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تاریخ دریافت49/2/7 :
تاریخ پذیرش49/4/51 :
چکیده
پاکستان کشوری است که در اوت 5497م .استقالل خود را به دست آورده است .قراین و شواهد گویای این استت کته
طی همین مدت اندک ،این کشور با مشکالت داخلی و بیرونی زیادی مواجه بوده استت .بتر ایتن استا ،،ستاال ایتن
پژوهش چنین است :در یک برآورد کلی از سیاست کنونی پاکستان؛ روابط این کشور بتا همستایاان چاونته ارزیتابی
می شود؟ به طور معین ،دالیل مشخصی وجود دارد کته نشتان متی دهتد همتواره بته اشتکال متعتددی پاکستتان بترای
همسایاان موجودیتی تهدیدزا بوده است .منازعات ارضی با هند بتر ستر حاکمیتت کشتمیر و رقابتت هتای خطرنتاک
تسلیحاتی با این کشور ،اختالف بر سر مرز دیورند و حمایت از طالبان در بی ثبات کردن افغانستان ،تنش هتای گستترده
با ایران ،نظیر :تنش های ایدئولوژیک ،مسائل مرزی و اهداف متناقض در افغانستان و غیتره ،تنهتا بخشتی از اختالفتات
پاکستان با همسایاان است .هم اکنون پاکستان دارای روابط خوبی با چین است؛ لتذا دالیلتی وجتود دارد کته بته نظتر
میرسد در آینده این کشور با چین نیز وارد تنش شود.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی و بر مبنتای روش کیفتی استت .گتردآوری داده هتا ،از منتاب
مکتوب و اینترنتی است.
واژگان کلیدی :پاکستان ،همسایاان ،ژئوپلتیک

 .5دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیdetaat@yahoo.com

 .2کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتیEbrahimahmadi 1365@yahoo.com

 / 2فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 22پاییز 4932

 .1مقدمه

عوامل جغرافیایی ،به ویژه همجواری همچنان به عنتوان عنصتر مهمتی در روابتط کشتورها
نقش آفرینی می کند و بدون در نظرگرفتن روابط کشورها بتا همستایاان ،بترآورد امنیتت و
مناف ملی آنها امری ناممکن است .شناخت میزان توانایی و آستیب پتذیری کشتورها ،تتاب
شرایط جغرافیایی و ژئوپلتیک هر کشور است؛ امَا بته عنتوان یتک اصتل کلتی در سرتاستر
جهان ،همسایاان از نقش منحصتر بته فترد ویتژه در سیاستت هتای راهبتردی هتر کشتور
برخوردارند(جوادی ارجمند و دیاران.)15 :5945 ،
پاکستان در منطقه شبه قاره ،کشوری است که تنها بتیش از نتیم قترن از تأستیس آن
میگذرد؛ اما در همین تاریخ انتدک موجتب بحترانهتای عمتدهای در منطقته شتده استت.
بسیاری از کارشناسان پاکستان را بزرگترین خطر برای امنیت جنتوب غترب آستیا و صتل
بین الملل می دانند .این کشور محرک اصلی ارعاباری ،مانند :فروپاشی ها ،خشونت ها ،اعمال
تروریستی و به عنوان یک همسایه بد ،مساول آموزش و تمویل تروریستها و گتروههتای
تندرو بوده و هست .به طور طبیعی ،چنین وضعیتی قطعتا بتر محتیط پیرامتونی همستایاان
تأثیرگذاری فراوانی خواهد داشت.
در یک ارزیابی کلی ،هدف اصلی این پژوهش ،پرداختن به روابط ژئوپلتیک پاکستان
و همسایاان بر مبنای مبانی تنش و تهدید است .بررسی های گوناگون نشتان متی دهتد کته
پاکستان با همه همسایاان خود(غیر از چین) به نوعی در تنش است .چندین جنگ با هنتد
بر سر مسأله حاکمیت بر سر کشمیر و رقابت های تسلیحاتی خطرناک(ستال هستته ای) بتا
این کشور ،تالش همیشای برای نفوذ در افغانستان بترای فتائق آمتدن بتر بحتران قتومی-
قبیله ای پشتونستان و ایجاد طالبان در این راستا ،از جمله ایتن بحترانهاستت(حستینختانی،
.)557 :5945
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پاکستان با ایران نیتز در متوارد متعتددی دارای اختتالف اساستی استت :تتنشهتای
ایدئولوژیک ،اختالف دو کشور در افغانستان ،تنشهای مرزی ،چالشهای قومی و غیتره ،از
جمله مناب تنشی در روابط ایران و پاکستان استت .از بتین همستایاان؛ پاکستتان در حتال
حاضر تنش جدی با چین ندارد .با این حال ،نویسنده معتقد است عواملی چند وجتود دارد
که می تواند به تدریج میان چین و پاکستان فاصله اندازد .از جمله این عوامل؛ حمایت طالبان
و برخی از گروه های اسالمی از گروههای جداییطلب در منطقته مستلماننشتین ترکستتان
شرقی(سین کیانگ) چین است؛ همچانکه مرتف شدن روابط هند(دشمن اصلی پاکستتان) و
چین و نارش روزافزون چین به آمریکا ،به احتمالی در آینتده روابتط چتین و پاکستتان را
تحت شعاع قرار خواهند داد.
 .2مفاهیم نظری
مفاهیم ژئوپلتیک

