضایی 

روزافزون  يتحوالت سریع در عرصۀ علوم و تکنولوژي و ارتقا
و دگرگونی در نقـش و کارکردهـاي عوامـل ثابـت و     
قرار داشت، بـه تحـول مفهـومی واژة ژئواسـتراتژي     

در  ژئواسـتراتژیک مبنـاي جغرافیـاي نظـامی در بحـث     
نیز همـراه بـا مسـائل     ژئواستراتژیک

پـس   .شد میاستفاده  اي هجغرافیاي نظامی نیز تا جنگ جهانی دوم در مطالعات منطق
یکـی بیـداري   « :نظامی دو تحول عمده بـه وقـوع پیوسـت   

» افکار عمومی و تالش براي رسیدن به اسـتقالل و دیگـري پیشـرفت و تکنولـوژي    
عوامـل محیطـی و طبیعـی، در    

: 1386 مینـایی، ( کاهش یابد و عوامل دیگر اهمیت بیشتري پیـدا کننـد  
ابطی است که بین اسـتراتژي و محـیط   

ــرن بیســتم ، عمــالً در نیمــۀ در  ،دوم ق
گرفت و امروزه تمامی تحوالت نظامی، سیاسی، اقتصـادي  

: 1379 عزتی،(قرار دارد  ژئواستراتژیک
عناصـر طبیعـی   زیرا  ؛دهند می

بررسـی عناصـر    ژئواستراتژیک
 آمـدن بـه نتـایج اسـتراتژیک    

با درك مسـئله، شـامل    اساسی درارتباط
هـر  کـه   شـود  مـی  خوانده ژئواستراتژیک

بسیاري از تحلیلگـران در روابـط   
 بین دو کشور از دیدگاهی ژئواستراتژیک بین موقعیت، وسـعت سـرزمینی و قـدرت   

درگذشـته دانـش واژه    ).29: 
 افـزاري بررسـی   جغرافیـایی و سـخت  

به عوامل فضایی و جغرافیایی بـیش از  

  ژئواستراتژیکمفهومی  چهارچوب. 2
سیاسی باشـد، اصـطالحی نظـامی     اي هاستراتژي بیش ازآنکه واژ

سرشت پویا و متحول نظام قدرت جهانی و توزیع فضایی 
تحوالت سریع در عرصۀ علوم و تکنولوژي و ارتقا تأثیر که عمدتاً تحت

و دگرگونی در نقـش و کارکردهـاي عوامـل ثابـت و     از سویی ها  آگاهی ملتمیزان 
قرار داشت، بـه تحـول مفهـومی واژة ژئواسـتراتژي      از سوي دیگرمتغیر ژئوپلیتیکی 

مبنـاي جغرافیـاي نظـامی در بحـث      ول وتوجه به اص. منجر شد
ژئواستراتژیکواژه . به اوج رسید ،اوایل قرن نوزدهم و بیستم

جغرافیاي نظامی نیز تا جنگ جهانی دوم در مطالعات منطق
نظامی دو تحول عمده بـه وقـوع پیوسـت    از لحاظجنگ،  ۀاز خاتم

افکار عمومی و تالش براي رسیدن به اسـتقالل و دیگـري پیشـرفت و تکنولـوژي    
عوامـل محیطـی و طبیعـی، در     تـأثیر پیشرفت تکنولوژي و مسائل روز باعـث شـد،   

کاهش یابد و عوامل دیگر اهمیت بیشتري پیـدا کننـد   ژئواستراتژي
ابطی است که بین اسـتراتژي و محـیط   علم کشف رو« ژئواستراتژيدرحقیقت،  ).23

ــایی وجــود دارد ، عمــالً در نیمــۀژئواســتراتژي ةواژ» .جغرافی
گرفت و امروزه تمامی تحوالت نظامی، سیاسی، اقتصـادي   هاي نظامی جاي استراتژي

ژئواستراتژیکژئوپلیتیکی در ارتباط مستقیم با مالحظات و 
می را تشکیل ژئواستراتژیکعناصر ژئوپلیتیک شالودة  .)8

ژئواستراتژیکموضوع . عمیقی در کاربرد ابزار و امکانات دارد تأثیر
آمـدن بـه نتـایج اسـتراتژیک     مسائل و عناصر اسـتراتژیک و نائـل   بر مبتنیجغرافیایی 

اساسی درارتباططور   بهاهمیت محیط،  ۀمطالع ،درواقع. است
ژئواستراتژیکرفاه اقتصادي یا دیدگاهایی  ،ل سیاسیئمسا

بسیاري از تحلیلگـران در روابـط    دیگر عبارت  به . ی داردالملل بینمسائل  از سرزمین
بین دو کشور از دیدگاهی ژئواستراتژیک بین موقعیت، وسـعت سـرزمینی و قـدرت   

: 2005کارابولـت،  ( انـد  گرایـی پرداختـه   ملی بـه تعمـیم  
جغرافیـایی و سـخت   از لحاظارزش و اعتبار فضا را  ژئواستراتژیک

به عوامل فضایی و جغرافیایی بـیش از   چهارچوبکرد و روابط دو کشور در این  می



مفهوم استراتژي برگـردیم و بـه مطالعـه در    
 ،نظران ایـن حـوزه   صاحببیشتر 

 دیـدگاه از نوع و نحوة قرائت و تعبیري که از این مفهوم داشته اند، تنها از 
 ژئواستراتژيقولۀ م گري به عد نظامی و سپاهی

قـدرت و عوامـل   هـاي   لفـه ؤ
: بـه تعبیـر کـالینز   . انـد  شـده  
ی المللـ  بـین ل سیاست ئمسا که به

کـه بازتـاب خـارجی و داخلـی     
از ایـن قبیـل در   هـاي   اسـتراتژي 

عوامـل اسـتراتژیک و ژئوپلیتیـک،    
 ةمروزه به شیومفهوم نرم استراتژي ا

و  فضـاي مجـازي   ،ارتباطی، تکنولوژیـک 
و  ایوالکوسـت . دهـد  مـی  را نیز پوشـش 

کـه از آن در برخـی امـور مـرتبط بـا      
هـم   اي هو فرامنطق اي همنطق 

دلیل این امر آن است که فالن تنگه، فالن منبع نفت، فالن شـهر بـزرگ،   
 هـاي  قـدرت در نظـر  ي نمادین منافع خاصـی را  

بزار مهمـی بـراي تضـمین    ، ا
 کنترل ممتد و تملک آن سرزمین یا براي مقابله با نفوذ رقیب در آن مکان محسـوب 

 ژئواسـتراتژیک  ،بـراي نمونـه  
اند، حاشیۀ استراتژیکی را ایجاد کرده که 

با توجـه  اند و همچنین  نکه در مناطق ژئوپلیتیکی دنیا واقع شده
شـود کـه    مـی  در این منطقه، باعث
خود را بـراي   ژئواستراتژیک

ــر تهدیــدات مشــترك  دربراب
  :دهد فرایند را نشان میشکل زیر این 

مفهوم استراتژي برگـردیم و بـه مطالعـه در    هرچه به گذشته . داد می دیگر عوامل بها
بیشتر ن نکته خواهیم شد که ای هاین مقوله بپردازیم، متوج

از نوع و نحوة قرائت و تعبیري که از این مفهوم داشته اند، تنها از  نظر صرف
عد نظامی و سپاهیتر از ب عبارتی ساده یا به» افزاري سخت«

ؤمدیگـر  جانبـه،   امروزه با رویکـردي همـه  . اند نگریسته
 ژئواسـتراتژي کننـده بـین دو کشـور وارد حـوزة      اتصال
که به(استراتژي ملی، استراتژي کلی سیاسی  چهارچوب«

کـه بازتـاب خـارجی و داخلـی     (استراتژي اقتصـادي  .) دکن می و داخلی ارتباط پیدا
اسـتراتژي دیگـر  باالخره استراتژي نظامی، همـراه بـا    و) دارد

عوامـل اسـتراتژیک و ژئوپلیتیـک،     ،در تحلیـل نهـایی   .گیرنـد  می ژئواستراتژي جاي
مفهوم نرم استراتژي ا .)49: 1386، مینایی(» .تلفیقی از یکدیگر هستند

ارتباطی، تکنولوژیـک هاي  جدید نیز گسترش پیدا کرده و حوزه
را نیز پوشـش  الملل بینهمچنین محیط داخلی و سیاست 

کـه از آن در برخـی امـور مـرتبط بـا       اي هو استفاد ژئواستراتژي ةواژ: معتقدند ژیلبن
 از لحاظشود، بر اهمیت اشکال قدرت  می روابط قدرت

دلیل این امر آن است که فالن تنگه، فالن منبع نفت، فالن شـهر بـزرگ،   . دارد تأکید
ي نمادین منافع خاصـی را  ها انفالن سرزمین قومی و حتی مک

، اها آندهد که همین منافع و گاه یکی از  می رقیب جلوه
کنترل ممتد و تملک آن سرزمین یا براي مقابله با نفوذ رقیب در آن مکان محسـوب 

بـراي نمونـه   .)161:1378: 1378ن، ایوالکوسـت و ژیلـب  ( شوند می
اند، حاشیۀ استراتژیکی را ایجاد کرده که  مناطقی که پاکستان و ایران در آن واقع شده

نکه در مناطق ژئوپلیتیکی دنیا واقع شدهای به جه با تودو طرف 
در این منطقه، باعثآنها  و منافع بزرگ هاي قدرتنگاه استراتژیک  به 

ژئواستراتژیکهاي  و شاخصها  راهبردي استراتژي از لحاظدو کشور 
ــا بتواننــد ضــمن ایســتادن   ــک کننــد ت ــر تهدیــدات مشــترك همکــاري نزدی دربراب

شکل زیر این  .ژئواستراتژیکی به منافع حداکثري خود برسند
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افـزاري،   مفهـوم نظـامی و سـخت   

امـا بـا برداشـت نـرم     . ها و ابزارهـا 
دي در بخش بعـ . تغییر کردند

عوامل ژئواستراتژیک را  ترین
دو کشور باشـد و باعـث همکـاري و نزدیکـی     

ترین  سرزمین و جغرافیا عامل حیاتی و درواقع مهم
عامل سرزمینی و پیوند جغرافیایی و سـرزمینی  

پیـدایش  . ندبین دو کشـور هسـت  
و دیگـر  » جوامع« ،»پیوند دو کشور و فرهنگ

وجـود روابـط و    ۀنتیجـ  ن کلمـات در 
سـرزمینی در   جـواري  هـم و عمـال جغرافیـا و   

: 1386ی،مینـای (دهنده بـوده اسـت   
سرزمینی بر آمده  جواري همکه محیط جغرافیایی و 

دو کشـور و   ةدهند عامل اصلی پیوند

 پاکستان

 ها و عوامل راهبردي و ژئواستراتژیکی

تهدیدات ژئواستراتژیکی ازجانب 

 ایستادگی در برابر تهدیدات ژئو استراتژیکی

مفهـوم نظـامی و سـخت    بـه  با توجـه  در گذشته، دانش واژه ژئواستراتژیک 
ها و ابزارهـا  داراي عناصر بود که عبارت بودند از اهداف، راه

تغییر کردندتاحدودي افزاري از ژئواستراتژي، عناصر این واژه نیز 
  .دهیم عناصر اصلی ژئواستراتژیک را توضیح می

  ژئواستراتژیکعناصر . 3
ترین مهمتحقیق به  ،موضوع اصلی به با توجه در این بخش 

دو کشور باشـد و باعـث همکـاري و نزدیکـی      ةدهند تواند پیوند می کنیم که می بیان
  .دو طرف شودهاي   استراتژي

سرزمین و جغرافیا عامل حیاتی و درواقع مهم :نگ جامعهسرزمین و فره. 1
عامل سرزمینی و پیوند جغرافیایی و سـرزمینی  . هستند ژئواستراتژیکعامل در بحث 

بین دو کشـور هسـت   ژئواستراتژیکیعوامل در پیوند  ترین مهماز  درواقع
پیوند دو کشور و فرهنگ« ،»ملت« ،»پرستی میهن«کلماتی از قبیل 

ـ   هید آن است کـ ؤهایی از این دست م واژه ن کلمـات در ای
و عمـال جغرافیـا و    پیوندهاي مادي و معنوي ایجاد شده

دهنده بـوده اسـت    بین دو کشور، از عوامل مهم پیوند ژئواستراتژیک
که محیط جغرافیایی و کرد توان بیان  می درمجموع .)42

عامل اصلی پیوند عنوان  به ژئواستراتژیکتواند در بحث  می از آن

محیط ژئو 
استراتژیک ایران 
 و پاکستان

 ایران

ها و عوامل راهبردي و ژئواستراتژیکی نزدیکی شاخص

تهدیدات ژئواستراتژیکی ازجانب 
  بزرگهاي  قدرت

ایستادگی در برابر تهدیدات ژئو استراتژیکی



ها بـا   شود که دولت می باعث
سیاسی و تصمیمات داخلی و سیاست خارجی خود 
جامعه و فرهنگ آن بعد از جغرافیا و عامل سـرزمینی از  

نزدیکـی فرهنگـی و   . ژئواسـتراتژیک اسـت  
دو کشور  ةدهند پیوندهاي  زمینه

 :2005کارابولـت،  ( هاي دو طرف خواهـد شـد  

درگذشـته بـه مفـاهیم نظـامی اشـاره      
کاربردي عملی پیدا کرده است و 

بــه تفکــرات  درواقــعسیاســت 
در بحـث  . )45 :1386 ی،مینـای 

سرزمینی، سیاست، تلفیقی از همـان تفکـرات اسـتراتژیکی    
مـدت   سیاست به منافع اسـتراتژیک بلنـد  

اي  آمدن مجموعه اجرادر اي است که ذاتاً ماحصل به
هریـک از ایـن   . هایی است که از پیش، در هر حوزه طراحی شده اسـت 

ها نقش مهمی در برقراري امنیت در آن جامعـه یـا نظـام سیاسـی دارد کـه      
انـد و عملیـاتی    هماهنـگ شـده  

هاي خاصی  درواقع هر دولتی از تهدیدات و اهداف خاص خود، استراتژي
در حوزة ژئواسـتراتژیکی منـافع و   

. شـود  سـتحکم مـی  تهدیدات مشترك براي دو کشور باعث ایجاد روابط متقابـل و م 
 ،از طرفـی . اجـرا دربیاورنـد   

هـاي   شود، در بعضـی از حـوزه  
 ؛اجرا گذارند
 طبیعی باعـث طور   به جوار هم

 عنـوان   بـه اقتصـاد  . ژئواکونومیک حرکـت کننـد  
در روابـط بـین دو کشـور عامـل     

باعث ،این عامل. به هم باشدآنها  هاي کردن استراتژي نزدیک
سیاسی و تصمیمات داخلی و سیاست خارجی خود بردن به منافع مشترك، رفتار  پی

جامعه و فرهنگ آن بعد از جغرافیا و عامل سـرزمینی از  . را هماهنگ با آن اجرا کنند
ژئواسـتراتژیک اسـت  دهنـده در بحـث    عوامل پیوند ترین مهم

