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چکیده
هدف از نگارش این مقاله بررس ی مهمترین منابع تهدید و تنش در روابط پاکس تا و همس ایگا
اس  .در بین همس ایگا  ،پاکس تا بیش ترین تنش را با هند ،و با محوری کشمیر دارد ،بهنحوی که
تأثیر این منازعه بر همه ابعاد س یاس خارجی پاکستا سایه انداخته اس  .رویگردانی دو کشور ایاالت
متحده و افغانس تا پس از یازده سپتامبر و توجه آ ها به هند ،نیز شکل جدیدی از تنشهای سیاسی
هند و پاکس تا را به وجود آورده اس  .همانند منازعه کشمیر ،بیشترین منابع تنش در روابط پاکستا
و افغانس تا اختالف حل نش ده بر سر مرز دیورند و قوم پشتو اس  .بدو شک این پویایی روابط چه
در گذش ته و چه حال بیشتر به خاطر تهدید و دشمنی مشترک از ناحیه هند بوده ،ولی قابل پیش بینی
اس که با وجود حمای برخی از گروه های اسالمیپاکستا از گروه های معارض در ترکستا شرقی،
و نزدیک ش د هند و چین و چین و آمریکا به تدریج؛ پاکس تا و چین از هم فاص ه بگیرند .روابط
پاکس تا با همس ایه جنوب غربی خود ،یعنی ایرا هم چندا مط وب نیس  .اختالفات مذهبی و
قومیترس یم کننده تروریس م ،قاچاق مواد مخدر ،چالشهای مرزی و غیره در روابط دو کش ور اس .
بعالوه اینکه در بعد منطقه ای حمای افراطی پاکس تا از عربس تا س عودی و حمای ادامه دار این
کشور از طالبا در افغانستا میتواند کم کم ایرا و پاکستا را از هم دور کند.

کلید واژهها
پاکستا  ،چین ،هند ،ایرا  ،افغانستا  ،سازه انگاری.
*عضو هیات ع می و دانشیار گروه ع وم سیاسی ،دانشکده ع وم اقتصادی و سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهرا  ،ایرا
detaat@yahoo.com
ebrahimahmadi1365@yahoo.com
**کارشناس ارشد جعرافیای سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
به لحاظ ق مروی جغرافیایی؛ پاکس تا در جنوب غرب آسیا واقع شده و حکم پل ارتباطی را
دارد که جنوب غرب آس یا را به جنوب ش رق آس یا متصل میسازد .این کشور از شرق با 2192
کی ومتر مرز مش ترک با هند ،از ش مال با  2342کی ومتر مرز مش ترک با افغانس تا  ،از جنوب
غرب با داش تن  121کی ومتر مرز مش ترک با ایرا و از شمال شرق با داشتن  324کی ومتر مرز
مش ترک با چین محدود میشود (مجتهد .)2839461 ،پاکستا از زمانی در اوت  9131از هند
جدا ش د ،در دو س طد داخ ی و خارجی همواره با مشکالت فروانی مواجهه بوده اس  .سیاس
داخ ی این کش ور از یک طرف به دلیل تنو قومی ،رادیکالیسم اسالمی و وجود گروهای مخت
س یاسی ،و از طرف دیگر به دلیل تقسیم قدرت بین سه مقام رئیس جمهور ،نخس وزیر ،رئیس
س تاد ارتش ،حاکمی لرزا دموکراس ی و گاهات اختالفات و رقاب گروههای مخت همواره در
معرض تهدیدات جدی قرار داش ته اس  .به اعتقاد بسیاری از کارشناسا  ،پاکستا بزرگترین
خطر برای امنی جنوب غرب آس یا و ص د بینالم ل اس  .این کشور محرک اص ی ارعابگری
مانند فروپاش یها ،خش ون ها ،اعمال تروریس تی و بهعنوا یک همس ایه بد ،مس ؤول آموزش و
تمویل تروریس های اس المیبوده و هس  .بنابرین چنین فض ایی قطعات بر محیط پیرامونی
همس ایگا تأثیرگذاری فراوانی دارد .با توجه به روابط خاص پاکس تا و همس ایگا  ،س ال
اص ی پووهش آ اس که بیش ترین عوامل تنش زا در روابط پاکس تا و همسایگا حول چه
از اینکه -9 3مهمترین
محورهایی اس ر در این راس تا س ال فرعی پووهش عبارت اس
چالشهای داخ ی پاکس تا را چه مواردی شکل میدهندر پیش از پرداختن به س ال اص ی ،در
که؛ محیط داخ ی پاکس تا گرفتار
پاس ب به س ال فرعی پووهش این فرض یه مطرا اس
چالشهای اس اس ی اس از جم ه -9 3ارتش و آی اس آی در پاکس تا نذوز زیادی دارند و در
بیش تر امور این کش ور مداخه میکنند؛  -2س ازما ها و گروه های اسالمیدر این کشور حتی از
ارتش هم ق درتمندتر و زینذوزترند ،مهمتر اینکه که خی ی از این جریانات دارای عم کرد تند و
رادیکالی هس تند و تا حدود زیادی ش یوه عم کردی آ ها بر خش ون و افرا استوار اس ؛ -4
نظیر ارتش و گروهای اس المی ،از میا احزاب در پاکستا  ،برخی از احزاب ملل حزب قدرتمند
مس م لیو و مردم از نذوز قابل توجهی در جامعه پاکس تا برخوردارند؛  -3پاکس تا از نظر
اقتص ادی ،کش وری فقیر و فاقد منابع زیرزمینی چشمگیر اس  .بیش از  32درصد مردم آ زیر
خط فقر به س ر میبرند .تولید ناخالص آ به هذتاد می یارد دالر میرس د و کمتر از نه می یارد
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دالر زخایر ارزی دارد؛  -3پاکس تا به لحاظ ش اخص توس عه انسانی کشوری ضعی محسوب
میش ود .میزا شاخص توسعه انسانی ،پاکستا در سال ،2294نشا میدهد که در میا 961
کش ور ،رتبه  933را به خود اختص اص داده اس  .همینین در پاکس تا  31/3درصد مردم از
محرومی چند بعدی رنج میبرند؛  -8بالیای طبیعی به اش کال بارا های موسمیو سیل ضمن
ت ذات باالی انس انی ،تا حاال خسارات جبرا ناپذیری بر پیکره اقتصاد بیمار پاکستا وارد آورده
اس  ،بهطوریکه س یلهای ویرانگر در پاکس تا به غیر از به بار آورد میزا قابل توجهی از
بدهیهای خارجی ،بر دو ش اخص مهم تورم و تولید ناخالص م ی این کشور تأثیر منذی داش .
با این مقدمه در پاس ب به س وال اص ی پووهش باید گذ چالشهای درونی و بیرونی ممتنع
الوص پاکستا ترسیم کننده محیطی غیر قابل اعتمادی برای همسایگا اس که پیشبینی
بهبودی روابط پاکستا و همسایگا را با دشواری مواجهه کرده اس  .اساسیترین شکل منازعه
در جنوب آسیا ،دشمنی وص برانگیز هند و پاکستا با محوری کشمیر اس  .هوی سکوالر و
دموکراتیک هند و هوی غیر س کوالر ،اسالمی و استبدادی پاکستا آشتی ناپذیر اند .در نتیجه
این آش تی ناپذیری ،بده بس تا بین این دو کش ور ناممکن ش ده و منجر به بی ثباتی ص د و
امنی در هر دو منطقه گردیده اس  .به همین دلیل ،از مدتها به این س و ،یعنی از 9131
تاکنو  ،این رویارویی توس ط چهار جنو قوت گرفته اس  .این چهار جنو ش امل جنوهای
 9119 ،9183 ،9131و  9111بین هند و پاکس تا میش ود که منجر به ترس ،نذرت و بحرا
در روابط دوکش ور ش ده اس  .به عالوه عامل دیگری که رویارویی پاکس تا و هند را تقوی
می کند افغانس تا اس  .افغانستا دوس نزدیک ارتش پاکستا در زما رمیم طالبا  ،بخش
اعظم اس تراتوی خود را بعد از س قو طالبا تغییر داد .دول افغانستا همپیما محکم دول
هند ش د و بدترین ترس پاکس تا را دامن زد .هما گونه که پاکس تا بر سر کشمیر با هند در
جنو اس  ،بیشتر عمرش را بر سر اختالفات مرزی با افغانستا گذرانده اس  .در افغانستا در
دو س ده گذش ته ،جز در دو برهه کوتاه ،همواره پش تو ها قدرت حاکم بودهاند؛ و این موض و
موجب نذوز دول افغانس تا در ایال س رحد پاکس تا گردیده اس  .در این بین ناسیونالیسم
پش تو که درص دد تش کیل کش وری از قوم پش تو اس با منافع پاکستا مخال اس  .در
حقیق تالشهای مداوم پاکس تا برای حذب برتری در افغانس تا از طریب حزب اس المی و
طالبا ناش ی از همین برداش اس  .دربین همسایگا  ،پاکستا بهترین روابط را با چین دارد،
روابط خوب چین و پاکس تا مختص به گذش ته و بخصوص اختالفات مرزی هند و چین در پی
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الحاق جامو و کشمیر به هند در  ،9131و برقراری س طه چین در تب در9132م ،اس  .بنابرین
در ابعاد قدی م نزدیکی چین و پاکس تا تا حدود زیادی ناش ی از تهدید دش من مشترک ،یعنی
هند بوده اس  ،ولی در ابعاد جدید ض من تهدید هند ،وابس تگی پاکستا به چین ،بخصوص از
فردای  99س پتامبر که ،ابرقدرت غربی( ،ایاالتمتحده آمریکا) ،به جای پاکس تا هند را در
اس تراتوی کال خود جای دا د تا حدودی مواض ع دو کش ور چین و پاکس تا به همدیگر
نزدیکترکرد .ولی قابل انکار نیس که پاکس تا در بس یاری از زمینهها (س یاس ی ،اقتص ادی،
تس یحاتی و )...همواره از حمای های گسترده چین برخوردار بوده اس  .با این حال نویسندگا
معتقدند عوام ی چند وجود دارد که میتوان د به تدریج باعث فاص ه گرفتن چین و پاکس تا
باش د .از جم ه این عوامل؛ حمای طالبا و برخی از گروهای اس المیاز گروههای جدایی ط ب
در منطقه مس ما نش ین ترکستا شرقی( سین کیانو) چین اس  .این در حالی اس که هم
اکنو ش ب ه نظ امی ا «اویغور» از حم ای مادی و معنوی «احرار الهند» و «حزب تحریر»
برخوردارند و در اس تا س ین کیانو به فعالی خو ادامه میدهند .همینین که نزدیک ش د
تدریجی هند و چین ،و کیذی روابط آمریکا و چین به تدریج باعث به حاش یه راند پاکس تا
میشود .روابط پاکستا با همسایه جنوب غربی خود ،یعنی ایرا هم از پویایی مط وبی برخوردار
نیس  .در ابعاد امنیتی ایرا و پاکس تا بر اس اس مس ائل قومی و مذهبی دارای چالشهای
اس اس ی اند ،گروه های معارض داخ ی پاکس تا نظیر؛ طالبا  ،القاعده ،لش کر جنگهوی و سپاه
ص حابه ،و گروه های داخ ی ایرا نظیر؛ جنداهلل ،انصار ،جیشالعدل تاکنو جنایات زیادی ع یه
ایرا و ش یعه انجام دادند .آبش خور این گروه های معارض و مخال  ،آموزشهایی اس که در
مدارس دینی پاکس تا و با حمای های گس ترده معنوی و مادی عربس تا س عودی ص ورت
میگیرن د ،ب ه گون های ک ه نتیجه این حمای ها و آموزشها ،چیزی نبود ،جز خ ب تروریس م،
مرزهای متش نج ،قاچاق ،قومگریزی و  ...در بعد سیاسی نیز حمای پاکستا از طالبا در خاک
افغانس تا و نا امن کرد این کشور به هر طریقی ،در تضاد با امنی ایرا اس و در آخر اینکه
از نظر ایرا  ،نزدیکی پیش از حد عربستا سعودی و پاکستا نه تنها منافع ایرا را به صورت
عم ی به خطر انداخته ،ب که مخل امنی منطقه و جها اس  .از اینرو نتیجه این اتحاد چیزی
نیس  ،جز ارع اب گری در قالب ترور و تروریس م .بر این مبناه ،هدف این پووهش تح یل و
بررسی این موارد اس .
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گفتار اول :مفهوم شناسی پژوهش
الگویی که این مقاله با اس تذاده از آ به دنبال بررس ی روابط پاکس تا و همس ایگا اس ،
الگوی س ازه انگاری اس  .انتخاب چنین الگویی بدین جه اس که نقش آشکار مذروضههای
هویتی در روابط پاکستا و همسایگا که از قضا بیشتر بر پایه تنش و تهدید استوارند ،تا حدود
زیادی منطبب بر اص ول س ازه انگاری اس  .با این رویکرد سیمای فرهنگی کشمیر ،در منازعه
پاکس تا با هند گویای منطقهای عمومات مس ما نش ین با هوی اس المیاس  ،که پاکستا
تح هیچ عنوانی الحاق آ به هند را نمیپذیرد .همینین که دعاوی پاکس تا با افغانس تا بر
س ر خط مرزی دیورند و ترس از احیاه ناس یونالیسم پشتونی اس  .منازعه پاکستا و ایرا نیز
به ص ورت ک ی حول منابع هویتی ،قومی– مذهبی اس  .ناحیه مس ما نشین سین کیانو نیز
میتواند منبعی باش د که پاکس تا در آینده از این طریب چین را تهدید کند .بنابرین به صورت
واض حی در تمامیاین دعاوی نقش م لذههای فرهنگی و هویتی که اس اس سازه انگاری را شکل
میدهد ،قابل درک اس  .با این حال س ازه انگاری یا برسازندگی 9به واسطه ی مناظره ی سوم،
راس یونالیس م و رادیکالیس م ،وارد روابط بین الم ل ش د .آنیه این جریا را ش دت بخش ید،
فروپاشی شوروی و ناتوانی نئورئالیسم جه ارائه درکی قابل قبول از آ بود .نظریه سازه انگاری
تالش ی عمیب در حوزه فرانظری اس  .پیشروا این نظریه به لحاظ مباحث فرا نظری در میانه
ی طی طبیع گرایا  -اثبات گرایا از یکسو و پسا ساختارگرایا از سوی دیگر و در مباحث
محتوایی در میانه ی دو جریا واقع گرایی و لیبرالیس م قرار دارند (مش یرزاده.)493 39463 ،
س ازه انگاری رویکردی اس که پیش از طرا در روابط بین الم ل در جامعهشناسی مطرا بوده
اس  .از اندیش مندا برجسته سازه انگاری در روابط بین الم ل میتوا ؛ به «استذا وارینو»،
«مییل بارن »« ،نیکالس اونذو»«،کاتزنس این»«،راگی»« ،ویور»« ،چکل» و «آنتونی کالرک»
اشاره کرد .با این حال میتوا رویکرد سازه انگاری را در سه گزارههای اص ی خالصه کرد3
 -9ساختارهای هنجاری و فکری به اندازه ساختارهای مادی دارای اهمی میباشند؛
 -2هوی ها و هنجارها در شکلگیری منافع و کنشها نقش تعیین کننده دارند؛
 -4ساختار وکارگزار متقابال به هم شکل میدهند؛
س ازه انگاری در چارچوب یک معرف ش ناس ی و هستی شناسی خاص به درک جدیدی از
1. Constructivism
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واقعی می رسد و با برهم زد مرز میا بر ساخته و واقعی عینی از یک سو و واقعی و ارزش
از س وی دیگر ،ش یوههای تح ی ی جدیدی ارائه میدهد .در این رهیاف دیگر طبیع گرایی
مالک نیس  ،ب که م لذههای فرهنگی و تذس یرگرایانه در کانو توجه قرار میگیرد .بر همین
اس اس ،نقش زهن در س اختن آ مورد بحث قرار می گیرد .به ص ورتی که واقعی س یاسی و
بینالم ی بهعنوا امری کامالت عینی و مستقل از درونیات و فرهنو دانسته نمیشود.
در تئوری س ازه انگاری ،هوی ها ،هنجارها و فرهنو نقش مهمیدر س یاس های جهانی ایذا
میکنند .هوی ها و منافع دول ها توس ط هنجارها ،تعامالت و فرهنوها ایجاد میش ود و این
که موض و تعامل دول ها را تعیین مینماید (هادیا  .)19339462 ،س ازه
«فرایند» اس
انگارا معتقدند دول ها و نیروهای اجتماعی ،بر اس اس هوی ش ا  ،دش منا  ،رقبا و دوس تا
خود را درک میکنند و در این فرایند ،هوی خود را تعری و باز تعری مینمایند .بنابرین آنها
بر اساس انتظاری که از دیگرا دارند ،رفتارشا را تنظیم مینمایند (یزدا فام.)41439419،
سازه انگارا همینین تحصیل امنی را در گرو تلبی و تقوی عقاید ،هنجارها و ارزشهای
اجتماعی و حذاظ از ص ورتبندیهای الگوهای س نتی زبا  ،گویش ،فرهنو ،آداب و رسوم و..
میدانند .بنابرین تهدیدهای امنی نیز ،زمانی حادث میش ود که عوامل درونی یا اقتض ائات
محیط بیرونی ،حذب الگوها ،ساختارها و هوی های یادشده را در معرض مخاطره قرار دهد .ون
در تئوری اجتماعی س یاس بینالم ل بیا میکند که تعامل میا بازیگرا بستگی به ساختار
دانش س یس تم بینالم ل دارد .دانش را به عنوا فرهنو و معانی مش ترک تعری میکند.
بنابرین تأثیر و هس تی فرهنو جدا از عقاید اشخاص نمیتواند باشد اما در عین حال به آنها نیز
محدود نمیش ود ب که بستگی به چگونگی مذهوم سازی دیگرا دارد .ون به سه سطد کال از
س اختارهای دانش یا فرهنو به نامهای «هابزی»« ،کانتی» و «الکی» اش اره میکند« .ون »
معتقد اس رفتار دول ها در س یاس خارجی بستگی به نو فرهنگی دارد که در خود درونی
کردهاند.
در فرهنو «هابزی» که اص طالحات به «جنو همه ع یه همه» معروف اس  ،دش منا در
قرار میگیرند .در
روابط نقشها که حاکم برکاربرد خش ون میا «خود» و «دیگری» اس
منطب آنارشی «هابزی» ،کنشگرا بر اساس «بکش یا کشته شو» عمل میکنند .بقا صرفات وابسته
به قدرت نظامی اس و امنی عمیقات رقاب آمیز و حاصل جمع صذر اس  .در فرهنو «الکی»،
رقبا از یکدیگر انتظار دارند که زندگی و آزاد یشا را بهعنوا یک حب به رسمی بشناسن د .آنها
2
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خش ون را در چارچوب اصل «زندگی کن و بگذار دیگرا هم زندگی کنند» انجام می دهند .در
این فرهن و دول ه ا در درو گروه فردی یافته و هنگامی که گروه در معرض تهدید قرار می
گیرند ،اعض ای آ در دفا از خود به شکل جمعی و مانند یک تیم عمل می کنند .هوی جمعی
دول های «الکی» ،زمانی متج ی خواهد ش د که بقای اعضاه از سوی بیرونیها در معرض تهدید
قرار گیرد .فرهنو «کانتی» مبتنی بر س اختار نقش دوس تی اس (ون  .)321-34839463 ،در
چارچوب فرهنو کانتی دول ها باید بتوانند به گونهای مسالم آمیز ،روابط موجود میا خود را
براس اس یک رش ته معیارهای ک ی تنظیم کنند تا از این طریب از بروز خش ون ج وگیری شود.
به طور ک ی س خن روش ن اندیش مندا سازه انگاری این اس که تصمیمات و مواضع بازیگرا ،
براس اس برداشتی اس که طی تعامل با دیگرا بهدس میآورند و پیش از شرو تعامل ،هوی
که ما می
و منافع قابل تص ور نیس  .به گذته «نیکالس اون » ،جها پیش رو جهانی اس
س ازیم نه اینکه خود قواعد الیتغیری داش ته باش د (عباس ی اش قی و فرخی .)1239466 ،سازه
انگارا معتقدند که بدو توجه به فرهنو س یاس ی جهانی نمی توا ثبات باالی نظام دولتی و
کاهش تنو اش کال سیاسی را توضید داد .در عین حال آ ها از آرما گرایی (ایده آلیسم ) نیز
اجتن اب می کنن د و ت اکید دارند که همه چیز را به زبا و گذتما تق یل نمی دهند .آ ها در
عین دور ش د از خرد گرایی ،نو واقعگرایا و نو لیبرالها ،به پس ا تجدد گرایا و برداش های
پسا ساختار گرایانه نیز نمی پیوندند و فاص ه خود را با این جریا نیز حذب می کنند.
گفتار دوم :مهمترین چالشهای محیط داخلی پاکستان
 -1ارتش :بزرگترین ،قوی ترین و تأثیرگذارترین نهاد قدرت در پاکستا  ،ارتش این کشور اس .
ظاهرات نیروهای مس د و از جم ه ارتش طبب قانو اساسی پاکستا حب دخال در امور سیاسی
را ندارند؛ اما نظام س یاس ی اجتماعی پاکس تا به گونه ای اس که به اعتقاد کارش ناس ا و
تح یل گرا س یاسی ،ارتش ک یدی ترین نهاد سیاسی آ کشور به شمار میرود (امامی39416 ،
 .)14بهطورک ی قانو اساسی پاکستا  ،برای ارتش مزایای فوق العاده ای را در نظر گرفته اس
که به بس یاری از اقدامات غیر قانونی ارتش وجهه قانونی میبخشد .ارتش طی چند دهه گذشته
همواره در سیاس پاکستا دخال و از روشهای مخت ذی برای تح کنترل داشتن دول هایی
که روی کار آمده اند ،استذاده کرده اس (.)www.cffr.org
 -2احزاب سیاسی :احزاب س یاسی از کانو های مهم قدرت در پاکستا به شمار میروند .اگر
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چه پاکس تا دارای احزاب متعددی اس

