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  ٭ نقش آن در روابط با سایر کشورها پاکستان و و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکیبررسی
 

  دانشیار دانشگاه تهران -زهرا پیشگاهی فرد
 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران -٭٭امیر قدسی

  
 22/02/86د نهایی تائی   3/12/82: پذیرش مقاله

  
  چکیده

 غیر پیرامونی و نظم و معادالت حاکم بر آن، دستیابی به اهداف، امنیت و منافع ملی محیط شناخت بدون
 بسیار، اتالف منابع و هزینه هـای سـنگین و احتمـاالً             خطای در صورت امکان مستلزم سعی و        وممکن  

بازی فرامنطقه ای نیز عـالوه بـر شناسـایی           بزرگ با سطح     های قدرت   امروزه. جبران ناپذیر خواهد بود   
 سایر کشورها در سطح بین الملل، از توجه ویژه به همسایگان خـویش              هایتوانایی ها و آسیب پذیری      

  .غافل نیستند
     که بـه دلیـل خـصوصیات جغرافیـایی همـواره مـورد توجـه                شدهکشور پاکستان در منطقه ای واقع       

ن بررسی ژئوپولیتیک این کشور می توانـد در اتخـاذ تـصمیمات             برایبنا وقدرت های جهانی بوده است      
 فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید ،سیاسی، اقتصادی

   . شودواقع
 سیر تحوالت صورت و جدید منطقه ژئوپولیتیک شناخت جایگاه کشور پاکستان در صدددر مقاله  این

 11 منطقه ای پـس از دوران جنـگ سـرد و حادثـه               فرا رقابت قدرت های منطقه ای و        گرفته در صحنه  
رو مجاورت این کشور در کانون مناطق بحرانی ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی قـرن     ز این  ا.استسپتامبر

تـری از    بیست و یک و اثرات این همجواری بر کشورهای همسایه مورد مداقه است تا بـه درک کامـل                  
  .، فرصت ها و تهدیدها کمک نمایدچالش های ها و ریشه یابی شناخت ویژگ

  .، حکومت، منافع ملیکژئواستراتژی ژئوپولیتیک، پاکستان، :ه هاواژ کلید
  

  مقدمه
و  1براساس تقسیم بندی اگنیو. پلیتیک در طی قرن بیستم دوره های پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته استژئو

جبر (دانش تا پایان جنگ جهانی دوم را می توان دوره ژئوپلیتیک داروینیستی، از زمان پیدایش این 2دالبی
این دوره را عصر . نامید، به این معنا که جغرافیا به عنوان متغیر مستقل شکل دهنده سیاست کشورها بود) محیطی

                                                 
 است که بدینوسیله از شدهاجرا فیااین مقاله حاصل طرح پژوهشی با همین عنوان است که با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در دانشکده جغرا ٭

  .ددمسئولین و دست اندرکاران آن تشکر می گر
02177002599:نویسنده مسئول                                                                                   E-mail : Amir.ghodsi1965@yahoo.com ٭٭  
1 - Agnew 
2 - Dallby 
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. یده شده است دوره ژئوپلیتیک جنگ سرد نام1991 تا 1945از سال . ژئوپلیتیک آلمان نیز نامگذاری کرده اند

اما در عرصه سیاست عملی و توسط  در این دوره ژئوپلیتیک از نظر دانشگاهی غیر فعال و در حال سکوت بود
  .تصمیم گیران سیاست خارجی همچنان بکار گرفته می شد

 میانی نیمه دوم قرن بیستم که نتیجه هم معنا شدن ژئوپلیتیک آلمان و سال هایغیر فعال بودن ژئوپلیتک در 
ریچار هارتشورن .  گردید1960 و 1950زب نازی بود، موجب فعال شدن جغرافیای سیاسی در دهه های ح

 بر جغرافیای سیاسی، در پی جدا سازی سرنوشت جغرافیای سیاسی از تأکیدجغرافیدان سیاسی امریکا با 
کردن ، زنده اسیغرافیای سیمنظور هارتشورن از ج. بود) به عنوان یک دانش مطرود و جنگ طلب(ژئوپلیتیک

به عنوان ) کشور( بر اهمیت ناحیه سیاسیتأکید، مکتب امکان گرایی دوالبالش و سنت جغرافیای انسانی فرانسه
ذکر این نکته ضروری است که ). 6، 1385 میرحیدر،(ن در مطالعات جغرافیای سیاسی بوداصلی ترین مقیاس مکا