زمینه ترین مهماعتقادي دو جامعه در کنار عوامل دیگر، از 
هاي دو طرف خواهـد شـد   شدن استراتژي است و باعث نزدیک

 ؛)24
درگذشـته بـه مفـاهیم نظـامی اشـاره       ژئواستراتژيسیاست و  رابطۀ: سیاست. 2
کاربردي عملی پیدا کرده است و  ژئواستراتژيافق سیاست در بحث  ،امروزه. داشت

سیاســت . اســت ژئواســتراتژیکعوامــل دیگــر  ةدهنــد جهــت
مینـای (استراتژیک و تلفیق آن با دانش سیاسـی اشـاره دارد   

سرزمینی، سیاست، تلفیقی از همـان تفکـرات اسـتراتژیکی     جوار همروابط دو کشور 
سیاست به منافع اسـتراتژیک بلنـد   ،طریق همراه با دانش سیاسی است، تا ازاین

  ؛ا طرف مقابل دست پیدا کندب دررابطه
اي است که ذاتاً ماحصل به مقولۀ امنیت پدیده :امنیت. 3

هایی است که از پیش، در هر حوزه طراحی شده اسـت  از استراتژي
ها نقش مهمی در برقراري امنیت در آن جامعـه یـا نظـام سیاسـی دارد کـه       استراتژي

هماهنـگ شـده  ) اسـتراتژي ملـی  (ب اسـتراتژي کـالن   اصوالً در قال
درواقع هر دولتی از تهدیدات و اهداف خاص خود، استراتژي. شوند می

در حوزة ژئواسـتراتژیکی منـافع و   ). 50: 1386ی، مینای(کنند  را طراحی و تدوین می
تهدیدات مشترك براي دو کشور باعث ایجاد روابط متقابـل و م 

 منـاطق مشـترك بـه    هاي مشخصـی را دربـارة   استراتژي
شود، در بعضـی از حـوزه   هاي هر طرف نیز باعث می تهدیدات امنیتی و رقابت
اجرا گذارند اي را به هاي جداگانه مشترك امنیتی، استراتژي

همژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو کشور  :اقتصاد. 4
ژئواکونومیک حرکـت کننـد  هاي  حوزهسمت  به آنها  شود که می

در روابـط بـین دو کشـور عامـل      هـاي ژئواسـتراتژیک   یکی از عناصر اصلی حـوزه 
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هایشـان را   شـود دو کشـور اسـتراتژي   

چهار عامل باال که عناصر ژئواسـتراتژي در عصـر جدیـد اسـت، در     
شده، روابط ایران و پاکستان را با تأکید بـر حـوزة   
ازآنجاکه فرضیۀ پژوهش حاضر عامل اصلی روابط پاکستان و 
داند، تأکید اصلی مقاله بـر مسـائل   
عوامل و تهدیدات مشترك بر علیه دو کشـور و  
مابین باعث شده است که عامل امنیت در روابـط پاکسـتان و ایـران    

تـرین عامـل    خاص به مهـم طور 
هاي دیگـر هـم بـاهم ارتبـاط     

  سرزمینی و فرهنگی ژئواستراتژیک
ن از پاکسـتان و اسـتقالل آ   گیري

، ایـران اولـین کشـوري بـود کـه      
آغـاز شـد و    1948 می روابط دیپلماتیک دو کشور از

ـ     ـ   هوزیـر وقـت پاکسـتان ب . ران سـفر کـرد  ای
بـه   ،1950کشوري بـود کـه در مـارس    

با یکـدیگر پیمـان مـودت     ،1950
داشـتن مرزهـاي مشـترك    دلیـل  

عمـق اسـتراتژیک در مرزهـاي    
افغانسـتان   هنـد و ۀ تهدید دو کشور همسای

  بـه ضـمن آنکـه پاکسـتان ایـران را     
: 1390ی، واعظـ (دانسـت   مـی 

 ،بنـابراین . د، بخشی از هند بود
در . مالحظات روابط ایران و هند بوده است

تمـدنی   ةو حـوز » پـارس «تمـدنی  

شـود دو کشـور اسـتراتژي    می طریق باعث که ازاین است گذار مهمیتأثیر
  ).26-28: 1385ر،پو حسین( تر کنند هم نزدیک به

چهار عامل باال که عناصر ژئواسـتراتژي در عصـر جدیـد اسـت، در      به با توجه 
شده، روابط ایران و پاکستان را با تأکید بـر حـوزة    عوامل گفتهبر اساس بخش بعدي 

ازآنجاکه فرضیۀ پژوهش حاضر عامل اصلی روابط پاکستان و . کنیم امنیتی بررسی می
داند، تأکید اصلی مقاله بـر مسـائل    یطی ژئواستراتژیک عامل امنیتی میایران را در مح

عوامل و تهدیدات مشترك بر علیه دو کشـور و   بر این اساس. امنیتی دو طرف است
مابین باعث شده است که عامل امنیت در روابـط پاکسـتان و ایـران     مسائل امنیتی فی

طور   بهسپتامبر  11عام و طور   بهبعد از انقالب اسالمی، 
هاي دیگـر هـم بـاهم ارتبـاط      این عامل در حوزه  به با توجه تبدیل شود و دو طرف 

  .داشته باشند

ژئواستراتژیک: مرور تاریخی روابط ایران و پاکستان. 3- 1
گیري شکلروابط سیاسی ایران و پاکستان به آغاز  ۀپیشین

، ایـران اولـین کشـوري بـود کـه      1947با استقالل پاکستان در سـال  . گردد هند برمی
روابط دیپلماتیک دو کشور از. رسمیت شناخت به پاکستان را 

ـ     خـان، نخسـت   لیاقت علی 1949 می در وزیـر وقـت پاکسـتان ب
کشوري بـود کـه در مـارس     ران نیز اولین رئیسای  همحمدرضا پهلوي شا

1950پاکستان سفر کرد و پس از آن دو کشور در فوریه 
دلیـل    بـه کشور پاکستان  ).526-527: 2004آالم، ( بستند

عمـق اسـتراتژیک در مرزهـاي    نداشـتن  دلیـل    بـه طوالنی با کشورهاي بزرگ و نیز 
تهدید دو کشور همسایدر معرض قرارگرفتن شمالی و  شرقی و

ضـمن آنکـه پاکسـتان ایـران را     . برقرار کند اي هدوستان ۀمشتاق بود با ایران رابط
مـی  راه میانبري براي برقراري ارتباط با جهان اسالم عنوان

د، بخشی از هند بودکه پاکستان از هند جدا شو 1947تا قبل از سال . )20
مالحظات روابط ایران و هند بوده است چهارچوبروابط ایران با این منطقه در 

تمـدنی   ةمیـان دو حـوز   اي هتعامالت گسـترد  ،این دوره



 تـأثیر  تمـدنی اینـدوس تحـت   
ها در قلمرو جغرافیایی که  گذاري

آنچه امروزه پاکسـتان   ،از این منظر
سیاسـت   فرهنـگ و  تـأثیر  هند تحت

با پیمان دوستی که دو طـرف بـاهم   
امضا کردند، موجب شد که سایۀ هر گونه تهدید و دشمنی از روابط دو کشور پـاك  
اینکه روابط دوستانه پاکستان با حکومـت پهلـوي تـا روزهـاي پایـانی      

ن قبـل از  حکومت شاه ادامه یافت، دولت پاکستان از برقراري رابطه با انقالبیون ایـرا 
کـه   يطـور  به. سیس جمهوري اسالمی ایران و فروپاشی رژیم شاه نیز مضایقه نکرد

احمـد   ۀوزیـر کابینـ   ،1978حتی قبل از مالقات ژنرال ضیاالحق از ایران در سـپتامبر  
 ،انقـالب اسـالمی ایـران باعـث شـد     

کـردن امـور در پاکسـتان     این انقالب به اسـالمی 
شـدن شـیعیان    تشکیالتی شدن و

ـ   هعرصۀ افغانستان و جهاد علیه شوروي، عامل دیگري بود ک ن دو ای
منظـور   با آغاز جنگ ایران و عـراق، پاکسـتان بـه   
  بـه نه  آشکار نه از عراق حمایت کرد و

ـ    ـ   هتهـاجم عـراق ب ران را محکـوم کـرد   ای
داشتن نقاط مشـترك   ل مشترك بین ایران و پاکستان و

فراوان مردمانی که در دو طـرف مرزهـاي ایـن کشـورها     
اینکـه  باوجود. کنند باعث سطح عمیقی از روابط بین دو کشور شده است

از منابع مهم تنش بین کشورهاي همسایه است، در روابـط  
روز تـنش  خاصی برخوردار است که مانع ب

دانیم پاکستان از هنگام اسـتقالل  
ایـن   ،همچنین. اش مورد تهدید واقع شده است

رو مرزهاي شـمالی   کشور در مرز مشترك خود با افغانستان دچار تنش است و ازاین
در مقابل ایران نیز . آیند شمار نمی
مرزهاي غربی احسـاس  از سوي 

تمـدنی اینـدوس تحـت    ةحـوز  ،مـوارد  وجـود داشـته و در اغلـبِ   » ایندوس«
گذاريتأثیربدیهی است این . امپراطوري پارس بوده است

از این منظر. تر بوده، نمود بیشتري داشته است ران نزدیکای هب
هند تحت ةقار مناطق در شبهدیگر بیش از  ،شود می نامیده

با پیمان دوستی که دو طـرف بـاهم    ،1950در سال  .)1387شفیعی،( ایران بوده است
امضا کردند، موجب شد که سایۀ هر گونه تهدید و دشمنی از روابط دو کشور پـاك  

اینکه روابط دوستانه پاکستان با حکومـت پهلـوي تـا روزهـاي پایـانی      باوجود. شود
حکومت شاه ادامه یافت، دولت پاکستان از برقراري رابطه با انقالبیون ایـرا 

سیس جمهوري اسالمی ایران و فروپاشی رژیم شاه نیز مضایقه نکردأت
حتی قبل از مالقات ژنرال ضیاالحق از ایران در سـپتامبر  

انقـالب اسـالمی ایـران باعـث شـد     . خورشید، آشکارا از انقالب ایران حمایت کرد
این انقالب به اسـالمی  أثیرت ژنرال ضیاءالحق آن زمان تحت

شدن و همچنین انقالب ایران باعث سیاسی ؛سرعت ببخشد
عرصۀ افغانستان و جهاد علیه شوروي، عامل دیگري بود ک. این کشور شد

با آغاز جنگ ایران و عـراق، پاکسـتان بـه   . کشور در آن به همکاري پرداختند
آشکار نه از عراق حمایت کرد وطور   بهگاه  حفظ روابط دوستانه با ایران هیچ

ـ    امریکـا اش بـا   روابط گسترده نظامیدلیل  تهـاجم عـراق ب
ل مشترك بین ایران و پاکستان وئمسا ).216: 1993موشاهید، (

فراوان مردمانی که در دو طـرف مرزهـاي ایـن کشـورها     مرزي طوالنی و اشتراکات 
کنند باعث سطح عمیقی از روابط بین دو کشور شده است می زندگی

از منابع مهم تنش بین کشورهاي همسایه است، در روابـط   عامل ژئوپلیتیک، معموالً
خاصی برخوردار است که مانع بهاي  ایران و پاکستان این عامل از ویژگی
دانیم پاکستان از هنگام اسـتقالل   می طورکه همان. و اختالف بین دو کشور شده است

اش مورد تهدید واقع شده است همسایۀ شرقیاز سوي تاکنون بارها 
کشور در مرز مشترك خود با افغانستان دچار تنش است و ازاین

شمار نمی اسبی براي آن بهو شرقی این کشور نقاط اتکاي من
از سوي  ،اختالفات مرزي با عراق و در اغلب موارددلیل   به
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مرزهـاي   ،در همـان زمـان  . جنگ قرار گرفتـه اسـت  
تهدیـد  هاي  این تفاوت حوزه

طـور    بـه آبـاد در مقـاطع گونـاگون    
آشکار با یکدیگر احساس همدردي کنند و مرزهاي امن اسـتراتژیک خـود   
در روابـط دو کشـور وجـود    

ي ها انوجود بیاب. دو کشور است
گسـترده و خـالی از جمعیـت، تـراکم جمعیــت پـایین در منـاطق مـرزي، گسســت        
مرزي و کمبـود تعـامالت در   

مـانع   ،درنتیجـه  این مرزها باعث کاهش پیونـد بخـش اعظـم جمعیـت دو کشـور و     
وجود محورهاي ژئوپلیتیک و مرزهاي طبیعی 

بـه لحـاظ   پوشانی ژئوپلیتیکی دو کشـور  
قومی و اقتصادي نیز از موانع بروز تنش بین دو کشـور بـوده   

 هنـد و  ةقـار  فرهنگی تمامی کشورهاي شبه
در تمـامی  . داننـد  مـی  تمـدنی و فرهنگـی خـود   

در پاکسـتان اگرچـه    .زنـد  می
ي غربی ایـن کشـور   ها اناما در است

سـرود   .اردو در پاکسـتان فارسـی اسـت   
جـوامعی از   .ملی پاکستان توسط اقبال الهوري به زبان فارسـی نوشـته شـده اسـت    

درمجمـوع زبـان فارسـی، اردو، پنجـابی،     
هنــدو اروپــایی و هنــدو ایرانــی اســت  

در بخـش   هویـت  یعـامل  عنـوان 

  امنیتی
 اصلی مقاله به تبیین و آزمون این فرضـیه 

عوامـل برقـراري روابـط     تـرین 
در معـرض  پاکستان که  ةدربار

جنگ قرار گرفتـه اسـت  در معرض تهدید کرده و حتی 
این تفاوت حوزه. آرامی داشته است شرقی ایران موقعیت نسبتاً خوب و

آبـاد در مقـاطع گونـاگون     اسالم امنیت دو کشور باعث شده است تهران و
آشکار با یکدیگر احساس همدردي کنند و مرزهاي امن اسـتراتژیک خـود    ضمنی و

در روابـط دو کشـور وجـود     مـؤثر دیگـر عامـل جغرافیـایی    . را برهم منطبق بداننـد 
دو کشور استهاي  سرزمین ۀگسست فضایی در مرزها و در فاصل

گسـترده و خـالی از جمعیـت، تـراکم جمعیــت پـایین در منـاطق مـرزي، گسســت        
مرزي و کمبـود تعـامالت در    ۀهاي مهم سیاسی و اقتصادي دو کشور در منطق قطب

این مرزها باعث کاهش پیونـد بخـش اعظـم جمعیـت دو کشـور و     
وجود محورهاي ژئوپلیتیک و مرزهاي طبیعی  بروز عدم. برخورد دو ملت شده است

پوشانی ژئوپلیتیکی دو کشـور   در مقابل هم مورد تعارض بین دو کشور و
قومی و اقتصادي نیز از موانع بروز تنش بین دو کشـور بـوده    تداخل منابع انسانی و

