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چکیده
هـاي  از اولویـت ) گرایـی و واگرایـی  هـم (گذار بر روابط ژئوپلیتیکل تأثیرمطالعه و شناسایی عوام

روابـط  . اصلی جهت برقراري روابط خارجی مطلوب با همسایگان و دیگر کشورهاي جهـان اسـت  
گرایـی، در  هـاي متعـدد هـم   وجود زمینـه اي دو کشور همسایه و دوست؛ ایران و پاکستان، با منطقه

در این پژوهش، عوامل واگرایـی دو کشـور بـه دو    .  هاي گوناگون واگرا استحال حاضر از جنبه
نقش اساسـی  (تکمیلی و هم) اندکه به طور سنتی در واگرایی دو کشور دخیلعواملی (سطح اصلی 

نـوع برخـورد و   کشـور در افغانسـتان،   در روند واگرایی دو کشور، اختالفـات دو عربستان سعودي 
بر این اساس، پژوهش قصد دارد، با تبیین . اند، تقسیم شده)منطق ایران در منازعات هند و پاکستان

بـور، سـناریوهایی را در جهـت    زهاي واگرایی روابط، بر اسـاس تلفیقـی از سـطوح م   و تحلیل زمینه
زدایـی روابـط   لـزوم تـش  -1:  به این قرارانـد سناریوهاي پیشنهادي . همگرایی دو کشور ارائه دهد

)انرژیـک (اهمیـت جایگـاه   -3. اهمیت حل بحران سیاسی افغانسـتان -2. ایران با عربستان سعودي
. اي و جهـانی هاي منطقهمشارکت دوجانبه در سازمان-4ایران در روند همگرایی هند و پاکستان و 

بهمراجعهباوي اسنادوهیشبه-آن، نیزازینموردتاطالعا. تحلیلی است-پژوهش از نوع توصیفی
.استشدهي گردآورمعتبري هاگزارشومقاالتکتب،چونمعتبرمنابع

گرایی، واگراییایران، پاکستان، سناریونویسی، ژئوپلیتیک، هم:واژگان کلیدي
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مقدمه
ن عـواملی اسـت   تـری شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک کشورهاي همسـایه از مهـم  

دارايکـه کشورهایی. که در راستاي برقراري و گسترش روابط دو جانبه باید مد نظر قرار گیرد
سیاسـت ودهنـد میشکلراچندجانبهودوجانبهارتباطمناطقدر بیشترهستندجغرافیاییتقارن

جغرافیـایی،  پـذیرد؛ کشـور پاکسـتان عـالوه بـر تقـارن       میتأثیرهمدیگرازبه شدتخارجی آنها
دركوشـناخت . با جمهوري اسالمی ایـران اسـت  ) دو بلوچستان(داري تقارن فرهنگی و قومی

ي بـرا اسـت ی ضـرورت ،یکیژئـوپلیت بـه عنـوان یـک کـد    گان،یهمسای اسیسي ایجغرافي رهایمتغ
جمهـوري اسـالمی ایـران    لـذا .  اثر آنها استرساندنحداقلبهایوحذفمضر؛ي کدهاکشف
هـاي ناسـازگار   هـا و تنگناهـاي پیرامـونی غلبـه، چـالش و رقابـت      بتوانـد بـر چـالش   هکـ یـن براي ا

کشـورهاي  یتیـک نخسـت نیازمنـد مطالعـه دقیـق ژئوپل    ؛ژئوپولیتیکی را به همکـاري تبـدیل کنـد   
کیلـومتر مـرز مشـترك بـا     930پاکستان با داشتن حـدود  باشند؛ کشور میو شناخت آنها همسایه

گـري، فقـدان   کالت داخلـی نظیـر اقتصـاد ورشکسـته و بیمـار، افراطـی      داراي طیفی از مشـ ایران 
هـا و احـزاب   هها،  نفـوذ بـیش از انـدازه گـرو    دموکراسی، تجمیع قدرت در دست ارتش و ژنرال

، )ب(محمــدي و احمــدي، (غیــره اســالمی، خســارات ناشــی از حــوادث طبیعــی، فســاد اداري و
گونـاگون هايبررسی. ایگان و از جمله ایران داردگذاري باالیی بر همس؛ توان تأثیر)138: 1394

در) نیچـ جـز (گان خـود یهمسـا تمـامی پاکستان در بعد خارجی بانشان از این واقعیت است که
نفـوذ برايی شگیهمتالش،ریسر کشمبرمتیحاکمسئلهسربرهندباجنگنیچند.تنش است

ک،یدئولوژیـ اهـاي هـا؛ تـنش  پشـتون ايلـه یقب-یقـوم بحـران بـر آمـدن فائقجهتافغانستاندر
؛ همگـی نشـان از   )2: 1394اطاعـت و احمـدي،   (با ایران ...و یقومي هاچالش،يمرزي هاتنش

ینه شناخت مسـائل کشـور پاکسـتان و مناسـبات ایـن کشـور بـا        زملزوم مطالعات جدي و کارا در 
.همسایگان است

فرضـیه  . گرایـی ایـران و پاکسـتان اسـت    ژئـوپلیتیکی وا هـاي  هدف این پژوهش بررسی زمینـه 
روابـط ن عوامـل واگرایـی  یتـر یاساسـ -اسـت کـه  سـؤال گویی بـه ایـن   اصلی مقاله در پی پاسخ

ــوپل ــای کیتیژئ ــهاســت؟ دو کشــوریی محورهــاچــهحــولپاکســتانورانی ــا یمــچگون تواننــد ب
نوشتار مدعی اسـت  ؟ فرضیه اصلیگرایی را تجربه کنندروابط همهاي مابین، رسانی تنشحداقل

کــه در حــال حاضــر بزرگتــرین چــالش روابــط ژئــوپلیتیکی ایــران و پاکســتان بــر محــور مســائل  
دو کشـور حـاکی از آن   سـناریوي حـاکم بـر روابـط گذشـته     . است) سنی-شیعی(ایدئولوژیک 

؛ حکومـت  زمـان بـا دو رخـداد اتفـاق افتـاد     است که منازعات ایـدئولوژیکی بـین دو کشـور هـم    
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و دومـی وقـوع   ) 1984(سازي وي اسالمیبرنامهو ) 1978(نرال ضیاء الحق در پاکستان رسیدن ژ
بـر مبنـاي ایـن فرضـیه، نویسـندگان، ژئوپلیتیـک       .  بـود ) 1979(شیعی در ایـران  -انقالب اسالمی

بیشترین تـأثیر را بـر واگرایـی    -واگرایی و تنش ناشی از مسائل ایدئولوژیک، را به این خاطر که 
کشور داشته و پویایی خود را بر روابـط ژئـوپلیتیکی دو کشـور حفـظ کـرده را سـطح       روابط دو 

آمـده  روابط دو کشور به حالـت واگرایـی، رکـود و ایسـتایی در    .نام گذاشتند) سطح اول(اصلی 
.است

متـأثر از رابطـه پاکسـتان بـا سـه کشـور هنـد، افغانسـتان و عربسـتان          ) تکمیلیهم(سطح دوم 
گـذار اسـت؛ بـه عنـوان سـطح      ایی که این روابط بر ایـران و پاکسـتان تـأثیر   از آنج. سعودي است

تکمیلـی  اهمیت بررسـی سـطح هـم   . شوداز آن یاد می) پوشانمکمل، متقارن و یا هم(تکمیلی هم
با سطح اصـلی،  ) بیشتر(پذیري گذاري و تأثیردر این پژوهش به این خاطر است که از لحاظ تأثیر

ــارن نزدهــم ــردازویســنار«واضــح اســت کــه  . یکــی داردپوشــانی و تق ــوان یکــی » يپ ــه عن از ب
کـه  –داردبراي تحلیل رونـد گذشـته و تحلیـل آینـده کـاربرد     ،پژوهیاي آیندههاي پایهتکنیک
هـا و  دادههاي آینده و گذشته بر اساس مجموعـه شـواهد،  ایجاد یا بازسازي وقایع و روندهدفش 

.اطالعات گردآوري شده است
دو کشـور؛  سـناریوهاي پیشـنهادي پـژوهش در قالـب      ) واگرایانـه (اوي گذشـته روابـط   با واکـ 

در (زدایی دو کشـور بـه تبـع از مسـائل ایـدئولوژیک      لزوم تنش- 1:اندگرایانه چنینراهکارهاي هم
هـاي ایـدئولوژیک ایـران    تواند گام مهمی در کاهش تنشگرایی با عربستان سعودي میاین بین هم

شته؛ زیرا عربستان نقش به سزایی در ترغیب گروهـاي متعـدد ضـد شـیعی و گروهـاي      و پاکستان دا
حل سیاسـی بحـران افغانسـتان    - 2) اسالمی رادیکال پاکستان و ترویج مدارس دینی این کشور دارد

حـل منازعـات   - 3) بـه خـاطر نفـوذ گسـترده دو کشـور در افغانسـتان      (به کمـک ایـران و پاکسـتان    
گري ایران به عنوان کشوري که داراي رابطـه فرهنگـی و تـاریخی    با میانجیتاریخی هند و پاکستان 

مشـارکت دو  - 4و ) ویژه نقش کریدوري ایران در انتقال انرژي بـه دو کشـور   به(با دو کشور است 
سیاسـی  - بنـدي اقتصـادي  گروه اقتصادي اکـو، گـروه  (اي و جهانی هاي منطقهبنديکشور در گروه

).هشت- دي ديشانگهاي و گروه اقتصا

روش تحقیق
اطالعات مـورد نیـاز پـژوهش، نیـز بـر اسـاس روش       . تحلیلی است-این مقاله از نوع توصیفی