(حدودات  22حزب ) ،اما نظام حزبی این کش ور را در

طبقه بندیها ی بین الم ی باید نوعی نظام دو حزبی به ش مار آورد .در واقع محور اص ی احزاب
حول دو حزب قدرتمند مس م لیو و مردم متمرکز شده اس و بقی احزاب با پایگاه اجتماعی
ضعی و قدرت تأثیرگذاری اندک در حاشیه این دو حزب اص ی مطرا میشوند.
 -3سازمانها و گروه های اسالم گرا :با نگاهی به س ازما ها و گروه های اسالم گرا در درو
ص حنه س یاس ی و اجتماعی پاکس تا  ،دو دس ته گروه اس المیقابل تمایز اس  .دسته اول که
میتوا آ ها را احزاب و گروه های مذهبی رس مینامید ،اینها معتقد به اص الا از طریب ساز و
کارهای دموکراتیک و قانونی بوده و اهداف و آرما های مورد نظر خود را به شیوههای مسالم
آمیز دنبال کرده و کمتر به خش ون روی میآورند .از احزاب و گروه های این دس ته میتوا به
«جماع اس المی»« ،جمعی ع ماه اس المی» «،جمعی اهل حدیث» و «تحریک جعذریه»
پاکستا اشاره کرد (.)Abas, 2004335
دس ته دوم گروه های افرا و س تیزه جو هس تند؛ این گروه های تند رو بر خالف نیروهای
مذهبی رس می ،سازوکارهای قانونی و مشارک در نظام سیاسی را برای اهداف ایدئولومیک خود
مناس ب نمیدانند و تنها راه ،برای رس ید به آرما های خود را جهاد خش ون بار میدانند.
بعض ی از این گروه ها در واقع ش اخه نظامی و خش ون گرای گروه های س یاس ی  -مذهبی
رسمیپاکستا میباشد .بر اساس اهداف سیاسی و مذهبی این گروه ها به اشکال زیرند3
 -4گروه هایی که به صوور سونتی بر کیومیر تسلط دار د 3در س الهای اول جهاد در
کش میر (9116-9112م) بیش از 932گروه در ص حنه حاضر شدند .برخی از این گروه ها با هم
متحد ش دند و گروه های بزرگتری تش کیل دادند ( .)Jamal, 2010:8با این حال احزاب عمده
این جری ا ج دی د عب ارتان د از«3حرکه المجاهدین»« ،9لش کر طیبه»« ،2جیش محمد» 4و
«مج اه دین الب در» 3اند .طبب برخى آمارها ،دو گروه اس المگراى «لش کر طیبه» و «حرکه
المجاهدین» ،چیزى بیش از  962مدرس ه در اختیار دارند که بیش از  28تا از این مدارس در
داخل پاکستا قرار دارد.