قدمت ژئوپلتیک را به اندازه قدمت جستجوی انسان برای قلمترو ،امنیتت و نیتز بته انتدازه
قدمت دیپلماسی ،استراتژی ،حسادت و تر ،دانسته انتد(متویر .)561 :5974 ،نخستتین بتار،
دانشمند سوئدی« ،رودلف کیلن ،»5اصطال ژئوپلتیک را درباره مرزهای سوئد و بته معنتای
«علم حکومت» در حکم قلمروی در فضتا بته کارگرفتت .او تحتت تتأثیر افکتار اسپنستر،
دانشمند علوم زیست ،حکومت را به مثابه چیزی که با یک ارگانیسم زنده قابل قیا ،است،
تصور و در واق  ،تلویحا بیان کرد که ایتن موجتود دارای آگتاهی ،قتدرت استتدالل و اراده
زیستن استت( .)Glassner,2004:10تعتاریف متعتددی از ژئوپلتیتک شتده استت .از نظتر
فرهنگ جغرافیای انسانی« :ژئوپلتیتک مفهتومی قتدیم و بلندمتدت استت کته در مطالعتات

1. Rudolf kiln
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جغرافیایی ،فضا را از آن جهت که در فهم تأسیس روابط بینالملل اهمیت دارد ،مورد توجه
قرار میدهد»( .)Johnston at all,1994:228کالز دادز 5در کتاب خود با عنوان « ژئوپلتیتک
در جهان متغیر» تعریف زیر را ارائه میدهد « :ژئوپلتیک رویکرد ویتژهای بته سیاستتهتای
جهانی است که بر اهمیت سرزمین و مناب تأکید مینماید»( .)Dodds,2000:162دیویتدی

2

نویسنده کتاب اصول جغرافیای سیاسی مینویسد « :ژئوپلتیک عبارت است از علتم روابتط
بین فضا و سیاستت ،کته متی کوشتد دانتش جغرافیتا را در ختدمت رهبتران سیاستی قترار
دهد»( .)Dwivedi,1990:5پیتر تیلور 9بنیاناذار «فصتلنامه جغرافیتای سیاستی» متینویستد:
«ژئوپلتیک عبارت است از مطالعه توزی جغرافیایی قدرت بین کشتورهای جهتان؛ بتهویتژه
روابط بین قدرتهای بزرگ و اصلی»( .)Taylor,1994:330بته عقیتده پیتروز مجتهتدزاده،
ژئوپلتیک از نقشآفرینیهای سیاسی -محیطی در چارچوب «قدرت» سخن میگوید .بتدین
ترتیب ،ژئوپلتیک عبارت است از« :مطالعه روابط همکاری یتا رقابتت میتان قتدرتهتا بتر
اسا ،امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار متیگتذارد یتا امکانتاتی کته در ایتن راستتا
میتوان از محیط جغرافیایی گرفت» .مسلما هدف یتک قتدرت(بتهمنزلته پدیتده سیاستی-
محیطی) از این روابط ،ایجاد موازنه رقابتی بتا قتدرتهتای دیاتر بترای تتأمین امنیتت در
راستای حفظ مناف ملی و گستردن آنها با توجه به چاونای بهرهگترفتن از نقتش امکانتات
جغرافیایی است .برتریخواهی ،سلطهجویی یا ایجاد کنتترل بتر مستائل منطقته ،بخشتی از
جهان یا بر همه جهان که در اصطال هژمونی گفته میشتود ،هتدف اصتلی در بتازیهتای
ژئوپلتیک است(مجتهد زاده.)46 -41 :5945 ،

با این تعاریف ،ژئوپلتیک بیشتر ناتاهی فراملتی دارد .بتا ناتاهی ژرف بتر تعتاریف

1. Klaus Dodd's
2. Divide
3. Peter Taylor
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ژئوپلتیک از سوی اندیشمندان این رشته مالحظه میشود که سته واژه «جغرافیتا ،قتدرت و
سیاست» مبنای تعاریف را تشکیل میدهد و بته نظتر متیرستد قتدرت در بتین جغرافیتا و
سیاست به صورت مستتر خودنمایی کند.
 . 3یافتههای پژوهش
 .1-3هند و پاکستان

تا پیش از سال 5497م .؛ یعنی زمان خروج بریتانیا از شبه قاره ،هند و پاکستان یک کشور
را تشکیل میدادند؛ اما از آن سال به بعد ،هند و پاکستان از هم جدا شدند و تاکنون این دو
کشور همچنان به صورت دشمنان اصلی یکدیار باقی ماندهاند .بیشک ،هند و پاکستان
واقعیتهای ژ ئوپلتیک مسلط در جنوب آسیا هستند .الاوی روابط ژئوپلتیک در این منطقه
به بخش سیاسی و نظامی ناشی از کشمکش هند و پاکستان مربوط است(سازمند و

دیاران ،)97 :5949،که حاصل این رویارویی سه جنگ بین سه کشور بوده و تاکنون
نارانیهای امنیتی فراوانی را برای جنوب آسیا بهبارآورده است.
 بحران کشمیر :بحران کشمیر تاریخیترین و اصلیترین مسأله مورد اختالف بین هند وپاکستان است .این بحران ترکیبی پیچیده از مطالبات ملی -قومی ،تفاوتهای مذهبی،
تروریسم ،خشونت سازمان یافته ،فساد و تر ،فراگیری است که از بدو استقالل پاکستان از
هند ،موجب تقابل دو کشور با یکدیار شدهاست .کشمیر از دیرباز صحنه درگیری،
مخاصمه و جنگ بین دو کشور بوده و گاه و بیااه به بهانهای تنش میان دو کشور در این
منطقه افزایش یافته است(مسعودنیا و نجفی .)515 :5941 ،وقوع سه رویارویی نظامی در
اکتبر  ،5497آوریل  5461و دسامبر 5475م .بر سر کشمیر ،نشاندهنده اهمیت باالی منازعه
کشمیر نزد دو کشور است(عطایی و شهوند .)47 : 5945 ،هماکنون اختالف عمده بین
مسلمانان کشمیر ،بین کسانی است که خواستار نزدیک شدن به پاکستان هستند و افرادی
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که خواستار یک کشور مستقل هستند(دهشیار .)44 :5911 ،پاکستان ،کشمیر را بدان علت
که بخش اعظم جمعیت آن مسلمان است ،متعلق به خود می داند و هند نیز بدان جهت که
مهاراجه وقت کشمیر ،الحاق قلمرو خود را به خاک هند اعالم کرد ،مدعی جداییناپذیر
بودن این سرزمین از خاک هند است(شفیعی و اسکندری.)216 :5941 ،

به هر ترتیب ،آرایش نظامی نیروهای مسل

دو کشور در مرز کنترل منطقه و

حمالت لفظی و جنگ سرد مقامات دو کشور ،به خوبی نشان میدهد که این بحران عمیق،
دیرپا و چندالیه ،همچنان پویش و تأثیرگذاری خود را بر روابط هند و پاکستان حفظ کرده
است.