ی قرار گرفت، اما درعمل تدریس آن در دانشکده های اگر چه ژئوپلیتیک در طی این چها ردهه مورد بی مهر
 مطرح شده واساس 1947در سال  2 که توسط جرج کنان1یی چون مهار شورویسیاست هانظامی ادامه یافت و 

دست مایه های ژئوپلیتیکی داشته و  سیاست امریکا و غرب در دوران جنگ سرد نسبت به شوروی قرار گرفت،
در دوره  ).7 ،1381 افشردی،(ن ارتباطی هیچگاه اذعان نگردیدپایکمن بود، هر چند چنیسا 3 از نظریه ریملندمتأثر

برخی از این تعاریف . ی مختلف تعاریف متنوعی از ژئوپلیتیک ارایه نمودنددیدگاه هاجدید، ژئوپلیتیسین ها با 
 :تقد استعسوئل کوهن م. همچنان قالب کالسیک خود را حفظ کرده و برخی کامال نو بنظر می رسند

،  دو جانبه ی الگوهای فضاییتأثیر ژئوپلیتیک. روابط جغرافیای فضا با سیاست استژئوپلیتیک مطالعه کاربردی 
کنش متقابل فضایی و فرایندهای سیاسی در .  مطالعه می کندسازمان هااشکال و ساختارها را با عقاید سیاسی و 

ئوپلیتیکی بین المللی را قالب ریزی و ایجاد کرده است سیستم ژ) قاره ای و جهانی ملی، محلی،(تمامی سطوح
ژئوپلیتیک در حقیقت نتایج و :  عزتی ژئوپلیتیک را چنین تعریف کرده است...عزت ا .)8 ،1381افشردی،(“

ی به عبارت دیگر، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملّ. عوامل جغرافیایی بر یک سیاست استات تأثیر
   دکتر میرحیدر معتقد است ژئوپلیتیک، شیوه های قرائت و نگارش سیاست ).1 ،1377ی،عزت(بررسی می شود

سیاسی در سطح ملی و منطقه ای  بر تصمیم گیری های آن ها تأثیربین المللی توسط صاحبان قدرت و اندیشه و 
  ).22 ،1377 میرحیدر،(است

 ای از نیروهای متخاصم و متضادی ژئوپلیتیک مجموعه پیچیده :جغرافیدان فرانسوی می گوید، ایوالکست
منظور تفوق سیاسی و خواه برای بیرون راندن رقبا با یکدیگر ه خواه ب، هایی با ابعاد کوچک است که بر سرزمین

محمدرضا حافظ نیا تعریف زیر را از ژئوپلیتیک ارایه نموده  ).7 ،1368 ایوالکست،(به کشمکش می پردازند
حافظ ( با یکدیگرآن هاغرافیا، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب علم مطالعه روابط متقابل ج :است
   ).37 ،1385 نیا،
  

                                                 
1 Containment 

2 - George Kennan 

3 - Remland 
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   روش تحلیل ژئوپلیتیکی

 عزتی در فصل دوم کتاب …عزت ا. ی گوناگونی مطرح شده استبرای انجام یک تحلیل ژئوپلیتیکی روش ها
تقسیم کرده و معتقد است، عوامل ثابت “ تغیرم”و “ ثابت”عوامل مؤثر در ژئوپلیتیک را به دو بخش “،ژئوپلیتیک”

.  نقش کلیدی داردآن هادر حقیقت همان پدیده های طبیعی و جغرافیایی است که موقعیت جغرافیایی در میان 
 منشاء طبیعی داشته باشند، به دلیل نقش کمیتی که دارند متغیر آن هاعوامل متغیر که ممکن است برخی از 

  . نقش کلیدی داردآن هانسانی در بین محسوب می گردند و عامل ا
داوری نسبت به  دکتر ایوالکست نیز در روش تحلیل ژئوپلیتیکی معتقد است، محقق باید از هر نوع پیش

 اقدام بحران هامنطقه مورد مطالعه پرهیز کند، بلکه از طریق آشنایی نزدیک با منطقه نسبت به شناخت ریشه 
گذار بر تأثیرو همچنین ضرورت شناخت اندیشه های ژئوپلیتیکی افراد و نهادهای البته او بر ادعای تاریخی . نماید
 داشته و معتقد است، نحوه القائات تفکرات ژئوپلیتیکی بر مردم توسط این نهادها یک اثر اساسی بر تأکیدمردم 