.آوري شده استع معتبر همچون، کتب و مقاالت گرداي و با مراجعه به منابکتابخانه
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مفاهیم اصلی
ژئوپلیتیک) الف

بـر همـین اسـاس طیـف     کـرده، بیان هاي متفاوتی موضوع و مفهوم ژئوپلیتیک دیدگاهدرباره
دانش رقابـت و  ؛به عنوان دانش کسب قدرت: از جملهموضوعی ژئوپلیتیک بسیار گسترده است

به عنـوان  ودانش مناطق بحرانی؛هاتأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و روابط دولت؛حوزه نفوذ
دو الگـوي فضـایی عرضـه و    عنـوان نتـایج منطبـق کـردن     الملل، ژئوپلیتیک بـه دانش مرزهاي بین

. انـد ؛ تعـاریف مختلـف و متنـوعی از ژئوپلیتیـک    )18-17: 1385نیـا،  حافظ(تقاضاي منابع حیاتی
بـا  . انـد هـاي بسـیاري  و نارسـایی موضوع و ماهیت ژئوپلیتیک هنوز داراي فاصلهدربارهها دیدگاه

پذیر کـه متشـکل از   ی تبییناز ژئوپلیتیک در قالب یک مفهوم ترکیبتعریف علمی این حال ارائه
ترکیـب  . بیش از سایر تعـاریف رسـایی الزم را دارد  -سه عنصر اصلی، جغرافیا، قدرت و سیاست

هـا و الگوهـاي رفتـاري گروهـاي متشـکل انسـانی را       سه متغیر، قدرت، جغرافیا و سیاست، پدیـده 
قـدرت، رقابـت،   نوسـان : هاي رفتاري مختلف هماننـد در کنش. کنندنسبت به یکدیگر تعیین می

سـلطه، ائـتالف، صـلح، همکـاري جنـگ، امنیـت،       گرایی، واگرایی، نفوذ، بحران، سلطه، زیـر هم
راد، نیـا و کاویـانی  حـافظ (گرفـت  تـوان پـی  آرامش و ثبات، بازرگانی و داد و ستد و غیر آن مـی 

1393 :260.(

گراییهم) ب
د، گاهی وضعیت نهایی گرایی شده است؛ گاهی آن را یک فرآینتعاریف مختلفی از هم

اي این تفاوت نگرشی، از اختالف سلیقه. اندوحدت سیاسی در روابط واحدهاي مستقل تعبیر کرده
از 1ارنست هاس: به عنوان مثال). 36: 1370کاظمی، (گران از موضوع وحدت دارند است که تحلیل

بازیگران سیاسی و گرایی فرآیندي است که حول محور آن اند که معتقد است همجمله کسانی
که  در تأسیس دولت متمرکز وحدت به نفع هاي مستقل در کشورهاي مختلف، به این باورند دولت

یا اینکه همگرایی فرآیندي است . (Haas, 1958: 16)هاي قدیم شودآنها است که جایگزین دولت
هاي جی و سیاستها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارکه طی آن ملت

گیري به گیري مشترك و یا تفویض روند تصمیماساسی داخلی خود منصرف شده و در پی تصمیم
).  41- 40: 1389مشیرزاده (هاي جدیدي ناظر هستندسازمان

هاي ناسیونالیستی؛ زا و زمینهها بر این است که عوامل اختالفدر همگرایی تالش دولت
؛ و )24: 1388بوزان، (را کنار بگذارند ... احساسات ناسیونالیستی وهاي ملی و همچون، وفاداري

1 . Ernest Haas
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. هاي مشترك را توسعه و قوت ببخشندگذاري بر روي زمینهسرمایه

واگرایی ) ج
ها از همدیگر گرایی فرآیندي است که طی آن واحدهاي سیاسی و دولتواگرایی در مقابل هم

اجتماعیاشاره به وضعیتی). 229: 1388قوام، (شود میبحران فراهم دور شده و در اثر آن زمینه
کار دولت را - نیروهاي واگرا. کننددنبال میراناسازگارهايهدفکنشگر،چندیادوکهاست

اختالف فرهنگی، . کنندبراي یکپارچه کردن مردم و قلمرو در یک مجموعه منسجم، مشکل می
جغرافیایی و تماس میان مناطق مختلف همگی در حکم ها یا موانع سیاسی یا اقتصادي میان جمعیت

را بدون نظارت هرگونه ) واگرا(گریز اگر نیروهاي مرکز. کنندعمل می) واگرا(نیروهاي مرکزگریز
). 199: 1379مویر، (شوند اي به حال خود واگذاریم موجب فروپاشی کشور میسیستم متعادل کننده

واگراییگرایی و فرآیند هم-2و 1نمودار 

374: 1385نیا، حافظ: منبع
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ادبیات و مبانی نظري
1نگريپردازي و آیندهسناریو

2،بانی آیندهدیده: هاي مختلفی ازجملهبینی آینده محتمل از روشپژوهی براي پیشدر آینده

،8راه، نقشۀ7انداز سازي، چشم6سناریو پردازي،5ها،  واکاوي پیشران4، واکاوي روندها3دلفی
یکی از » پردازيسناریو «. کندها استفاده میو ترکیبی از این11سازي، شبیه10سازي، مدل9نگريپس

پژوهی است که براي تحلیل روند گذشته و تحلیل آینده کاربرد دارند و اي آیندههاي پایهاز تکنیک
آینده و گذشته بر اساس مجموعه شواهد،هاي ایجاد یا بازسازي وقایع و روند،یسیونویتمرکز سنار

سناریو را ،فرهنگ لغت). 62: 1391پور، هراتی و معینی(ها و اطالعات گردآوري شده استداده
پژوهی تالش در این روش از آینده.داندمی12»طرح کلی وضعیت طبیعی و یا مورد انتظار حوادث«

از آینده ییهاینیبشیموضوع و بحث درباره آنها، پهاي مختلف درباره گردد تا با طرح سناریومی
تر بخواهیم سناریو اما اگر تخصصی. شودمیمورد بحث با توجه به امکانات و وضعیت محتمل ارائه 

هاي موجه است که به بخش داستانی توصیفی از بدیل- سناریو،توان گفترا تعریف کنیم می
سازي، هدف سناریو.گویی نیستپیشو نده استسناریو، چهره آی.خاصی از آینده نظر دارد

تواند مورد نظر ما تر کردن طیف آلترناتیوهایی است که میگسترش تفکر در مورد آینده و عریض
آینده نامعلوم . شوندمجموعه امکاناتی است که به آینده مرتبط می،سناریو. (Porter, 1985: 37)باشد 

ها بیندیشیم که درباره همین نامعلومیآموزدعلومی را به ما میاست و سناریو، اندیشیدن در مورد نام
هایی را که ممکن است کنیم و بتوانیم گسستهاي دست و پاگیر امروزي را از ذهن بازو فرض

پژوهی ها به عنوان محصول آیندهسناریوبه طور کلی .جهان ما را دگرگون سازند، شناسایی کنیم
هاي ساخت فرضیههاي ذهنی منسجم آینده،مهیا کننده الگو:ارتند ازهایی است که عبداراي ارزش

و تشویق به محیط بیرونیيافزایش فهم و درك دربارهاجبار مدیران به تفکر درباره آینده،کلیدي،
مشخص کردن مواردي : که عبارتند ازدارندها اهدافی سناریونیهمچن. یکاتتفکر راهبري و سیستم

استراتژیک آنها و امکاناتی که براي تحقق تعین عامالن سیاسی،اولویت دارند،که براي مطالعه 

1. Futures Studies and Scenario
2. Horizon Scanning
3. Delphi
4. Trend Analysis
5. Drivers Analysis
6. Scenario
7. Visioning
8. Road map
9. Back Casting
10. Modeling
11. Simulation & Gaming
12. Scenario is Outline of a Natural or Expected of Events
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.)265: 1391حاجیانی،(توصیف تحول سیستم مورد مطالعهو در نهایت اهداف خود دارند

ينگرندهیآحوزهدرمهمواژگان- 1شکل

99: 1386،يگودرز: منبع

پیشینۀ مقاله
که - راي ایران و پاکستان مقاالت متعددي نگاشته شده استروابط ژئوپلیتیکی واگدر زمینه

در . هرکدام به نحوي عواملی را به عنوان منابع مؤثر بر واگرایی و تنش دو کشور نام بردند
شود که بیشترین قرابت را با هایی میمعرفی پیشینه این پژوهش، بیشتر اشاره به آن دسته از نوشته

توان به موارد زیر اشاره داشت؛آنها میجملهاز . موضوع مورد مطالعه دارند
: ي، مطالعه مـوردي امنطقهگرایی و واگرایی تحلیل ژئوپلیتیک هم«پایانه کارشناسی ارشد -1

نویسنده در این اثر به طور مفصـل در دو  . 1394، نوشته ابراهیم احمدي در سال »ایران و پاکستان
.پردازداگرایی در ایران و پاکستان میگرایی و وبخش مجزا به شرح و بسط عوامل هم

بـه قلـم   » گـري مـذهبی  واگرایی در روابـط ایـران و پاکسـتان بـا تأکیـد بـر افراطـی       «مقاله -2
، در فصـلنامه مطالعـات سیاسـی جهـان     1394حمیدرضا محمدي و ابراهیم احمدي که در تابستان 

سـازي دولـت در   ی اسـالمی زمـان، یعنـ  یداد مهم و هـم نویسندگان دو رو. اسالم منتشر شده است
هــاي را از جملــه زمینــه) 1979(و وقــوع انقــالب در ایــران) 1984(پاکســتان توســط ضــیاء الحــق 