 رقابت تسلیحاتی و نظامی :این که ،دو کشور هند و پاکستان از لحاظ فنآوری سال هایهستهای و سیستمهای حامل آن تا چه اندازهای پیشرفت کردهاند ،هنوز اطالعات موثقی در
دست نیست .هند مدّعی شده است که طی پنج آزمایش هستهای خود ،هر دو سال
هیدروژنی و اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است(ثقفی عامری .)591 :5977 ،هند به عنوان
یک قدرت در حال ظهور بین سالهای 2117 – 2155م .بزرگترین وارد کننده تسلیحات
متعارف بوده است .پاکستان نیز با وجود ضعف و فقدان عمق راهبردی مناسب در همین
سالها ،سومین کشور واردکننده این تسلیحات در جهان بوده است .هند در سال  2151م.
با داشتن  51درصد سهم جهانی تسلیحات مهم در جهان ،در رتبه اول واردکننده تسلیحات
مهم در جهان بود ،این مقدار سهم برای پاکستان در همین سال 1درصد برآورد شده است.
با کمی پیشرفت در سال  2152م .دو کشور در پی ارتقای موقعیت خود ،با 52درصد سهم
جهانی ،به طور مشترک رتبه اول واردکنندگی تسلیحات متعارف در جهان را حفظ
کردهاند) .(SIPRY Yearbook, 2013:10همچنین ،بر اسا ،آمار سال  2159م .هند به
لحاظ تسلیحات هستهای در مقام ششم جهان قرار دارد و پاکستان در رتبه هفتم جهان .در
همین راستا ،هر دو کشور انواع جدیدی از موشکهای کروز و بالستیک با قابلیت حمل
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 بازیگری هند در افغانستان :از دیار حوزههایی که دو کشور هند و پاکستان در آن دارایتضاد در روابطاند ،مسائل مربوط به افغانستان و نفوذ پردامنه هند در این کشور است .هند
و پاکستان میکوشند با تقویت موقعیت خود در این کشور ،از آن به عنوان اهرم فشار در
برابر دیاری بهره گیرند؛ رقابتی که ظاهر آن را رویکرد به افغانستان برای روابط دیپلماتیک
و باطن آن را رقابت میان هند و پاکستان برای تقویت موقعیت منطقهای تشکیل
میدهد(محمدی و احمدی .)211 :5949 ،هند میخواهد از حصار تنگ منطقه جنوب آسیا
بیرون آید و نه تنها از مهار خود توسط پاکستان و چین جلوگیری کند؛ بلکه خود باعث
م حاصره و مهار پاکستان از طریق حضور در این منطقه شود .عالوه بر این ،دولتمردان
هندوستان سعی دارند از طریق تثبیت موقعیت خود در افغانستان ،جایااهی باثبات در
منطقه و آسیای میانه پیدا کنند تا ضمن مبارزه با تروریسم ،به مناب انرژی آسیای میانه
دست یابند و برای صدور کاالی خود ،یک مسیر ترانزیتی به این منطقه بیابند .غیر از مسائل
سیاسی ،هند داری اهداف اقتصادی و عمرانی در افغانستان است .هند بیش از  2/5میلیارد
دالر برای کمک های عمرانی ،بازسازی و بشردوستانه در افغانستان هزینه کرده
است(.)Fair,2011:180

با خروج نیروهای ائتالف نظامی غرب به رهبری ناتو در افغانستان در سال  2159م.
دولت هند اعالم کرده است از این کشور حمایت نظامی و اقتصادی خواهد کرد .مان
موهان سینگ ،5نخستوزیر هند نیز اظهار داشت؛ همکاریهای دو دولت در عرصههای
اقتصاد کشاورزی ،معادن و نیز زیرساختهای کشور تحکیم خواهد یافت(امامزاده:5942 ،

 .)952شایان ذکر است که هند طی این یک دهه توانسته است در میان مردم و نخباان

1 .Manmohan Singh
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سیاسی افغانستان ،جایااه مناسبی برای خود دست و پا کند که این مسأله یقینا برای
پاکستان خوشایند نیست(محمدی و احمدی.)211 :5949 ،
 نزدیکی روابط راهبردی هند و آمریکا :شُوک ناگهانی که به پاکستان وارد شد ،چرخشآشکار و آنی ایاالت متحده پس از  55سپتامپر به سوی هند بود .اگر حادثه  55سپتامبر
اتفاق نمیافتاد ،شاید روابط هند و آمریکا به این سرعت رو به گسترش و تعمیق
نمیگذاشت .در فضای پس از 55سپتامبر ،آمریکا تروریسم را به عنوان مهمترین تهدید علیه
امنیت ملی خود قلمداد کرد و آن را از سه زاویه سال های کشتار جمعی ،تروریسم
بینالمللی و بنیادگرایی دینی ناریست که همای این مسائل ،چالشهایی بودند برای
معرفی کردن پاکستان به عنوان برهم زننده صل و امنیت جهانی .در این فضا ،هند هماام
با آمریکا ،با داشتن قریب به  591میلیون مسلمان؛ افراطگرایی دینی و شیوع تروریسم از
جانب مسلمانا ن را به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی خود بزرگنمایی کرد .منتها در
فضای پس از  55سپتامبر ،و همزمان با سقوط طالبان ،پاکستان اهمیت خود را نزد آمریکا و
طرفدارانش از دست داد(حسینپور ،پویان و دیاران .)21 :5945 ،از اینرو ،هند توانست با
نزدیکی بیشتر به آمریکا ،این کشور را از پاکستان دور کند.
 .2-3پاکستان  -چین