فرهنگی تمامی کشورهاي شبه ةدر حوز )161: 1379پور،   کریمی(است 
تمـدنی و فرهنگـی خـود    ةپاکسـتان ایـران را گهـوار    ویـژه  به

می موجآنها  کشورهاي منطقه، لغات فارسی در گفتارهاي
اما در است ؛جاي آن مشهور است آثار ادبیات فارسی درجاي

اردو در پاکسـتان فارسـی اسـت   بسیاري از واژگان زبان . نمود بیشتري دارد
ملی پاکستان توسط اقبال الهوري به زبان فارسـی نوشـته شـده اسـت    

درمجمـوع زبـان فارسـی، اردو، پنجـابی،     . کننـد  می در کراچی زندگی ها انفارس زب
هنــدو اروپــایی و هنــدو ایرانــی اســت   ةخــانواد ۀهمگــی زیرمجموعــ... ســندي و

عنـوان   بهدر کنار دین مبین اسالم این مهم  .)1390سحر،(
  .قرار داده است تأثیر روابط ایران و پاکستان را تحت

امنیتی سیاسی ژئواستراتژیک: روابط پاکستان و ایران. 2-3
اصلی مقاله به تبیین و آزمون این فرضـیه  ۀو فرضی پرسش به با توجه  ،در این بخش

تـرین  مهـم نیاز امنیتی دو کشور به یکـدیگر از  . پردازیم می
دربار ویژه بهاین امر . است استراتژیک بین ایران و پاکستان



دلیـل    بـه پاکسـتان همـواره   . 
دستیابی به عمـق اسـتراتژیک در ایـن    
سیاست خارجی پاکستان ارتباط تنگاتنگی با مالحظات امنیت ملی 
تنظیم شده اسـت کـه نهایـت امکـان را بـراي      

 ژئواستراتژیکدر بحث  ).54
 جـواري  هـم دلیل   بهامن و شریک راهبردي خود 

جلـب حمایـت و پشـتیبانی نظــامی و    
 هـاي امنیتـی و   بـه نگرانـی   پاسـخ 

اسـت کـه در الگـوي سیاسـت خـارجی      
. سیاستی راهبردي دنبال شـده اسـت  

سنتی سیاست حفظ روابط دوستانه و نزدیک بـا  
: 1377نـگ،  بـورك و زایری ( 

کننـده در   عامـل تعیـین   تـرین 
منبع اصـلی تـنش و اخـتالف در روابـط دو کشـور      

مانـده و   نشـده بـاقی   بحران ارضـی و مـرزي حـل   
ان هنـد و  می 1971و  1965، 

ـ   سـپتامبر، کشـور    11 ۀبعـد از حادث
ایـن   بعـد از . سـلفی و بنیـادگرا تبـدیل شـد    

ضعف دولت مرکزي و کنترل ارتش بـر کشـور و همکـاري    
و کشورهاي منطقه را براي مبارزه بـا  
جمهوري اسالمی ایـران نیـز بعـد از    
خـاص بـه روابـط بـا پاکسـتان از      

ان و عـراق  در تالطم مسائل جنگ ایر
  بـه تضادهاي ایرانیان و اعراب، پاکستان بهترین منبع نزدیکی روابـط بـراي ایـران    

سـپتامبر و افـزایش    11. بـود 
تروریسم و خشونت در افغانستان و سپس پاکستان، ایران را ترغیـب کـرد تـا بـراي     

خـود را بـا پاکسـتان    هاي  گري و تروریسم همکاري

. یابـد  مـی  تهدید مداوم هند قرار دارد، اهمیت دوچندان
دستیابی به عمـق اسـتراتژیک در ایـن    ه دنبال بمرزهاي مشترك طوالنی با افغانستان 

سیاست خارجی پاکستان ارتباط تنگاتنگی با مالحظات امنیت ملی . کشور بوده است
تنظیم شده اسـت کـه نهایـت امکـان را بـراي       اي هگون روابط خارجی آن به. آن دارد

54: 2005پائول، ( تداوم موجودیت این کشور فراهم آورد
امن و شریک راهبردي خود  ۀهمسای عنوان  بهپاکستان، ایران را 

جلـب حمایـت و پشـتیبانی نظــامی و     ،همچنــین. جغرافیـایی انتخـاب کـرده اسـت    
پاسـخ  در جهتاز هنگام استقالل تاکنون  امریکااقتصادي 

اسـت کـه در الگـوي سیاسـت خـارجی      رو  ازاین. مقابله با تهدیدات هند بوده است
سیاستی راهبردي دنبال شـده اسـت   عنوان  به امریکاپاکستان حفظ روابط نزدیک با 

سنتی سیاست حفظ روابط دوستانه و نزدیک بـا  طور   بهپاکستان پیوسته و  ،همچنین
 گرفته اسـت  کشورهاي اسالمی خاورمیانه و چین را پی

تـرین  مهـم پاکستان  خصومت دیرینه میان هند و. )490تا491
منبع اصـلی تـنش و اخـتالف در روابـط دو کشـور      . سیاست خارجی پاکستان است

بحران ارضـی و مـرزي حـل   صورت  به منطقه کشمیر است که 
، 1949نظامی در  ةموجب بروز سه درگیري نسبتاً گسترد

ـ   ،از طرفـی  ).15-18: 2005پائول، ( پاکستان شد بعـد از حادث
سـلفی و بنیـادگرا تبـدیل شـد     يپاکستان به پناهگاه اختصاصی نیروها

ضعف دولت مرکزي و کنترل ارتش بـر کشـور و همکـاري    دلیل   بهحادثه، پاکستان 
و کشورهاي منطقه را براي مبارزه بـا   امریکاا ي تندرو روابط خود بها گروهارتش با 

جمهوري اسالمی ایـران نیـز بعـد از     .)693:1382 نیا، فرزین(تروریسم گسترش داد 
خـاص بـه روابـط بـا پاکسـتان از      طور   بهسپتامبر  11عام و طور   بهانقالب اسالمی 

در تالطم مسائل جنگ ایر. اندازد می نگاه ژئواستراتژیکانداز امنیت  چشم
تضادهاي ایرانیان و اعراب، پاکستان بهترین منبع نزدیکی روابـط بـراي ایـران     و

بـود  ژئواسـتراتژیکی مسائل فرهنگی و ژئـوپلیتیکی و  دلیل 
تروریسم و خشونت در افغانستان و سپس پاکستان، ایران را ترغیـب کـرد تـا بـراي     

گري و تروریسم همکاري فیماندن از تندروي و سل درامان
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حامی پاکستان بـود   ترین مهم
در  امریکـا آمد، تهدیدي علیـه منـافع   

خـالء   .)1387 شـفیعی، (شـد  
انقـالب اسـالمی بـر     تـأثیر خلیج فارس پدید آمد و 

 هاي منطقه را افـزایش  و حکومت
تـرین حـامی خـود     مسائل جدید هم پاکستان را براي دفاع از خود که بـزرگ 

داشـت و هـم کشـورهاي ثروتمنـد عربـی      
 ترین حامی به پاکسـتان نزدیـک  

در پـی  . شـد  اي هپاکستان فعاالنه وارد صـحنۀ سیاسـت منطقـ   
 اشغال نظامی آن توسط نیروهـاي 

پاکسـتان هـم    درواقـع . سرعت افزایش یافـت 
اش در مسئلۀ افغانستان در  کننده

ایـن موقعیـت جدیـد موجـب جلـب      
اي عربی ثروتمنـد خلـیج فـارس،    

ـ  ه   قنـدیل، (  ن کشـور شـد  ای
شـد،   که دشمن درجه یک ایران محسـوب مـی  

کننـده در مناسـبات سیاسـی دو    
 کند می نگاه اي هعامل موازن عنوان
هاي اخیـر مرزهـاي    در سال 

ي افراطـی در  هـا  گـروه حمایت ضـمنی پاکسـتان از   
که در مرزهاي شرقی ایران دسـت  
 هاي ایران است که باعث شـده اسـت  

عامل امنیت استراتژیک در مرزهاي دو طـرف عامـل   
مسـئله  . ن قراردادهاي زیادي را در ایـن مـورد بـاهم امضـا کننـد     

 اسالمی، انقالب پیروزي قبل از
کوپترهاي جنگـی بـه سـرکوب شورشـیان بلـوچ      

 بـه  بـا توجـه    ،بعـد از انقـالب  

مهموضع جدیدي که پس از سقوط شاه که . گسترش دهد
آمد، تهدیدي علیـه منـافع   به وجود و تشکیل جمهوري اسالمی در ایران 

شـد   مـی  نشین خلیج فارس تلقـی  منطقه و کشورهاي شیخ
خلیج فارس پدید آمد و  ۀقدرتی که در نظام امنیتی منطق

و حکومت امریکاپاکستان، بیم  ازجملهمردم کشورهاي منطقه 
مسائل جدید هم پاکستان را براي دفاع از خود که بـزرگ . داد می

داشـت و هـم کشـورهاي ثروتمنـد عربـی       می ش واشاه را از دست داده بود، به تال
ترین حامی به پاکسـتان نزدیـک   بهترین و مطمئن عنوان  بهخلیج فارس را هاي  کرانه

پاکستان فعاالنه وارد صـحنۀ سیاسـت منطقـ    ،ترتیب کرد و بدین می
اشغال نظامی آن توسط نیروهـاي  و 1358دي6کودتاي مارکسیستی در افغانستان در 

سرعت افزایش یافـت  به امریکاشوروي، اهمیت پاکستان نزد 
کننده نقش تعییندلیل   بهسبب امنیت خلیج فارس و هم  به

ایـن موقعیـت جدیـد موجـب جلـب      . قـرار داشـت   امریکامسیر اهداف استراتژیک 
اي عربی ثروتمنـد خلـیج فـارس،    و کشوره امریکانظامی و مالی  ةهاي گسترد کمک

ـ   ةعربسـتان سـعودي و امـارات متحـد     ویژه به ه عربـی ب
که دشمن درجه یک ایران محسـوب مـی   امریکاپیوند پاکستان با  .)153:1375

کننـده در مناسـبات سیاسـی دو     پس از پیروزي انقالب اسالمی پیوسته عاملی تعیـین 
عنوان  بهایران به پاکستان  ،ن بابتاز ای. کشور بوده است

 ،همچنین. هم فشار بیاورد امریکاطریق بتواند به  تا ازاین
حمایت ضـمنی پاکسـتان از   . دو کشور نیز امنیتی شده است

که در مرزهاي شرقی ایران دسـت   هایی گروهدادن به  پناههاي  هاي اخیر و زمزمه سال
هاي ایران است که باعث شـده اسـت   نگرانی ازجمله ،زنند می به عملیات تروریستی

عامل امنیت استراتژیک در مرزهاي دو طـرف عامـل   ) 10:1389خان، شفیعی و قلیچ(
ن قراردادهاي زیادي را در ایـن مـورد بـاهم امضـا کننـد     امهمی باشد و طرف

قبل از. دو طرف است هاي مشترك از نگرانیبلوچستان نیز 
کوپترهاي جنگـی بـه سـرکوب شورشـیان بلـوچ       سالح و هلی فرستادن با ایران ه شا
بعـد از انقـالب  . ارتش پاکستان کمک شـایان تـوجهی کـرد   وسیلۀ  به



دو کشـور،   يزا بـزرگ در نقـاط کـانونی بحـران    
ن نتیجه رسانده که سندهاي امنیتی 

نگـاه  . تدوین کنند ژئواستراتژیکی
بوده اسـت و ایـن خاصـیت    
جغرافیـایی و سـرزمینی و سـپس مسـائل و     

امنیتـی دو   مسائل سیاسی ترین
زمینـه جریـان پیـدا     نیـز درایـن  

  پاکستان و ایران

متغیـر مهـم    عنـوان   بهدر روند تکوین روابط میان ایران و پاکستان، کشور افغانستان 
مشـترکات فـراوان،   دلیل   بهپررنگی نقش افغانستان 

سبی فرهنگی گرایش ن. پاکستان است
ـ ) متعلق به قوم تاجیـک، هـزاره و قزلبـاش    ـ   هب ران و ای

همـین موضـوع   . به پاکسـتان اسـت  
اتکـایی   سبب شده است دو کشور همسایه در تحوالت افغانستان بسترهاي نفوذ قابل

یز افغانستان حوزة رقابت و نفوذ بیشتر این دو کشـور  
شد، افغانستان عمـق اسـتراتژیک پاکسـتان    

توانـد   مـی  است که اي هلفؤم 
. آسـیا منجـر شـود   جاد توازن نسبی قدرت پاکستان در مقابـل هنـد در جنـوب    

نفـوذ خـود را در   هـاي   ران نباید بتواند حـوزه 
ي مختلـف  هـا  گـروه افزایش نفوذ خود بر 

دلیل که در طول جنـگ بـا شـوروي کمـک     
پاکستان همـراه بـا ایـاالت متحـده و عربسـتان      
با استقرار دولت طالبـان در افغانسـتان، روابـط    

تـنش در روابـط دو   ). 47-46

بـزرگ در نقـاط کـانونی بحـران     هـاي  قدرتتحرکات ضدانقالب و 
ن نتیجه رسانده که سندهاي امنیتی ای ه بلوچستان، ایران و پاکستان را ب ۀمنطق ازجمله

ژئواستراتژیکی مشترکی را در بحث مسائل مرزي و ژئوپلیتیکی و
بوده اسـت و ایـن خاصـیت     ژئواستراتژیکموارد از زاویۀ امنیت بیشتر دو طرف در 
جغرافیـایی و سـرزمینی و سـپس مسـائل و      جواري همعامل  دلیل  به ژئواستراتژیک

ترین مهمدر زیر به . دو طرف استاستراتژیکی  هاي دیدگاه
نیـز درایـن  آنها  هاي و رقابتها   کنیم که همکاري می طرف اشاره

  .کند می

پاکستان و ایران سیاسی در روابط هاي امنیتی مسائل و کانون. 3- 3
  فغانستان مسئلۀ ا. 3-3- 1

در روند تکوین روابط میان ایران و پاکستان، کشور افغانستان 
پررنگی نقش افغانستان  ،در این میان. امنیتی حضور دارد

پاکستان است دو کشور ایران و فرهنگی، قومی و دینی با هر
متعلق به قوم تاجیـک، هـزاره و قزلبـاش    بیشتر(برخی اقوام افغانستان 
به پاکسـتان اسـت  ) ها و پشتونها  بلوچ بیشتر(گرایش برخی دیگر 

سبب شده است دو کشور همسایه در تحوالت افغانستان بسترهاي نفوذ قابل
یز افغانستان حوزة رقابت و نفوذ بیشتر این دو کشـور  آورند و در مواقعی ندست  به 

شد، افغانستان عمـق اسـتراتژیک پاکسـتان     گفتهطورکه  همان). 106:1390تمنا،( باشد
 ترین مهمآباد باشد،  که جوالنگاه اسالم است و درصورتی

جاد توازن نسبی قدرت پاکستان در مقابـل هنـد در جنـوب    ای  هب
ران نباید بتواند حـوزه ای  هازجمل ،رو هیچ کشور دیگري ازاین