   )29 ،1381 افشردی،(مناطق بحران خیز دارد
      اختصاص دارد، پس از اشاره به “ پلیتیکی پاکستانتحلیل ژئو”بر این اساس، در مقاله حاضر که به 

بدیهی . ویژگی های ژئوپلیتیکی این کشور، به اثرات آن بر کشورهای همسایه و پیرامونی پرداخته شده است
است عوامل مورد مطالعه صرفا راهنمای اولیه ای برای محقق بوده و به هیچ وجه جنبه پیشداورانه نداشته است، 

  . کمک نمایدبحران هاتری از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی   درک کاملبلکه می تواند به
  

   تحقیق روش
 بر روابط میان متغیرها عوامل ژئوپولیتیک به عنوان تأثیر و روش تحقیق از نوع توصیفی است و در آن راه

 ازمشکل اعم( دالیل مختلفبه این پژوهش در. مورد بررسی قرار گرفته استو کشورهای همسایه پاکستان 
 صورت شیوه جمع آوری اطالعات به ،)مانند آندسترسی به منطقه، وجود محدودیت در ارائه اطالعات و 

 برداشت های نگارنده حاصلهای تحقیق نیز  کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد و برخی از قسمت
    اطالعات تجزیه و ،سب شاخص ها اطالعات، بر حآوری از جمع پس. از میان متون و شواهد موجود است

  . تحلیل محتوایی قرار گرفته است موردطبقه بندی شده و مطالب انتخاب شده 
  

   ژئوپولیتیکی پاکستانویژگی های
  طبیعی ساختار

 طول شرقی جغرافیایی واقع     º 77 45 تا º60 50 عرض جغرافیایی و   º 37 10 تا   º23 20 کشور پاکستان در محدوده   
 هـزار کیلـومتر     803 پاکستان بـا حـدود       ).243 ،1380 صفوی،(سرطان از جنوب آن می گذرد     شده و مدار راس ال    

سـاختار سـرزمینی پاکـستان و    .  هنـد قـرار دارد  قـاره در منطقـه آسـیا و شـبه        )  از وسـعت ایـران     نیمـی (مربع وسعت 
 رد. امنیتـی بـرای ایـن کـشور محـسوب مـی شـود         - ضعف دفـاعی     یک ،ناهماهنگی در طول و عرض جغرافیایی     
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هندوکش و قره قروم قرار دارند کـه ایـن رشـته            ،  1غرب پاکستان سه رشته کوه هیمالیا      شرق و شمال   شمال،  شمال

 جـای  قلـه مرتفـع جهـان را در خـود            نومید 2"دو -کی" جهان و    مرتفعله  شانزده ق  قله از     هفت کوه ها در مجموع   
از   وضعیتی دوگانه را بوجود آورده انـد امنیتی –ی  ها از دیدگاه دفاع کوه رشته   این .)89 ،1379 ،ایرانزاد(داده اند 

 پاکستان در   امنیتی – بیگانگان بوده و از سوی دیگر مانعی در زمینه اقدامات نظامی             تهاجمیک سو سدی در برابر      
  .شمار می روند ه بمقتضیمواقع 

 با هند و از سمت  ازشرق،جمهوری اسالمی ایران با غرب از ،ستان پاکستان از شمال با چین و افغانکشور
 از دیدگاه امنیتی پاکستان بین المللی مرزهای .همسایه است) ساحلکیلومتر 814به طول (جنوب با دریای عمان 

 دوستانه مرزی کم تحرک و که با چین است مرز کیلومتر 523پاکستان دارای . های خاص هستند دارای ویژ گی
 این کشور با کیلومتری 2028، مرز مشترک امنیتی –دفاعی ین مرز پاکستان از دیدگاه مهمترمحسوب می شود و 

 2466 با افغانستان به طول پاکستان مشترک مرزهای. می رود به شمارهند است که یک منطقه فعال امنیتی 
 همچنین پاکستان.  در این منطقه می باشداستراتژیکین معبر مهمترو گذرگاه خیبر در مرز پیشاور  ،کیلومتر
 جزیی از جغرافیاییومتر مرز مشترک با جمهوری اسالمی ایران است که این منطقه به لحاظ  کیل891 دارای