دانند که در ادامۀ این دو رخداد گروهـاي  پیدایش رادیکالیسم و به تبع آن واگرایی دو کشور می
.متعدد ضد شیعی و ضد ایرانی فراوانی در پاکستان شکل گرفت

بـه نویسـندگی   » ها و تهدیـدها تنش: لیل ژئوپلیتیکی روابط پاکستان و همسایگانحت«مقاله -3
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المللـی بـه   در فصلنامه تحقیقـات سیاسـی و بـین   1394جواد اطاعت و ابراهیم احمدي که در بهار 
نویسندگان در این مقاله ضمن تشریح روابط پاکستان با همسایگان در بخشـی  . چاپ رسیده است

هـاي مـرزي، رادیکالیسـم    پرداختند و از منازعات قومی، تنشران و پاکستان جداگانه به روابط ای
.برندمذهبی و اختالفات دو کشور در افغانستان به عنوان منابع اصلی تنش نام می

نوشـتۀ ابـراهیم احمـدي و علیرضـا     » تبین مدل ژئوپلیتیک روابـط ایـران و پاکسـتان   «مقاله -4
در ایـن مقالـه،   . هـاي جغرافیـاي انسـانی اسـت    مه پـژوهش محرابی که هم اکنون در آرشیو فصـلنا 

تهدیدات دولت محور از ناحیـه پاکسـتان، حمایـت پاکسـتان از طالبـان      : نویسندگان مواردي نظیر
ي افغانستان، روابط افراطـی پاکسـتان و عربسـتان، رقابـت دو کشـور در آسـیاي مرکـزي، برنامـه        

را عوامــل اصــلی تــنش و ) آبــی و خــاکی(اي پاکســتان، و اختالفــات مـرزي کنتـرل نشــدة هســته 
.دانندواگرایی دو کشور می

نوشـته شـده توسـط نـوذر     » تبیین رادیکالیسم اسـالمی بـر روابـط ایـران و پاکسـتان     «مقالۀ -5
فصلنامه مطالعات راهبردي جهـان اسـالم منتشـر    1389این مقاله در بهار . شفیعی و رضا قلیچ خان

هاي رادیکالیسم در پاکستان، نقـش بـرهم زننـده    ن با تبین ریشهدر این مقاله نویسندگا. شده است
تـرین  را از مهـم ... گروهاي رادیکالیسم ضدشیعی نظیر طالبان، لشـکر جهنگـوي، سـپاه صـحابه و    

.  دانندعوامل واگرایی و تنش روابط ایران و پاکستان می
ی بـودن، از نگـاهی   هـاي مشـابه در ایـن اسـت کـه ضـمن تبیینـ       این مقاله نسبت به سایر مقالـه 

پوشـان بـه طـور مفصـل پرداختـه      تکمیلـی و هـم  متفاوت به متغیر دیگري تحت عنوان عوامل هـم 
گذار در روابـط ژئـوپلیتیکی   اشاره به نقش کشورهاي اثرتکمیلی متغیر هم-در این بررسی. است

، در پایــان. هــاي مشــابه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســتدو کشــور دارد؛ چیــزي کــه در پــژوهش
گرایـی دو کشـور   جهت نیل بـه هـم  ) سناریوهایی(ها و نویسندگان به طور ضمنی به ارائه راه حل

.پردازندمی

هاي مقالهیافته
پاکستان- واگرایی روابط ژئوپلیتیکی ایرانگذار بر معرفی و تبیین سطوح دوگانۀ تأثیر

)گذشته و حال(ر تبیین واقعیات ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو کشو/ سطح اصلی. الف
بـا  کـه دهـد نشان مـی اسالمیانقالبازبعدوقبلایرانوپاکستانمناسباتايمقایسهمطالعۀ

درنزدیـک بسـیار همکـاري متقابـلِ  شکلازروابطهمکاري،بالقوةامکاناتوهاظرفیتوجود
اسـالمی انقـالب ازپـس هـاي در سـال رقابتوهمکاريباآمیختهمتقابلِروابطبهپهلويدورة
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تـرین حـامی مـادي، معنـوي،     ایران بزرگترین و نیرومند،قبل از انقالببه طور کلی. متحول شده
بـه  ازقبلبه ویژهایراندراسالمیانقالبپیروزيازپیشتا. تسیاسی و نظامی پاکستان بوده اس

مجمـوع درپاکسـتان شـیعیان سـنّت و اهـل روابـط ضـیاءالحق در پاکسـتان،  رسـیدن قـدرت 
چشـم بـه کشـور ایـن درگرایانـه و فرقـه یافتـه سازمانگستردةهايخشونتوبودآمیزمسالمت

؛ منتها در فرداي پیروزي انقـالب تـنش در روابـط سیاسـی ایـران      (Kepel, 2008: 102)خورد نمی
الحـق  پاکستان تحت تأثیر دو پیشامد همزمان اتفاق افتاد، اولی بـه حکومـت رسـیدن ژنـرال ضـیاء     

، و دومــی وقــوع انقــالب اســالمی در  ایــران )1984( ســازي وي اســالمیوآغــاز برنامــه) 1978(
.بود) 1979(

ازآنبرخوردارشـدن عبـارتی بـه یـا ایـران درشـیعه یـابی با وقوع انقالب در ایران،  قـدرت 
مـدي و  اح(یابـد گسترشپیرامونیمناطقدرایراننفوذحوزةتاشدباعثماهیت ایدئولوژیک،

سـرعت باکهبودکشوريایرانشرقیهمسایۀ بزرگعنوانبهنیزپاکستان). 119: 1389لطفی، 
درویـژة احیاگري اسالمی بهدارریشهجریانوپذیرفتتأثیراسالمیانقالبعمقواز گسترش

د این تـأثیر پـذیري باعـث شـ    ). 229: 1387زاده، حشمت(داد نشانراخودآشکاراشیعیان،میان
احیـاي  روازایـن . کندمتهمپاکستانشیعیانازحمایتبهراایراناسالمیانقالبکه  ضیاءالحق،

او .نفوذ انقالب ایران بـود کردنخنثیبرايمؤثرايگزینهالحقافراطی از طرف ضیاءسنّیتفکر
از ناحیـه  هاي دینی اهل سنت را راهی براي مهار مـوج اسـالم سیاسـی شـیعی     دامن زدن به جریان

گرفت کـه بـا اکثریـت    دانست؛ زیرا در سطح خارجی، ایران در مقابل پاکستانی قرار میایران می
. سنی، خواهان حفظ وضعیت موجود در منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس بود

ه پاکستان یکی از شدید ترین نـوع شـیع  در ضیاءالحقيیس جمهورئرر دورانبه طور کلی د
بـه  هـزار سـنی تنـدرو   80بـیش از ؛ بـه طـوري کـه   بـه نمـایش گذاشـته شـد    شـیعیان علیهستیزي 

و ماناوار حملـه کـرده و آنـان   پاريآباد، ه نشین داروت، بونجی، جاگلوت، جاللروستاهاي شیع
وجـود واعـالم گیـري هاي بعد وجـود چنـین تفکراتـی، باعـث شـکل     در دوره. ساختندرا ویران 

). 125: 1382عارفی، (شد سنت پاکستاناهلجامعهدروندرهاییگروه
ایـن گـروه   . گـرا و رادیکـال بـود   صحابه یکی از این گروهاي متعدد، اما به شـدت فرقـه  سپاه

کـه خواهنـد ترین گروهاي ضـد ایرانـی و ضـد شـیعی مـی     تروریستی به عنوان یکی از از افراطی
سـپاه گیـري در واقـع شـکل  .شـود معرفـی نشینسنیعنوان سرزمینیبهرسمیشکلبهپاکستان

همچنـین  ). 201: 1394رفیع، (جعفري شیعه مذهب است فقهتشکیل تحریکبهصحابه واکنشی
، )مـادي و معنـوي  (انـد کـه از هـر حیثـی     جهنگوي در پاکستان، از جمله گروهاییطالبان و لشکر
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ذیري، ایـدئولوژیکی ایـن   نگرانـی عمـده ناشـی از تأثیرپـ    . انـد آشکارا با شیعیان و ایران، در سـتیز 
العـدل و انصـار در داخـل    هاي تروریستی نظیر جنـداهللا، جـیش  ها است، کما اینکه گروهکگروه

انــد ایــران، کــامالً تحــت تــأثیر افکــار وهابیــت و دیوبنــدي) اســتان سیســتان و بلوچســتان(خــاك
). 145: 1394، ب، محمدي و احمدي(

. دهـد پاکستان را مسائل ایـدئولوژیک شـکل مـی   به طور کلی اساس حاکمیت روابط ایران و 
) هـا بلـوچ (بـر پیکـره جامعـه قـومی    يگـر پیامدهاي ویران، )ایدئولوژیک(هاي چنین رقابتی جنبه

نت         از آنجایی کـه در اسـتان  . گذاشتهایران  هـاي مـرزي ایـران جمعیـت قابـل تـوجهی از اهـل سـ
دهنـد و از لحـاظ قـومی و    ل مـی از جامعـه ایـران را تشـکی   درصـد  10کننـد و حـدود  زندگی مـی 

بـا  پاکسـتان . حساسیت ایران به این مسـئله بیشـتر شـده اسـت    -اندفرهنگی نیز تا حدودي متفاوت
اي افراطی در مرزهاي ایران و آموزش مـذهبی و عملیـاتی آنهـا    هبا تقویت گروهکمک عربستان

ور تبـدیل شـود  لشـی امنیتـی در روابـط دو کشـ    ادر خاك خود باعث شده تا ایـن موضـوع بـه چ   
هـاي متعـدد   ویژه تالش براي تکـوین تشـکل  بهچنین تفکراتیترویج .)201: 1389راد، کاویانی(