افزایش نفوذ خود بر به دنبال ایران نیز . افغانستان گسترش دهد
دلیل که در طول جنـگ بـا شـوروي کمـک      نای هب. شیعیان هزاره است ازجملهافغان 

پاکستان همـراه بـا ایـاالت متحـده و عربسـتان       ،در مقابل. کرد ها گروهن ای  هزیادي ب
با استقرار دولت طالبـان در افغانسـتان، روابـط    . کردند می سعودي از طالبان حمایت

47: 2009پنـت،  (بـه سـردي گراییـد     ایران و پاکستان رو
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البـان تعـدادي از   وقتـی بـه اوج رسـید کـه ط    
ایران نیز با تمرکز قـواي  . هاي ایرانی در شهر مزارشریف را به قتل رساندند

اگرچـه در  . العمـل نشـان داد  
  بـه و چین  امریکااز سوي با افول موقعیت طالبان و تحریم پاکستان 

بهبود نسـبی   ۀو استقبال ایران از این آزمایش، زمین
  مبنـی  امریکـا و اعالم  2001سپتامبر

. هاي جدید استراتژیکی در سطح جهـانی شـکل گرفـت   
 ۀدر معادالت استراتژیک منطقـ 

کـردن برقـراري روابـط بهتـر بـین دو      
طالبان و به   نسبتتر از آن تغییر سیاست پاکستان 

 براي حمله به افغانستان بود که راه را براي بهبود روابـط ایـران  
کناررفتن طالبان از حکومـت افغانسـتان روابـط دو کشـور را     

کـردن منـافع    بهبود بخشید و باعـث شـد هـر دو طـرف بـراي هماهنـگ      
 ،همچنـین  .)26:1390واعظـی، 

را در مناسـبات آسـیاي   افغانسـتان نقـش خـود    
اقتصـادي خـود در منطقـه     پاکستان افزایش نفوذ سیاسی و

اصلی ایران از روابـط بـا آسـیاي مرکـزي، بـراي اطمینـان از       
دیگـر مـوارد   از ). 534-532

حضـور نیروهـاي    ۀایران در افغانستان، پشتیبانی پاکستان از ادامـ 
 ۀدر افغانستان را براي ادامـ  امریکا

: 2009پانـت،  ( ن امر اعتـراض کـرده اسـت   
ت افغانسـتان و پاکسـتان از جایگـاه    
نیز عامل مهمـی در ارتبـاط و همکـاري بـین ایـران و      
اي در روابط بین ایران، پاکسـتان  

 بـا یکـدیگر همسـو    ،نظر در ایـن مـورد  
تـر اسـت تـا     نزدیـک  امریکاران در افغانستان به 

امـا منـافع مشـترك     ؛مابین روبه سردي گرائیده بود

وقتـی بـه اوج رسـید کـه ط     ،1998کشور ایران و پاکستان در سال 
هاي ایرانی در شهر مزارشریف را به قتل رساندند دیپلمات

العمـل نشـان داد   نظامی در امتداد مرزهاي خود با افغانستان به آن عکس
با افول موقعیت طالبان و تحریم پاکستان  ،اواخر این دوره

و استقبال ایران از این آزمایش، زمین 1998سال  اي هیش هستآزمادلیل 
سپتامبر 11پس از حادثه . در روابط دو کشور فراهم شد

هاي جدید استراتژیکی در سطح جهـانی شـکل گرفـت    جنگ با تروریسم ائتالفبر 
در معادالت استراتژیک منطقـ ي جدیدي ها انهاي جهانی سبب شد جری این ائتالف

کـردن برقـراري روابـط بهتـر بـین دو       آن ضروري ۀجنوب آسیا شکل بگیرد که نتیج
تر از آن تغییر سیاست پاکستان  اما مهم ؛کشور ایران و پاکستان بود

براي حمله به افغانستان بود که راه را براي بهبود روابـط ایـران   امریکاهمراهی آن با 
کناررفتن طالبان از حکومـت افغانسـتان روابـط دو کشـور را     . و پاکستان هموار کرد

بهبود بخشید و باعـث شـد هـر دو طـرف بـراي هماهنـگ      تاحدودي 
واعظـی، ( شان در افغانستان تالش کننـد  استراتژیک و اقتصادي

افغانسـتان نقـش خـود    از طریـق  پاکستان سعی کرده اسـت  
پاکستان افزایش نفوذ سیاسی و ةانگیز. مرکزي ارتقا دهد

اصلی ایران از روابـط بـا آسـیاي مرکـزي، بـراي اطمینـان از        ةکه انگیز بوده، درحالی
534: 2004آالم، ( امنیت خود و شکست انـزوا بـوده اسـت   

ایران در افغانستان، پشتیبانی پاکستان از ادامـ اختالفی پاکستان با 
امریکاران حضور ای ه ک درحالی است؛ در افغانستان امریکا

ن امر اعتـراض کـرده اسـت   ای  هداند و همیشه ب می ثباتی در منطقه بی
ت افغانسـتان و پاکسـتان از جایگـاه    مسئله خط دیورند در مناسبا ،همچنین ).48-47

نیز عامل مهمـی در ارتبـاط و همکـاري بـین ایـران و       امریکا .مهمی برخوردار است
اي در روابط بین ایران، پاکسـتان   افغانستان عامل پیچیده .است پاکستان در افغانستان

نظر در ایـن مـورد  دست و بعید است که سه کشور مـ امریکاو 
ران در افغانستان به ای  هفرض، جایگا پیشطور   به. شوند

مابین روبه سردي گرائیده بود اینکه روابط فیبا وجود . پاکستان



به مقابله با رادیکالیسم سنی و 
انتقـال مـواد مخـدر، اسـلحه و پناهنـدگان بـه       

واقعـی نفـوذ ایـران در     تأثیر 
اقتصادي و سیاسی همچنین تا حد 
کـه توانسـته خشـونت را محدودسـاخته و بـه      

و پاکستان  امریکادر مقابل، . 
اي پـس از جنـگ افغانسـتان    

در یی امریکـا  تحلیلگـران دارند و همچنین شک و تردید فراوانی در میان مقامـات و  
پاکستان و رقیب . شورشی طالبان وجود دارد

سیاست واحـدي را درقبـال افغانسـتان بـراي     
و ) رقیـب پاکسـتان  ( هاي ایران و هنـد 

نیـز   امریکـا روسیه در افغانستان یکسان است و حتـی نزدیکـی هنـد بـه اسـرائیل و      
وجـه  . وانسته است میان این کشور درقبال افغانسـتان شـکاف زیـادي ایجـاد کنـد     

، 1390:تمنـا ( اشتراك دیگر ایران و پاکستان در افغانستان، همکـاري بـا چـین اسـت    
سرباز پاکستانی توسـط هواپیماهـاي نـاتو،    
م بـراي تعیـین سرنوشـت دربـارة     

هـاي افغانسـتان و    کنـد و ایـن اظهـارنظر نگرانـی    
  بـه شـرکت پاکسـتان کـه     دانند درصورت عـدم 

ترین بـازیگران عرصـۀ داخلـی افغانسـتان اسـت، ایـن کشـور بـا         
www.bbc.co.uk,30November 2011 .(

 اینکـه بـه رقابـت ایـران و    باوجود
نقشی که دو طـرف در رونـد   

اسـتراتژیکی و   ايهـ  دیـدگاه 

به مقابله با رادیکالیسم سنی و  دو طرف تمایل ازجمله ،بسیاري همچنان وجود دارد
انتقـال مـواد مخـدر، اسـلحه و پناهنـدگان بـه       برقراري نوعی نظم که مانع از جریان 

تأثیر ).32: 2003خان و احمد،  علی(شود  می خارج از مرزها
اقتصادي و سیاسی همچنین تا حد  گذاري فرهنگی،  سرمایه ۀواسط غرب افغانستان به

کـه توانسـته خشـونت را محدودسـاخته و بـه       يطـور  بـه  ؛بسیاري مثبت بوده اسـت 
. کنند روهاي امنیتی افغان در کنترل عبور و مرور کمکنی

اي پـس از جنـگ افغانسـتان     شکل افراطی تفسیرهاي متفاوتی از ساختار منطقه نیز به
دارند و همچنین شک و تردید فراوانی در میان مقامـات و  

شورشی طالبان وجود دارد پشتیبانی مخفیانه از نیروهاي خصوص
سیاست واحـدي را درقبـال افغانسـتان بـراي     ) عربستان سعودي( ایدئولوژیک ایران

هاي ایران و هنـد  سیاست. کنند می محدودکردن نفوذ ایران اجرا
روسیه در افغانستان یکسان است و حتـی نزدیکـی هنـد بـه اسـرائیل و      

وانسته است میان این کشور درقبال افغانسـتان شـکاف زیـادي ایجـاد کنـد     نت
اشتراك دیگر ایران و پاکستان در افغانستان، همکـاري بـا چـین اسـت    

سرباز پاکستانی توسـط هواپیماهـاي نـاتو،     24شدن  اخیراً نیز درپی کشته )108-107
م بـراي تعیـین سرنوشـت دربـارة     پاکستان اعالم کرده است که در کنفـرانس بـن دو  

کنـد و ایـن اظهـارنظر نگرانـی     مسائل آیندة افغانستان شرکت نمی
دانند درصورت عـدم  میآنها  افزایش داده است و را امریکا
ترین بـازیگران عرصـۀ داخلـی افغانسـتان اسـت، ایـن کشـور بـا          یکی از مهم عنوان
www.bbc.co.uk,30November 2011( رو خواهـد شـد   روبـه تـري   بـزرگ هـاي   چالش

باوجودشـود مسـئلۀ افغانسـتان     مـی  طورکه مالحظه همان
نقشی که دو طـرف در رونـد    به با توجه تواند  می پاکستان منجر شده است، در آینده

دیـدگاه گیرنـد، باعـث نزدیکـی     مـی  عهـده  صلح افغانستان بـر 
  .شان در افغانستان بشود ژئواستراتژیکی
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انقالب اسالمی ایران سـرآغاز  
انقـالب  پیـروزي   .آمـد  می حساب
ناشی  هاي برداشت سوءدلیل  

در ایـن   .گذاري زیادي بر تبلیغ مسـائل مـذهبی کننـد   
 ،مذهب بودنـد و همچنـین   جمعیت کشور پاکستان سنی

جمعیت زیاد، باعث شد تا یکی از کشـورهایی کـه اعـراب و همچنـین     
پاکسـتان   ،گـذاري کننـد   هاي بزرگ براي مقابله با نفوذ ایران در آنجـا سـرمایه  

 مقابله بـا دلیل   بهظهور نیروهاي ضدشیعی ازجمله سپاه صحابه و اهل حدیث 
ه رهبري عربسـتان سـعودي   
ترویج اسالم سیاسی سـنی بـا   

رقابت هاي  عرصه ترین مهمپاکستان از 
کـه ریـاض بـه حمایـت از      درحالی
ي تندرویی مثل اهل ها گروه 

ورزید، ایران نیز بـه مـدد تـوان ایـدئولوژیک و انقالبـی خـود و       
چنین  ۀنتیج. ي شیعه اقدام کرد

طـور    بـه حمایـت مـالی ریـاض    
رادیکالیسم ایرانـی   تلقی تمایل این کشور در مهار انقالب اسالمی و
 تـأثیر مـذهبی شـیعی    ينمـاد 

نسـل جدیـدي از رهبـران     گیـري 
حمایـت مـالی و معنـوي تهـران از شـیعیان      
هاي تحصیلی به نفـوذ ایـران در پاکسـتان    

بـراي  انقالب اسالمی ایران، در تشویق و تحریک شـیعه  
بـود و پـذیرش چنـین     مـؤثر 

ــود  ــان نب ــدان آس ــراي ســنی چن  گ
گـراي   تنهـا دولـت اسـالم    عنوان
وضـعیت شـیعیان   به   نسبتخود را 

  :رادیکالیسم و مسئلۀ بلوچستان. 3-3- 2
انقالب اسالمی ایران سـرآغاز  به   نسبتهاي منطقه  اصولی کشور هاي غیر العمل عکس

حساب  بهشروع فصلی نوین در رادیکالیسم و بنیادگرایی 
  بهاعث شد تا کشورهاي عرب منطقه در ایران ب اسالمی

گذاري زیادي بر تبلیغ مسـائل مـذهبی کننـد    سرمایه ،نفوذ عقیدتی تشیع از
جمعیت کشور پاکستان سنیبیشتر نکه ای  به با توجه  ،میان

جمعیت زیاد، باعث شد تا یکی از کشـورهایی کـه اعـراب و همچنـین      عامل فقر و
هاي بزرگ براي مقابله با نفوذ ایران در آنجـا سـرمایه   قدرت

ظهور نیروهاي ضدشیعی ازجمله سپاه صحابه و اهل حدیث . باشد
ه رهبري عربسـتان سـعودي   واکنش دنیاي عرب ب. آمدبه وجود نفوذ ایران در منطقه 

ترویج اسالم سیاسی سـنی بـا   براي به چالش انقالب اسالمی ایران، ائتالف و تالش 
پاکستان از . کارانه در منطقه بود رویکرد وهابی و محافظه

درحالی .)3:1389خان، شفیعی و قلیچ( این دو کشور بود
 ویژه بهي بنیادگرایی اسالمی ها انو جری رژیم ضیاءالحق
ورزید، ایران نیز بـه مـدد تـوان ایـدئولوژیک و انقالبـی خـود و        می حدیث مبادرت

ي شیعه اقدام کردها گروهظرفیت اقلیت شیعه در پاکستان به حمایت از 
حمایـت مـالی ریـاض    . در پاکستان بـود  اي هرقابتی، تشدید اختالفات فرق

تمایل این کشور در مهار انقالب اسالمی ودلیل   به ،وسیعی
نمـاد  عنـوان   بـه در کنار این موارد، ایران نیز . در منطقه بود

گیـري  شـکل  نهاد و بهبه جاي عمیقی بر شیعیان پاکستان 
حمایـت مـالی و معنـوي تهـران از شـیعیان      . سیاسی شیعه هوادار ایران کمـک کـرد  

هاي تحصیلی به نفـوذ ایـران در پاکسـتان     ها و فرصت بورس ۀارائهمراه   بهپاکستان 
انقالب اسالمی ایران، در تشویق و تحریک شـیعه   ،در هر صورت. کمک کرد

مـؤثر ماعی و سیاسی در پاکسـتان  تر اجت ایفاي نقش گسترده
ــراي  ــروهموضــوعی ب ــا گ ــهه ــادگرا و فرق ــود  ي بنی ــان نب ــدان آس ــراي ســنی چن گ

عنوان  بهایران  ،افزون بر این .)164-165:1390خسروي،(
خود را  ،ایدئولوژیکی مذهبی وبه لحاظ شیعی در جهان 



در کـل  . تفـاوت باشـد   بـی آنها 
 ازجمله ،دئولوژیک ایران به مذهب تشیع در کشورهاي مختلف