 و وجود بندر کراچی در این منطقه با توجه به مناقشه پاکستان دریایی مرز.  می رودبه شمارفالت بلوچستان 
ین متغیر از مهمتر ،بع آب نظر منازا.  نقش حیاتی و استراتژیک برای این کشور استدارایدیرین پاکستان و هند 

ی  گرفتن رودخانه های مهم پاکستان در مناطق مرزی با هند و سرچشمه گرفتن بسیارقرار امنیتی –دیدگاه دفاعی 
 کیلومتر طول به عنوان یکی از طویل ترین 2900 بارود سند .  رودخانه و شعبات آن از خاک هند می باشداینز ا

 ترین متغیر در محوری مردم پاکستان دارد و اجتماعی –اقتصادی نقش حیاتی در زندگی ، جهانرودهای 
 حجم منابع آبی وارده از خاک هند به و چه پراکندگی اگر.  می رودبه شمارین ایالت پاکستان مهمتر، پنجاب

 بر علیه پاکستان امنیتی – از آن به عنوان یک اهرم دفاعی برداریگونه ای نیست که دولت هند قادر به بهره 
 معاهده ای در این 1960 بر سر منابع آب نبوده و از این رو در سال کشورشد، اما این مسئله مانع از اختالفات دو با

       لحاظ طبیعی و توپوگرافی به چهار منطقه متمایز تقسیم به پاکستان سرزمین . دو کشور رسیدامضاءزمینه به 
و یک ) سلسله جبال هندوکش(غرب و شمال) هیمالیاکوه های مرتفع ( شمال در دو قسمت کوهستانی .می شود
 مناسبی ازموقعیتو یک منطقه ساحلی در جنوب که به دلیل بستر کم عمق دریا ) پنجاب(خیز  حاصل جلگه

  .)1376قالیباف (برخوردار نیست
لیا تنوع  از دریای عمان تا شمال ارتفاعات هیماکهبه گونه ای ،  از این وضعیت استمتأثر نیز پاکستان اقلیم

 پاکستان در معرض ناحیه گرم دریای عرب و دریای عمان قرار داشته و سواز یک . آب و هوایی را شاهد هستیم
شمال  خشک و بری در غرب پاکستان شکل گرفته و از سوی دیگر در نقاط مرتفع شمال و ناحیهبر اثر آن یک 

جز ه  طور کلی ببه. استجی بوجود آمده  اقلیم معتدل حاکم بوده و در جنوب این کشور یک منطقه شرغرب

                                                 
1- Himalaya 
2- K-2 
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 مناطق ریزش باران اغلب های جنوبی هیمالیا و مناطق کوهستانی آن، پاکستان یک منطقه بری است و در دامنه

  .)109 ،1365 ،آخوند فرجی(بسیار کم و زودگذر است
  

  مذهبی - اجتماعیساختار 
  میلیون نفر تخمین زده شده است3/161 جمعیت پاکستان حدود2000 در سال سرشماری آخرین طبق

سال تشکیل داده و نرخ رشد جمعیت در این  پانزده  درصد را افراد زیر46از این تعداد ). 1380مرکزآمارایران،(
 –وانی جمعیت اگر چه به لحاظ دفاعی ج .د می روبه شمار باالترین نرخ رشد در آسیا  که درصد استسه کشور
، اما رشد بی رویه جمعیت در شرایطی دهدیج نیرو در اختیار حکومت ها قرار می  موقعیت مناسبی برای بسامنیتی

 می تواند امنیت اجتماعی این کشور را ، از مردم ناتوان استبسیاریکه پاکستان از فراهم نمودن مایحتاج اولیه 
  .تهدید کند

 لاستقالل این کشور سی مشکالت پاکستان است، چرا که پس از ینمهمتریکی از های غیر قانونی ، مهاجرت
 نیز سایر نقاط هند به سوی این کشور سرازیر گردید و در اثر جنگ های داخلی افغانستان ازمهاجرین مسلمان 

 نام دین اسالم و کشور خاص مسلمانان شبه به پاکستان کشور.  میلیون افغانی به این کشور پناهنده شدند3حدود 
 درصد جمعیت این 98.  مذهب نقش بسزایی در این کشور ایفا می کندورقاره هند اعالم استقالل نمود، از این