مرکـزي حکومـت، موجـب    ۀبی، عالوه بر تقویت انرژي واگرایی این مناطق نسـبت بـه هسـت   مذه
هاي حنفی خاور و جنوب خاوري ایـران شـده   نن ساحل جنوب و بلوچگرایی اهل تسافزایش هم

.)82: 1379پور، کریمی(است
دل در  انصـار و جنـبش  : هـاي تروریسـتی دیگـري ماننـد    غیر ازگروهک جنداهللا، گروهک العـ

اي از جنداهللا اسـت کـه بـا اعـدام     العدل شاخهجیش. بلوچستان اعالم موجودیت کردندسیستان و
ــد ــکعب ــت المال ــکل گرف ــران وپاکســتان، م  . ریگــی ش ــرزي ای ــاطق م ــال حاضــر من ــل در ح ح

هـاي ضـد   خشـونت ). 162: 1394، )ب(، محمدي و احمدي(هاي مذکور است استقرارگروهک
هـاي گذشـته   هاي اسالمی تندرو کماکان ادامـه دارد و در سـال  شیعی در پاکستان از جانب گروه

اي را تجربه کرده و امروزه بـیش  فرقه-اي از پاکسازي مذهبیبه ویژه مناطقی مانند پاچنار، گونه
مطلبــی و (دهنــد درصــد قربانیــان عملیــات تروریســتی در پاکســتان را شــیعیان تشــکیل مــی70از

635،حملـه تروریسـتی  77در طی ،  2013تا ژانویه 2012تنها بین ژانویه ). 241: 1393موسوي، 
عیان پاکسـتان  کشـی شـی  را نسـل ایـن جنایـت   هـا برخی رسانهبه طوري که ،اندشیعه به قتل رسیده

در )ISI(کســتان همــواره ایــن اتهــام را کــه دولــت ایــن کشــور و ســازمان اطالعــات   پا. دانســتند
سازماندهی گروهاي رادیکال ضد ایرانی دسـت دارد را رد کـرد و همـواره در پـی رفـع تـنش و       

گنجی و انحالل و غیـر  ، قاتل شهید صادق)10/12/1379(نواز حقاعدام. ها بوده استتفاهمسوء
بزرگترین گروه ضد ایرانی و شیعی پاکسـتان، توسـط ژنـرال    ) 2002(ابه قانونی شمردن سپاه صح
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. ها از جانب دولـت پاکسـتان اسـت   سازيها و اعتماداز این دسته نگرانیهاییمثال-مشرفپرویز
هاي اسالمی تندرو، چـه مـورد   ي گروهگري از ناحیهولی آنچه مشخص است تروریسم و افراطی

هنـوز بزرگتـرین تهدیـد و چـالش     -تقل و خودسـرانه عمـل کننـد   حمایت پاکستان بوده و چه مس
قابـل مشـترك منـافع وجـود بـا پاکستانوایرانروابط. آیدروابط ما بین دو کشور به حساب می

ازبرزخــیدرونبــودهپایــداروگــرممقطعــیهــیچدرتمــدنی-فرهنگــیهــايعلقــهومالحظــه
پاکسـتان، درمهـار غیرقابـل تروریسـتی هـاي گـروه تعـرض مـرزي، مشـکالت مانندهاییچالش
امنیـت واسالمیبیداريافغانستان،مانندايمنطقهموضوعاتدرنظراختالفمخدر،موادقاچاق
.دارندقرارايمنطقه

تکمیلیسطح هم. ب
نقش عربستان سعودي در واگرایی روابط ایران و پاکستان

و حتی ايمنطقهرقابتازناشیپوشیچشمقابلمسائلبرخیبا وجودپهلويدوراندر
وایراندو کشورمناسباتدرغالبوجهسیاسیهمسوییودوستانهروابطهاي مذهبی،تفاوت

به طور حتم تقابل منافع ایران و عربستان درست پس از پیروزي انقالب آغاز شد و . بودعربستان
. الحق در پاکستانگرفته ضیاءياین سرانجامی بود براي نزدیکی عربستان به حکومت تازه پا

عربستان به این دلیل توانست خود را به ضیاء الحق نزدیک سازد که این کشور همانند بسیاري 
سنی -از کشورهاي منطقه از انقالب ایران برداشت ایدئولوژیک یا به عبارتی برداشت شّیعه

به ) ماهیت حکومت پادشاهیبه دلیل (داشت، یا حداقل به ترس از امواج سرایت انقالب ایران 
گر در تحوالت حال و آینده درون مرزهایش، از ایران به مثابه یک رقیب هژمونیک و مقابله

سویی، روابط بسیار نزدیکی میان پاکستان با کشورهاي این همدر نتیجه. نگریستمنطقه می
د آن در تحوالت سعودي برقرار شد که برآینعربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، بویژه عربستان 

دو کشور عربستان و پاکستان با حمایت از گروهاي سنّی . افغانستان واضح و ویرانگر بود
، از یک سو به مقابله با ارتش 1980مذهب، عمدتاً پشتون در خالل اشغال افغانستان در دهه 
ري و غفو(انقالبی ایران پرداختند - سرخ شوروي و از سویی دیگر به مقابله با اسالم شیعی

). 55- 54: 1394داوند، 
با جدیت بیشتري دنبال شـد و جریـان   1980يریاض در دهه- هاي اسالم آبادبا این حال همکاري

هاي سلفّی و وهابی در قالب طالبـان از خـالل ایـن همکـاري بـود      افراطی سنی با برخورداري از آموزه
,Kouzehgar Kaleji )طح منطقـه بـود   گرایـی شـیعی در سـ   که یکی از مهترین اهداف آن کنترل اسالم
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ابی خـود بـه گونـه    - عربستان براي تثبیت تفکر سـلّفی . (146 :2012 دهـی و  اي شـدیدتر بـه سـازمان   وهـ
آمـار  . هاي اسـالمی رادیکـال و ایجـاد مـدارس مـذهبی گسـترده در پاکسـتان پرداخـت        پرورش گروه

گفتنـی  . در پاکسـتان وجـود دارد  هـزار مدرسـه مـذهبی    20غیررسمی حکایت از آن دارد کـه حـدود   
کـه عربسـتان سـعودي    انـد آموز در این مـدارس مشـغول بـه تحصـیل    دانش244/549/1است بیش از 

).1386:57شفیعی، (بیشترین سهم را در تجهیز این مدارس دارد
هاي اخیر براي گسترش وهابیت در سطح داخلی و خارجی اقـدام بـه   در سالدولت عربستان 

، و جذب و تربیـت طلّـاب علـوم دینـی    هاي علمیهتأسیس حوزه.گسترده کرده استیی هافعالیت
گـري،  هایی در قالب تبلیغات وهابیاندازي فروشگاه، راهها و مساجدها، کتابخانهدانشگاهاحداث 

... اي از مشاغل خدماتی و امـدادي در بعضـی از مؤسسـات خیریـه و     ورود برخی از افراد در پاره
گیرندبا رویکرد تبلیغ و ترویج وهابیت انجام میهافعالیتهمۀ این 

دلیـل وهابیـت بـه  گـري رو افکـار و افعـال سـلّفی   ازیـن ). 105:  1391رشیدي و شاه قلعـه،  (
ایـران اسـالمی  جمهـوري  وپاکسـتان در روابـط اخـتالل برايدارد،تشّیعباکهشدیديتعارض

.)180: 1394رفیع، (گیرد میقرارمورد استفاده
هـاي شـدید مـالی و حمـایتی     غیر از موارد یاد شده باید گفت  فقر وسیع مردم پاکستان و نیـاز 

هـاي  این کشور به عربستان، پاکستان را کشوري نیازمند قلمداد کـرده کـه بـه شـدت بـه حمایـت      
ي هـا عربستان سعودي میزبـان یکـی از بزرگتـرین جمعیـت    مالی عربستان وابسته است، کما اینکه 

انـد تـا پاکسـتان در    بنابراین همـین دالیـل کـافی   .میلیون نفر است5/1مهاجر پاکستانی در حدود 
در سـعودي و پاکسـتان  عربسـتان  طبه طـور کلـی روابـ   . هاي عربستان سهیم باشدبسیاري از برنامه

پاکسـتان،  ۀهـاي مـالی فـراون و دائـم بـه اقتصـاد ورشکسـت       کمـک . هـا گسـترده اسـت   زمینهۀهم
از مناسـبات یبخشـ ... ایی در مذهب و ایدئولوژي، روابط گسترده استراتژیکی و نظـامی و گرهم

.)186: 1394احمدي، (دو کشور استخوب
خـود در پاکسـتان، یکـی از    ) مـادي و معنـوي  (ي نفـوذ  سعودي بـه واسـطه  شک عربستانبی

. هاي اصلی در واگرایی و روابط تنشی ایران و پاکستان استگزینه

)رهیافت ایدئولوژیک(ابت منفی دو کشور در صحنۀ سیاسی افغانستان رق
اي کـه افغانسـتان و پاکسـتان در آن قـرار     آمریکا، منطقهيجمهوراز دید باراك اوباما رئیس

کشـمیري  پاکسـتانی، (که نیروهاي رادیکال؛ اعم از بومیجهان استۀترین نقطدارند، خطرناك
جنـبش  نهضـت اسـالمی تاجیکسـتان،   جنبش اسالمی ازبکسـتان، ده،القاع(غیر بومی و) و افغانی
ویژه در منطقـه  ه در این منطقه، ب...) هاي رادیکال چچن وجریانالتحریر،حزبشرقی،ترکستان
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بخشی از ایالت بلوچسـتان پاکسـتان و منـاطق پشـتون    قبایلی، بخشی از ایالت سرحد شمال غربی،
).85: 1390نیا و نجفی، مسعود(حضور دارندنشین جنوب و جنوب شرق افغانستان