 چشم انداز کلی روابط چین -پاکستان :از آغاز استقالل پاکستان ،روابط چین و پاکستانبر اسا ،دوستی و مودت شکل گرفته بود .چین و پاکستان از نیمه دوم قرن بیستم؛ بهویژه
دهه های اخیر از روابط سیاسی ،اقتصادی و امنیتی مستحکمی برخوردار بودهاند .در ابعاد
جدید دولت چین با  211میلیون دالر هزینه در ایجاد و تجهیز سیستم راه آهن پاکستان،
تأمین لوکوموتیو مورد نیاز راه آهن این کشور و اتصال راهآهن پاکستان به چین موافقت
کرده است .عالوه بر این ،پکن  511میلیون دالر نیز برای تجهیز سیستم ارتباطات پاکستان
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و  521میلیون دالر برای توسعه خطوط لوله نفت این کشور در نظر گرفته است .طر
اقتصادی دیاری که از سوی چینیها و پاکستانیها به طور مشترک در حال اجراست ،ایجاد
بزرگراه 5911کیلومتری قره قروم است .چین همچنین طر ساخت و تجهیز بندر گوادر
پاکستان را به عهده گرفتهاست .گفته شده توسعه بندر گوادر به لحاظ اهمیت باالیی که
دارد ،نماد همکاری چینی -پاکستانی است(آلاحمد و افشاری .)55 :5945 ،عالوه بر این،
پاکستان برای پیشبرد طر های هستهای خود به شدت نیازمند کمکهای تکنولوژیک و
اقتصادی چین است .بر این اسا ،،چین توانسته است در ساخت شش نیروگاه اتمی با
ظرفیت تولید  611مااوات برق به هند کمک کند(فرزین نیا .)191 : 5911 ،با این حال،
تازهترین طرحی که بین دو کشور در این زمینه شکل گرفت؛ طر برق هستهای «چشمه-
 »2است .به طورکلی ،چین در طی دهههای اخیر با کمک به پاکستان؛ بویژه در حوزه
نظامی و بهخصوص در ساخت تسلیحات هستهای ،نقش اصلی را در توانمندسازی پاکستان
برای ایجاد بازدارندگی ،حداقل در برابر هند ،ایفا کرده است.
 زمینههای تهدید روابط چین -پاکستان :هماکنون چین و پاکستان روابط بسیار نزدیک ومطلوبی دارند؛ اما بحث بر سر تداوم روابط است .روابط قابل قبول چین و پاکستان فعال تا
حدود زیادی برگرفته از دشمنی مشترک با هند است و این پاکستان است که در بسیاری از
زمینهها(اقتصادی ،سیاسی ،تسلیحاتی و )...به چین نیاز دارد .شایسته یادآوری است که
پاکستان تا قبل از  55سپتامپر روابط بسیار نزدیکی با آمریکا داشت و حتی هرساله
کمکهای اقتصادی زیادی را به دالیل متعدد از آمریکا دریافت میکرد؛ ولی از فردای 55
سپتامپر ،تهدیدهای مشترک از ناحیه کشورهایی نظیر پاکستان ،باعث شد که هند و آمریکا
اولویتهای امنیت ملی خود را به شدت به یکدیار نزدیک کنند .با این حال ،عواملی چند
وجود دارد که در آینده قادرند روابط چین و پاکستان را تهدید کنند؛ از جمله آنها:
 -تهدید از ناحیه ترکستان شرقی(ایاالت سین کیانگ) :وجود مناب عظیم نفت و گاز در
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ترکستان شرقی ،این منطقه را به منطقهای راهبردی تبدیل کرده است .از لحاظی نیز ،این
منطقه به دلیل همسایای با کشورهای آسیای مرکزی ،افغانستان و پاکستان اهمیت
ژئوپلتیک خاصی دارد.
هماکنون اصلیترین خواسته مردم مسلمان اویغور منطقه سینگکیانگ ،از کشور
چین پایان دادن به تبعیضات سیاسی و اقتصادی ،حفظ هویت فرهنای ،دینی و ملی در
داخل ترکستان شرقی است؛ ولی دولت پکن معتقد است گروههای جداییطلب در منطقه
مسلماننشین سینکیانگ در پی ایجاد دولت مستقل خود با نام ترکستان شرقی هستند و
روابطی با شبهنظامیان در آسیای مرکزی و پاکستان دارند .این در حالی است که
«احرارالهند» از گروههای انشعابی «تحریک طالبان پاکستان»؛ به چینیها هشدار داد در
صورت ادامه آزار و اذیت مسلمانان استان «سینگکیانگ» ،این گروه مراکز و مناف اقتصادی
چین را هدف قرار خواهد داد(محمدی و احمدی.)47 :5949 ،
البته ،مشکلی که چین با گروههای جهادی دارد ،تنها به تالش آنها برای انقالب در
سینکیانگ مربوط نمیشود؛ بلکه همچنین از این موضوع نشأت میگیرد که این گروهها
قصد براندازی حکومتهایی را دارند که چین با آنها روابط نزدیک تجاری و اقتصادی
دارد( .)Fishman,2011:48-53ضمن اینکه عدهای از کارشناسان ریشههای این ناآرامیها
را در تبعیض قومیتی میدانند ،عده دیاری پاکستان را عامل اصلی این ناآرامیها میدانند؛
ولی واقعیت این است که «نهضت ترکستان شرقی» خواهان استقالل ایاالت سین کیانگ از
چین است(مالزهی .)9 :5942 ،مسأله نارانکننده برای چین ،این است که این گروهها از
حمایت مادی و معنوی برخی از گروههای افراطی در پاکستان ،از جمله القاعده و طالبان
برخوردارند و نظیر بسیاری از گروههای تروریستی ،در مناطق سرحدی پاکستان دارای
پایااه هستند .هماکنون نیز در کشورهای آسیای مرکزی یک حزب اسالمی به نام « حزب
تحریر» فعال است و حتی توانسته است به یک نیروی تهدیدکننده حاکمیت ملی در
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کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شود« .حزب تحریر» در میان اویغورها نیز صاحب نفوذ
است .بنابراین ،قابل پیشبینی است چنانچه به هر دلیلی روابط خوب چین و پاکستان دچار
تنش شود ،پاکستان این پتانسیل را دارد که از مسلمانان منطقه ترکستان
شرقی(سینگکیانگ) ،حمایت کند؛ به طوری که هناام حضور شورویها در افغانستان،
دولت اسالمی پاکستان برای گرفتن بعضی امتیازات از چین ،اقدام به جذب بعضی از
اویغورهای مسلمان تندرو نمود و به آنها در کنار گروه مجاهدان افغان آموزش نظامی
داد(محمدی و احمدی.)41 :5949 ،