)1. Harkat ul-Mujahedeen (HUM
)2. Lashkar-e-Toiba (LT
)3. Jaushe - Mohamad (J M
)4. Mojahdin -e- Badr(MB
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 -5گروه هایی که بهصور سنتی فرقهای ا د 3این دسته شامل گروه های ضد شیعی ،سپاه
ص حابه9و لشکر جنگهوی 2میباشد .سپاه صحابه در هر  3ایال پاکستا رسوخ کرده و به عنوا
یکی از قوی ترین گروههای افراطی پاکس تا ش ناخته میشود .این گروه موفب به تأسیس 322
دفتر و ش عبه در تمام  43ناحیه ی پنجاب گردیده اس و حدود  922هزار کارگر استخدامیدر
پاکس تا دارد .س پاه ص حابه همینین  91شعبه در کشورهای خارجی همیو  ،امارات متحده
( .)Kamran, 2008: 9س پاه
عربی ،عربس تا  ،بنگالدش ،کانادا و انگ س تا دایر نموده اس
صحابه ،شیعیا را مس ما نمی داند و به عنوا واکنشی در قب ال انقالب شیعی ایرا تأسیس
ش ده اس  .برخی نقل میکنند که لش کر جنگهوی در س ال  9118به وسی ه ی اعضای ارشد
سابب سپاه صحابه ،کسانی که معتقد بودند سپاه صحابه از آرما اولیه ضدّ شیعی خود دور شده،
تأسیس شده اس  .لشکر جنگهوی اهداف خود را بدین شرا اعالم داشته 3ایجاد پاکستا سنی
مذهب ،از طریب روشهای خش ون آمیز ،ترویج و اعالم نامس مانی ش یعیا و از میا برداشتن
پیروا دیگر ادی ا به خص وص یهودیا  ،مس یحیا و هندوها ( South Asian Terrorism
.)Portal,2013
 -6گروه های شوهه اامیضد دولتی؛ مهمترین آ ها ارتش آزادیبخش ب وچستا اس که
در تعقیب اهداف سیاسی خود دول را هدف خشون

قرار میدهند (.)Fair, 2004: 291

 -7بنیادگرایی :ریش ه بنیاد گرایی در پاکس تا را باید در برنامه «اسالمیسازی ضیاه الحب»
جستجو کرد .ضیاه برخالف اسالف حاکمِ نظامی خود ،یعنی؛ «منرال ایوب خا » (9113-9121
م) و «منرال یحییخا » (9162-9191م) که سیاس های سکوالر در پیش گرفته و به نیروهای
مذهبی چندا اجازه فعالی در س یاس پاکستا را نداده بودند ،تصمیم گرف تا راه را برای
ورود این نیروها به ص حنههای مخت س یاس ی ،اقتص ادی ،فرهنگی و اجتماعی باز کند .این
س یاس ضیاه« ،اسالم سازی» نامیده شد و برای اولین بار در تاریب پاکستا  ،احزاب با اجرای
 .9این گروه در بدو امر «انجمن سپاه صحابه» نام داش و یکی از فرقه های سنی مذهب پاکستا اس که ادعا می شود به
طور مستمر ،درگیری های خشون بار ع یه جامعه شیعی پاکستا را در اولوی کار خود قرارداده اس  .سپاه صحابه یکی از
پنج گروهی اس که در 92مانویه سال 2222م ،.به وسی ه پرویز مشرف منحل اعالم شد.
 .2برخی نیز مدعی هس تند که لشکر جنگهوی ،به وسی ه رهبرا سپاه صحابه ،به عنوا یک شاخه ی نظامی فعال و جدا از
جناا های س یاس ی تأس یس ش د تا به پیشبرد اهداف سیاسی سپاه صحابه از طریب ادامه ی اقدامات خشون بار فرقه ای،
کمک نماید (.)Jamal, 2012: 5-7
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س یاس

اسالمی سازی در یک محیط سیاسی مط وب عمل می کردند .منرال ضیاه برای مقاب ه

با نذوز احزاب س یاس ی و جریا های مخال و همینین افزایش مشروعی حکوم خود حاضر
ش د به حمای از جریا های بنیادگرایانه مح ی بپردازد .بدینمنظور با همکاری س عودیها
مدارس مذهبی متعددی را در س راس ر پاکس تا دایر کرد و دس جریا های بنیادگرا را در
بس یاری از امور س یاس ی پاکستا بازگذاش  .بنابرین کودتای ضیاه الحب موفب شد چو برای
بسیاری از شهروندا نماد یک پاکستا بنیادگرا بود (صراف یزدی و دیگرا .) 16 39412،
 -8وضو یت بد اقتصادی :درحال حاضر رشد اقتصادی پاکستا حتی از بنگالدش هم کمتر
اس  .مهمترین ش اخصهای اقتص ادی پاکستا عبارتند از 3تولید ناخالص داخ ی ،حدود 921
می یارد دالر ،درآمد س رانه هر نذر  148دالر ،نرخ رش د جمعی  2/38 ،درص د ،میزا ص ادرات
 93می یارد دالر ،میزا واردات 91/8 ،می یارد دالر ،نرخ تورم 99/9 ،درص د ،میزا زخایر ارزی،
 94می یارد دالر ،میرا بدهیهای خارجی  48/82می یارد دالر اس (فارس نیوز .)9461 3در
س ال  ،2221تولید ناخالص داخ ی پاکس تا بالغ بر  31323می یارد دالر؛ درآمد س رانه2213 ،
دالر؛ حجم ص ادرات  236می یارد دالر؛ و حجم واردات آ  213 /1می یارد دالر بوده اس .
میزا بدهیهای پاکس تا در همین سال  8122می یارد روپیه بوده که این میزا تا اردیبهش
ماه 9466به  93622می یارد روپیه افزایش پیدا کرده اس (فارس نیوز .)9412،رش د اقتص ادی
پاکس تا در س ال  2299حدود  3/3درصد بوده اس  ،ولی این رشد در سال 2292حدود 2/3
درص د کاهش یاف  .گزارشها در آخرین بررس ی وض عی اقتص ادی پاکستا  ،در سال 2292
حاکی از این اس که دول پاکستا با کمبود شدید منابع مالی برای پرداخ حقوق کارمندا
دولتی روبرو شده اس  .بخش کشاورزی نیز که  34درصد اشتغال در اقتصاد پاکستا را تشکیل
می دهد با بحرا جدی روبرو اس  .آمارهای ارایه شده توسط سای « » Market Watchنشا
میدهد طی  3س ال گذش ته نرخ رش د تولید ناخالص داخ ی این کشور برابر با  8/1درصد بوده
اس  .ولی از سال 2292نرخ رشد این فاکتور با کاهش همراه بوده اس (فارس نیوز.)9461 ،
 -9شواخ

توس ه ا سا ی 1ض یف :شاخص توسعه انسانی بهعنوا معیار اندازهگیری توسعه

و رفاه م ی در س ال  9112از طرف آماراتیاس ن و محجوب الحب اقتص اد دا پاکس تانی مطرا
ش د .توس عه انس انی دو وجه دارد ،یکی ایجاد قاب ی های انس انی 2بهبودی درس الم  ،دانش و
1- Human Development Report
2- Human Capabilities
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مهارت و دیگری اس تذاده افراد از قاب ی های کش شده برای ایجاد فرص ها ،مانند فعال بود
در عرص ه س یاسی ،اجتماعی و فرهنگی اس (فطرس،ترکمنی .)8239412،مقدار ( HDIشاخص
توس عه انس انی) ،پاکس تا در س ال ،2299در میا  961کشور ،رتبه  933را به خود اختصاص
داده اس ( .)HDR Pakistan, 2011:2همینین در پاکس تا  31/3درص د مردم از محرومی
چند بعدی رنج میبرند؛ عالوه بر این  99درصد مردم در معرض فقر چند بعدی هستند .به طور
ک ی پهنای این شاخص در کشور پاکستا  32/3درصد اس (.)HDR Pakistan, 2011:5
 -11خسوارا

اشوی از بالیای یهی ی :پاکس تا کش وری اس سیل خیز ،تا به حاال سیل

خس ارات اقتص ادی و انس انی زیادی را بر این کشور وارد کرده اس  .بعنوا نمونه؛ بر اثر سی ی
که در س ال  2292در پاکس تا به وقو پیوس ؛ حدود یک پنجم زمینهای کشاورزی به زیر
آب رف  ،حدود یک می یو خانه ویرا ش د و یک دهم جمعی پاکس تا (حدود  22می یو )
در ش رایط بدی به س ر میبرند .در حالی که هنوز  622هزار خانوار س رپناه مناس بی ندارند .با
وقو این س یل ویرانگر با توجه به وابستگی اقتصاد پاکستا به کشاورزی ،با نابود شد بسیاری
از محص والت کش اورزی و دامی ،قیم محص والت کشاورزی و دامیبه بیش از سه برابر رسید.
س یل  2292همینین بر دو ش اخص مهم تورم و تولید ناخالص م ی نیز اثر گذاش  ،به نحوی
که تورم از  1/2درصد به  99/2درصد رسید و تولید ناخالص م ی با روند کاهشی از  3/9به 4/2
درص د رس ید .در اثر وقو این سیل بسیاری از جادهها ،خطو را آهن و شبکههای ارتباطی از
بین رف  .پیش بینی ش ده اس بر اثر این فاجعه ،بدهی پاکستا که تا سال  2292به میزا
 33/3م یارد دالر بوده تا س ال  2298به  14م ی رد دالر برسد ( Georges & Rakistis, 2012:

.)140
گفتار سوم :تحلیل مهمترین منابع تنیی در روابط پاکستان و همسایگان
 -1هند و پاکسوتان :هند و پاکس تا واقعی های مئوپ یتیکی مس ط در جنوب آسیا هستند.
الگوی روابط مئوپ یتیکی در این منطقه ،تقابل و رویارویی دو قدرت مهم این منطقه را به نمایش
میگذارد (س ازمند و دیگرا  .)31 3 9414 ،تا پیش از سال  ،9131یعنی زما خروج بریتانیا از
شبه قاره ،هند و پاکستا یک کشور را تشکیل می دادند؛ اما از آ سال به بعد ،هند به دو بخش
تقس یم ش د .از آ زما تاکنو  ،این دو کش ور همینا به صورت دشمنا اص ی یکدیگر باقی
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ماندهاند .در حال حاض ر نگرانیهای امنیتی اص ی جنوب آس یا مربو به بخش س یاس ی و
نظامیناش ی از کش مکش هند و پاکس تا اس  .تأثیر بحرا کشمیر بر روابط درو منطقه ای
ش به قاره هند نمونه عینی یک بحرا مئوپ یتیکی اس که تا حاال منجر به س ه جنو بین دو
کشور شده اس .
 -1-1بحران کیوومیر :بحرا کش میر ترکیبی پییی ده از مطالبات م ی -قومی ،تذاوتهای
مذهبی ،تروریس م ،خش ون س ازما یافته ،فس اد و ترس فراگیری اس که از بدو اس تقالل
پاکستا از هند موجب تقابل دو کشور با یکدیگر گردید .این منازعه در سال  9131م .هم زما
با اس تقالل هند و پاکس تا (ش رقی و غربی) از بریتانیا آغاز ش د .وقو سه رویارویی نظامی در
اکتبر  ،9131آوریل  9183و دسامبر  9119بر سر کشمیر نشا از اهمی باالی منازعه کشمیر
نزد دو کش ور اس  .کشمیر منطقه ای عمومات مس ما نشین بود و طبب قاعده باید به پاکستا
میپیوس ؛ ولی بهدلیل آنکه حاکما وق آ هندی بودند کش میر به هند م حب ش د .این
منطقه به لحاظ جغرافیایی میا کشورهای پاکستا  ،هند و چین محصور شده اس  ،هند حدود
دو سوم سرزمینهای کشمیر ر ا در کنترل خود دارد و آ را «کشمیر آزاد» نامید.
پاکس تا نیز حدود یک س وم آ را تح کنترل خود دارد .و چین نیز دو بخش کوچک از
ش مال کش میر را در اختیار دارد (عطایی و ش هوند .)11 3 9419 ،در حال حاضر اختالف عمده
بین مس مانا کش میر ،بین کس انی اس که خواس تار نزدیک شد به پاکستا و افرادی که
خواس تار یک کش ور مس تقل هس تند .هرچند که دس یابی هند و پاکس تا به س الاهای
هس تهای موجب ش ده اس که از اواخر دهه  9112تا کنو  ،رویارویی کالس یک و گسترده به
مانند س ه جنو یادشده به وقو نپیوندد؛ اما سایه سنگین حمالت تروریستی از سوی مس مانا
و هندوهای س اکن در منطقه جامو و کش میر ،آرایش نظامینیروهای مس د دو کش ور در مرز
کنترل منطقه و حمالت لذظی و جنو س ردی مقامات دو کشور ،به خوبی نشا میدهد که این
بحرا عمیب ،دیرپا و چندالیحه همینا پویش و تاثیرگذاری خود را بر روابط هند و پاکس تا
حذب کرده اس (توحیدی.)9412 ،
 -1-2رقابت تسوولیحاتی :هن د به عنوا یک قدرت در حال ظهور بین س الهای - 2221
 2299بزرگترین وارد کننده تس یحات متعارف بوده اس  .پاکستا نیز با و جود ضع و فقدا
عمب اس تراتویک مناس ب در همین س ال ها س ومین کشور وارد کننده این نو تس یحات در
جها اس