گري در این منطقه را باید به جهاد افغانسـتان نسـبت داد،   زمینۀ اصلی رشد تروریسم و افراطی
این جنگ به مجاهدین جوان عرب، پاکستانی، هنـدي و مسـلمانان از آسـیاي مرکـزي و     چرا که 

در خـاك بـارور   1980ۀی در دهـ تخـم جهـاد فراملـ   و خاوري فرصتی بـزرگ بـراي آشـنایی داد   
).114: 1379روا، (افغانستان کاشته شد

بـر سـر   دار افغانسـتان و پاکسـتان  ادامهیمنازعات ارضپس از این به جهت اختالفات مرزي و 
گیـري از  هـا، پاکسـتان بـراي امتیـاز    تعـین حـدود خـط مـرزي دیگرنـد و محـدودة قـومی پشـتون        

داراي آثـار  شـک ایـن اقـدامات    بـی . در این کشور اقدام کرد) پشتونی(افغانستان، به رشد طالبان 
اي کـه  دارد، مسـئله وخیمی بر امنیت عمومی منطقه و امنیت خصوصی جمهـوري اسـالمی ایـران   

ترین عامل تـنش ایـران و پاکسـتان    نه تنها مهم) حمایت پاکستان از طالبان در افغانستان(اکنون هم
. هم هستمثل ایاالت متحده و هندی شدیدکشورهاي در افغانستان است، بلکه مایۀ نگران

رقابت ایران و پاکستان در افغانستان بـا اسـتقرار دولـت طالبـان شـکل تهدیـد بـراي ایـران در         ً 
افغانستان به خود گرفت و با حمایت دولت و نیروهاي اجتماعی پاکستان از طالبان این کشـور در  

).22: 1391احمدي و بیداهللا خانی، (اي ایران استحال حاضر نیز یکی از تهدیدهاي اساسی بر
متعلـق بـه قـوم    یـت آنـان   اکثر(غیر از این، گرایش نسبی فرهنگـی برخـی از اقـوام افغانسـتان     

بـه  ) هـا هـا و پشـتون  بلـوچ بیشـتر (بـه ایـران، و گـرایش برخـی دیگـر     ) تاجیک، هـزاره و قزلبـاش  
ور ایران و پاکستان در تحـوالت افغانسـتان،   است که سبب شده دو کشیپاکستان، از عمده دالیل

ي همین امر باعث شده تـا افغانسـتان تبـدیل بـه حـوزه     . بسترهاي نفوذ قابل اتکایی به دست آورند
ي فعالیـت  ادامـه ). 63: 1390،همکارانارجمند و جوادي(رقابت و نفوذ بیشتر این دو کشور شود

لیه شیعیان و اتباع ایرانی، کشت و ترانزیت مـواد  هاي بنیادگرا و اعمال اقدامات تروریستی عگروه
هـاي  مخدر و رقابت دو کشور در افغانستان براي نفوذ بیشتر در آسیاي مرکزي، از دیگـر چـالش  

.رودافغانستان به شمار میسیاسیتحوالتمهم ایران در مواجهه با پاکستان در صحنه

ي ایران و پاکستانبهاثر منازعات تاریخی هند و پاکستان بر روابط دوجان
پیشینۀ بررسی روابط سه جانبه ایران، پاکستان و هنـد نشـان از ایـن دارد کـه حـداقل تـا پایـان        

ي پهلوي دوم  پاکستان نسبت به هند در سیاست خارجی ایران داراي جایگـاهی بـه مراتـب    دوره
از هیچ گونـه  1965و 1947هاي هند و پاکستان در بهتر بوده به طوري که ایران در جریان جنگ
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پس از جنـگ سـوم پاکسـتان و هنـد کـه منجـر بـه        . دریغ نکرد) پاکستان(کمک به همسایه خود 
سیاست دولت ایران نیزکماکان در حمایت از پاکستان بـود  -شد1971تأسیس بنگالدش در سال

راایـران 1970ي دهـه درهندعمومیرو افکارایناز). 119: 1394، )الف(محمدي و احمدي، (
امـا پـس از   .کـرد مـی قلمـداد هنـدي ضـد هـاي گـرایش بـا کشـوري بلکهپاکستان،متحدتنهانه

تعهد، ایران بـه تـدریج از پاکسـتان دور    پیروزي انقالب اسالمی و عضویت ایران در جنبش عدم
مواضع پاکستان در جنـگ ایـران و عـراق و    1990تا 1980هايدر سال. شد و به هند نزدیک شد

حتـی در  . هاي غرب علیه ایران، روابط ایران و پاکسـتان بهبـود پیـدا کـرد    کت در تحریمعدم شر
.کـرد اعـالم راخـود نگرانـی پاکستان،باهمراهیدرهند، ایرانايهستهآزمایشبا1988اوخر 

ازومتأسـفیم افتـاده، اتفاقیچنیناینکهازما«: ایران گفتوقتجمهوررئیسمحمد خاتمیسید
: کـرد اضـافه پاکستانخطاب به مقاماتوي» .کنیمنگرانی میاحساسهندايهستهيهاشآزمای

راپاکسـتان ملـت برادرمـان، وشـما وضـعیت داریـم در نظـر جـدي طـور بـه راشـما امنیـت ما«
مـا .اسـت حیـاتی مـا بـراي همسـایه وبـرادر دوسـت، عنوان دولـت بهپاکستانامنیت.فهمیممی

(Alam, 2004: 534).» ایستیممیدر کنار شماوکردهتلقیمهمشدتبهراي شمامسئله

هـاي ایـدئولوژیکی   ، روابط ایران و پاکستان تحت شعاع کنش و واکنشمسائل ایدئولوژیک
زمـان بـا جنـگ داخلـی افغانسـتان و تشـدید فعالیـت        و هـم 1990؛ به طوري که از میانه دهـه بوده
گـر  واعظـی و کـوزه  (ا روابط ایران و پاکسـتان بـه سـردي گراییـد     گرهاي تروریستی و بنیادهگرو

کـدام از دو کشـور بـر آن یکـی جانـب      اکنون ایران در ترجیح  هـر  هم). 93-92: 1390کالچی، 
ي همسـایگی بـا پاکسـتان،    از سـوي دیگـر ایـران بـه واسـطه     . احتیاط و اصل موازنه منـافع را دارد 

هـاي ضـد   وابـط فرهنگـی و تـاریخی دیرینـه در طـرح     وجود مرزهاي طـوالنی بـا ایـن کشـور و ر    
ي مطمـئن خـود   جویـد و پاکسـتان را دوسـت و همسـایه    هند و آمریکـا شـرکت نمـی   -پاکستانی

اي و جهانی، نظیـر  نقـش   اي از موضوعات منطقهکند، از دیگر سو ایران با هند در پارهقلمداد می
کشور از طالبان و دیگر گروه تروریسـتی بـا   برهم زنندة پاکستان در امنیت افغانستان، حمایت این 

محسـوب هنـد قـاره شـبه جـزو یی ایـ جغرافنظـر ازافغانسـتان درست اسـت کـه  . سو استهمهند 
ي ادیـ زتأثیراتقارهشبهتحوالتدرهموارهی خیتاروی اسیسوی اجتماعنظرازکنیلشودینم

از،يژئوکـالچر وی کیژئواکونـوم ،یکیتیژنوپـول گانـۀ سـه ابعادازهموارهزینرانیا. استداشته
مشـارکت ).150: 1387عزتـی و کاویـانی،   (اسـت  شـده متأثرافغانستاندرپاکستاني هااستیس

دهـد؛ مـی گسترشمرکزيآسیايتاراکشورایناستراتژیکعمقافغانستان، باهنداستراتژیک
ومحاصـره باعـث بلکـه کنـد، یمـ جلـوگیري پاکستانوچینتوسطهند،محاصرةدرتنهانهکه
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ران نیـز یـ اکیـ ژئوپلت. سـازد مـی واردکشـور ایـن بـر رامضـاعفی فشارهايوشدهپاکستانمهار
کشـور نیـ ادررانیـ امنـافع بـا بتوانـد کـه افغانستاندری خارجکشورهرنفوذازکندیمجابیا

هـاي  از دیـدگاه ). 253: 1377فـولر،  (اسـت  بـالقوه ب یـ رقپاکسـتان . کنـد ي ریشـگ یپکند،رقابت
. گري است کـه منشـاء آن پاکسـتان اسـت    مشترك، هند و ایران هر دو نگران تروریسم و افراطی

تکفیـرى وافراطـى هـاى گـروه یژة اقـدامات بوتروریسم،پدیدةازناشىامنیتىتهدیداتافزایش
بـراى مشـترکى تهدیـدهاى هنـد، قارهشبههمچنینوآسیاغربىجنوب وغربىآسیاىمنطقهدر

دادنشـان تجربـه . شـود مـى محسوبمنطقهامنّیتىثباتوامنیتهمچنینوکشوردوملىامنیت 
مقصـودي  (افتنـد  ي یشـتر یبقدرتتندرووی ستیتروري گروهاپاکستانوافغانستاندرهرگاهکه

وبه هنـد هاگروهنیاهیحناازآمدهوجودبهي هاتنشوهایناآرام؛ دامنۀ)50: 1388و حیدري، 
حـال وگذشـته نقـش دربـاره ی مشـترک ی نگرانـ رانیـ اواجمـاالً هنـد  . اسـت ت کردهیسرارانیا