 نزدیک شدن تدریجی هند و چین :میتوان گفت در دوران پس از جنگ سرد ،راهبردسیاست خارجی هند بر اسا ،داشتن محیطی آرام و دور از تنش پایهگذاری شده است.
پس از  5445م .هندیها به طور جدی در پی تعمیق روابط خود با چین برآمدند .هند با
گسترش روابط خود با چین میکوشد به بهبود روابط با این کشور در حوزههای تجاری،
سرمایه گذاری و فرهنای فعلیت ببخشد .مبادالت تجاری میان دو کشور در 5441م21 .
میلیون دالر بوده و در سال  2117م .این میزان مبادالت به  2/1ملیارد دالر رسیدهاست.
بنابراین ،چین برای هند به نخستین شریک تجاری و هند برای چین ،دهمین شریک تجاری
تبدیل شده است(آقایی و طاهری .)599 :5942 ،در سال 2151م .حجم روابط دو کشور به
 61میلیارد دالر رسیده است .بر این مبنا میتوان گفت که حجم تجارت دو کشور در طول
یک دهه( 2111م 2151 -م) ،بیست برابر شده است که رشد شافتانایزی را نشان
میدهد .از چشم انداز پاکستان ،هند از طریق بهبود نسبی روابطش با چین و ایران،
گلوگاههای حیاتی اسالمآباد را فشرده است و از این طریق ،ضمن جلب حمایتهای
آمریکا ،درصدد محدود کردن فضای پاکستان برآمده است( .)Pant & Julie, 2013:80با
این حال ،این نکته گویای این مطلب است که دو کشور چین و هند به عنوان دو قدرت
نوظهور و با درک از شرایط حاکم بر نظام بینالملل قادرند مشکالت خود را به نحو
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شایستهای حل کنند .بنابراین ،با اینکه هماکنون بزرگترین دغدغه چین از اتحاد با پاکستان
کنترل هند است ،بعید نیست که در آینده نزدیک با وجود نزدیکی مناف دو کشور هند و
چین؛ چین و پاکستان به تدریج از هم فاصله بایرند.
کیفیت روابط چین و آمریکا :چین میخواهد روابط سازنده با ایاالت متحده را توسعهببخشد .مهمترین الزام ایفای چنین نقشی ،همراهی حداقلی با دستورکار بینالمللی آمریکا؛
بویژه در حوزه امنیت بینالمللی است(شریعتنیا .)217 :5945 ،افزون بر این ،اوباما نیز در
مناسبتهای مختلف بر گسترش و تعمیق روابط با چین تأکید کرده است؛ موضعی که با
استقبال خوب چینیها روبهرو شد .بهبود روابط این دو کشور در این دوره به گونهای
سری

و آشکار بوده که برژینسکی در دیدار خود از چین ،پیشنهاد تشکیل گروه

(2چین+آمریکا) را برای بررسی و حل و فصل موضوعهای کالن بینالمللی مطر کرده
است( .) Brzezinski, 2009حجم مبادالت تجاری آمریکا – چین از حدود  1میلیارد دالر
در سال  5411به فراتر از  911میلیارد دالر در سال  2111رسیده است .امروزه چین در
ردیف بزرگترین صادرکنندگان به آمریکا و در عین حال ،بزرگترین خریداران اوراق قرضه
خزانهداری این کشور است(قنبرلو .)559 :5914 ،همچنین ،تأثیرات حادثه  55سپتامبر بر
تغییر رویکرد ایاالت متحده در قبال چین در گزارشی که با عنوان «راهبرد امنیت ملی
آمریکا» در سپتامبر  2112منتشر شد ،بهوضو بر نیاز به همکاری با «قدرتهای بزرگ»
تأکید داشت و در این میان ،از چین به عنوان کشوری با پتانسلهای قدرت بزرگ یاد شده
است .در یک ارزیابی کلی شبیه آنچه در ر وابط هند و چین در حال وقوع است ،با اندکی
تفاوت در روابط چین و ایاالت متحده نیز قابل حصول است .واض است که روابط چین
و پاکستان هماکنون ناشی از مجموعهای اقتضاهاست .لذا بعید نیست در آینده ،چین با
وجود ابرقدرت آمریکا و قدرت در حال ظهور هند ،حاضر شود در روابط خود با پاکستان
تجدیدنظرکند یا آن را حداقل تا سطحی معین کاهش دهد.
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 .3-3پاکستان  -افغانستان