جهـان، باعـث شـد کـه پاکسـتان و      
. اهـل سـنت ایـران پیـدا کننـد     
ه گرایی در روابط ایـران و پاکسـتان بعـد از انقـالب اسـالمی و همـراه بـا نگـا        

گرایی و  قبل از انقالب اسالمی فرقه
 نداشـت  اي هکننـد  مسئلۀ شیعه و سنی در روابط دو طرف به هیچ عنوان نقش تعیـین 

گرایی و نگاه جمهـوري اسـالمی بـه تشـیع، نیروهـاي      
کشورهاي عربـی و پاکسـتان   

همین عامل در . نیز به تحریک اقلیت سنی ایران در مرزهاي شرقی و غربی پرداختند
گرایی بسیار حسـاس   مسائل فرقه

تـوجهی از اهـل   درخـور  ي مختلف مرزي ایران جمعیت 
 از لحـاظ  هنـد و  می ران را تشکیل

ن مسـئله بیشـتر   ای هحساسیت ایران ب
هاي اخیـر گسـترش    بر اهل سنت ایران توسط عربستان و پاکستان در سال

مـذهبی عربسـتان سـاالنه، تعـداد     
همـین  . گذارنـد  مـی  توجهی بورسیه در اختیار دانشجویان اهل سـنت ایـران  

بـا اسـتان    جـواري  هـم دلیـل  
هـاي دو کشـور، بـا     بلوچهاي 
گـرا در مرزهـاي    ي افـراط هـا 

در خـاك خـود باعـث شـده اسـت تـا ایـن        
بسیاري از ساکنان جنوب . تبدیل شود
 شهر اهـل سـنت   ترین مهم. خاوري کشور و جنوب استان خراسان اهل سنت هستند

مکی این شهر نزد اهل سنت کشور از اعتبـار  
بلـوچ، فـارس، کـرد و    هـاي  

مهاجر نیـز مشـغول فراگیـري علـوم مـذهبی      
بعـد از انقـالب در مسـائل سیاسـی و فرهنگـی و اجتمـاعی       

آنها  سرنوشتبه   نسبتتواند  داند و نمی متعهد می ۀمنطق
دئولوژیک ایران به مذهب تشیع در کشورهاي مختلفای  همتغیر تشیع و نگا

جهـان، باعـث شـد کـه پاکسـتان و       ۀجمعیت شیعبا دومین کشور  عنوان  بهپاکستان 
اهـل سـنت ایـران پیـدا کننـد     به   تنسبهمراه با آن کشورهاي عربی، همین نگاه را 

گرایی در روابط ایـران و پاکسـتان بعـد از انقـالب اسـالمی و همـراه بـا نگـا         فرقه
قبل از انقالب اسالمی فرقه. دئولوژیک ایران به مذهب شروع به رشد کردای 

مسئلۀ شیعه و سنی در روابط دو طرف به هیچ عنوان نقش تعیـین 
گرایی و نگاه جمهـوري اسـالمی بـه تشـیع، نیروهـاي       فرقهمسئلۀ  .)1387 شفیعی،(

کشورهاي عربـی و پاکسـتان    ،در پی این مسئله. گرا را در پاکستان تقویت کرد افراط
نیز به تحریک اقلیت سنی ایران در مرزهاي شرقی و غربی پرداختند

مسائل فرقهبه   بتنسچند سال اخیر باعث شده است که تهران 
ي مختلف مرزي ایران جمعیت ها انازآنجاکه در است. شود

ران را تشکیلۀ ایجامع درصد 10کنند و حدود  می سنت زندگی
حساسیت ایران ب ،قومی و فرهنگی نیز تاحدودي متفاوت هستند

بر اهل سنت ایران توسط عربستان و پاکستان در سالنفوذ . شد
مـذهبی عربسـتان سـاالنه، تعـداد      غیـر  هاي مذهبی و که دانشگاه يطور به. یافته است

توجهی بورسیه در اختیار دانشجویان اهل سـنت ایـران  درخور 
دلیـل    بـه پاکستان نیز . کند می پاکستان نیز صدقبارة قضیه در
هاي  وبلوچستان ایران و پیوندهاي فرهنگی و ریشه سیستان
هـا  گروهرشد  ي مذهبی اهل سنت ایران بهها گروهتقویت 

در خـاك خـود باعـث شـده اسـت تـا ایـن        آنها  ایران و آموزش مذهبی و عملیاتی
تبدیل شود به چالشی امنیتی در روابط دو کشور ،موضوع

خاوري کشور و جنوب استان خراسان اهل سنت هستند
مکی این شهر نزد اهل سنت کشور از اعتبـار   ۀعلمی ةدر ایران، زاهدان است که حوز

هـاي   هبـر طلبـ    افـزون  ،در این مرکز. برخوردار است اي هویژ
مهاجر نیـز مشـغول فراگیـري علـوم مـذهبی      هاي  و پاکستانی ها انترکمن ایرانی، افغ

بعـد از انقـالب در مسـائل سیاسـی و فرهنگـی و اجتمـاعی       ها  نقش مولوي. هستند

تحلیل 
ژئواستراتژیکی 
روابط ایران و 
پاکستان با 
تأکید بر عامل 
امنیتی
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در پاکسـتان  هـا   ایـن مولـوي  
  بـه آنها  .)1389 :201 کاویانی،

پاکستان و مردم آن کشور نگاهی هویتی دارنـد و از دیـدي   
پـذیري ایرانیـان   تأثیراین ) فارس زبان
یی در ایران شـده اسـت   گرا افراط

) ي شرق ایـران گرا افراطگروه 
 ازجملـه از مدارس مذهبی پاکستان و ازآنجاکه براي مدتی افـراد ایـن گـروه    

در خاك ایران دست به  ،عبدالمالک ریگی در کراچی درس خوانده بود
اعضاي ایـن گـروه بـا ورود بـه خـاك ایـران عملیـات        
دهند و پس از قتل و جنایت در داخل ایران بـه خـاك پاکسـتان    
اگرچه مقامات پاکستان همواره از 

در پشـت   درواقـع اما  ؛کردند
خـط   ازجملـه  اي هبا ایران بر سر منافع منطقـ 

جمهوري اسالمی ایران همچنان نگران احتمـال گسـترش خشـونتی اسـت کـه      
. جـو کنـد  و طلبـان بلـوچ جسـت   

ترین منـاطق هـر    نیافته و محروم
با گسترش منازعات در دو سوي مـرز و  

اسـتان  . شـود  تـر مـی   نیز جریان غیرقانونی مـواد مخـدر، اسـلحه و مهـاجران بغـرنج     
هاي فزاینده گـروه تروریسـتی   

اي تحـت   به جنداهللا بوده که اعتقاد بر این اسـت تـا انـدازه   
کنند و مسئولیت برخـی حمـالت سـنگین بـه اهـداف      

برخـی مقامـت   «علنـاً   نـژاد  جمهور احمدي
را به دخالت در حمالت تروریستی متهم کرد و خواسـتار اسـترداد فـوري    

دخالـت در   هـر گونـه  مقامـات پاکسـتانی نیـز    
ایران نیز در مقابل براي مدت کوتـاهی  

بـا تعهـد    ،2010امـا در مـارس   

ایـن مولـوي  بیشتر . اهمیتی ویژه یافت ،نشین مانند تشیع مناطق سنی
کاویانی،( مکتب دیوبندي هستند تأثیر تحت اند و درس خوانده

پاکستان و مردم آن کشور نگاهی هویتی دارنـد و از دیـدي   به   نسبتناخودآگاه طور 
فارس زبانهاي  حتی مولوي( کنند می نگاهآنها  برادرانه به

افراطرشد باعث  ،در چند سال اخیرها  سنی از پاکستانی
گروه  ترین مهم(هاي اخیر گروه جنداهللا  تا جایی که در سال

از مدارس مذهبی پاکستان و ازآنجاکه براي مدتی افـراد ایـن گـروه     تأثیربا 
عبدالمالک ریگی در کراچی درس خوانده بودآنها  ۀسردست

اعضاي ایـن گـروه بـا ورود بـه خـاك ایـران عملیـات        . زدند می عملیات تروریستی
دهند و پس از قتل و جنایت در داخل ایران بـه خـاك پاکسـتان     می تروریستی انجام
اگرچه مقامات پاکستان همواره از  .)305: 1388 ترحمی،(شدند  می متواري و مخفی

کردند می اطالعی پاکستان اظهار بی فعالیت این گروه در خاك
با ایران بر سر منافع منطقـ  ها گروهبازي این  پاکستان با کارت ةپرد
  . کرد می گاز بازي ۀلول

جمهوري اسالمی ایران همچنان نگران احتمـال گسـترش خشـونتی اسـت کـه      
طلبـان بلـوچ جسـت    جداییآن را باید در میان بنیادگرایان سنی و  ۀریش

نیافته و محروم توسعه ازجملهنشین در ایران و پاکستان  مناطق بلوچ
با گسترش منازعات در دو سوي مـرز و   ،دو کشور هستند و خشونت در این مناطق

نیز جریان غیرقانونی مـواد مخـدر، اسـلحه و مهـاجران بغـرنج     
هاي فزاینده گـروه تروریسـتی    اخص شاهد ناآرامیطور   بهوچستان ایران وبل سیستان

به جنداهللا بوده که اعتقاد بر این اسـت تـا انـدازه    متعصب ضدشیعه موسوم
کنند و مسئولیت برخـی حمـالت سـنگین بـه اهـداف       حمایت پاکستان عملیات می

جمهور احمدي رئیس .ستها آننظامی ایران نیز بر عهده 
را به دخالت در حمالت تروریستی متهم کرد و خواسـتار اسـترداد فـوري     »پاکستان

مقامـات پاکسـتانی نیـز     .رهبران اصلی گروهک جنـداهللا شـد  
ایران نیز در مقابل براي مدت کوتـاهی   ).48: 2009پنت، ( حمالت را تکذیب کردند

امـا در مـارس    ؛بسـت  ،2009مرز خود بـا پاکسـتان را در دسـامبر    



دوبـاره آن را   ،بهبود امنیت در این منطقه
متفاوتی درقبال اند که دیدگاه 

تهران که هنوز از رشد بنیـادگرایی سـنی در اطـراف مرزهـاي     
و  احیاي محور حمایت ایـران 

ازبک در افغانسـتان و در راسـتاي   
اخـص بـا   طور   بهایران . کار بسته است

آباد است بـراي احـداث مسـیرهاي تجـاري و ترانزیتـی      
ترتیـب وابسـتگی افغانسـتان را بـه پاکسـتان      

 ان بوده اسـت پاکست عوامل محرك در روابط ایران و

ــ ــاآرامی سیاســی در منطق  ۀو ن
پاکسـتان  . اسـت  یافتـه بحرین افزایش 

نیروي نظـامی بـه    40000حدود 
آباد و تهران را  تنش بین اسالم

تهـران  . استکرده بستگی خود را با معترضان شیعه بحرین اعالم 
ظاهراً از این مسئله ابراز نگرانی کرده که پاکستان روند جذب بـیش از هـزار سـرباز    

 ,Mashal( اسـت کـرده  به بحرین آغاز 

سنی، مسئلۀ قومیت و بلوچستان بین 
نشـین دو   نـواحی بلـوچ  . باقی مانده اسـت 

. زایی و ناامنی زیـادي دارنـد  
مناسبات فضایی و امنیت محور ایـران و پاکسـتان   
رویکـرد تحلیلـی مـدیریت هـر دو کشـور بـه       

اقداماتی . نظامی داشته است نشین دو کشور ماهیتی امنیتی
افـزایش نیروهـاي    ،هـاي متعـدد بازرسـی، سـاخت موانـع     

دو طـرف  اقدامات  غیره، ازجمله
براي حل مسئلۀ بلوچستان  .)

بهبود امنیت در این منطقهبراي مقتضی  اتخاذ تدابیربر   مبنیآباد  اسالم
اند که دیدگاه  ن نتیجه رسیدهای هدولتمردان پاکستان و ایران ب. باز کرد

تهران که هنوز از رشد بنیـادگرایی سـنی در اطـراف مرزهـاي     . افغانستان دارند ةآیند
احیاي محور حمایت ایـران  در جهتهاي بسیاري را  خود در هراس است، تالش

ازبک در افغانسـتان و در راسـتاي   و  روسیه از نیروهاي ائتالف شمال تاجیک و هند
کار بسته است  ههاي سنی ب پشتون مقابله با نفوذ پاکستان بر

آباد است بـراي احـداث مسـیرهاي تجـاري و ترانزیتـی       اسالم ۀهند که دشمن دیرین
ترتیـب وابسـتگی افغانسـتان را بـه پاکسـتان       جایگزین همکاري نموده است تا بدین

عوامل محرك در روابط ایران و ازجمله ،این مسئله. کاهش دهد
)www.asnoor.ir ،1390مهر(.  

ــین ــا شــروع ،همچن ــاي عــرب  ب ــتحــوالت دنی ــاآرامی سیاســی در منطق و ن
بحرین افزایش  بارةدر ویژه بهتنش بین دو کشور  ،فارس خلیج

حدود  ،کند مینقش کلیدي در نهادهاي امنیتی بحرین ایفا 
تنش بین اسالم ،این مسئله. اند کرده هاي امنیتی بحرین کمک سرویس

بستگی خود را با معترضان شیعه بحرین اعالم  افزایش داده که هم
ظاهراً از این مسئله ابراز نگرانی کرده که پاکستان روند جذب بـیش از هـزار سـرباز    

به بحرین آغاز  اعزامافسران بازنشسته ارتش را براي  ازجمله
aljazeera.com,30 jul 2011.(  

سنی، مسئلۀ قومیت و بلوچستان بین  گرایی و مسئلۀ شیعه و متغیر فرقهبا وجود 
باقی مانده اسـت  ژئواستراتژیک يمتغیر عنوان  بهدو کشور 

زایی و ناامنی زیـادي دارنـد   بحرانهاي  هاي ژئوپلیتیکی، زمینه علت ویژگی کشور به
مناسبات فضایی و امنیت محور ایـران و پاکسـتان    گیري شکلهایی در  چنین شاخصه

رویکـرد تحلیلـی مـدیریت هـر دو کشـور بـه       . داشـته اسـت   اي هکننـد  نقش تعیـین 
نشین دو کشور ماهیتی امنیتی ي بلوچها انرخدادهاي است

هـاي متعـدد بازرسـی، سـاخت موانـع      همچون ساخت پاسـگاه 
غیره، ازجملههاي نظامی و مرزبانی، تجهیز خودروها، ایجاد پایگاه

)1390 :204 کاویانی،( بلوچستان بوده است ۀبراي مسئل
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رسـد   مـی نظـر    بـه بدون شک همکاري ایران و پاکسـتان، راهگشـاتر خواهـد بـود،     
فرهنگی داشته باشد، بنیـان اقتصـادي و   
م مطلـق آن چنـدان مشـکل نیسـت، بلکـه      