. (Fair, 2011: 105)دارنـد طالبـان بـراي کمـک انـواع نیتـأم وی وهـاب اسالمتیتقودرپاکستان
طـور بـه و طالبـان القاعـده  وی طـورکل بـه سـم یتروردربارههندورانیامشتركی نگرانانعکاس
کـاري گـروه 2003سالدرسمیتروردهیپدازی ناشداتیباتهدمقابلهبرايکهشدسبباخص،

احمـدي فشـارکی،   (شـود  جادیامنطقهدری ستیترورحرکاتبامقابلهبرايرانیاوهندمشترك
1390 :169.(

چالشـی بـراي   گرایـی ایـران و هنـد شـده و شـاید     از دیگر موضوعاتی که به نوعی باعث هـم 
گذاري در بندر چابهار ایـران اسـت، هنـد قصـد     پاکستان باشد، اشتیاق هند جهت توسعه و سرمایه

سـبب هنـد، توسـط بندرنیاتوسعۀ. دارد از طریق این بندر وارد آسیاي مرکزي و افغانستان شود
کشـورهاي بـا رانیـ او اقتصـادي ی اجتماع،یفرهنگو مشترکاتروابطبهتوجهباهندتاشودمی
ازخـود ي کاالهـا حمـل بـه ي ازیـ نگـر یدکشـورها، نیاباتجارتي براافغانستان وانهیمايیآس
در درجه بعدي، چابهار رقیـب جـدي   . (Ali Khan, 2012: 125)باشد نداشتهپاکستانخاكقیطر

حـوزه چابهـار، بنـدر درشیهـا يهمکـار گسـترش قیـ طرازقصـد دارد هنـد . بندر گوادر اسـت 
. دهـد گسـترش هندانوسیاقوعماني ایدري هاکرانهدرپاکستانونیچبارقابتدررانفوذش

ي منافع، سعی در تعادل روابط خود بـا هـر دوکشـور هنـد و پاکسـتان      ایران بر اساس اصل موازنه
ــوپلیتیکی منطقــه(هــاي هنــد دارد، برتــري اي و جهــانی ایــن کشــور، برخــورداري از  جایگــاه ژئ

،  نسبت به پاکستان؛ روابـط ایـران بـا هنـد     ... )اقتصادي، تکنولوژیکی، سیاسی و هاي قدرت اهرم
.  تر استتر و گستردهعمیق
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پاکستان- ایراناریوهاي همگرایی روابط ژئوپلیتیکارائه سن/ تجزیه و تحلیل نتایج
ی تپاکستان با منابع هویسیاسیمحیطدهد، هاي این مقاله نشان میتجزیه و تحلیل داده

نظیر قومیت و نژاد، مذهب و ایدئولوژي گره خورده است که کارکردهاي این منابع ییزاچالش
طور که گفته همان).19- 18: 1394اطاعت و احمدي، (ندارد خشونت اي جزدر دست آخر نتیجه

به نوعی . استژیکشده، سطح اصلی منازعات ایران و پاکستان در برگیرندة منازعات ایدئولو
نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بنا به سطح ) تکمیلیهم(ایران و پاکستان در سطح دوم منازعات

هاي ایران و پاکستان در افغانستان نیز به نوعی رنگ و بوي ایدئولوژیک دارد، تکمیلی رقابتهم
ایران در مورد تأثیر منازعات هند و پاکستان بر روابط. عامل اصلی پیوند عربستان با پاکستان است

و پاکستان باید گفت، مهمترین علت وجودي نزدیکی روابط ایران و هند به تبع از پاکستان بحث 
گرایی که ایران و هند در هایی همپتانسیلامنی است، نویسندگان معتقدند، باوجود همهامنیت و نا

این بررسی بحث ترین دلیل نزدیکی روابط ایران و هند درها دارند، شاید مهمبسیاري از زمینه
پاکستانی موجودیت - تهدید وجودي است، چیزي که از جانب گروهاي اسالمیِ رادیکال

با توجه به آزمون فرضیات و تجزیه و .کشدمرزهاي اکثر همسایگان این کشور را به چالش می
؛پردازدگرایی هر چه بیشتر دو کشور میتحلیل نتایج، به ارائه پیشنهاداتی جهت هم

زدایی با عربستات سعودي، پیش شرط همگرایی ایران و پاکستانتنش.الف
. تواند نقش بسزایی در روابط ایران و پاکستان ایفـا کنـد  سعودي میزدایی با عربستانشک تنشبی

شـئونات  ۀنفوذ عربستان در پاکستان بـر همـ  . اي استان داراي نفوذ گستردهتعربستان سعودي در پاکس
سـعودي در بسـیاري از   عربسـتان . آشکار و غیر قابل انکار اسـت ...ادي، فرهنگی و سیاسی، دینی، اقتص

برنامـۀ  المللـی غـرب علیـه   هـاي بـین  روزهاي سخت و از جنگ شوري در افغانستان گرفتـه تـا تحـریم   
سـطح روابـط تجـاري پاکسـتان بـا      . پاکستان، همواره تنها حـامی جـدي پاکسـتان بـوده اسـت     ايهسته

) 2014تـا  2009(فقط در طـول پـنج سـال گذشـته    . بیلیون دالر برآورد شده است59عربستان حدود 
انـرژي، فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،     : لیون دالر در حوزهاي مختلف پاکستان مثلیم270عربستان 

گـذاري  از سـهم سـرمایه  درصد37قابل ذکر است . کردهسرمایه گذاري ...مواد غذایی، کشاورزي و
. (Ahmad & Faisal, 2014: 32-33)متعلق به عربستان استخارجی پاکستان،

داند و در تمرکز با مسائل عربستان بسـیار  عربستان را شریک استراتژیک خود مینیزپاکستان
،  پرویز مشـرف نخسـت   1394فروردین 6هوایی عربستان به یمن در در پی تجاوز. حساس است

پاکسـتان روابـط بسـیار    «: ه در اسـالم آبـاد گفـت   پاکسـتان در جریـان نشسـتی بلندپایـ    وقـت  وزیر 
دوستانه و نزدیکی با دولت ریاض و سایر کشورهاي عضو شوراي همکاري حوزه خلـیج فـارس   
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هرگونه تهدید علیه عربسـتان بـا واکـنش سـریع و شـدید از جانـب اسـالم آبـاد پاسـخ داده          . دارد
فـراوانش دن عربسـتان بـا مزایـاي    پاکستان نه خواهان از دست دا(Dawn News, 2015).»شودمی

کیلومتر مرز مشترك، فرهنـگ و قومیـت مشـترك اسـت    900است و نه خواهان تنش با ایران با 
).227: 1394احمدي، (

هـاي عربسـتان سـعودي دربـاره تغییـر تـوازن قـوا در منطقـه         با افزایش نگرانیتوان گفتمی
کنـد، از سـویی سـعی دارد تـا     ب حرکـت مـی  خاورمیانه به نفع ایران، دولت پاکستان بر روي طنا

روابط خود بـا ایـران بـه عنـوان کشـور همسـایه را گسـترش دهـد و از سـوي دیگـر روابطـش بـا             
نی سـ -یعه شّـ هايگیري رقابتاوجباید گفت ).1393مالزهی، (» عربستان سعودي را حفظ کند

(Barezgar, 2013).ده استبوایران و عربستانبعد از تحوالت بهار عربی به ضرر هر دو کشور

زدایی میان عربستان و ایران به واسطه دوستی ایـن کشـور بـا    با توجه به موارد یاد شده، تنش
گـري گروهـاي   گـري پاکسـتان تـا حـد زیـادي تهدیـدات ناشـی از افراطـی        پاکستان و با میـانجی 

هـاي  ندهی گـروه بـرد عربسـتان داراي بیشـترین نقـش در ترغیـب و سـازما      رادیکال را از بین مـی 
ایـران بـه   . در پاکستان است...) سپاه صحابه، لشکر جهنگوي، طالبان و(تهدید کننده ایران و شیعه 

حداقل رساندن تهدیدات مرزهاي شـرقی خـود بـه واسـطه کـنش خشـن ایـن گروهـا بـه تعمیـق           
.روابطش با عربستان بپردازد

ایران و پاکستان و لزوم حل بحران سیاسی افغانستان. ب
و بـا وجـود تغییـرات در عناصـر و عوامـل      اسـت  درسـت  پاکستان همیشه در دام تصـورات نـا  

زدن نظـم  پـذیر و مبتنـی بـر خشـونت و بـرهم     کننده در سیاست خارجی سیاست انعطـاف نـا  تعیین
افغانستان بنا بر همسـایگی پاکسـتان در   . )71-72: 1383نیا، فرزین(منطقه و همسایگان شده است

میالدي همیشه نقـش یـک کشـور حایـل را     2001سپتامبر 11مقاومت و پس از هاي جهاد وسال
ي هـا دو کشور ایران و پاکستان در هر سطحی که توانـایی چنین وضعیتی هربا توجه به. بازي کرد

همسـایگی افغانسـتان بـا    . عمق استراتژیک خود در افغانستان دامـن زدنـد  بهبرخوردار بودندالزم 
هـا و مـذاهب مختلـف، مشـکالت     لحـاظ سـاختار قومیـت   نـوبی کـه بـه   منطقۀ حسـاس آسـیاي ج  

در ایـن اواخـر   ... گرایـی و تروریسـم، امنیـت انـرژي و     اقتصادي، مشکالت امنیتـی، رشـد افـراط   
در مهـار  ي آسـیاي جنـوبی  کشـورها ناتوانی.ثباتی در منطقه شده استمستعد شدیدترین نوع بی