در میان همسایاان پاکستان؛ روابط این کشور با افغانستان پیچیدگیهای زیادی دارد.
پاکستان در تحوالت افغانستان نقش مهمی ایفا کرده است .در دهه  5411م .با حمایت
همهجانبه غرب از پاکستان ،نقش این کشور در مبارزه علیه شوروی در خاک افغانستان با
تجهیز و سازماندهی بخشی از مجاهدان آغاز شد و با شکست شوروی ،حمایتهای
پاکستان از طالبان در 5449م .زمینه را برای به قدرت رسیدن این جنبش در افغانستان
مساعد ساخت(محمد شریفی .)29 -22 :5911 ،منتها هماکنون مهمترین مسألهای که نقش
پاکستان را در تحوالت افغانستان برای سایر کشورها مهم جلوه میدهد ،توسل پاکستان به
هر ابزاری برای بیثباتی افغانستان است .پاکستان سرمایه گذاری خود را بر روی طالبان،
عموما به عنوان سرمایهای راهبردی در مقابل هند و افغانستان و مخصوصا با چشمانداز
«روی کار آوردن رژیمی دوست در افغانستان»« ،محدود کردن نفوذ سیاسی هند در آن
کشور»« ،خنثی کردن مخالفت ناسیونالیستی پشتونهای افغان با خط مرزی دیوراند» و
«مدیریت مناف و نفوذ پاکستان در آسیای مرکزی» میبیند(.)Gautam,2010:34

 منافع حیاتی /مرز دیورند :در میان همسایاان پاکستان ،این کشور به دلیل دارا بودنطوالنیترین مرز مشترک با افغانستان (بیش از  2111کیلومتر) و اختالفات مرزی میان دو
کشور «بر سر خط مرزی دیورند» که از بدو استقالل پاکستان( )5497تاکنون تداوم داشته،
پویشهای امنیتی بسیار نزدیکی با افغانستان دارد( .)DSouza,2009:2-3در این میان،
ناسیونالیسم پشتون درصدد تشکیل کشوری از قوم پشتون است ،که این مسأله با مناف
پاکستان مخالف است و همین امر نیز روابط بین پاکستان و افغانستان را بر بنیاد خصومت
و سوءتفاهم شکل داده و این خصومتها در طول 61سال ادامه یافته است .مقامات افغانی
بارها مشروعیت حقوقی و سیاسی معاهده دیورند را زیر ساال برده و خواهان لغو آن
بودهاند .با وجود این ،نبود قرارداد مرزی میان افغانستان و پاکستان ،و عدم تمایل افغانستان
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به شناسایی مرزهایش با پاکستان ،بهمنزله تهدیدی جدّی برای تمامیّت ارضی پاکستان
محسوب میشود(بورگ.)11 : 5977 ،
 تضاد در منافع راهبردی/هند :موازنه قدرت برای پاکستان ،در جنوب آسیا و در متن رقابتراهبردی آن کشور با هند معنا مییابد .از اینرو ،پاکستان در افغانستان ،به عنوان همسایه
خود و همسایۀ با واسطۀ هند ،باید از موض برتری برخوردار باشد و در وهلۀ اول ،مان از
نفوذ هند در آن کشور شود و در وهلۀ بعد ،شکلگیری ائتالفهای منطقهای همچون
ائتالف ایران -روسیه -هند یا ایران -امریکا -هند را در صحنه افغانستان مان شود؛ ولی به
نظر میرسد افغانستان و هند در یک مجموعه امنیتی بسیط قرار میگیرند؛ به طوری که
امنیت ،اقتصاد و توسعه دو کشور با هم ادغام شده است(توحیدی.)52-55 :5911 ،
 -منافع ثبات:

پاکستان در صورتی ثبات در افغانستان را پیایری میکند که دولتی

تحتالحمایۀ خودش در آن کشور شکل گیرد .رفتار پاکستان در دوران پیش و پس از 55
سپتامبر و به بیان دیار ،در زمان حکومت طالبان و در زمان پس از سرناونی آنها ،این امر
را بهخوبی نمایان می سازد .در دوران حکومت طالبان ،پاکستان از بهترین روابط با افغانستان
برخوردار بود؛ اما با روی کار آمدن حکومت کرزای ،روابط دو کشور بهشدت دچار تنش
شد .حکومت کرزای همواره پاکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان و حمایت از
طالبان متهم میکرد(محمدی و احمدی.)519 :5949 ،
 .4-3پاکستان -ایران

 افراطیگری مذهبی؛ گروههای ضدّ شیعی و ضدّ ایرانی :افراطیاری ،نوعی رفتارخشونتگرای هدفمند است که پشتوانه بسیار قوی هویتی و ایدئولوژیک دارد و مهمترین
ویژگی آن «صدمه زدن» به دیاران است(جمالی .)52-55 :5941 ،افراطیاری مبتنی بر
مذهب است؛ اما مذهب افراطگراها همان مذهب عموم مردم نیست .این مذهب بنا به
مقاصد سیاسی دستکاری شده و خصلتی آرمانی پیدا کرده است .افراطگراها قصد دارند با
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تسلط بر دولتها ،آموزهها و قوانین مورد نظر خود را در همه ارکان و شاون جامعه جاری
کنند( .)Bourm,2011:9بیشک ،اصلی ترین منب تنش در روابط ایران و پاکستان ،حول
مسائل ایدئولوژیک و مذهبی است که تاکنون به تنشهای جدی در روابط دو کشور منجر
شده است .برخی از گروههای ضدّشیعی به شر زیرند:
 وهابیت و طالبان :در «تفکر طالبانیسم»که شیوه بهروزشده جریان فکری ابنتیمیه و پیرواناوست ،ضدّ یت با شیعه بارز و مشخص است .مالمحمد عمر -رهبر طالبان -اعالم کرد:
«شیعیان چیزی بین کفار و مسلمانان هستند .به ادعای طالبان ،شیعیان بدعتگذارانی هستند
که میتوان آنان را برای عقاید مذهبیشان آزار و اذیت کرد ».این رویکرد خواهناخواه ایران
را به عنوان بزرگترین کشور شیعی جهان به چالش میخواند و به تعبیر الیویه روی ،هماان
ایران را پدرخوانده شیعیان در جهان میدانند(مصبا .)5916 :