ي دیگـري کـه   هـا  گـروه ها با رفاه 
ها نیز از این تبعیض آشـکارا  

نیازهـا و جلـب    تـأمین  در جهت
 رسد جلب مشارکت و همکـاري 

براي پیشبرد طرح خط لوله که قرار است از بلوچستان ایران و پاکسـتان بگـذرد   
کارکرد ژئوپلیتیک بلوچستان نیز تـا  

بـه  . شرقی ارتبـاط دارد  ۀدر دو کشور همسای
ي هـا  گـروه دو کشور با تغییر نگرش امنیتی و نظامی خود در برخورد با 

هـا در امـور مختلـف در دو کشـور و تبیـین منـافع       
و  امریکـا نشـین، کـاهش تـنش میـان     

 ژئواسـتراتژیک ایران و همکاري مرزي بیشتر با پاکستان باعث افزایش ضریب امنیت 

 1990هایی که در روابط ایران و پاکسـتان وجـود دارد، از دهـۀ    
. ایران اسـت  اي ههست ةستان از کشورهاي مهم در پروژ

شـدن پاکسـتان در مقابـل هنـد     
ــه ،1990 ــژه ب هــاي  ســال وی

ـ  ه پاکستان ب سـفر کـرد،   ران ای
بـه مـوازات سـفر    . خود گرفـت 

ـ  ،1990بیگ رئیس وقت ارتش پاکستان در سال  ـ  ه ب ران ای
 بین ایران و پاکستان را بنا نهـاد 

ایران از رقابت دیرین نخبگـان داخلـی در   
  هو غـرب تمـایلی ندارنـد کـ    

بدون شک همکاري ایران و پاکسـتان، راهگشـاتر خواهـد بـود،     
فرهنگی داشته باشد، بنیـان اقتصـادي و    اجتماعی أرادیکالیسم بلوچ بیش از آنکه منش

م مطلـق آن چنـدان مشـکل نیسـت، بلکـه      صرف محرومیت به مفهـو . معیشتی دارد
ها با رفاه  گیرد که محرومیت بلوچ می تئمشکل از آنجا نش

ها نیز از این تبعیض آشـکارا   ارتباط نزدیکی با دولت دارند همراه است و خود بلوچ
در جهتالزم است دو دولت ایران و پاکستان . آگاهی دارند

رسد جلب مشارکت و همکـاري  مینظر   به. هاي اساسی بردارند گامها  بلوچ رضایت
براي پیشبرد طرح خط لوله که قرار است از بلوچستان ایران و پاکسـتان بگـذرد   آنها 

کارکرد ژئوپلیتیک بلوچستان نیز تـا   .)1390 :247 قنبرلو،( بسیار کارگشا خواهد بود
در دو کشور همسایزیادي با برقراري امنیت و ثبات  ةانداز

دو کشور با تغییر نگرش امنیتی و نظامی خود در برخورد با  ،همین دلیل
هـا در امـور مختلـف در دو کشـور و تبیـین منـافع        واگرا، مشـارکت فزاینـده بلـوچ   

نشـین، کـاهش تـنش میـان      ي بلوچها انپاکستان در است استراتژیک ایران و
ایران و همکاري مرزي بیشتر با پاکستان باعث افزایش ضریب امنیت 

  .شین دو طرف خواهد شدن در مرزهاي بلوچ

  در روابط ایران و پاکستان اي همسئلۀ هست .3-3- 3
هایی که در روابط ایران و پاکسـتان وجـود دارد، از دهـۀ     فرازونشیببا وجود 

ستان از کشورهاي مهم در پروژاین بحث شکل گرفت که پاک
شـدن پاکسـتان در مقابـل هنـد      اي هران سعی کرد به هستای  هدورة قبل از انقالب، شا

ــد  ــک کن ــۀ ادر او .)www.kahopakistan.com(کم ــل ده 1990ی
پاکستان ب اي ههست خان پدر بمب که دکتر عبدالقدیر 1992و1991

خود گرفـت  ایران و پاکستان جلوه بارزتري به اي ههمکاري هست
بیگ رئیس وقت ارتش پاکستان در سال  عبدالقدیرخان، ژنرال اسلم

بین ایران و پاکستان را بنا نهـاد  اي هاز همکاري هست راهکارهاي جدیديسفر کرد و 
ایران از رقابت دیرین نخبگـان داخلـی در    اي هسئلۀ هستم ).2004منتظران و ممتاز، (

و غـرب تمـایلی ندارنـد کـ     امریکـا نخبگان متمایل به . پاکستان بر کنار نبوده است



رقابت میان شیعیان  ۀرا از زاوی
 ۀشـدت از برنامـ   مقابل نخبگانی وجود دارند که به

پاکسـتان   ۀمعاون وزیر خارجـ 
تـایمز ضـمن رد همکـاري پاکسـتان در انتقـال      

 اي ههسـت  آباد از اینکه تهـران بـه تـوان انـرژي    
NPT (   را امضا کـرده و پاکسـتان

 ۀدر جلسـ  ).117-116: 1390
رئیس مجلس نمایندگان پاکستان گفـت  
ران مخالف بوده و بر این بـاور اسـت   

مـذاکره  از طریـق  آمیـز و   مسـالمت 

پاکستان نیز پس از رفع حبس خانگی با حکـم  
ایـران   اي ههسـت  ۀدادگاه عالی الهور در مصاحبه نادر تلویزیونی ضمن تقدیر از برنام

تـوانیم در منطقـه بلـوك     مـی 
ان قـدرت  ایـر  اي هتوان هسـت 

گـردد   مـی ن تفکر برای هران بای
که پاکستان براي ایجاد موازنـه بـا هنـد بایـد جبهـه یـا بلـوك اسـالمی متشـکل از          

دیـدگاهی کـه البتـه در    . ران و عربستان را تشکیل دهد
بـا پـذیرش اینکـه    . شود می 

در مسائل مرتبط با امنیت ملی 
ایـران را هـم    اي ههسـت  ۀثر از نوع رابطـه بـا هنـد اسـت، برنامـ     
قبل از انقالب و چه بعـد  ایران نیز متقابالً چه 

 :118 پـور،  قهرمـان ( پاکسـتان دفـاع کـرده اسـت    
محمـد خـاتمی در زمـان ریاسـت     

هند اشـاره   اي هآزمایش هست
 اي هآزمـایش هسـت  بـارة  ما در

کشـور   عنـوان   بهد که امنیت پاکستان 

را از زاوی پیشرفته دست یابد و گاه آن اي هران به توانایی هستای
مقابل نخبگانی وجود دارند که به ۀدر نقط. کنند می تحلیلها  و سنی

معاون وزیر خارجـ . کنند می آمیز جمهوري اسالمی حمایت صلح اي ههست
تـایمز ضـمن رد همکـاري پاکسـتان در انتقـال       ۀنامـ  گو با هفتهو احمدخان در گفت

آباد از اینکه تهـران بـه تـوان انـرژي     اسالم: گوید می ایران اي هفناوري هست
NPT(ایران پیمان منع اشاعه . حال است دست یابد خوش

1390 پـور،  قهرمـان ( ایـران نـدارد   اي همشکلی با برنامه هست
رئیس مجلس نمایندگان پاکستان گفـت   فهمیده میرزابا همتاي ایرانی،  ،2010فوریه 

ران مخالف بوده و بر این بـاور اسـت   ای  هعمال تحریم علیا هر گونهآباد با  اسالم« که
مسـالمت صـورت   بـه  اي ایـران بایـد    که مناقشـات هسـته  

  ).news.kodoom.com, 6 February2010( شود وفصل حل
پاکستان نیز پس از رفع حبس خانگی با حکـم   اي هعبدالقدیرخان دانشمند هست

دادگاه عالی الهور در مصاحبه نادر تلویزیونی ضمن تقدیر از برنام
مـی  دست یابـد،  اي هاگر ایران بتواند به فناوري هست: گفت

توان هسـت . ی تشکیل دهیمالملل بینقدرتمندي در مقابل فشارهاي 
ران بای  همندي این طیف ب عالقه. اسرائیل را خنثی خواهد کرد

که پاکستان براي ایجاد موازنـه بـا هنـد بایـد جبهـه یـا بلـوك اسـالمی متشـکل از          
ران و عربستان را تشکیل دهدای ه هاي اسالمی ازجمل دولت

 و آرمانی و گاه افراطی تعبیرایران حامیان چندانی ندارد 
در مسائل مرتبط با امنیت ملی  ویژه بهبسیاري از رفتارهاي سیاست خارجی پاکستان 

ثر از نوع رابطـه بـا هنـد اسـت، برنامـ     أو تمامیت ارضی مت
ایران نیز متقابالً چه . توان از این قاعده مستثنی دانست نمی

پاکسـتان دفـاع کـرده اسـت     اي هنوعی از سیاست هست به ،از آن
محمـد خـاتمی در زمـان ریاسـت      تـوان بـه همراهـی سـید     ، مـی باره دراین ).1390

آزمایش هستبارة وزیر پاکستان در اش با نوازشریف نخست جمهوري
ما در: هند گفته بود که اي هآزمایش هستبارة خاتمی در. کرد

د که امنیت پاکستان وي اشاره کرده بو ،همچنین. هند نگران هستیم
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رقابـت اسـتراتژیک و   بـا وجـود   
اسـتراتژیک   تحلیل محـیط  چهارچوب

ـ   ههند کـ  اي  آن بـارة ران درای
مـورد   ،1998 مـی 30تـا 28پاکسـتان در  

کمال خـرازي وزیـر امورخارجـه وقـت دولـت      
باد سفر آ صیت سیاسی و مقام مهمی بود که به اسالم

 پاکستان را به مردم آن کشور و مسئوالن تبریـک گفـت  
و  امریکـا ایران از مـوارد اخـتالف بـین    

ـ  اي هسـت پاکستان را به انتقال فناوري ه ـ  ه ب ران ای
کـردن و مقابلـه بـا همکـاري برخـی مقامـات نظـامی        

 ادعـا  1در پاکسـتان، رابـرت اوکلـی   
بیگ، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با برخـی مقامـات ایـران    

 :Ibid( گو کرده اسـت و مالقات و گفت

کـردن پاکسـتان بـا     بـراي همـراه  
هـایی از   د اسـت حمایـت الیـه   

ـ  ه سیاسی پاکستان را براي طرح اتهامـاتی علیـ   ور اثبـات  منظـ  ران بـه ای
توانـد بـه    مـی  امري که. جلب کند
ی المللـ  بـین که آژانـس   2005

آمیز ایران بود، اسـم   صلح اي
 ؛شـد  گفته مـی  ایران ذکر اي ه

فنـاوري   ةبودن بخش عمد بر بومی
اکنون معلوم شده بود دانشمندان ایرانـی  

درنتیجه از شـدت  . اند در دستیابی به فناوري چرخۀ سوخت نقش اصلی را ایفا کرده
 بـه  بـا توجـه   . دربارة همکاري پاکستان با ایران کاسـته شـد  

امنیتی و سیاسی پاکستان و ایران، هم هنـد و هـم   
ایـران را چنـدان مفیـد     اي ههست

                                                                
1. Rabert Oakley 

بـا وجـود   . دوست و برادر بـراي امنیـت ایـران اهمیـت دارد    
چهارچوبکه در فضاي  ژئواستراتژیکیوضعیت تعادلی 

اي هبین ایران و پاکستان وجود دارد، متعاقب آزمایش هست
پاکسـتان در   اي ههسـت هاي     ابراز نگرانی کرده بود، آزمایش

کمال خـرازي وزیـر امورخارجـه وقـت دولـت      . ستایش و تشویق ایران قرار گرفت
صیت سیاسی و مقام مهمی بود که به اسالمسیدمحمد خاتمی نیز اولین شخ

پاکستان را به مردم آن کشور و مسئوالن تبریـک گفـت   اي هکرد و دستاوردهاي هست
ایران از مـوارد اخـتالف بـین     اي ههستمسئلۀ همچنین  ).534: 2004آالم، (

پاکستان را به انتقال فناوري ه امریکا ،2003از سال . است پاکستان
کـردن و مقابلـه بـا همکـاري برخـی مقامـات نظـامی         متهم کرده و خواستار محدود

در پاکسـتان، رابـرت اوکلـی    امریکـا سفر سـابق  . پاکستانی با ایران شده است
بیگ، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با برخـی مقامـات ایـران     که ژنرال اسلیم کند می

مالقات و گفت ،1990در دهۀ  اي هانتقال فناوري هست ةدربار
بـراي همـراه   امریکـا دهـد   مـی  مجموع ایـن مـوارد نشـان    .)541

د اسـت حمایـت الیـه   درصد ایران اي ههست ۀهاي خود درقبال برنام سیاست
سیاسی پاکستان را براي طرح اتهامـاتی علیـ   نخبگان نظامی

جلب کند) NPT( چهارچوبتخطی آن از تعهدات خود در 
2005تا سال . کمک کند امریکا اي ههاي هست پیشبرد سیاست

اي ههست ۀابعاد برنام انرژي اتمی در حال بازسازي سابقه و
هفناوري هست تأمینبع اصلی من عنوان  بهپاکستان پیوسته 
بر بومیآنها  تأکیدهاي پادمانی آژانس و  اما درپی گزارش

اکنون معلوم شده بود دانشمندان ایرانـی  . سازي ایران، این فضا اندکی تعدیل شد غنی
در دستیابی به فناوري چرخۀ سوخت نقش اصلی را ایفا کرده

دربارة همکاري پاکستان با ایران کاسـته شـد  ها  تبلیغات گذشته غربی
امنیتی و سیاسی پاکستان و ایران، هم هنـد و هـم    ژئواستراتژیکروابط استراتژیک و 

هست ةابعاد مختلف پروند ةشدن بحث دربار پاکستان تمام
                         



از سـوي  ایـران   اي ههسـت  ةتلویحـاً خواسـتار تـداوم تمرکـز بـر پرونـد      
ضـمن اینکـه خـود نیـز از درگیرشـدن مسـتقیم در آن       

هـاي   تـاکنون و بازتـاب   2003
ـ  هعی کـ مستقیمی براي پاکستان داشـته اسـت، منـاف    ن کشـور  ای

آمیـز   صـلح  اي ههسـت هاي  حمایت پاکستان از برنامه
زیرا درصورت حـل   ؛توان از این زوایه تحلیل کرد

ي هـا  انایـران، موضـوع یـا دسـتور کـار بعـدي سـازم       
ـ    . وده و خلع سالح، پاکستان، هند و اسـرائیل خواهـد ب

در  ،به همین دلیل). 132:1390-128
  بـه ایـران یـا    اي هو براي حفظ امنیت خویش، از برنامه هست

  )ژئواکونومیک
روابـط اقتصـادي دو طـرف    میزان کم 

میلیـون   394طـرف از   حجم مبادالت اقتصادي دو
 ،2005تجـارت بـین دو کشـور تـا سـال      

کمیسـیون مشـترك    ةشـد  گزارش منتشـر 
ضـروري در   غیـر  ن اسـت کـه موانـع   

واردات  ،2002ایران در سـال 
ات پاکستان از ایـران در  وارد

 وبلوچستان وارد پاکستان برق ایران را از استان سیستان
کمیسـیون  از طریق روابط اقتصادي میان ایران و پاکستان 