 .هند در س ال  2292با داشتن  92درصد سهم جهانی تس یحات مهم در جها  ،در
16

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل مهمترین منابع تنش و تهدید در روابط پاکستان و همسایگان

رتبه اول وارد کننده تس یحات مهم در جها بود؛ این مقدار سهم برای پاکستا در همین سال
 3درص د اس  .با کمیپیش رف در س ال  ،2292دو کش ور در پی ارتقاه موقعی خود ،با 92
درص د س هم جه انی ،رتبه اول وارد کنندگی تس یحات متعارف در جها را حذب کردهاند
( .)SIPRY Yearbook, 2013: 10همینین بر اس اس آمار سال  ،2294هند به لحاظ تس یحات
هس تهای در مقام ششم جها قرار دارد و پاکستا در رتبه هذتم جها  ،در همین راستا هر دو
کش ور انوا جدیدی از موش کهای کروز و بالس تیک با قاب ی حمل کالهک هس تهای را در
دس تور کار خود قرار دادند ( .)Ibid: 12-13پاکستا در سال  ،2221موشک «هات  »1و در 99
فوریه  2294موش ک «هات  »1را با موفقعی آزمایش کرده اس  .هر دوی این موش کها،
موشکهای چند الیه بالستیک اندکه قاب ی حمل کالهک هستهای دارند.
 -1-3بازیگری هند در افغا سوتان :افغانس تا دوس نزدیک ارتش پاکستا در زما رمیم
طالبا  ،بخش اعظم استراتوی خود را بعد از سقو طالبا تغییر داد .دول افغانستا همپیما
محکم دول هند ش د و بدترین ترس پاکستا را دامن زدهاند ( .)Dalrymple, W. 2013هند و
پاکس تا تالش دارند با تقوی موقعی خود در این کش ور از آ به عنوا اهرم فش ار در برابر
دیگری بهره گیرند .هند میخواهد از حصار تنو منطقه جنوب آسیا بیرو آید و نه تنها از مهار
خود توس ط پاکس تا و چین ج وگیری کند ،ب که خود باعث محاصره و مهار پاکستا از طریب
حض ور در این منطقه شود .در مقابل ،پاکستا به نوعی هرگونه حضور و نذوز هند در افغانستا
را حتی اگر ب ه روش ی ق انونمن د ب اش د ،ب ه معنی دش منی ب ا من افع خود میدان د
(.)www.cfr.orgApr
درحوزه منافع اس تراتویک ،افغانستا نقش پراهمی موازن قدرت مط وب هند در منطقه را
ایذاه میکند .افغانس تا از نظر پاکس تانیها عمب استراتویک آ ها اس و هند به شدت تالش
دارد تا با نذوز در آ  ،پاکس تا را از این مزی محروم کرده و موازنه را هر چه بیش تر به س ود
خود تغییر دهد .هند معتقد اس که کل س یاس پاکستا در افغانستا  ،در راستای برنامه ی
ناتمام این کش ور ع یه هند در کش میر اس که بعید اس ارتش پاکس تا هرگز آنجا را ترک
کند؛ لذا با محدود کرد نذوز اس الم آباد در کابل درصدد ج وگیری از کنترل مجدد افغانستا
توس ط عناص ر افراطی طالبا میباش د ( حس ین زاده .)9412،بنابرین هند به منظور برقراری
نظم خاص خود در افغانستا  ،از سال  2229در بازسازی این کشور فعال بوده و در دهه گذشته
 2می ی ارد دالر کم ک توس عه ای به این کش ور اعطا کرده اس  .هند چهار پرومه مهم در
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افغانستا را انجام داده که شامل جاده دالرام – زرنج ،خطو انتقال برق ازبکستا به کابل ،سد
هیدروالکتریک س ما و س اختما جدید پارلما افغانس تا در کابل اس
پنجمین کشور بزرگ اعطاگر کمک مالی به افغانستا اس .

 .بدین ترتیب هند

 -1-4زدیکی روابط استراتژیکی هند و آمریکا :وقو حمالت 99سپتامبر 2229م ،اهمی
اس تراتویک موقعی جغرافیایی پاکس تا را نزد آمریکا و هم پیمانا آ ملل دورا جنو سرد
احی اه کرد .ایاالت متحده آمریکا برای حم ه به طالبا در افغانس تا به منظور ایجاد پایگاه در
پاکس تا به این کش ور نیاز پیدا کرد و از این طریب دوباره روابط آ ها از سر گرفته شد و حتی
آمریکا تحریمهای بر ع یه این کش ور را لغو کرد و بار دیگر کمکهای نظامیزیادی به پاکس تا
س رازیر ش د .اما با س قو رمیم طالبا  ،پاکس تا اهمی خود را نزد آمریکا و طرفدارا آ از
دس داد ،به طوری که در حال حاض ر روابط دو کش ور از وضعی خوبی برخوردار نیس (پور
پویا و دیگرا .)26 39419 ،
ش کی ناگهانی که به پاکس تا وارد ش د ،چرخش آش کار و آنی ایاالت متحده پس از
99سپتامپر به سوی هند بود .چنانیه اگر حادثه  99سپتامبر اتذاق نمیافتاد ،شاید روابط هند
و آمریکا به این س رع رو به گس ترش و تعمیب نمیگذاش  .در فض ای پس از  99س پتامبر،
آمریکا تروریس م را به عنوا مهمترین تهدید ع یه امنی م ی خود ق مداد کرده و آ را از س ه
زاویه س الاهای کش تار جمعی ،تروریس م بینالم ی و بنیادگرایی دینی مینگرد .همگی این
تهدیدات در همس ایگی هند قابل ریی هس تند .این عوامل باعث شد تا اولوی های امنی م ی
دو کشور به شدت به یکدیگر نزدیک گردند .به عالوه ،این حادثه باعث شد تا «دموکراتیکسازی»
به عنوا بخش ی از راهبرد امنی م ی آمریکا در منطقه ت قی شده و در این مسیر هند به عنوا
بزرگترین دموکراسی جها در دنیای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .در این
فض ا ،هند ،با داشتن قریب به  932م یو مس ما  ،افرا گرایی دینی و شیو تروریسم از جانب
مس ما را به عنوا تهدیدی جدی ع یه امنی م ی خود بزرگنمایی میکند .هند همینین با
متهم کرد ش ورشیا کشمیری به «تروریسم» و مرتبط ساختن آ ها ،موضع راهبردی خود را
در قبال آنا تقوی نموده و زمینههای نزدیکی بیشتر به ایاالت متحده را فراهم آورده اس .
 -2چین و پاکستان
 -2-1چیو ا داز کلی روابط :از آغاز اس تقالل پاکس تا  ،روابط چین و پاکس تا بر اس اس
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دوس تی و مودت ش کل گرفته بود .چین و پاکس تا از نیمه دوم قر بیس تم به ویوه دهههای
اخیر از روابط س یاسی ،اقتصادی و امنیتی مستحکمیبرخوردار بودهاند .حجم صادرات و واردات
دو کشور در دهه  9112به سرع افزایش یاف  ،به گونه ای که در سال  2222حجم تجارت دو
جانبه به  9982می یو دالر رس ید که رکوردی در تاریب روابط اقتص ادی دو کش ور به ش مار
میآید ( .)Kumar Singh, 2005در ابعاد جدید دول چین با  222می یو دالر هزینه در ایجاد
و تجهیز س یس تم راه آهن پاکس تا  ،تأمین لوکوموتیو مورد نیاز راه آهن این کشور و اتصال راه
آهن پاکس تا به چین موافق کرده اس  .عالوه بر این پکن  922می یو دالر نیز برای تجهیز
س یستم ارتباطات پاکستا و  922می یو دالر برای توسعه خطو لوله نذ این کشور در نظر
گرفت ه اس  .پکن همینین  32می یو دالر برای توس ع ه طرا معد مس س اینداک در
ب وچستا و  222می یو دالر در بخش ت ذن همراه پاکستا سرمایهگذاری میکند.
طرا اقتص ادی دیگری که از س وی چینیها و پاکس تانیها به طور مش ترک در حال اجرا
اس  ،ایجاد بزرگراه  9422کی ومتری قره قروم میباش د که اس الم آباد را به کاش غر در منتهی
الیه ش مال غربی چین و مرکز ایال سین کیانو مرتبط میسازد .چین همینین طرا ساخ و
تجهیز بندر گوادر پاکس تا را به عهده گرفته ،گذته ش ده توس عه بندر گوادر به لحاظ اهمی
باالیی که دارد نماد همکاری چینی -پاکس تانی اس  .در فوریه س ال  ،2222توافقنامه نهایی
مشارک و سرمایه گذاری چین در توسعه و تجهیز این بندر به امضای طرفین رسید .توسعه این
بن در نتایج فراوانی برای دو کش ور در بر دارد این بندر به جه نزدیکی به تنگه هرمز و عبور
نذتکشها به س م ش رق و تامین نذ کش ورهای ش رق آس یا ،نزدیکترین بندر به کشورهای
محص ور در خش کی آس یای مرکزی و افغانستا در رویکرد استراتویکی چین محسوب میشود.
این بندر قادر اس مناطب غربی چین از طریب بزرگراه قره قروم به بازارهای جهانی متصل کند
(آلاحمد و افش اری . )99 39419 ،عالوه بر این پاکس تا برای پیشبرد طراهای هستهای اش
به ش دت نیازمند کمکهای تکنولومیک و اقتص ادی چین اس  ،تا به این کش ور در س اخ 8
نیروگ اه اتمیبا ظرفی تولید  822مگاوات برق و یا نیروگاههای کوچک ولی با تعداد بیش تری
کمک کند (فرزیننیا .)342 39463 ،با این حال تازه ترین پرومه ای که بین دو کش ور در این
زمینه شکل گرف  ،پرومه برق هستهای« ،چشمه »2-میباشد.
چین در طی دهههای اخیر با کمک به پاکس تا  ،بهویوه در حوزه نظامی و به خص وص در
س اخ تس یحات هس تهای ،نقش اص ی را در توانمندس ازی پاکستا برای ایجاد بازدارندگی،
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حداقل در برابر هند ،ایذا کرده اس