 سپاه صحابه و لشکر جهنگوی :سپاه صحابه در هر چهار ایالت پاکستان رسوخ کرده و بهعنوان یکی از قویترین گروههای افراطی پاکستان شناخته میشود .این گروه موفق شدهاست
 111دفتر و شعبه در تمام  99ناحیه پنجاب ایجاد کند و حدود  511هزار کارگر استخدامی
در پاکستان دارد .سپاه صحابه همچنین 57شعبه در کشورهای خارجی ،همچون :امارات
متحده عربی ،عربستان ،بناالدش ،کانادا و انالستان دایر نموده است(.)Kamran, 2008:9
این سپاه ،شیعیان را مسلمان نمیداند و به عنوان واکنشی در قبتال انقالب شیعی ایران
تأسیس شده است .برخی نقل میکنند که لشکر جهناوی در سال  5446به وسیله اعضای
ارشد سابق سپاه صحابه ،کسانی که معتقد بودند سپاه صحابه از آرمان اولیه ضدّشیعی خود
دور شده ،تأسیس شده است.
 گروههای تروریستی شرق ایران :به نظر میآید  ISIپاکستان برای خنثیکردن تفکر قومیجداییطلب در ایاالت بلوچستان به تقویت نیروهای رادیکال اسالمی روی آورده است .به
همین خاطر ،این بحث وجود دارد که گروههایی مانند «جیش العدل» که علیه ایران به
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اعمال تروریستی دست میزدند(مالزهی ،)5945 ،از حمایت پاکستان برخوردارند؛ چنانکه
شیرین هانتر میگوید« :جنداهلل و رهبر آن ،عبدالمالک ریای ،که مساولیت کشته شدن
صدها تن از شهروندان غیرنظامی و نیروهای سپاه پاسداران ایران را برعهده دارند ،نیز به
گروههای افراطیگرای پاکستانی و شاید حتی سرویسهای اطالعاتی( )ISIپاکستان وابسته
هستند .)Hunter,2014(».پس از گروهک جنداهلل ،گروهکهای تروریستی دیاری ،مانند:
«انصار» و«جنبش عدل» در سیستان و بلوچستان اعالم موجودیت کردند .آنچه نام «جیش
العدل» را بر سر زبانها آورده ،ترور  51تن از مرزبانان ایران در سراوان بوده است.
 رادیکالیسم قومی :نفوذ عربستان و پاکستان بر اهل سنت ایران در سالهای اخیر گسترشیافته است؛ به طوری که دانشااه های مذهبی و غیرمذهبی عربستان ساالنه تعداد
درخورتوجهی بورسیه در اختیار دانشجویان اهل سنت ایران میگذارد .همین مسأله در
مورد پاکستان نیز صدق میکند .عالوه بر این ،پاکستان با تقویت گروههای افراطی در
مرزهای ایران و آموزش مذهبی و عملیاتی آنها در خاک خود ،باعث شده تا این موضوع
به چالشی امنیتی در روابط دو کشور تبدیل شود(کاویانیراد .)215 :5914 ،ترویج تفکرات
مذهبی وهابیت؛ بهویژه تالش برای تکوین تشکلهای متعدد مذهبی ،عالوه بر تقویت
انرژی واگرایی این مناطق نسبت به هسته مرکزی حکومت ،موجب افزایش همارایی اهل
تسنن ساحل جنوب و بلوچهای حنفی خاور و جنوب خاوری ایران شده است(کریمیپور،

 .)12 :5974همچنین ،برخی از گروهکهای تروریستی ،نظیر« :جنداهلل» و در شکل جدیدتر
«انصار» و «جنبش عدل» ،در سیستان و بلوچستان و با برخی از علمای تندرو در پاکستان
در ارتباط هستند ،که تحت تعلیم آموزش نظامی برخی از عناصر القاعده هستند(غفوری و

داوند .)511 :5949 ،این گروهها در خاک ایران به عملیات تروریستی دست میزنند و پس
از قتل و جنایت در داخل ایران ،به خاک پاکستان متواری و مخفی میشوند.
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الف -نقش عربستان سعودی :عربستان سعودی یکی از مهمترین متحدان منطقهای پاکستان
محسوب می شود .سابقه همکاری دو کشور به جنگ افغانستان و همکاری در تقویت
مجاهدان افغان در مبارزه با شوروی در دهه  5411باز میگردد؛ منتها اوج روابط عربستان
سعودی و پاکستان به دوران ریاست ژنرال ضیاءالحق بر میگردد(موسوی .)554 :5941 ،به
طور کلی ،روابط عربستان سعودی و پاکستان در همه زمینهها گسترده است .کمکهای
مالی فراون و دائم به اقتصاد ورشکسته پاکستان ،همارایی در مذهب و ایدئولوژی ،روابط
گسترده راهبردی و نظامی و ...بخشی از مناسبات دو کشور است(احمدی.)516 :5949 ،