 که است با این حال پاکستان از معدود کشورهایی . است پیرو مسلک های حنفی و شافعیعمدتاًکشور مسلمان و 
را در محدوده سرزمینی “Nation-State 1 ملت-دولت ”جز دین مشترک آن، هیچ یک از عناصر تشکیل دهنده 

روه ها و فرقه های مختلف گ     از عامل مذهب به منظور همگراییاستفادهبوده و سعی دولت پاکستان برای دارا ن
گیری های در.  قومی و مذهبی پیوند خورده استهای نتیجه مانده و تاریخ این کشور با درگیری بیمذهبی 

از نکات قابل توجه لمانان بایکدیگر مسمختلفخونین بین مسلمانان با هندوها و در برخی موارد درگیری بین فرق 
 ارائه آمار هر چند ، میلیون نفر برآورد می شود35 تا 27 حدودنیز شیعیان در پاکستان تعداد. در این زمینه است
جامعه شیعی را در تا  صدد است در سنی است و به دالیل روشن دولت پاکستان کهچرا ، واقعی مشکل است
        حضورشان در شبه قاره هند همواره مورد تعرض هندوها بوده اند و در تدایاب از شیعیان. اقلیت نگاه دارد

 2فرانسواتوال.  از طرف حرکت های افراطی وهابیون مورد هجوم دشمنانه قرار می گیرنداخیرهای  سال
هر (عی  آن است که برای یک جامعه شیگرالگوی شیعیان پاکستان و هند نشان: ژئوپولیتیسین فرانسوی معتقد است

 سنی قرار گرفت، زندگی کردن حقیقتا دشوار است اکثریتبه محض آن که در مجاورت یک ) کجا که باشد
  ).79، 1379 ،توال(

از عوامل مؤثر در عدم شکل گیری اتحاد بین کشورهای اسالمی، ایجاد گسل های ایجاد شده در بین . وهابیت
دین و مذهب از عوامل مهم  از دیر باز،.  یاد می شود“3یژئوپلیتیک مذهب” مسلمانان است که از آن به عنوان 

                                                 
ملت در -جایگزین مفهوم سابق دولت ملی یا دولت“ حکومت ملت پایه”جمند سرکار خانم دکتر میرحیدر، مقرر شده از این پس دانشواژه بنابه اظهار استاد ار-3

  .)72، 1384حیدری،.(افیای سیاسی گرددادبیات جغر
2  Francois Tual 
3 -Geo-religion 
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تولید و تبلیغ مذاهب و عقاید خود . های سلطه طلب بوده است و مورد توجه قدرت چالش در شبه قاره هند

ساخته و ترویج آن در بین مسلمانان سیاستی بود که می توانست از شکل گیری اتحاد در بین مسلمانان جلوگیری 
نه ای که هر فرقه خود را مسلمان ناب دانسته و دیگران را مرتد، کافر و واجب القتل نماید، به گو

وهابیت از جمله این دین های ساختگی است که با ترویج عقاید ). 125، 1381بیگلری،(پندارد)مهدورالدم(
ذهبی در شکل گرفته و در حال حاضر به عنوان مهمترین چالش م) عربستان سعودی(خاص، در قلب جهان اسالم

طور رسمی ایجاد و با اقدامات گسترده و ه م ب1950این تشکیالت از سال .میان کشورهای اسالمی مطرح می باشد
مورد حمایت انگلیس به ساخت مساجد و مدارس بزرگ علمیه در اغلب کشورهای جهان و از جمله پاکستان 

 شخصیت های مذهبی جهت مسافرت به دعوت از اساتید و، اعزام مبلغان وهابی به مراکز اسالمی. پرداخت
های مالی، تبلیغ در موسم حج و توزیع گسترده کتب و نشریات تبلیغی  عربستان و اعطای بورس تحصیلی، کمک

در حال حاضر اکثر ائمه جماعات مساجد پاکستان توسط . بر علیه شیعه از جمله مهمترین اقدامات این فرقه است
جمعیت % 25، تنها  جزء مذهب حنفی و از دسته وهابیت“دیوبندی”فرقه . دد می گرتأمینمدارس علمیه عربستان 

مخالف وهابیت، از قدرت ) و شیعیان(اهل تسنن پاکستان را تشکیل می دهند، اما در برابر اکثریت اهل تسنن
  :سه محور عمده فعالیت مبارزاتی این فرقه عبارتند از .مالی چشمگیری برخوردارند سازماندهی و