سـیس  أت 1986شود کـه در سـال   
نهادي مفید را در شناساي مناطق اقتصـادي دو طـرف و   

 ).2009بـوي،   اي( گرفتـه اسـت  
انـرژي   ةدر حـوز  ویـژه  به ،به رشدي

                                                                
1. Joint Economic Commission 

تلویحـاً خواسـتار تـداوم تمرکـز بـر پرونـد       داننـد و  نمی
ضـمن اینکـه خـود نیـز از درگیرشـدن مسـتقیم در آن       . بـزرگ هسـتند   هـاي  قدرت

2003ایران از سال  اي ههست ةطرح پروند. کنند می خودداري
مستقیمی براي پاکستان داشـته اسـت، منـاف    غیر آن منافع اي هرسان
حمایت پاکستان از برنامه. خواهد آن را ازدست بدهد نمی

توان از این زوایه تحلیل کرد می جمهوري اسالمی ایران را نیز
ایـران، موضـوع یـا دسـتور کـار بعـدي سـازم        اي ههسـت  ۀشدن مسئل و فصل

ـ   ی مرتبط با منع اشاعالملل بین ه و خلع سالح، پاکستان، هند و اسـرائیل خواهـد ب
132:1390پور، قهرمان(چیزي که خوشایند پاکستان نیست 

و براي حفظ امنیت خویش، از برنامه هست اي همنطق ژئواستراتژیک
  .کند می آشکار و یا ضمنی حمایتطور 

ژئواکونومیک(اقتصادي  ژئواستراتژیک: ایران و پاکستان. 4
میزان کم اقتصادي بین ایران و پاکستان  ۀترین مسئل مهم

حجم مبادالت اقتصادي دو 2002تا2001هاي  بین سال. است
تجـارت بـین دو کشـور تـا سـال      . ملیون دالر کاهش یافته است 166دالر به 

گزارش منتشـر  .رسید می ملیارد دالر ه بیش از نیمندرت ب به
ـ دهنـد  اقتصادي بین ایران و پاکستان نشـان  ن اسـت کـه موانـع   ة ای

ایران در سـال . حجم مبادالت دو طرف را کاهش داده است ،تجارت
وارد ةعمد. متوقف کرد کم کیفیتدلیل   بهگندم پاکستان را 

پاکستان برق ایران را از استان سیستان ،همچنین. است بخش انرژي
روابط اقتصادي میان ایران و پاکستان  ).2006افراسیابی، (کند  می

شود کـه در سـال    می اداره JEC(1(مشترك اقتصادي ایران و پاکستان 
نهادي مفید را در شناساي مناطق اقتصـادي دو طـرف و    یچهارچوب ،برنامهاین . شد

گرفتـه اسـت  در نظـر  هـاي اقتصـادي و تجـاري     ایجاد همکـاري 
به رشدي روابط تجاري رو 2004از سال پاکستان و ایران
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افـزایش یافتـه و    ،دبـه بعـ   1990
پاکستان . تجاري دوجانبه بین ایران و پاکستان شکل بگیرد

 545افزایش داد و بـه   درصد
افزایش یافت و  درصد 11نفتی ایران به پاکستان نیز 
 صـنایع اقتصـادي تهـران،    اتاق بازرگانی و

خریدي را منعقد ساختند کـه برمبنـاي آن   
میلیون مترمکعـب گـاز بـه     30

میلیـون مترمکعـب در   60بایـد بـه   
در امـور   امریکـا  ةویـژ  ةنمایند

دانـد پاکسـتان بـا     مـی  امریکا
ـ   هدیـد علیـ  هـاي ج  امـا تحـریم   ران ای

همچنین پیشـنهاد فـروش    ،2011
 1000مگاواتی به پاکستان را مطرح کرده است و گزارش داد که 

تا به امروز  ،هند در خاك ایران
سـیس آن از  أهمچنین عضویت در سازمان اکـو و همکـاري در ت  

آهـن پاکسـتان، ایـران، ترکیـه از     
اقتصادي بین دو طرف را بهبـود  

 نبوددلیل   بهبا تمام این اوصاف هنوز سطح روابط اقتصادي ایران و پاکستان 
درك صـحیح از   نبـود . هـا و منـابع دو طـرف هنـوز انـدك اسـت      

بـه یکـدیگر از   آنهـا   ها بین تجار ایرانی و پاکستانی و نگاه منفی
هـاي پاکسـتانی    هـایی کـه بانـک   

اند، نیز از دیگر موانعی است که امکان 
نـاامنی مـرزي نیـز از دالیلـی     

منتظران و ممتاز، (کند  می ره ه
ـ    صـلح اسـت کـه     ۀمحور اقتصادي بین ایران و پاکسـتان خـط لول

                                                                
1. Richard Holbrooke 

1990 ۀانرژي از دهـ  ةهمکاري دو کشور در حوز .دارند
تجاري دوجانبه بین ایران و پاکستان شکل بگیرد ۀتا بنیان شبککرده کمک 

درصد 80ران تا ای  هنفتی خود را ب غیر صادرات ،2010در سال
نفتی ایران به پاکستان نیز  غیر صادرات. میلیون دالر رساند

اتاق بازرگانی و( میلیون دالر در سال رسید 381به  اًجمع
(www.tccim.ir  

خریدي را منعقد ساختند کـه برمبنـاي آن    ،قرارداد 2009 ایران و پاکستان در مه
30روزانه  ،تا در آغازشد جمهوري اسالمی ایران متعهد 
بایـد بـه    ،ین انتقال درنهایتپاکستان انتقال دهد که حجم ا

نمایند 1»ریچارد هالبروك«این معامله با اعتراض . روز برسد
امریکا«که هشدار داد اگرچه شد رو  هپاکستان و افغانستان روب

امـا تحـریم   ؛ي عظیم انرژي دست به گریبان استها نابحر
2011ایران در سال  .»گذارد تأثیرتواند بر پاکستان نیز  می

مگاواتی به پاکستان را مطرح کرده است و گزارش داد که  1100ي ا نهابرق یار
هند در خاك ایرانو  پاکستانبه  رانای هکیلومتر خط لول 1100کیلومتر از 

همچنین عضویت در سازمان اکـو و همکـاري در ت  . ده استتکمیل ش
آهـن پاکسـتان، ایـران، ترکیـه از      سـیس راه أت. اقدامات مشترك ایران و پاکستان است

اقتصادي بین دو طرف را بهبـود  هاي  تواند همکاري می که است اقدامات مهم در اکو
با تمام این اوصاف هنوز سطح روابط اقتصادي ایران و پاکستان . ببخشد

هـا و منـابع دو طـرف هنـوز انـدك اسـت       شناخت ظرفیـت 
ها بین تجار ایرانی و پاکستانی و نگاه منفی ها و فعالیت ظرفیت

هـایی کـه بانـک    محدودیت. د در بخش خصوصی استع موجونموا
اند، نیز از دیگر موانعی است که امکان  براي گشایش اعتبار تاجران ایرانی ایجاد کرده

نـاامنی مـرزي نیـز از دالیلـی      ،همچنـین . برد می ل روابط تجاري را از بینئارشد اید
هاست که روابط اقتصادي بین دو طرف را با مشکل روب

ـ    ترین مهم ).2004 محور اقتصادي بین ایران و پاکسـتان خـط لول
                         



فـراوان ادامـه   هـاي   با فرازونشیب
. کـردن آن هسـتند   جـدي درپـی نهـایی   

ـ  ة کنند اخـتالف   ن قـرارداد و ای
گـذاري کشـورهاي   تأثیر ،تـر 

شـدن   گیري دو کشور هند و پاکستان باعث شده اسـت عملـی  
انصـراف   خبـر کنارکشـیدن و  

مقامـات هنـدي    ،که بعد از مدتی
گیري و انصراف هند از  رسد کناره

پاکسـتان،   نظرهاي موجـود میـان هنـد و   
هرسـازي  ایـن باشـد کـه بـا ایـن ظا     

صلح وجود دارد  ۀخط لول ةسیاسی بر سر راه پروژ
پاکستان و نگرانی پاکسـتان از  
و پاکستان و ترس از اینکه پاکستان از 

در اجـراي   امریکـا هاي  ها و کارشکنی
مهـار   در جهـت  امریکـا هاي 

مدت آثار اقتصادي و منافع زیادي براي هـر  
ایران از درآمد حاصل از فروش گاز برخوردار خواهد شد و پاکستان 
نیازهاي ابزاري، به درآمد زیادي بابـت انتقـال گـاز بـه هنـد دسـت       

در بخـش گـاز    ویـژه  بـه نرژي آن 
IPI (دیگـري  هاي  به جایگزین
نظـر  ) QOPI(بـه  آیـد و   می شمار

 رسـد  مـی نظـر    بـه . شـود  مـی 
ي اخیـر در  هـا  انبحـر . باشد) 

                                                                
1. Iran- Pakistan- India 
2. Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan

با فرازونشیب ها پیش آغاز شده و هاي مقدماتی آن از سال بحث
جـدي درپـی نهـایی   طـور    بـه  دو طـرف یافته است و اکنون نیـز  

کنند و سیاسی بین کشورهاي امضافنی  ،مشکالت حقوقی
تـر  از همـه مهـم  ... مسائلی چـون حـق ترانزیـت و    ةدربار

گیري دو کشور هند و پاکستان باعث شده اسـت عملـی   بر تصمیم اي هفرامنطق
خبـر کنارکشـیدن و  ) 400:1387نیا، فرزین( این طرح تاکنون به تعویق افتد

که بعد از مدتیشد صلح در حالی انجام  ۀهند از مذاکرات خط لول
رسد کناره مینظر   به. خبر کنارکشیدن خود را تکذیب کردند

نظرهاي موجـود میـان هنـد و    مذاکرات به بهانۀ حل و فصل اختالف ۀادام
ایـن باشـد کـه بـا ایـن ظا      ممکن است یلیکی از دال. دالیل مختلفی دارد

  .کنند می شتري را از ایران طلبها امتیازات بی هندي
سیاسی بر سر راه پروژ ةکلی سه مشکل عمدطور به

پاکستان و نگرانی پاکسـتان از  و سیاسی در بلوچستان هاي  ثباتی بی. 1 :از عبارتندکه 
و پاکستان و ترس از اینکه پاکستان از  منازعات هند. 2؛ منطقهعبور خط لوله از این 

ها و کارشکنی مخالفت. 3؛ ابزاري بکند ةاین خط لوله استفاد
هاي  تهدیدي علیه تالش IPI(1( ۀخط لول درواقع. این پروژه

  .)246:1390قنبرلو،( آید ر میشما ایران نیز به
مدت آثار اقتصادي و منافع زیادي براي هـر   این خط لوله در بلند ،ترتیب به هر

ایران از درآمد حاصل از فروش گاز برخوردار خواهد شد و پاکستان . دو کشور دارد
نیازهاي ابزاري، به درآمد زیادي بابـت انتقـال گـاز بـه هنـد دسـت        تأمینافزون بر 

نرژي آن پاکستان کشوري است که نیازهاي ا. خواهد یافت
IPI(خط لوله  ةپروژافزون بر آباد  اسالم. رشد زیادي دارد

شمار گاز به تأمینکه در آن ترکمنستان منبع  (Tapi)2شامل
مـی  گاز استفاده تأمینمنبع اصلی  عنوان  بهدارد که از قطر 

) IPI( ةهمان پروژ ،پذیرترین گزینه ترین و امکان صرفه به
                         

Pakistan-India 
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الدن نیز باعـث شـده اسـت تـا پاکسـتان      
ضمن اینکه مقامات پاکسـتانی  

طـور    بـه  ،الدن شدن بن پی کشته
توانـد بـر روابـط هنـد و      درواقع می

 بـارة با مالحظات بیشتري در
مسـئلۀ   در خصـوص روابـط پاکسـتان و ایـران را    

در عرصۀ افغانسـتان   اي هدو کشور رقباي منطق
بلوچستان  ةحوز سنی را در 

2007:2(.  
 ژئواسـتراتژیک کلی احداث این خط لوله، متغیـر اقتصـادي را در روابـط    

تر خواهد کرد و موجب خواهد شد که دو کشور نیز بـه  
 هم نزدیک شوند، ضمن اینکه احـداث ایـن خـط لولـه در کنـار مناسـبات تجـاري       

ایـران و پاکسـتان بـه عامـل     

و عوامـل اصـلی ایـن     ژئواسـتراتژیک 
فرهنگـی، سـرزمینی، سیاسـی،    
گونه که بیـان شـد، عامـل اصـلی روابـط دو      

 ساز همکاري بیشتر است که زمینه
توان گفت نیاز امنیتی دو کشور بـه  

با توجه تان پاکس. هم نزدیک کرده است
مستقیم  غیر کرده است در میان همسایگان مستقیم و

بتواننـد بـا   آنهـا   ران پیـدا کنـد تـا   
طورکـه اشـاره    همان. حمایت از پاکستان در مقابل هند توازن استراتژیک برقرار کنند

آمیز ایران، قاچاق مواد مخـدر،  
 اًو پاکستان و روابط تجاري ایران با هنـد و اخیـر  

الدن نیز باعـث شـده اسـت تـا پاکسـتان       شدن بن طی کشته امریکا روابط پاکستان و
ضمن اینکه مقامات پاکسـتانی  . تر شود ران و چین نزدیکای ه، بامریکاضمن فاصله از 

پی کشته در امریکابحث خط لوله را بعد از سردي روابط با 
درواقع میاحداث این خط لوله  .اند تري مطرح کرده جدي

با مالحظات بیشتري درآنها  گذار باشد وتأثیرکشمیر  ۀپاکستان و خصوصاً مسئل
روابـط پاکسـتان و ایـران را     ،افزون بر ایـن . آن تصمیم بگیرند

دو کشور رقباي منطقزیرا  ؛هد می قرار تأثیر افغانستان تحت
 همچنین خط لوله تضادهاي شیعه و. شوند می محسوب

2007:2ملکی، (کند می نشین پاکستان تعدیل ایران و مناطق سنی
کلی احداث این خط لوله، متغیـر اقتصـادي را در روابـط    طور به

تر خواهد کرد و موجب خواهد شد که دو کشور نیز بـه   بین ایران و پاکستان پررنگ
هم نزدیک شوند، ضمن اینکه احـداث ایـن خـط لولـه در کنـار مناسـبات تجـاري       

ایـران و پاکسـتان بـه عامـل      روابط ژئواستراتژیکحیط تواند عامل امنیت را در م می
  .اقتصادي تبدیل کند

  گیري نتیجه
ژئواسـتراتژیک گیري از ابزار مفهومی  حاضر ضمن بهره ۀمقال

فرهنگـی، سـرزمینی، سیاسـی،     ةحـوز  چهاردر را واژه روابط ایران و پاکستان  دانش
گونه که بیـان شـد، عامـل اصـلی روابـط دو       همان. کند می بررسی امنیتی و اقتصادي