 .همینین دو کشور پاکستا و چین در افغانستا و آسیای

مرکزی دارای منافع موازیاند .در حال حاض ر چین و پاکس تا روابط بس یار نزدیک و مط وبی
دارند ،اما بحث بر س ر تداوم روابط اس  .روابط قابل قبول چین و پاکستا فعالت تا حدود زیادی
بر گرفته از دشمنی مشترک با هند اس  ،و این پاکستا اس که در بسیاری از عرصه(اقتصادی،
س یاس ی ،تس یحاتی و )..به چین نیاز دارد .قابل یاد آوری اس که پاکس تا تا قبل از یازده
س پتامبر روابط بس یار نزدیکی با آمریکا داش و حتی هر ساله کمکهای اقتصادی زیادی را به
دالیل متعدد از آمریکا دریاف میکرد .ولی از فردای یازده س پتامپر ،اولوی های امنی م ی دو
کشور هند و آمریکا به شدت به یکدیگر نزدیک کرد ،و آ تهدیدات مشترک از ناحیه کشورهایی
نظیر پاکس تا بود .با این حال عوام یچند وجود دارد که در آیند قادرند روابط چین و پاکستا
را تهدید کنند .از جم ه آ ها3
 -2-2تهدید از احیه ترکسوتان شورقی(ایاال سین کیا گ) :وجود منابع عظیم نذ

و

گاز در ترکس تا ش رقی آنجا را به یک منطقه استراتویک تبدیل کرده اس  .از لحاظی نیز ،این
منطقه به دلیل همس ایگی با کش ورهای آس یای مرکزی ،افغانس تا و پاکس تا اهمی
مئوپولیتیکی خاصی دارد .در حال حاضر اص ی ترین خواس مردم مس ما اویغور منطقه سینو
کیانو ،از کش ور چین پایا داد به تبعیضات سیاسی و اقتصادی ،حذب هوی فرهنگی ،دینی
و م ی در داخل ترکس تا ش رقی اس ؛ ولی دول پکن معتقد اس گروههای جدایی ط ب در
منطقه مس ما نش ین س ین کیانو در پی ایجاد دول مس تقل خود با نام ترکس تا ش رقی
هس تند و روابطی با ش به نظایما در آس یای مرکزی و پاکس تا دارند .این در حالی اس که
«احرار الهند» از گروههای انشعابی «تحریک طالبا پاکستا » به چینیها هشدار داد در صورت
ادامه آزار و ازی مس مانا اس تا «س ین کیانو» ،این گروه مراکز ومنافع اقتص ادی چین را
هدف قرار خواهد داد (فارس نیوز.)9414،
البته مش ک ی که چین با گروه های جهادی دارد ،تنها به تالش آ ها برای انقالب در س ین
کیانو مربو نمیش ود ،ب که همینین از این موض و نش أت می گیرد که این گروهها قص د
بران دازی حکوم هایی را دارند که چین با آ ها روابط نزدیک تجاری و اقتص ادی دارد.
( .)Fishman, 2011:48-53در حالی که عدهای از کارش ناس ا ریش ههای این نا آرامیها را در
تبعیض قومیتی می دانن د ،عده دیگری پاکس تا را عامل اص ی این ناآرامیها میدانند .ولی
واقعی این اس که «نهض ترکس تا ش رقی» خواها استقالل ایاالت سین کیانو از چین
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اس (مالزهی .)439412 ،نکته نگرا کننده برای چین این اس که این گروها از حمای

مادی

و معنوی برخی از گروهای افراطی در پاکس تا  ،و از جم ه القاعده برخوردارند و نظیر بسیاری از
گروهای تروریس تی ،در مناطب س رحدی پاکس تا دارای پایگاه هس تند .هم اکنو نیز در
کشورهای آسیای مرکزی یک حزب اسالمیبنام «حزب تحریر» فعال اس و حتی توانسته اس
به یک نیروی تهدید کننده حاکمی در کش ورهای آسیای مرکزی تبدیل شود« .حزب تحریر»
در میا اویغورها نیز ص احب نذوز اس  .بنابرین قابل پیش بینی اس  ،چنانیه به هر دلی ی
روابط خوب چین و پاکس تا دچار تنش ش ود ،پاکس تا این پتانسیل را دارد ،که از مس مانا
منطقه ترکس تا شرقی (سین کیانو) ،حمای بهعمل آورد ،بهطوریکه هنگام حضور شورویها
در افغانس تا  ،دول اسالمیپاکستا برای گرفتن بعضی امتیازات از چین اقدام به جذب بعضی
از اویغورهای مس ما تند رو نموده و به آ ها در کنار گروه مجاهدین افغا آموزش نظامیداد.
 -2-3زدیو

شوودن تدریجی هند و چین :الحاق جامو و کش میر به هند در  ،9131و

برقراری س طه چین در تب در9132م ،پکن و ده ی را در رویارویی مس تقیم با هم قرار داد.
بهطوریکه در جنگی که میا دو کش ور در 9182م ،رخ داد .هند ش کس مذتضحی خورد .از
هما س الها اختالفات مرزی چین و هند بر س ر تب باال گرف  .طی فرصتی پیش آمده ،هند
با میانجی گری«مک ماهو » ،و ریاس هیات انگ یس پذیرف مرز میا هند و تب را مشخص
ش ود ،این کنوانسیو که به کنوانسیو «سیماال» (9114-9113م) ،معرف بود مرز میا هند و
تب را حدود گذاری کرد .در حالی که هند این کنوانس یو را به رس می میش ناسد ،چین بر
این عقیده اس که «س یماال» معاهده نابرابری اس که بدو توافب چین به تب تحمیل شد.
هم اکنو هند آماده اس تا برابر به رسمی شناخ خط «مک ماهو » از سوی چین ،اقصای
چین را بهعنوا بخشی از سرزمین آ کشور به رسمی بشناسد .طی این سه دهه مقامات ب ند
پایه دو کش ور تالش زیادی کردند که روابط هند و چین به حال عادی برگردد .طی این چند
دهه کم و بیش س ذرهایی به منظور تنش زدایی روابط دو کش ور ،از س وی مقامات ب ند پایه
چین و هند ،انجام گرف  .یکی از این س ذرها ،بازدید«منرال لیانو گوانگ یز» در س ال  2299از
هند بود ،س ذر «منرال لیانو گوانگ یز» تا حدودی یب روابط را بین دو کش ور آب کرده بود و
باعث اس تحکام مراودات امنیتی که از سال  2292به دنبال امتنا چین از صدور ویزا به «منرال
جاس وال» افس ر ارش د فرماندهی کل و فرمانده ارتش هند در ش رق رو به وخام گذاشته شده
بود ،گش (حسینزاده.)9412 ،
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میتوا گذ در دورا بعد از جنو س رد ،استراتوی سیاس خارجی هند ،بر اساس داشتن
محیطی آرام و دور از تنش پایه گذاری ش ده اس  .پس از  9119م ،بهطور جدی آ ها در پی
تعمیب روابط خود ب ا چینیه ا برآم دند .وزیر امور خارجه هند ،در س خنرانی خود ،در یکی از
م س سات تحقیقاتی هند از اختالفات مرزی دو کشور ابراز نگرانی کرد« .سوشما سوراج» به این
نکته اش اره کرد ،که تا کنو  93دور مذاکره کارگروه حل اختالفات مرزی ،جه فس ب منازعه
چین و هند برگزار شد و این امر را نشانه اراده دو کشور برای حل و فصل این اختالف خواند.
هند با گس ترش روابط با چین تالش مینماید تا به بهبود روابط با این کش ور در حوزههای
تجاری ،س رمایه گذاری و فرهنگی فع ی ببخش د .مبادالت تجاری میا دو کشور در  9112م،
 23م یو دالر بوده و در س ال  ،2221میالدی این میزا مبادالت به  2/3م یارد دالر رس یده،
ک ه درآ چین برای هن د تبدیل به اولین ش ریک تجاری ،و هند برای چین دهمین ش ریک
تجاری ش ده اس (آقایی و طاهری .)934 39412 ،در سال  ،2292حجم روابط دو کشور به 82
می یارد دالر رسیده اس  .بر این مبنا میتوا گذ که حجم تجارت دو کشور در طول یک دهه
( ،)2222-2292بیس برابر ش ده اس که رشد شگذ انگیزی را نشا میدهد .از چشم انداز
پاکس تا  ،هند از طریب بهبود نس بی روابطش با چین و ایرا گ وگاه های حیاتی اسالم آباد را
فش رده اس و از این طریب ض من ج ب حمای های آمریکا ،در درص دد محدود کرد فض ای
پاکستا بر آمده اس ( .)Pant & Julie, 2013: 80با این حال این نکته گویای این مط ب اس
ک ه دو کش ور چین و هن د ب ه عنوا دو قدرت نو ظهور و با درک از ش رایط حاکم بر نظام
بین الم ل قادرند مش کالت خود را به نحو ش ایسته ای حل کنند .بنابرین با وجود اینکه در حال
حاض ر بزرگترین دغدغه چین از اتحاد با پاکس تا کنترل هند اس  ،بعید نیس که در آینده
نزدیک با وجود نزدیکی منافع دو کش ور هند و چین ،چین و پاکس تا بهتدریج از هم فاص ه
بگیرند.
خارجی چین در دوره جهانی شد با مبادالت

-2-4کیفیت روابط چین و آمریکا :س یاس

اقتصادی و درگیری چین با موضوعاتی چو امنی  ،اقتصاد ،سیاس  ،فرهنو و دیگر موضوعات
هم گروه گره خورده اس  .بهطور ک ی رهبرا چین بر افزایش قدرت و توس عه اقتص ادی این
کشور متمرکز شدهاند تا ثباتسیاسی و اجتماعی خود را حذب کنند .ع یرغم رقاب شدید چین
تا نقش قدرتی مس ول را در نظام بین
و آمریکا در بس یاری از حوزهها ،چین در تالش اس
الم ل ایذا کند؛ قدرتی که گرچه از برخی از نهادهای جامعه بین الم ل رض ایتی ندارد اما در پی
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بنیا فکنی انقالبی این نهادها هم نیس

 .چین میخواهد روابط س ازنده با ایاالت متحده را

توس عه ببخش د .مهمترین الزام ایذای چنین نقش ی همراهی حداق ی با دس تور کار بین الم ی
آمریکا بویوه در حوزه امنی بینالمال ی اس (شریع نیا .)221 39419 ،افزو بر این ،اوباما نیز
در مناس ب های مخت بر گس ترش و تعمیب روابط با چین تاکید کرده اس  ،موض عی که با
اس تقبال خوب چینیها روبه رو ش د .بهبود روابط این دو کشور در این دوره به گونه ای سریع و
آشکار بوده که برمینسکی در دیدار خود از چین ،پیشنهاد تشکیل گروه ( 2چین+آمریکا) را برای
بررسی و حل و فصل موضوعات کال بین الم ی مطرا کرده اس (.)Brzezinski, 2009
حجم مب ادالت تج اری آمریک ا – چین از حدود  3می یارد دالر در س ال  9162به فراتر از
 322می یارد دالر در س ال  2226رس یده اس  .امروزه ،چین در ردی بزرگترین صادرکنندگا
به آمریکا و در عین حال ،بزرگترین خریدارا اوراق قرض ه خزانه داری این کشور اس (قنبر لو،
 .)99339461همینین تأثیرات حادثه  99سپتامبر بر تغییر رویکرد ایاالت متحده در قبال چین
در گزارش ی که تح عنوا «اس تراتوی امنی م ی» آمریکا در س پتامبر  2222منتشر شد ،به
و در این میا از چین به عنوا