واقعیت این است که عربستان ،در همارایی با پاکستان و واگرایی کامل با ایران است.
رقابت دو کشور ایران و عربستان در خلیج فار ،،خاورمیانه ،جهان عرب و اسالم ،و حتی
در صحنه بینالمللی ،گویای توانایی اندک آنها در بسط همکاریهای دوجانبه است؛ منتها
ریشه اصلی منازعات ایران و عربستان را باید در مسائل مذهبی جستجو کرد؛ به طوری که
عربستان دارای بیشترین نقش در تجهیز و سازماندهی مدرسههای مذهبی در پاکستان ،و
گروههای ضدّ شیعی این کشور است.
ب -اهداف متضاد در افغانستان :در روند تکوین روابط میان پاکستان و ایران ،کشور
افغان ستان به عنوان یک متغیر مهم امنیتی حضور دارد .نقش افغانستان در این میان به دلیل
مشترکات فراوان فرهنای ،قومی و دینی با هر دو کشور ایران و پاکستان پررنگ است.
گرایش نسبی فرهنای برخی از اقوام افغانستان(اکثر متعلق به قوم تاجیک ،هزارها و
قزلباش) به ایران و گرایش برخی دیار(اکثر بلوچها و پشتونها) بیشتر به پاکستان است که
همین موضوع سبب شده که دو کشور همسایه در تحوالت افغانستان بسترهای نفوذ
قابل اتکایی به دست آورند و در مواقعی نیز افغانستان حوزه رقابت و نفوذ این دو کشور
باشد(تمنا .)516 :5941 ،از دیار چالشهای ایران و پاکستان ،در افغانستان؛ حمایت پاکستان
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از طالبان است .پاکستان ،با حمایت از این گروه ضمن حفظ نفوذ خود قصد دارد در برابر
دولتهای ضدّ پاکستانی در افغانستان ،از طالبان به عنوان یک سرمایه راهبردی بهره ببرد؛
اما از نظر ایران ،طالبان جریانی منحرف است که با حمایت دستااههای اطالعاتی برخی از
کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ ،با تفسیر افراطی از آموزههای دینی و اقدامات
خشونتآمیز ،تخریب چهره واقعی اسالم و مهار سیاستهای ایران را در سط منطقه دنبال
میکند .همچنین ،ادامه فعالیت گروههای بنیادگرا و اعمال اقدامات تروریستی علیه شیعیان
و اتباع ایرانی ،کشت و ترانزیت مواد مخدر و رقابت دو کشور در افغانستان برای نفوذ در
آسیای مرکزی ،از جمله چالشهای مهم ایران و پاکستان در صحنه تحوالت افغانستان به
شمار میرود(.)Kouzehgar,2010:158-159
 چالشهای مرزی :وجود کانونهای ناامنساز و ضدّامنیتی ،در درازای مرزهای ایران باهمسایاانش ،نارانیهایی برای مرزنشینان ،دولت مرکزی و دستاندرکاران امور مرزی
فراهم آورده است(حیدری و دیاران .)551 :5941 ،وجود  411کیلومتر مرز مشترک بین
جمهوری اسالمی ایران و پاکستان و وجود بافت حاکم عشیرهاى و قومی یکسان در دو
طرف مرز و مشکالت کشور همسایه از قبیل عدم نظارت کافی بر مرز و محدودیت زمینۀ
فعالیتهاى کشاورزی و صنعتی و همچنین ،کمبود زیرساختهاى اقتصادی و عدمتوسعه
در این منطقه ،وضعیت نامتعادل و نابرابر اقتصادی و فرهنای ،فقدان نظام برنامهریزى و
تصمیمگیرى هماهنگ و کارآمد در این خطه در سالهاى اخیر تبعات گوناگونی؛ از جمله
رویآوری احتمالی به مبادالت غیررسمی ،بخش وسیعی از اشتغال مالی را تأمین و قاچاق
کاال و مواد مخدر و تردّدهای غیرمجاز و ...را به دنبال داشته است(میررضوی.)9 :5949 ،
 .4نتیجهگیری

بهطورکلی ،عمدهترین مناب تهدید در روابط تنشی پاکستان با سه همسایه خود؛ هند،
افغانستان و ایران ،حول مسائل ارضی ،مرزی و ایدئولوژیک است .این مناقشات عمدتا در
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تاریخ استعماری پاکستان ریشه دارند؛ بهگونهای که مشکالت داخلی فراوان این کشور(از
کودتای ژنرالها گرفته تا نفوذ و دخالت پرعمق گروههای اسالمی در این کشور) طی همین
نیم قرن ،هیچ وقت مجالی به پاکستان برای حل مشکالت(بیرونی) خود با همسایاان را
نداد .از این لحاظ محیط سیاسی پاکستان با مناب هویتی چالشزایی ،نظیر :قومیت و نژاد،
مذهب و ایدئولوژی گره خورده است که کارکردهای این مناب در پایان نتیجهای جز
خشونت ندارد .منازعه پاکستان و هند بر سر حاکمیت کشمیر معرف منازعهای هویتی و
حیثیتی است .بنابراین ،یکی از دالیلی که باعث شد دو کشور به سوی مسابقات خطرناک
تسلیحاتی -اتمی پیش بروند ،همین مناقشه کشمیر است .پاکستان همچنین نتوانسته تاکنون
مش کالت مرزی خود بر سر مرز دیوراند را با افغانستان به نتیجه مشخصی برساند؛ منتها به
جای تالش برای حل و فصل این موضوع ،در سط وسیعی به تجهیز و حمایت طالبان
میپردازد .بنابراین ،این مسأله نیز همانند برآیند مسائل کشمیر ،تهدیدی کلی و همهجانبه
برای سایر کشورهاست .اصل منازعات پاکستان و ایران حول مسائل ایدئولوژیک به
نمایندگی مذهب و قومیت است .شکلگیری گروههای افراطی مذهبی در پاکستان(سپاه
صحابه و لشکر جناهوی) و ایران(جنداهلل ،جیشالعدل ،انصار) نمونهای از منازعات
ایدئولوژیک دو کشور است ،که آی.ا.،آی بنا به دالیلی ،و برخی از رژیمهای
منطقهای(عربستان سعودی) بیشتر از دیاران از این گروههای تروریستی حمایت میکنند.
هرچند تاکنون تهدید جدی از جانب پاکستان متوجه چین نشده است؛ ولی پاکستان قابلیت
تهدید چین را به صورت بالفعل دارد .این احتمال وجود دارد که پاکستان در صورت
تحلیل رو ابطش با چین از قومیت اویغور که به لحاظ نژاد ترک و به لحاظ دین مسلمان
سنی مذهباند ،استفاده الزم را ببرد.
بهطور کلی ،در کوتاهمدت هرگونه پیشبینی برای حاکمیت شرایط مطلوب در
روابط پاکستان و چهار همسایه این کشور دشوار به نظر میرسد؛ منتها شواهد گویای این
است که هماکنون پاکستان با وجود بسیاری از ناهنجاریها ،تهدیدی بالفعل برای همه
همسایاان خود محسوب میشود.
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