است که زمینه ژئواستراتژیککشور ایران و پاکستان عامل امنیت 
توان گفت نیاز امنیتی دو کشور بـه   ، میدرواقع. یکدیگر است بهآنها  و نیاز دو طرف
هم نزدیک کرده است را بهآنها  امنیتیهاي  حاشیه عنوان  بهیکدیگر 

کرده است در میان همسایگان مستقیم وتالش تهدید استراتژیک هند،  به 
ران پیـدا کنـد تـا   ای  هازجمل شرکایی ،خود در خاورمیانه و در غرب

حمایت از پاکستان در مقابل هند توازن استراتژیک برقرار کنند
آمیز ایران، قاچاق مواد مخـدر،   صلح اي ههست ۀنظیر طالبان، برنام شد، مسائل مختلفی

و پاکستان و روابط تجاري ایران با هنـد و اخیـر   امریکاسنی، روابط  شیعه و ۀمناقش



شـده   خواهـان بحـرین، سـبب   
مواقـع  گرچـه در برخـی    آیـد کـه  

امنیـت جمهـوري اسـالمی     ،
شـود و متقـابالً پاکسـتان نیـز از     
این عوامل ناامنی باعث شده اسـت  
یکـدیگر برخـی مالحظـات امنیتـی در     

 ةمسـتقیم حـوز   غیـر طـور    بـه 
نزدیکی ایران به پاکستان و همراهی بـا ایـن کشـور،    

افع راهبـردي ایـران   و منها  دغدغه
در بخش شرقی بر برقراري الویت امنیـت و ثبـات و صـیانت از مرزهـا، رقابـت بـا       
همچون عربستان سعودي و نیز افزایش نفوذ در افغانسـتان پـس از   

دهـد   می عامل کلیدي که رقابت ایران و پاکستان را شکل
بـا  جمهـوري اسـالمی ایـران    

شـده در   هـاي تروریسـتی و حمایـت   
ي هـا  انخواهـد، بحـر   الویت امنیت، از کشورهایی است که نمی

  بهها  تمام این حوزهبا وجود 
بـا   آبـاد احتمـاالً   راهبردي بـین تهـران و اسـالم   

روابط نزدیک پاکستان با عربستان سـعودي و  
همچنـان روابـط تهـران و     ،دینی پاکسـتان 

 ،چه در گذشته و چـه در آینـده  
 یی ایجـاد امریکااحساسات ضد

هاي برخاسـته   وجود پتانسیل
 ،رهنگی و زبـانی بـین دو کشـور و همچنـین    

باعث شده است دو کشـور   
اولین کشـورهایی باشـند کـه یکـدیگر را بـه رسـمیت       

روابـط دو   ،هـا  این سـال  در طول
چنـدان    الگویی از همکاري و رقابت تداوم داشته و در مقـاطعی نـه  

خواهـان بحـرین، سـبب    اعزام نیـرو و مشـارکت پاکسـتان در سـرکوب آزادي    
آیـد کـه  به وجـود  تفاهم بین دو کشور نبود هایی از  زمینه

،پایداري برخی عوامل دیگردلیل   بهبرطرف شده است، 
شـود و متقـابالً پاکسـتان نیـز از      مـی  ایران از جانب کشور پاکستان به چالش کشیده

این عوامل ناامنی باعث شده اسـت  . کند می برخی ابعاد ازجانب ایران احساس ناامنی
یکـدیگر برخـی مالحظـات امنیتـی در     به   نسبتارجی خود دو کشور در سیاست خ

بـه پاکستان  ،همچنین. کنندبررسی  ژئواستراتژیک یمحیط
نزدیکی ایران به پاکستان و همراهی بـا ایـن کشـور،    . است نیز امریکارقابت ایران و 

دغدغه. را در انزواي ایران ناموفق نشان داده است امریکا
در بخش شرقی بر برقراري الویت امنیـت و ثبـات و صـیانت از مرزهـا، رقابـت بـا       

همچون عربستان سعودي و نیز افزایش نفوذ در افغانسـتان پـس از    ،هاي سنی قدرت
عامل کلیدي که رقابت ایران و پاکستان را شکل. تمرکز دارند امریکاخروج 

جمهـوري اسـالمی ایـران    . است و پاکستان امریکااحتماالً اختالفات فزاینده بین 
هـاي تروریسـتی و حمایـت    تهدیدات جاري ازطرف طالبان و گـروه وجود 

الویت امنیت، از کشورهایی است که نمیدلیل   بهشرق کشور، 
با وجود . ه شودمرزهاي شرقی کشور به داخل خاك ایران کشید

راهبردي بـین تهـران و اسـالم   هاي  ر آینده همکاريد ،رسد مینظر 
روابط نزدیک پاکستان با عربستان سـعودي و  . رو خواهد شد همشکالت فراوانی روب

دینی پاکسـتان  ةکالن ریاض در حوزهاي  گذاري سرمایه
چه در گذشته و چـه در آینـده   امریکاعامل  ،همچنین. سازد می آباد را پیچیده ماسال

احساسات ضدبه لحاظ اینکه حس مشترکی را بین دو کشور باوجود
وجود پتانسیل. گذار باشدتأثیرن دو کشور ة ایتواند در آیند می ،کند می

رهنگی و زبـانی بـین دو کشـور و همچنـین    ف قومی ةاز پیوندهاي مختلف و گسترد
 جواري، همالزامات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ناشی از 

اولین کشـورهایی باشـند کـه یکـدیگر را بـه رسـمیت       ) 1979و 1947(طی مقطعی 
در طول.اند شناخته و با یکدیگر روابط سیاسی برقرار کرده

الگویی از همکاري و رقابت تداوم داشته و در مقـاطعی نـه  بر اساس کشور 
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دو کشـور شـده کـه بـا گذشـت      
دهد که براي گـذار   می تحقیق نشان
ان و رســیدن بــه روابــط از عامـل امنیتــی در ژئواســتراتژیک روابــط ایـران و پاکســت  

مختلـف دو  هـاي   ترشدن عامل فرهنگی و اقتصادي، باید حوزه
ـ   گـازي در کنـار    ۀقرارداد خـط لول

 جـواري  هـم  به با توجه  ،فرهنگی
ضمن اینکه پیوندهاي تـاریخی  
بسـترهاي مناسـبی بـراي دوسـتی و     

 ،حتمطور   به. نمایان استیکدیگر 
 ةآینـد  یران و پاکستان برهر تغییري در تعامالت و عوامل ژئواستراتژیک روابط بین ا

ـ  ةگذارد و آیند می قـوا   ۀموازن

دو کشـور شـده کـه بـا گذشـت       باعث ایجاد اخـتالف  اي ههاي منطق طوالنی رقابت
تحقیق نشانهاي  یافته. زمان کوتاهی برطرف شده است مدت

از عامـل امنیتــی در ژئواســتراتژیک روابــط ایـران و پاکســت  
ترشدن عامل فرهنگی و اقتصادي، باید حوزه شده و پررنگ نهادینه
ـ  . هم نزدیک شوند اقتصادي بههاي  درزمینهکشور  قرارداد خـط لول

فرهنگی تجاري و و هاي مناسب اقتصادي ایجاد زیرساخت
ضمن اینکه پیوندهاي تـاریخی  . زمینه باشد گذار دراینتأثیري تواند امر ، میدو کشور

بسـترهاي مناسـبی بـراي دوسـتی و      ،تواند در آینـده  می و فرهنگی روابط دو کشور
یکدیگر عالقۀ مردم دو کشور به  ؛ زیرانزدیکی فراهم کند

هر تغییري در تعامالت و عوامل ژئواستراتژیک روابط بین ا
میبر جاي ي بنیادین تأثیری الملل بینو  اي همناسبات منطق

  .را نیز دگرگون خواهد کرد الملل بیندر نظام 
  

    



 ، دسترسـی در سـایت اینترنتـی اتـاق بازرگـانی و     

http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Import&slcCountry=&sYear=1388&

mode=doit 

: ایرج وفایی، تهـران  : مترجم، تاریخ روابط خارجی پاکستان

سـایت اینترنتـی نیـوز     ،2010فوریـه  

http://news.kodoom.com/iran-politics/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D

در سـایت   2011نوامبر  30دسترسی در تاریخ 

http: // www. bbc. co. uk/ persian/

bonn_ conf. shtml 
سـم  یمبارزه با ترور یالملل نیدفتر مطالعات ب

مناسـبات راهبـردي ایـران و    جایگاه افغانستان در روابط ایران با پاکستان، در 
  .85-111صص  ،پژوهشکده مطالعات راهبردي

وشی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران در  
 نامـه  پایـان  ،»و ژئواسـتراتژیک  هاي ژئوژلیتیـک 
  .دانشگاه تربیت مدرس: 

بـه اهتمـام    ،شیعیان پاکستان، در مناسبات راهبـردي ایـران و پاکسـتان   
  .139 -183 پژوهشکده مطالعات راهبردي، صص
 28 ،روزنامـۀ سیاسـت روز  ، »انـه 

  :سیاست روز ۀ، لینک دسترسی در سایت اینترنتی روزنام
http://www.siasatrooz.ir/vdcg3w9t.ak9zt4prra.html

 25 تـاریخ  در گـزارش راهبـردي، دسترسـی   

  

  کتابنامه
، دسترسـی در سـایت اینترنتـی اتـاق بازرگـانی و     آمار واردات و صادرات جمهوري اسالمی ایـران 

  :لینک دسترسی صنایع و معادن،
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Import&slcCountry=&sYear=1388&

تاریخ روابط خارجی پاکستان ).1377(و الرنس زایرینگ . بورك، س
   .کویر

فوریـه   6، دسترسـی در تـاریخ   پاکستان با تحریم ایران مخالف است
  :خودوم، لینک دسترسی

politics/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D 

دسترسی در تاریخ  ،شرکت پاکستان در کنفرانس بن دوم پیامدهاي عدم
  :سی فارسی، لینک دسترسی بی اینترنتی بی

persian/ afghanistan/ 2011/ 11/ 111130_ 111130_ zs_ tp_ 
 

دفتر مطالعات ب :، تهرانستانکسم در پایترور ).1388( ي، مهدیترحم
  .یدانشگاه آزاد اسالم

جایگاه افغانستان در روابط ایران با پاکستان، در  ).1390( تمنا، فرامرز
پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران ،اهتمام طیبه واعظی به ،پاکستان

وشی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران در  ر تحلیل و بررسی هم« ).1385(رضا ، پور حسین
هاي ژئوژلیتیـک  تعامل با جمهوري آذربایجان با واقعیت

: تهران. به راهنمایی پیروز مجتهدزاده ،ارشد کارشناسی
شیعیان پاکستان، در مناسبات راهبـردي ایـران و پاکسـتان    ).1390( خسروي، غالمرضا

پژوهشکده مطالعات راهبردي، صص: تهران ،طیبه واعظی
انـه امنیـت خاورمی وري اسالمی ایران در جمه نقش«، رستمی، محسن

، لینک دسترسی در سایت اینترنتی روزنام13 ، ص1389 فرودین
http://www.siasatrooz.ir/vdcg3w9t.ak9zt4prra.html 

گـزارش راهبـردي، دسترسـی   ، رقابـت در پاکسـتان  : امریکـا رقابت راهبردي ایران و 

تحلیل 
ژئواستراتژیکی 
روابط ایران و 
پاکستان با 
تأکید بر عامل 
امنیتی

178



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،نهمشماره 
  1392 پاییز

179  

:سازان نور، لینک دسترسی
http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=195938

 20، دسترسـی در تـاریخ   فارسی در پاکستان؛ از سرود ملـی تـا شـرافت فرهنگـی    
  :ترسیلینک دس: 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/05/110510_l23_pakistan_as_persian_lan_gel.sht

ml 

تبیین تأثیر رادیکالیسم اسـالمی بـر روابـط ایـران و     
  .تابستان، 42 ه، سال یازدهم، شمار

، دسترسی در سایت تحلیلی چهارچوب

http://dr-shafie.ir/post-2.aspx 

، فصلنامه سیاسـت خـارجی   ،»استراتژیکی

 ،22، سـال  فصـلنامه سیاسـت خـارجی   

 ،نامۀ همشهري دیپلماتیـک  ویژه ،»

اقتصاد سیاسی پروژه انتقال گاز طبیعی به پاکسـتان، در مناسـبات راهبـردي    
 پژوهشکدة مطالعات راهبـردي، صـص  

، پایـان نامـۀ   »عوامل و موانع همکاري در روابـط میـان ایـران و پاکسـتان     
دانشکدة حقوق  به راهنمایی داریوش اخوان کاظمی،

مناسـبات  اي ایران بـر روابـط ایـران و پاکسـتان، در     
 پژوهشکده مطالعات راهبردي،: به اهتمام طیبه واعظی، تهران

پژوهشکده مطالعات : تهران ،گرایی در ایران از منظر جغرافیاي سیاسی

ایـران و پاکسـتان، در مناسـبات     کارکرد ژئوپلیتیـک بلوچسـتان در مناسـبات   
پژوهشـکده مطالعـات   : بـه اهتمـام طیبـه واعظـی، تهـران     

جهـاد  : تهـران  ).منابع تـنش و تهدیـد  

سازان نور، لینک دسترسی اینترنتی موسسه مطالعات اندیشهدر سایت  1390مهر  

http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=195938 

فارسی در پاکستان؛ از سرود ملـی تـا شـرافت فرهنگـی    سحر،  عبدالحی،
: سی فارسی بی ، در سایت اینترنتی بی1390 اردیبهشت

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/05/110510_l23_pakistan_as_persian_lan_gel.sht

تبیین تأثیر رادیکالیسم اسـالمی بـر روابـط ایـران و     « ).1389( شفیعی، نوذر و قلیچ خان، غالمرضا
، سال یازدهم، شمارفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم ،»پاکستان

چهارچوبارائۀ یک : روابط ایران و جنوب آسیا .)1387( ـــــــــــ
  :اینترنتی نوذر شفیعی، لینک دسترسی

 
  .سمت: تهران، ژئواستراتژي ).1379( اهللا،   عزتی، عزت

استراتژیکینظام جدید : آسیاي جنوب غربی« ).1382( نیا، زیبا فرزین
  .691-708 صص ،، پاییز67 شماره

فصـلنامه سیاسـت خـارجی   ، »ها فراز و نشیب :ایران و آسیا در دولت نهم« ـــــــــــ،
  .1387، تابستان 2شماره 

»راهبرديایران و پاکستان، توسعه همگرایی « ).1384( امیر قدسی،
   .29-34، مرداد، صص14شماره 

اقتصاد سیاسی پروژه انتقال گاز طبیعی به پاکسـتان، در مناسـبات راهبـردي     .)1390(قنبرلو، عبداهللا 
پژوهشکدة مطالعات راهبـردي، صـص  : اهتمام طیبه واعظی، تهران به ،ایران و پاکستان

255-215.  
عوامل و موانع همکاري در روابـط میـان ایـران و پاکسـتان     « ).1375( عباس ،قندیل

به راهنمایی داریوش اخوان کاظمی، الملل، کارشناسی ارشد روابط بین
  .و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
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