وض وا بر نیاز به همکاری با «قدرتهای بزرگ» تأکید داش
کشوری با پتانسلهای قدرت بزرگ یاد شده اس .
در پی ح ادثه  99س پتامپر چین با داد اجازه فعالی به  FBIدر بیجینو و از همه مهمتر
ترغیب پاکس تا به همکاری با ایاالت متحده در جنو ع یه تروریسم ،راه را برای بهبود روابط با
ایاالت متحده هموار ساخ  .توجه به جایگاه پاکستا در جنو ع یه تروریسم از یک سو و سنب
مناس بات چین و پاکس تا به عنوا متحدانی نزدیک از سوی دیگر ،ارزش و اهمی این کمک
چین را روشنتر میسازد .در پاسب به تغییر رویکرد ایاالت متحده« ،جیانو زمین» در سذر خود
به آمریکا در اکتبر  2222درباره نو جدیدی از همکاری میا قدرتهای بزرگ س خن گذ و
اشاره داش که چین نگرانیهای ایاالت متحده را درک میکند .در همین سذر بود که بوش گام
مهمیدر نزدیکی به موض ع چین در قض یه تایوا برداش و اعالم کرد که او نه تنها از استقالل
تایوا حمای نمیکند ،ب که به شدت با آ مخال اس  .از آ مقطع به بعد ،بوش از دامن زد
به جو مخاص مه با چین خودداری کرد و عبارت «رقیب استراتویک» را که در آغاز برای توصی
موض ع ایاالت متحده در قبال چین به کار میبرد ،کنار گذاش او همینین لحن خود پیرامو
مس أله تایوا که در ابتدای صدارتش آشکارا تند و ع یه چین بود را تغییر داد و از «واقع بینی»
در نگاه به آ س خن گذ  .بنابرین شبیه آنیه که در روابط هند و چین در حال وقو اس  ،با
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اندکی تذاوت در روابط چین و ایاالت متحده نیز قابل حصول اس  .واضد اس که روابط چین و
پاکس تا در حال حاض ر ناش ی از اقتض اعاتی اس  ،که بعید نیس در آینده ،چین با وجود
ابرقدرت آمریکا و قدرت در حال ظهور هند حاضر به تجدید نظر ،یا حداقل کاهش روابط خود با
پاکستا تا سطحی معین شود.
 -3پاکستان و افغا ستان
در میا همسایگا افغانستا  ،روابط پاکستا و افغانستا از پیییدگی های زیادی برخوردار
اس  .پاکستا در تحوالت افغانستا نقش مهمیایذا کرده اس  .در دهه  9162با حمای همه
جانبه غرب از پاکس تا  ،نقش این کش ور در مبارزه ع یه شوروی در خاک افغانستا با تجهیز و
سازماندهی بخشی از مجاهدین آغاز گردید و با شکس شوروی ،حمای های پاکستا از طالبا
در  9113زمینه را برای به قدرت رس ید این جنبش در افغانس تا مس اعد س اخ (ش ریذی،
 .)22-43 39466در ابع اد ج دی د ،مهمترین مس ال ه ای که نقش پاکس تا را در تحوالت
افغانس تا برای س ایر کشورها مهم ج وه میدهد ،توسل پاکستا به هر ابزاری جه بی ثباتی
افغانس تا اس  .پاکس تا س رمایه گذاری خود را بر روی طالبا  ،عمومات به عنوا س رمایهای
اس تراتویک در مقابل هند و افغانس تا و مخص وصات با چشمانداز «روی کار آورد رمیمیدوس
در افغانس تا »« ،محدود کرد نذوز س یاس ی هند در آ کش ور»« ،خنلی کرد مخالذ
ناس یونالیس تی پش تو های افغا با خط مرزی دیوراند» و «مدیری منافع و نذوز پاکس تا در
آسیای مرکزی» میبیند (.)Gautam, 2010: 34
 -3-1منافع حیاتی /مرز دیور د :در میا همسایگا پاکستا  ،این کشور به دلیل دارا بود
طوالنی ترین مرز مش ترک ب ا افغانس تا «بیش از  2222کی ومتر» و تهدیدات مش ترک و
همینین ب ه دلی ل اختالف ات مرزی میا دو کش ور «بر س ر خط مرزی دیورند» که از بدو
اس تقالل پاکس تا ( )9131تاکنو تداوم داشته ،پویشهای امنیتی بسیار نزدیکی با افغانستا
دارد ( .)D’Souza, 2009: 2-3مرز دیورند در سال  9614در زمانی که «امیر عبدالرحما خا »
پادشاه افغانستا بود کشیده شد؛ اما بعدها زمانی که پاکستا استقالل یاف و بریتانیا شبه قاره
هند را ترک کرد افغانس تا این مرز را نمیپذیرف  .پادش اها بعد از «عبدالرحما خانم» نیز
این مرز را پذیرفتند اما با این حال اعتراضهایی وجود داش  ،چو این مرز تقریبا پشتو ها را
در منطقه تقس یم میکرد ،دو س وم پش توها را در پاکس تا قرار میداد و یک سوم را در خاک
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افذانس تا  .منتها در این بین ناس یونالیس م پش تو که درص دد تشکیل کشوری از قوم پشتو
اس با منافع پاکستا مخال اس و همین امر نیز روابط بین پاکستا و افغانستا را بر بنیاد
خصوم و سوه تذاهم شکل داد و این رابطه در طول  82سال ادامه یافته اس .
مقامات افغانی بارها مشروعی حقوقی و سیاسی معاهده دیورند را زیر س ال بردند و خواها
لغو آ بودند ،این مس اله تمامی ارض ی پاکس تا را تهدید میکند ،چرا که پاکس تا از چهار
ایال و یک منطقه قبای ی تشکیل شده اس  ،و ترس از واگرایی این مناطب پاکستا را به شدت
و اگر
نگرا میکند از این چهار اس تا  ،دو اس تا نیز در طول امتداد منازعه دیورند اس
افغانس تا بتواند به هدف خود دس یابد ،باید دو اس تا را از پاکستا جدا کند .با این وجود
نبود قرار داد مرزی میا افغانستا و پاکستا  ،و عدم تمایل افغانستا به شناسایی مرزهایش با
پاکس تا به منزله تهدیدی جدی برای تمامی ارض ی پاکس تا محسوب گردیده اس (بورگ،
.)6339411
 -3-2تضاد در منافع استراتژیکی
 -3-2-1هند :موازنه قدرت برای پاکس تا  ،در جنوب آس یا و در متن رقاب اس تراتویک آ
کش ور با هند معنا مییابد از این رو پاکس تا در افغانستا  ،به عنوا همسایه خود و همسای با
واس ط هند ،باید از موض ع برتری برخوردار باش د و در وه اول ،مانع از نذوز هند در آ کشور
ش ود و در وه بعد ،ش کل گیری ائتالفهای منطقه ای همیو ائتالف ایرا  ،روس یه ،هند یا
ایرا  ،آمریکا و هند را در ص حنه افغانس تا مانع شود .ولی به نظر میرسد افغانستا و هند در
یک مجموعه امنیتی بس یط قرار میگیرند بهطوریکه امنی  ،اقتص اد و توس عه دو کشور با هم
ادغام ش ده اس (توحیدی .)99-92 39466 ،هند در برنامه خود برای ورود به افغانستا اهداف
متعددی را دنبال میکند ،اول اینکه برای تأمین انرمی خود به مس یر افغاس تا برای ورود به
آس یای مرکزی نیازمند اس  ،و در ثانی از ناحیه تروریس م با محوری پاکس تا و گروه های
جهادی کش میر و طالبا نگرا اس  .هند اولین کش ور آس یایی بود که با افغانس تا قرارداد
همکاری استراتویک امضا کرد.
 -3-2-2آمریکا :با اینکه هر دو کش ور پاکس تا و آمریکا از س ال  2229به بعد ،رس مات به
اهداف مش ترک خود در افغانس تا تأکید کردهاند ،ولی ش واهد ،ش کافهایی را بین دو کش ور
حداقل در دوره اخیر نشا میدهد .این شکافها در مسائل محوری مربو به سیاس های کال
مانند ش کس طالبا افغانی و ج وگیری از بازگش آ به قدرت در کابل از طریب زور و ای جاد
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دول مرکزی کارآمد در افغانس تا  ،بیش تر بروز مینماید .این موض و دقیقات هما موض و
تعیین کننده ای اس که روابط آمریکا و پاکستا را امروزه بدین حد به چالش کشیده اس .
از طرفی روی کار آمد حامد کرزای ،روابط دو کش ور پاکس تا و افغانس تا را به ش دت
دچار تنش کرد بود .حکوم کرزای با متهم کرد پاکستا به دخال در امور داخ ی افغانستا
و حمای ازطالبا  ،این کش ور را همواره مورد انتقاد قرار داد اس (ع یزاده .)9412 ،افغانستا
همینین ،پاکس تا را متهم میکند که برخی از رهبرا گروههای تروریستی که در افغانستا
حض ور دارند ،تح رهبری پاکس تا عمل میکنند (تقوی .)9414 ،در دوم ماه میس ال 2292
در پی س ذر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به افغانس تا میا دو کش ور موافقتنامه راهبردی
امض اه ش د .مذاد این موافق نامه به موضوعاتی از جم ه حمای از توسعه اقتصادی و اجتماعی
ب ند مدت افغانستا  ،تداوم مبارزه با افرا گرایی ،القاعده و وابستگانش و تأکید بر عدم مداخ ه
همس ایگا افغانس تا در این کش ور اس  .بدیهی اس که این چنین موافق نامهای خوشایند
پاکستا نیس  .اسالمآباد بر خالف آمریکا و سایرین ایجاد دول مرکزی کارآمد در افغانستا را
قبول ندارد ،دغدغه های اس تراتویک پاکس تا در موض وعاتی نظیر مساله کشمیر ،موضو خط
دیوراند و حضور رو به گسترش هند در افغانستا  ،بر میزا راستی و درستی همکاری اسالم آباد
با واش نگتن در مبارزه ع یه تروریس م تأثیر به س زایی گذاش ته اس  ،به طوری که پاکس تا
همکاری خالص انه با آمریکا جه نبرد با تروریس م را موکول به حل این نگرانیهای اس تراتویک
خود توسط واشنگتن نموده اس .
پاکس تا آگاه اس که آمریکا از افغانس تا خارج خواهند ش د و محققات این به معنای آ
اس که طالبا اگر حتی حکوم را در اختیار نداش ته باشند نقش مهمیدر حکوم های بعد
از خروج آمریکا خواهند داش (محمودی .)9419 ،به همین دلیل اس که طالبا کماکا زیر
چتر حمای بخش ی از مقامات امنیتی و نظامی پاکس تا حیطه عم یات خود را گس ترش
میدهد .همین امر موجب ش ده اس آمریکا برای تح فش ار قرار داد پاکستا کمک 622
می یو دالری خود را قطع کند.
با این حال ش ورای کویته در ب وچس تا  ،که متش کل از رهبرا طالبا و همینین گروه
حقانی که یکی از منظمترین ش به نظامیا در افغانس تا اس تا حاال خس ارت فراوانی را به
نیروهای غربی مستقر در افغانستا وارد کرده اند ،که این گرو ه ها دارای روابط بسیار نزدیک و
گسترده با دستگاههای امنیتی پاکستا اند(دهشیار.)9412 ،
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 -3-2-3منافع ثها  :پاکس تا در ص ورتی ثبات در افغانستا را پیگیری میکند که دولتی
تح الحمای خود در آ کشور شکل گیرد .رفتار پاکستا در دورا پیش و پس از  99سپتامبر
و به بیا دیگر در زما حکوم طالبا و در زما پس از س رنگونی آ ها ،این امر را به خوبی
نمایا میس ازد .در دورا حکوم طالبا  ،پاکستا از بهترین روابط با افغانستا برخوردار بود،
اما با روی کار آمد حکوم کرزای ،روابط دو کش ور به ش دت دچار تنش شد .حکوم کرزای
همواره پاکستا را به دخال در امور داخ ی افغانستا و حمای از طالبا متهم میکرد.
 -4پاکستان و ایران
 -4-1تنشهای قومی– مذههی :ش رق ایرا بهدلیل موقعی خاص مئوپولیتیکی و مرکزی
تمد آسیا در اکلر مقاطع تاریخی چهار راه حوادث و نا امنی بوده اس  .همینین شهرهایی که
در نیمه ش رقی واقع ش دند ،با نزدیکی به مرزهای م ی و قومی ،هرگز در امنی کامل نبوده و نا
امنی و تهدید(به طور آش کار و پنها ) از عوارض و ویوگیهای ثاب آ ها اس  .در این بین
وض عی  ،الگوی اس تقرار قوم ب و در جنوب ش رقی ایرا با نیمه دیگر هس ته ب و نش ین در
پاکستا و افغانستا  ،موجب شده قوم ب و ایرانی با همتایا خود در آ سوی مرز بسیار بیشتر
از حکوم مرکزی و فارس ی زبانا ایرانی ارتبا داش ته باش د .ب و ها در ایرا در س ه شاخص
عمده قومی  ،مذهب و زبا دارای واگرایی با ایرا و هم گرایی با پاکستا هستند.
منتها تنشهای جدی ا ز ناحیه قومی  ،با وجود توس عه نیافتگی ایاالت ب وچستا پاکستا و
س یس تا و ب وچس تا  ،به طور فزاینده تهدید کننده امنی م ی دو کش ور اس  .در پاکستا ،
ایاالت ب وچس تا با وجود داش تن منابع فراوا  ،جزه توس عه نیافته ترین و فقیرترین مناطب
ایاالتی پاکستا محسوب میشود .ب وچستا ایرا هم وضع بهتری از ب وچستا پاکست ا ندارد.
در تحقیقی با عنوا «کاربرد تح یل عام ی در تبیین الگوی فض ایی توس عه و توس عه نیافتگی
شهری -منطقهای در ایرا » با  43شاخص در م لذههای آموزشی ،اقتصادی– اجتماعی ،اشتغال،
بهداش تی ،ارتباطات و جمعیتی بررس ی شد؛ که بر این اساس هیچ یک از شهرستا های استا
سیستا و ب وچستا توسعه یافته کامل محسوب نمیشوند.
عالوه بر این در دوره  9413- 9463فاص ه س طد توس عه یافتگی و نابرابری بین استا های
تهرا (توس عه یافتهترین) و اس تا س یس تا و ب وچس تا (محروم ترین) در مناطب ش هری
931/4درص د و در مناطب روس تایی  922/66درص د افزایش یافته اس (زیاری ،عشبآبادی و
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فتحی.)918 39461 ،
توس عه نیافتگی س یس تا و ب وچس تا پیامدهای به بار آورده مانند فقر ،احساس تبعیض،
واگرایی از حکوم مرکزی ،بی اعتمادی نس ب به س یاس های نظام ،نارضایتی عموم ،قاچاق و
 ...را باعث ش ده اس (ایزدی ،دبیری .)92139412 ،بنابراین به تأثیر از ش رایط حاکم ،ب و ها
خود را در س رنوش م ی کمتر شریک میدانند و بر خالف دیگر اقوام ایرانی ،در تحوالت بزرگ
درو جامعه م ی ایرا  ،نقش قابل توجهی به عهده ندارند ( اطاع و موس وی .)683 9412 ،در
کنار این عوامل به لحاظ قومیبا توجه به س نی بود اکلری مردما ب و  ،نوعی یکسا انگاری
م ذه ب و قومی در آ ها وجود دارد و از نظر مذهبی نیز با ش کل گیری ارتبا این گروه با
برخی از ع مای تندرو در پاکس تا و پیگیری آموزش نظامیآنا با القاعده وجه اشتراک مذهبی
زیادی با تذس یر رادیکال مذهبی آنا با این گروه ها وجود دارد .همینین که حمای س ازما
های ض د ش یعی مانند لش کر جنگهوی در سیستا ب وچستا از گروه های رادیکال و تند رو تا
حدود زیادی به تبع هم آمیختگی دو عنصر قومی و مذهب در منطقه اس .
 -4-2ترویج وهابیت و ف الیت سوازمانهای تروریستی (یالهان و القاعده) در مرزهای
شورقی :پیییدگی محیط س یاس ی و اجتماعی پاکس تا