افغانسـتان کماکـان زمـین    . باشـد افغانسـتان  بـا  شـکالت  ترین مثباتی باعث شده که بیشعوامل بی
افغانسـتان بـیش از هـر    ثبـاتی در و بـی شک پیامـد بحـران  بی. اي الینحل استبحران منطقهيباز

بیش از اینکـه بـه بحـران افغانسـتان دامـن بزننـد بـه        کهدامن گیر ایران و پاکستان است،کشوري
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بحران افغانسـتان و ثبـات امنیـت ایـن     . ندیشندبیان جهت حل مسائل افغانستدرتري رهیافت منطقی
کشور بیش از اراده هر کشور ثـالثی و حتـی هـر قـدرتی در صـالحیت همسـایگان بـا نفـوذ وذي         

چنین منطقی یادآور نطق تاریخی .ایران و پاکستان بیش از دیگران صالحیت دارند. صالح است
پیشـنهاد  جمهـور پاکسـتان،  رئـیس خـان ، ژنـرال ایـوب  1962اوت 7در . خـان اسـت  ژنرال ایـوب 

تـاریخی  نطـق وي طـی  . کنفدراسیونی از سه کشور ایـران، پاکسـتان و افغانسـتان را مطـرح کـرد     
تـا ایـن سـه کشـور از     باشـد؛  نزدیکتري پاکستان و افغانستان رابطهباید بین ایران، «: اینگونه گفت

مـردم پاکسـتان، ایـران و    کـه  توي گفـ . بماننـد لحاظ داخلی مرفع و از لحاظ خـارجی محفـوظ   
اند و بین آنها ریشـه عمیـق تـاریخی و فرهنگـی وجـود دارد، بـه عقیـده وي        افغانستان از یک نژاد

مــردم ایــن ســه کشــور بــراي دفــاع در مقابــل فشــارهاي خــارجی و ســعادت خــود ایــن اتحــاد را  
ایــران و ). 67: 1385قاجـار،  بهمنـی (»پسـندند مشـروط بـه اینکـه حاکمــان آنهـا اجـازه دهنـد       مـی 

تمرکـز بـر مشـترکات و منـافع متقابـل      . پاکستان در کنار افغانستان باید به شکلی مثلی واحد باشند
تکیـه بـر فرهنـگ مشـترك، مـرز و      . حـل متعـارف باشـد   راهیک ي براي یافتن نمودتواند رهمی

نبایـد . هـاي گونـاگون باشـند   حـل هـایی از راه توانند پـیش فـرض  جغرافیاي و امنیت مشترك می
فراموش کرد به لحاظ تمدنی بخش اصلی از جمعیـت هـر سـه کشـور ایـران و افغانسـتان از نـژاد        

، سام و نریمان، رستم دسـتان  )یمه(جمشید: مشترکی، مانندهايو اسطورههاافتخار. آریایی است
غیـر از ایـن دو کشـور    ). 1385:63قاجـار، یبهمنـ (میراث مشترك هر سه کشور است،و فرامرز

امنـی در  اند کـه بـه علـت وجـود نـا     افغان را پذیرفتهندگانپاکستان جمعیت کثیري از پناهایران و
معیشـت قـادر بـه بازگشـت بـه کشـور خـود        ادامهبرايهاي اقتصاديافغانستان و نبود زیرساخت

امنی داخلـی در افغانسـتان   وجود نا. کردهي سنگینی را به دو کشور تحمیل نیستند و این امر هزینه
روي آوردن . شـود ایـران و پاکسـتان مـی   وجـود آمـدن بحـران امنیتـی در دو کشـور      ه ساز بنهزمی

ربـایی و غیـره،   ل، قاچاق مواد مخـدر، دزدي، انسـان  هایی از مهاجرین به کارهاي خالف مثهگرو
سـازد وحشت را در بین مردم دوکشور ایـران و پاکسـتان ایجـاد و امنیـت داخلـی را شـکننده مـی       

همکاري ایـران و پاکسـتان بـا یکـدیگر و تـالش در جهـت جـذب        ). 233: 1385، خسروانیپور(
اي وجهـانی بـراي بـاز گردانـدن آرامـش بـه درون افغانسـتان و        همکاري دیگر کشورهاي منطقـه 

توانـد  هاي اقتصادي و تحوالت فرهنگی اجتماعی در ایـن کشـور مـی   کمک به ایجاد زیر ساخت
ضـروري اسـت بـا خـروج احتمـالی نیروهـاي       .  ور گـردد موجب ایجاد فضاي با ثبات در این کش

ــه جــاي سیاســت آمریکــا از افغانســتا ــران و پاکســتان ب در افغانســتان،هــاي متضــاد گذشــته ن، ای
شک ایران و پاکسـتان بـیش از   بی).Khanyari, 2014(هاي همسو و مکملی را دنبال کنندسیاست
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بـه طـور حـتم ثبـات افغانسـتان، ضـمن       . ساننددیگران قادرند به خروج بحران از افغانستان یاري ر
زدایی روابط ایران و پاکسـتان نیـز   تواند تا حدود زیادي بر تنشبخشیدن امنیت به این کشور، می

. اثر گذارد

هاي متقابل پاکستان و ایران بر مبناي وابستگی-گرایی هندهم) ج
شود با اي که باعث میین مؤلفهمهتر.توجه ایران به منطقه آسیاي جنوبی دیدي استراتژیک است

گرایی بین دو کشور حاکم شود جایگاه منحصر به فرد ایران به لحاظ وجود نقش ایران نوعی هم
صدور گاز ایران به کشورهاي هند و پاکستان در جهت افزایش ظرفیت و تراز .منابع انرژي است

داشتن یک سیاست تعامل سازنده و آید و ایران با بازرگانی، اقتصادي و امنیتی منطقه به کار می
اي براي ایفاي نقش در مناسبات و تواند زمینهیابی به بازارهاي تازه، میاصولی در راستاي دست

مناقشه سیاسی، مرزي، و حتی . سو با منافع ملی خود فراهم آوردهماي و جهانیمبادالت منطقه
ده ها سال. و تجاري در این منطقه استاي، موانعی جدي بر سر راه روابط اقتصاديتهدیدات هسته

گرا را دنبال ي اقتصادي درونهاسیاستهند و پاکستان،پس از جدایی پاکستان، هر دو کشور
گازي عظیم پارس جنوبی، دولت ایران نقش خود را به منظور ةاما از زمان اکتشاف حوز. اندکرده

هاي جنوب آسیا مانند هند و پاکستان با کشور. توسعه بخشیده است) گاز(ي صادرات بیشتر انرژ
برخورداري از منابع اندك گاز طبیعی و تقاضاي باالي انرژي در زمره بازارهاي هدف ایران 

اي این بازار را ندارد، اما مسیر ترانزیتی بالقوهيهپاکستان نقش بالقوه تأمین کنند. شوندمحسوب می
این مهم مستلزم احداث یک خط یا دو خط لوله . ستبراي تأمین انرژي از ایران و آسیاي مرکزي ا

هاست که هم نوید بخش ثبات سیاسی گذاري کالن براي آماده شدن زیر ساختجدید و سرمایه
.کندها را تضمین میاست و هم امکان عملی شدن اقتصادي پروژه

و پاکستان ویژه هندگرایی را براي سه کشور و بهتوانست نقش همهایی که میپروژهیکی از
با وجود فواید زیادي که این پروژه براي هر سه کشور . به وجود آورد، خط لوله صلح بود

و هند دارد؛ ولی تا کنون اقدامات عملی جهت اجراي کامل طرح از طرف ایران، پاکستان
المللی علیه ایران، فشارهاي عربستان سعودي بر هاي بینتحریم. پاکستان انجام نگرفته است

دار و عدم اعتماد دولت هاي هند و پاکستان به یکدیگر، حضور ت پاکستان، اختالفات دامنهدول
تر دال بر فروش انرژي و ارائه پیشنهادات مطلوب)عمانقطر،ترکمنستان،(اي رقباي منطقه

تأثیر اند که در به سرانجام نرسیدن پروژه خط لوله صلح بیاز جمله عواملیبه پاکستان،ترارزان
. نبودند
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هاي سیاسی در داخل و در اي، تروریسم، نا آرامیهاي قومی و قبیلهاختالفات و درگیري
کشورهاي همسایه؛ اختالف ارضی و مرزي دو کشور، از مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت انرژي 

لوله هرچند خط).Sahir & Qurehi, 2007: 2036(هندوستان از طریق مسیرهاي انتقال پاکستان است
اي باشد، ولی ضرورت واردات انرژي هند و پاکستان از ایران صلح به احتمالی طرح شکست خورده

صلح، هند مشتاق است که از طریق بستر به احتمالی با شکست خط لوله. وجه منتفی نیستبه هیچ
لوله خطقیطرازرانیاگازدو کشور،یی نهاتوافقصورتدر. دریاي عمان از ایران گاز وارد کند

گازانتقاللولهخطنیتریطوالنعنوانبهکهکندمیصادرهندوستانبهیی ایردریزي لومتریک1400
مترمکعبمیلیارد59هند از طبیعىگازتقاضاى).Kumar, 2015(رود میشماربهجهانیی ایردریز

غیر از ). 14: 1392وند، اديش(یافت افزایش2035درسالمترمکعبمیلیارد186به 2010درسال
بریتیشگزارشبهبنا. )BP, 2014(شود تمام میگریدسال7/16حدودتاپاکستانگازریاین، ذخا
بزرگدارندهچهارمینجهان،نفتذخایرکلدرصد3/9با ایران،2013سالدر) BPپترولیوم 