همواره در سایه منازعات مذهبی و

دخال قدرتهای خارجی بویوه عربس تا س عودی محیط مناس بی را برای رش د وهابی و
ش کلگیری طالبانیس م فراهم کرده اس ( رش یدی و ش اه ق عه .)133 9419،مخالذ با شیعه
وجه مش ترک بس یاری از فرقهها و گروه های تروریس تی در پاکس تا اس « .مالمحمد عمر»،
رهبر طالبا اعالم کرد« 3ش یعیا چیزی بین کذار و مس مانا هس تند .شیعیا بدع گذرانی
هس تند که میتوا آنا را برای عقاید مذهبی شا مورد آزار و ازی قرار داد .همینین که این
«ابن تیمیه» پدر اعتقادات انحرافی چنین نقل میکند« 3لم یعرفوا أص ل دین المس مین؛شیعیا
به اص ل دین مس مانا آگاهی ندارند» یا «المتظاهرین باالس الم؛ تظاهر به اس الم میکنند»،
«الرافض ه بدلوا دین اهلل فعمروا المش اهد و عط وا المساجد مضاها ل مشرکین مخالذ ل مومنین؛
رافضیها (شیعیا ) همانند مشرکین و در مخالذ با م منین ،دین خدا را تغییر دادند و مساجد
راتعطی ل و مش اهد و زیارتگاه ها را آباد کردند (».ابن تیمیه ،منهاج الس ن النبوی  ،ج.)23 9
نگرانی عمده این اس که بس یاری از رهبرا مذهبی ب و در خارج از کش ور در کش ورهای
عربس تا  ،پاکس تا و هند تحصیل میکنند و یا از اندیشههای حاکم بر فضای حوزههای ع می
آ ه ا متأثر میگردند .بازگش

این مولویها با توجه به اندوختههای ع می در کش وری که
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تحص یل کرده اند و نیز ع مای مدعو پاکس تانی جه آموزش ع وم دینی در ب وچس تا ایرا ،
مناس ب ترین پوش ش برای فعالی وهابیو اس  .اثر این تب یغهای سازما یافته ،برای امنی
م ی ایرا خطر آفرین اس ؛ تخذی و ک اهش هوی ه ا و تابعی های م ی به نذع هوی های
مذهبی ،نخس تین تهدید ناش ی از گس ترش تذکر وهابی گری به ویوه در خاور و جنوب خاوری
اس  .ترویج این تذکر به ویوه تالش برای تکوین تش کلهای متعدد مذهبی ،عالوه بر تقوی
انرمی واگرایی این مناطب نس ب به هسته مرکزی حکوم  ،موجب افزایش همگرایی اهل تسنن
ساحل جنوب و ب و های حنذی خاور و جنوب خاوری ایرا شده اس (کریمیپور.)62 39411 ،
گروهکهای تروریستی نظیر «جنداهلل» ،و در شکل جدید تری «انصار» در سیستا و ب وچستا
و «جنبش عدل» با برخی از ع مای تندرو در پاکس تا در ارتبا هس تند ،همینین که آ ها
تح تع یم آموزش نظامیبرخی از افراد القاعده چو «ابوخباب مص ری» 9هس تند (غذوری و
داوند.)922 39414 ،
در چند دهه اخیر تروریس های طالبا و القاعده بر مبنای تذکر وهابی و کافر دانس تن
ش یعه دس به جنای های زیادی زدند .حم ه به ستو های گشتی ناجا ،حم ه به مسافرا در
محور تاس وکی – زابل ،و به ش هادت رساند  22نذر و گروگانگیری  1نذر ،حم ه به کنسولگری
ایرا در پاکس تا و به شهادت رسید یازده دیپ مات ایرانی به همراه یک خبرنگار توسط سپاه
ص حابه ،ریش ه در افراطی گری و کافر دانس تن ش یعیا دارد .نذوز عوامل القاعده و تذکر
ط الب انیس م در برخی از جنبشه ای قومیب و  ،این توان ایی را داردک ه ب ه تب انی گروههای
تروریس تی ،شبکه های جنایی سازما یافته ،احزاب ناسیونالیستی افراطی ،بنیادگرایی دینی و
غیره بینجامد و به تدریج جبههای س یاس ی– نظامی برای جمهوری اسالمیایرا در استا های
مجاور شرقی باز کند.
 -4-3تهدیدهای اشوی از مواد مددر :ص دور مواد مخدر از شرق و جنوب شرق جمهوری
اسالمیایرا برای مصرف داخ ی و انتقال آ به بازارهای جهانی به ویوه اروپا ،در ردی مهمترین
منابع نا امنی و بحرا در این منطقه از ایرا اس  .حتی برخی معتقدند ،مهمترین عامل افزایش
قاچاق مواد مخدر از طریب پاکس تا  ،عدم اعتقاد و پایبندی جدی مس وال پاکس تانی اعم از
 -9بوخباب یک مهندس شیمی اس و ریاس کمیته تس یحات کشتار جمعی القاعده را برعهده دارد .وی یکی از فرماندها
عالیرتبه القاعده که از کارش ناسا تس یحات هستهای محسوب میشود ،و هم اکنو بر روی تولید سالحهای کشتار جمعی
کار میکند .آمریکا برای دستگیری او جایزه تعیین کرده اس .
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مقامهای س یاس ی ،قض ایی و پ یس و دیگر دس تگاههای زی ربط در مقاب ه با قاچاق و ترانزی
(واعظی .)4139412،به اقرار منابع اطالعاتی در اس الم آباد که با عوامل FBI

مواد مخدر اس
همکاری دارند ،افراد دولتی پاکس تا بویوه سرویسهای اطالعات ( )ISIاین کشور در کار قاچاق
هروئین فعال اند .بر همین اس اس در آمدهای غیرقانونی ناش ی از قاچاق هروئین از سال 9112
اقتص اد این کش ور را فعال نگه داشته و از سقو آ ج وگیری کرده اس  .جای تعجبی نیس
که یکی از منابع مالی طالبا  ،قاچاق مواد مخدر و ارتبا با شبکه ی تجاری مافیای مواد مخدر
اس  .پاکس تا به عنوا جوالنگاه قاچاقییا حرفهای و بینالم ی ش ناخته میش ود .وجود
من اطب قبای ی خود مختار و خاکس تری مانند «خیبر»« ،س رحد» و «مند» باعث ش ده تا
البراتواره ای متعددی برای تولید و تبدیل مواد مخدر در این کش ور فعال باش ند (احمدی و
بیداهللخانی .)42 39419 ،بنابرین این شرایط موجب به وجود آمد تهدیدهایی برای امنیّ م ی
ایرا شده اس .
 -4-4مرز دریایی گوادر :از مهمترین عوامل تنش بین کش ورها مرزهای خش کی اس

 ،در

حال حاض ر تنش بین کش ورها منحص ر به مرزهای خش کی نمیش ود و در مناطب آبی (غیر
خش کی) هم این تنشه ا وجود دارد .تنشه ا میتوانند برای کنترل آبرههها یا تنگهها (تنگه
هرمز) ،وجود منابع نذ و گاز در فالت قاره (خ یج فارس) یا بندری س اح ی (چابهار و گوادر)
روبه رش د و توس عه باش د که همه اینها ،ناش ی از عدم مش خص بود مرزهای دریایی بین
کش ورهای س اح ی اس  .هر چند ایرا و پاکستا اختالف عمدهای در زمینه مرزهای خشکی
ندارند؛ ول ی مس ال مرز دریایی این دو کش ور در خ یج گواتر ،هنوز به س ر انجام نرس یده اس ،
انزوای جغرافی ایی این خ یج ب ه دلی ل پرت بود  ،دور افتادگی و ناش ناخته بود قاب ی های
عظیم دریای عما و اقیانوس هند برای ایرانیا  ،باعث کم رغبتی یا حس اس ی اندک ،دول ها
نس ب به تعیین مرز دریایی در این خ یج ش ده اس  .این در حالی اس که قاب ی های عمد
گوادر در آینده نزدیک ،ایرا و پاکستا را وارد این عرصه خواهد کرد (کریمیپور.)98139411 ،
 -4-5زدیکی روابط پاکسوتان و عربسوتان س ودی :عربس تا سعودی یکی از مهمترین
متحدا منطقه ای پاکس تا محس وب میش ود .سابقه همکاری دو کشور به جنو افغانستا و
همکاری در تقوی مجاهدین افغا در مبارزه با ش وروی در دهه  9162باز میگردد .اوج روابط
عربس تا س عودی و پاکس تا به دوره ریاس منرال ض یاهالحب بر میگردد (موس وی39412 ،
 .)991پیش از آ نیز در دهه  9112عربس تا در تامین مالی برنامه ی هستهای پاکستا نقش
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ک یدی ایذا کرد و پس از انجام آزمایش هس تهای این کشور در واکنش به آزمایش هستهای هند
در سال  ،9116عربستا با ارائه نذ رایگا به میزا  32هزار بشکه در روز ،با تحریمهای غرب
ع یه پاکس تا همراهی نکرد .همینین عربس تا سعودی میزبا یکی از بزرگترین جمعی های
مهاجرا پاکس تانی در حدود  9/3می یو نذر اس  .نزدیکی روابط عربس تا و پاکس تا از سه
بعد م ی ،منطقه ای و جهانی ،تهدید کننده منافع م ی ایرا وس ایر کش ورهای منطقه و جها
اس .
 -4-6تهدید امنیت جها ی :ش واهد حاکی اس

که روابط امنیتی و نظامیکنونی عربس تا

وپاکس تا بس یار خوب اس  .بس یاری از افس را کارآموز نظامیعربس تا در دانش کدههای
پاکس تا در حال تحص یل هستند .مانورهای مشترک نظامیبین دو کشور به شکل مرتب انجام
میگیرد و بازدیدهای فرماندها نظامیحداقل دوبار در س ال انجام میگیرد (ش اکری.)9412 ،
عربس تا سعودی از سالها پیش در برنامه اتمیپاکستا یا هما به اصطالا «بمبهای سنی»
و حتی تحقیقات عبدالغدیرخا پدربمب اتمی
س رم ای هگ ذاریهای زیادی انجام داده اس
پاکس تا نیز با حمای های مالی ریاض انجام گرفته اس در بعد هس تهای ،عربس تا مایل به
دس آوری فناوری هستهای اس  ،امنی تس یحات هستهای پاکستا و نگرانی در خصوص در
اختیار گرفتن این س الاها از سوی عربستا و دیگر گروههای افراطی چیزی اس که کل جها
را تهدید میکند .حتی گذته میش ود که عربس تا درصدد دس یابی به موشکهای بالستیک
س اخ پاکس تا (که توانایی حمل کالهکهای هس تهای را دارد) اس  .ضمن اینکه پاکستا
کشوری نیازمند اس  ،از اینرو برای رفع نیازهای خود بعید نیس که دس به چنین معامالتی
بزند.
 -4-7تهودید امنیت کیووورهای من قه 3تا حاال کمکهای مالی زیادی در ایجاد و احداث
مدرس هها و تامین مالی نهادهای مذهبی در پاکس تا از س وی نهادها و اش خاص دولتی و غیر
دولتی عربس تا انجام گرفته اس  .تعداد این مدرسهها به بیش بیس هزار فقره میرسد ،انوا
گروه های تروریس تی و افراطی ،در پاکس تا و ترویج تذکر س ذی و وهابی محصول آموزشهای
همین مدرسهها اس .
 -4-8تقابل با منافع من قه ای ایران :پاکس تا نیز در بسیاری از مواقع از عربستا حمای
بعمل آورده اس  .به عنوا ملال؛ پاکستا از حضور عربستا سعودی در بحرین و سرکوب قیام
مردمیاین کش ور با فرس تاد  9222نیروی نظامیحمای کرد و در س ال  2299دو لش کر از
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نیروهای نظامیپاکس تا در اس تا های شرقی عربستا سعودی به منظور مقاب ه با شورشهای
احتمالی مس تقر ش دند .در پی وقو جنو داخ ی سوریه و حمای عربستا از گروههای مس د
ش ورش ی این کش ور در مقابل حکوم بش ار اس د (متحد جمهوری اسالمی ایرا ) ،پاکستا به
عنوا یکی از گزینههای اص ی تامین س الا برای این گروهها از س وی عربستا سعودی مطرا
شده اس (.)Rashid, 2014
 -4-9قش افغا ستان در روابط دو کیور :عمده ترین چالش س یاسی ایرا و پاکستا در
افغانستا  ،حمای پاکستا از طالبا اس  .روی کار آمد طالبا در افغانستا دارای آثار زیا
باری برای منطقه جنوب آس یا و جها بود ،در همین دوره بود که دیپ مات های ایرانی در مزار
ش ری به دس نیروهای طالبا به قتل رسیدند و تنش شدیدی در روابط ایرا و افغانستا به
وجود آمد ،بعالوه در همین برهه ،عالوه بر تهدیدات امنیتی فوق ،کش گس ترده خش خاش در
افغانستا و صدور مواد مخدر و قاچاق اس حه به کشورهای مجاور منبع بزرگ نا امنی برای تمام
کش ورهای همسایه گردید .در این راستا از اهداف عمده ایرا  ،حمای از شیعیا افغاستا اس
که از مهم ترین ح قههای ارتباطی بین ایرا و افغانس تا محس وب میشوند .در حالی که ایرا
از هزارهه ای ش یع ه م ذهب در افغانس تا حمای میکند ،پاکس تا به حمای و تقوی
پشتو های سنی مذهب میپردازد ،به همین خاطر از سال  ،2222که عم یات ناتو در افغانستا
ش رو ش د ،ایرا حدود یک می یارد دالر کمک اقتص ادی به اس تا های غربی افغانس تا و
بخصوص مردم هزاره جات در مرکز این کشور اعطا شده اس (امامزاده.)2939412 ،
تیجهگیری
تنش روابط پاکس تا و همس ایگا را میتوا ناش ی از چند عامل دانس  .با این تذاوت که
هم ه این عوامل هر چند که زات و عم کرد چند گانه دارند ولی در نهای در بهرهبرداری محیط
پاکستا منتج به خشون میشوند3
 -1منوابع هویتی :من ابع هوی

در ردی ت أثیر گذار ترین منابع تنش و تهدید اند .هوی ها

اس اس و مبنای منافع هس تند و هر هوی خاص ی منافع خاص ی را ایجاب میکند ،هوی ها
همواره اس تعداد آس یبزایی و آس یبپذیری یا فرص زایی و فرص زدایی را بهطور توأما دارا
می باش ند .از این لحاظ محیط پاکس تا با منابع هویتی چالش زا نظیر قومی و نواد ،مذهب و
ایدئولومی گره خورده اس  .نو اختالف پاکس تا با هند ،افغانس تا  ،چین و ایرا به ص ورت
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مش ترک تا حد زیادی با منابع هویتی گره خورده اس

 .که گاهات به اش کال منازعات ارض ی و

س رزمینی ظهور میکنند ولی در آخر دستخوش خشون میشوند .منازعه کشمیر صرف تا در باره
یک کش ور ع یه یک کش ور و یا حتی یک ادعای م ی گرایانه تنها نیس  .هوی دینی ،ویوگی
قومی ،س ن و جنس ی همگی س اختارهای مهمی هس تند که به طرق مخت با هم ترکیب
میشوند ،تا منازعه به اشکال عمیقی ادامه پیدا کند .این اصل به نوعی در روابط تنشی پاکستا
و افغانس تا بر س ر مرز دیورند وجود دارد .به نحوی که افغانس تا ض ع خود را البه الی
ناس یونالیس م پش تونی پ نها کرده اس  ،و برای خنلی کرد هر گونه فشار از جانب پاکستا
س عی دارد از هوی پش تونی جه فش ار بر این کش وراستقاده کند .پاکستا در روابط خود با
ایرا بهص ورت بالقوه و چین به ص ورت بالذعل نیز از اهرم هویتی قومی بهره میبرد ،هر چند
که فعالت با چین به صورت جدی وارد تنش نشده اس  .ولی این احتمال وجود دارد که پاکستا
در ص ورت تح ی ل روابطش ب ا چین از قومی اویغور ک ه ب ه لحاظ نواد ترک و به لحاظ دین
مس ما س نی مذهب اند استذاده الزم را بکند .کما اینکه در حال حاضر شبه نظامیا ترکستا
ش رقی به ش کل آش کاری از حمای گروه های اس المیرادیکال پاکس تا و از جم ه طالبا
برخوردارند .اص ل منازعات پاکس تا و ایرا نیز حول مسائل ایدئولومیک به نمایندگی مذهب و
قومی اس  ،ب و ها که در س ه مولذه زبا  ،مذهب و قومی  ،در تض اد با ایرا اند ،در س ایه
نیروهای گریز از مرکز ،و طی فرایند قوم گریزی ،نس ب به هم نواد خود در پاکس تا احس اس
نزدیکی بیش تری دارند .همینین که ش کل گیری گروه های افراطی مذهبی در پاکستا (سپاه
صحابه و لشکر جنگهوی) و ایرا (جنداله،جیش العدل ،انصار) در قالب مذهب عمل میکنند.
 -2خیوو ت و ا امنی گسترده از جا

افراییگری دینی و تروریس  :افرا گرایی یکی

از ص ورتها ی پدیداری بنیادگرایی اس  .ولی چیزی که آ را از بنیادگرایی متمایز میکند،
توس ل به خش ون اس  .افراطی ها عمومات به منظور تحمیل باورها ،ایدئولومی یا ارزش های
اخالقی خود به دیگرا به خشون متوسل می شوند ،و بدترین شکل خشون تروریسم اس  .به
گزارش «موس س ه جهانی اقتص اد و ص د» در س ال  2294حدود  96هزار نذر در اثر حمالت
تروریستی جا خود را از دس دادهاند که گروههای «دول اسالمی»« ،القاعده»«،بوکوحرام» و
«طالبا » مس ول بیشترین کشتارها بودهاند .تروریس ها معموالت برای تب یغ ایدئولومی خود و یا
برای مقاب ه به ملل کرد با کش ور دش من به کار گرفته میش وند ،تروریسم چیزی اس که در
حال حاضر در همه شئو دول و حکوم پاکستا رخنه کرده اس .
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 -3ضو ف در محیط اسوتراتژیکی :نکته سومیکه به نوبه خود نیز از مهمترین منابع تشدید
تنش در روابط پاکستا و همسایگا این کشور اس  ،روابط (استراتویک) همسایگا اس  .البته
به نظر میرسد این موضو بیشتر حاکی از ضع و وابستگی در ساختارهای کارکردی (سیاسی،
اقتصادی ،جغراقیایی ،فرهنگی ،اجتماعی و )...پاکستا باشد .ملالت پاکستا هییگاه دوس ندارد
روابط چین و هند بهبود پیدا کند .این مهم برای پاکس تا چند دلیل دارد؛ اول اینکه پاکس تا
کش وری فقیر و توس عه نیافته اس  ،دوم اینکه پاکس تا به حمای کش ورهای قدرتمند نظیر
چین در مقابل تهدید احتمالی هند نیاز دارد ،سوم اینکه با وجود بی رغبتی قدرتی ملل ایاالت
نزدی ک هن د اس  ،چین میتوان د ح امیخوبی در تجهیز هم ه جانبه
متح ده ک ه دوس
پاکس تا (اقتص ادی ،تس یحاتی ،سیاسی) باشد که همه این موارد در همسایگی چین قدرتمند
قابل حص ول اند .یا اینکه پاکس تا نذوز هیچ کش وری را در افغانستا نمیپذیرد ،این مورد نیز
دالیل خاص خود را دارد؛ اول اینکه 3پاکس تا افغانس تا را عمب نذوز خود میداند و عالقه ای
ندارد هیچ کش وری وارد این حوزه نذوزی ش ود ،دوم اینکه 3چو پاکستا دارای جمعی قابل
توجهی از پش تو ها اس  ،و از جایی که تا حاال اکلر کسانی که در افغانستا به قدرت رسیدند
پش تو بودند ،از اینرو به قدرت رسید دولتی در کابل ،که نتواند منافع پاکستا را تأمین کند
مطابب میل پاکس تا نیس  .بنابرین پاکستا امنی خود را در نا امن کرد افغانستا در سایه
طالبا جس تجو میکند .پاکستا حضور هرکشوری در باسازی افغانستا و ایجاد امنی در این
کش ور را برای امنی خود مض ر می داند خواه آ کش ور ایرا  ،هند و یا ایاالت متحده باشد.این
گونه اس که پاکس تا هر گونه مذاکرات ص د و ثبات در مورد افغانستا را به شیوههای خود
وتو میکن د ،و کم اکا نقش پررنگی در نا امنی منطقه دارد .کالم آخر اینکه ش رایط حاکم بر
محیط داخ ی پاکستا (شرایط بد اقتصادی و فقر عمومی ،افراطی گری ،نقوز زیاد ارتش و گروه
ه ای اس المیو )..و ش رایط محیط پیرامو پاکس تا (تحوالت منطقه و جها  ،نو تعامالت
پاکس تا و همسایگا  ،و نو خواستههای این کشور) فعالت در کوتاه مدت هرگونه پیش بینی را
برای حاکمی ش رایط مط وب بر روابط پاکستا و همسایگا دشوار ساخته اس  .منتها شواهد
حاکی از این اس که در حال حاضر پاکستا با وجود بسیاری از ناهنجاریها ،تهدیدی بالذع ی
برای همسایگا محسوب میشود.
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