همچنین . ، نیز است2015زارش این میزان نفت بر اساس گ).BP, 2013)است جهاننفتیذخایر
که، ایران،اعالم کردتریلیون متر مکعب 34رایران گازي ا، ذخایر)2015ژوئن (بریتیش پتریلیوم 
داشتننظرازرانیااساس،نیابر). BP, 2015:  6)رودمنابع گازي جهان به شمار میةبزرگترین دارند

قلمدادجهانمهمي کشورهاجزوصادراتواستخراجتوانوی لیفسي هاي انرژی غنریذخا
شود، اهمیت این موضوع گویاي این است که هند و پاکستان تأمین نیازهاي انرژیک خود به یم

.ایران نیاز دارند
هاي از حیث امنیت و منبع ، مسیر و هزینۀ(هاي انرژیک هاي نزدیک، نگرانیدر آینده

تواند هایی میضمن اینکه چنین طرحمصالحه بکند،، هند و پاکستان را وادار به پذیرش )تأمین
اي، جذب سرمایه خارجی به همکاري منطقه؛گذاري در منطقهکاهش ریسک سرمایهدر جهت 

).62: 1393سازمند و دیگران، (کند و شکوفایی اقتصادي منطقه جنوب آسیا کمک 
به . ین نقشی را ایفا کندتواند چنهاي مهم انرژي، میشک ایران به عنوان یکی از کانونبی

دو قدرت اتمی هند و ) بحران کشمیر(توان گفت حل منازعات ارضی و مرزي جرأت می
اي را فراهم آورد، از این حیث ایران هاي ثبات منطقهتواند، زمینهپاکستان تا حد زیاي می

.گرایی هند و پاکستان داشته باشدتواند نقش اصلی را در روابط هممی

اي و جهانیهاي اقتصادي منطقهبنديمشارکت واقعی ایران و پاکستان در گروهلزوم ) د
توانـد ابـزار نزدیکـی دو کشـور را فـراهم آورد مشـارکت جـدي دو        هایی که مـی یکی از راه
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ها که هر دو کشـور نیـز در   ي این سازماناز جمله. اي و جهانی استهاي منطقهکشور در سازمان
و 2سیاسـی شـانگهاي  -و سـازمان امنیتـی  1وان به سازمان اقتصـادي اکـو  تآنها مشارکت دارند می

هـر  . اسـت )  (D-8موسـوم بـه  4»هسازمان کشورهاي اسالمی در حـال توسـع  و 3کنفرانس اسالمی
سـازمان اکـو   . هـاي خـاص خـود اسـت    هاي نام برده، داراي کارآیی و توانمنديکدام از سازمان

کیلـومتر 6976208وسـعت داشتنباوداردجمعیتتنمیلیون330حدود(عضو دهبااکنونهم
شـانگهاي بـا   سـازمان . اسـت برخـوردار صـنعت وگـاز نفـت، امکانـات ازعضوکشورهايمربع

، اصـلی عضوبه عنوان ششازبکستانوتاجیکستانقرقیزستان،قزاقستان،روسیه،مشارکت چین،
وپاکسـتان ایـران، ضافه شدن سـه کشـور  بعد با اسالیکو2004سالدراضافه شدن مغولستان

) به واسطه سه قدرت چین، روسیه و هنـد (به عنوان یک سازمان قدرتمند ناظرعضوعنوانبههند
.کندعمل می

درمسـلمان کشـورهاي جامعـه بزرگتـرین عنـوان بـه امـروزه اسالمی، نیـز کنفرانسسازمان
ذخـایر درصـد 74عضو،مسلمانکشور57داشتنبااکنونهماین سازمان. شودمیقلمدادجهان
وهـا وآبراهـه هـا تنگهداشتناختیاردرباوجهانگازذخایردرصد50وجهانشدهشناختهنفت

میلیارد جمعیت، ازپتانسـیل بسـیار بـاالیی در    5/1از مناطق آبی و خاکی مهم جهان، و درصد 20
گیـري سـازمان کنفـرانس اسـالمی بـا      کلی رونـد شـکل  به طور.معادالت جهانی برخوردار است

). 260: 1390زاده، مجتهد(خوانی دارد روند کنونی نظام ژئوپلیتیک جهانی هم
درمسـلمان کشـور متشکل از هشت) هشت-دي(سازمان کشورهاي اسالمی در حال توسعه 

ــدونزي،:توســعهحــال ــران،ان ــنگالدش،ای ــه،پاکســتان،ب ــالزي،ترکی ــه اســتمصــر وم . نیجری
و مخـابرات کشـاورزي، صـنعت، هـاي زمینـه : شـامل بنـدي هاي مورد نظر در این گروهاريهمک

بانکـداري روستایی،توسعهبهداشت،انسانی،نیرويتوسعهتکنولوژي،علومتجارت،اطالعات،
ــرژي ــدارنژاد، (اســت و ان ــی و اقت ــه طــور کلــی پاکســتان ). 211: 1393محراب ــهب نقــصعلــتب

امنیتــیمحــیطدرنشــدنگنجانــدهدلیــلبــههمچنــینواســتراتژیکعمــقفقــدانوژئــوپلیتیکی
کنـار در) هندکشورتوسطتصنعیانسدادایجادعلتبه(آسیاشرقجنوبواوراسیاخاورمیانه،

شـایان، (دارد خـود پیرامـونی ايمنطقـه نهادهـاي حضـور درسـعی غـرب باائتالفبرايتالش
1386 :428(.

قادرانـد کـه اسـت هاییطرحبرتأکیدها،بنديگروهایندراکستانپمنافعاصلیخطوطاز

1.Economic Cooperation Organization
2 .Shanghai Cooperation Organization (SCO)
3.Organization of Islamic Cooperation
4.Developing 8 / D-8 or Developing Eight
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نیـز  ایـران . )188: 1382نـوروزي، وکارنظیف(باشند مؤثرپاکستاناقتصادبربنیادینصورتبه
جنـوب -شـمال داالنبا توجـه بـه موقعیـت خـاص ژئوپلیتیـک خـاص خـود مثـل قرارگیـري در         

تواند نقش به سـزایی در  اقتصادي، میوانرژیکارتباطقوةبالتوان،)فارسخلیج-خزردریاي(
هـاي فراواننـد   ن و پاکستان هـر دو داراي پتانسـیل  ایرا. تأمین انرژي پاکستان و سایر کشورها است

گرایـی و روبـه جلـویی را تجربـه     هاي مـذبور رونـد هـم   توانند با مشارکت فعال در سازمانکه می
کنند

گیرينتیجه
ستان در برخورد با همسایگان نیاز به فهم تاریخی تحوالتی که پاکستان از پاکدرك منطق 

از هند تا کنون از سرگذرانده و پاکستان طی همین شش دهه که از ) 1947(زمان استقالل خود 
بحران کشمیر، استقالل از بنگالدش، : گذرد حوادث زیادي را به خود دیداستقاللش می

ها، جنگ شوروي با افغانستان، نستان، کودتاهاي متعدد ژنرالمرزي با افغامشکالت حل نشده
ي دموکراسی و غیره گویاي اي و قومی، اقتصاد ورشکسته، ضعف در نهادهامشکالت فرقه

کما . پاکستان دشوار استتحوالت شش دهههایی است که درك آن بدون مطالعهپیچیدگی
توسل . همسایگان نیز دچار سردرگمی استاین کشور با مشکالت بیرونی در برخورد با اینکه

بخشی از ،حمایت از گروهاي تروریستی در برخورد با همسایگان: معقول نظیرهاي نابه سیاست
رانگیز این کشور است که پاکستان را در مواضع کامالً تنشی و نماینده ارعاب و براهبرد چالش

باچرا که،تفاوت باشدمسائل پاکستان بیتواند نسبت به ایران نمی. کندرادیکالیسم معرفی می
تجهیز به : هاي تهدیدي است نظیرپتانسیلداراياین کشور از یک طرف . استهپاکستان همسای

به (لیونییم200ضد شیعی، جمعیت حدود متعدداي ه، گروه)اتمی(هاي کشتار جمعیسالح
و از طرفی دیگر دو کشور . ههاي قومی، نامالیمات مرزي و غیر، تنش)مثابه فرصت و تهدید

هاي قومی و فرهنگی، وجود عقبه.گرایانه دارندهاي فراوانی براي برقراري روابط هماستعداد
، )اکو، شانگهاي، کنفرانس کشورهاي اسالمی(هاي اقتصادي و سیاسی بنديعضویت در گروه

. ز بیشتري داشته باشنداند که دو کشور باید بر آنها تمرکمواردي...تمرکز بر مسائل انرژي و
مسئولین تنش با ایران نیست، وجه در پیاند، که پاکستان به هیچنویسندگان بر این عقیده

و هاي به وجود آمده در روابط دو کشور ابراز خشنودي نکردهوقت از گرفتاريپاکستانی هیچ
ه وجود آمده راهی بهايتفاهمبالفاصله در پی هر اتفاقی هیئتی دیپلماتیک را براي رفع سوء

ي نزدیکیِ روابط مطلوب پاکستان با عربستان سعودي، سعی حتی با وجود همه.کردندتهران می
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روابط )به ویژه پس از انقالب(به طور کلی دو کشور. طرفی داشته باشدداشته نقش بی
ا این همه ب.بودندناند و از سطح قابل قبولی از روابط همگرایی برخوردار داشتهناي خصمانه

نویسنده، ضمن رد این گمان که پاکستان در آینده تهدیدي براي ایران است، معتقد است 
هایی که دارد، بیش از دیگران شایسته برقراري روابط مستحکم پاکستان با وجود تمام پتانسیل
به طور کلی این کشور آنچنان که شایسته است از جایگاه  .  حتی در سطح راهبردي است

.نداردو قابل قبولی در سیاست خارجی ایران مطلوب 
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