  ؛ باید یک کشور کامال سنی باشدپاکستان -1
 ؛شیعیان چون مسلمان نیستند بایستی یک اقلیت محسوب گردند -2

پاکستان باید کلیه روابط سیاسی و اقتصادی خود با جمهوری اسالمی ایران را به عنوان کشور شیعه قطع  -3
 .کند

ترور یک تا ) پاکستانبازوی نظامی وهابیت (شرط اولیه عضوگیری و ورود به سپاه صحابه ، در همین راستا
ی فرا روی کشور پاکستان در زمینه های اجتماعی چالش هااز دیگر ). 35 ،1381بیگلری، (سه نفر شیعه می باشد

می توان به رواج مواد مخدر در بین جوانان این کشور، تروریسم با منشاء قومی و قبیله ای، مهاجرت های غیر 
  . گیری زمینه های واگرایی از سوی قوم پشتون نام بردقانونی وسیع از سوی مهاجران افغان و شکل 

  
   نظامی- دفاعی ساختار
 نخست استقالل این کشور موجب شکل گیری های سال سر مسئله کشمیر در بر و هند پاکستان جنگ شروع

 های ملی در پاکستان گردید و تداوم این تخاصم و تهدیداتی کهنهادنیروهای مسلح به عنوان یکی از نخستین 
 در آن هادفاعی و امنیتی و بسط نفوذ ،  باعث گسترش نهادهای نظامی،می کرد  احساسهندپاکستان از جانب 

 کشور و رفع تهدیدات بقایین عامل در مهمتر به بعد ارتش خود را 1947 در واقع از سال شد و حکومتی ساختار
 به احساس تاریخی و هویت ویژه برای تبدیل دهه، این روند را 5و تداوم این وضعیت طی  می نمود هند تلقی

 مسلح از قدرت نیروهای در بین مردم دارای جایگاه ویژه ای است و ارتش .نیروهای مسلح کرده است
ثرتری در ؤ برخوردار بوده و نقش مها سازمانسازماندهی و انسجام سازمانی بیشتری نسبت به سایر نهادها و 

 . از الگوی انگلیسی استمتأثر ارتش پاکستان فرماندهی ساختار. تحوالت داخلی و خارجی کشور ایفا می کند
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ین بخش نیروهای مسلح مهمتر، ارتش نیروی نفر هزار 620 هزار نفر از 550نیروی زمینی پاکستان با دارا بودن 

ل  امابه دلی،رین نیروهای دریایی در منطقه است قدرتمندتز یکی اپاکستانپاکستان محسوب شده و نیروی دریایی 
 سطح مطلوبی ازاین کشور در مقایسه با هند که در این رابطه  ، در ساختار ارتش پاکستانهواپیمابر ناوعدم وجود 

  .می باشد  دچار ضعف اساسی،برخوردار است
 است متکی) به ویژه فرانسه(و اروپایی ) آمریکا( پاکستان عمدتاً بر سیستم های غربیهوایی نیروی تجهیزات

 بوگودا و ، پایگاه های پیشاوردر تاً فروند هواپیمای جنگنده که عمد366اختیار داشتن حدود واین کشور با در 
 از توجهیکه بخش قابل ن  ضمن ای، از توانمندی نسبتا خوب هوایی برخورداراست، باشندمی فیصل مستقر

 در رفع نیازهای  چین سعیسمتساختار تجهیزات هوایی این کشور به چین متکی بوده و پاکستان با گرایش به 
 اولیه نیروی هوایی پاکستان نیز ساختارچینی ها در سازماندهی این در حالی است که  .خود از این کشور را دارد

 ایفا 1971 چین نقش مهمی در نبردهای این کشور با هند در سال ازنقش اساسی داشته و جنگنده های دریافتی 
تالش این کشور ، پاکستان  نظامی اعالم نشدهدکترینئیات دیگر  جزاز .)496-502 ،1383 ،اردستانی(ه استنمود

 دستیابی پاکستان به قدرت و توان .  استراتژیک مناسب استعمق درفقدانبرای برطرف نمودن ضعف خود 
 و امروزه کشور پاکستان در زمره کشورهای هسته ای شده و با همکاری چین آغاز 1972هسته ای نیز از سال 

  .قرار دارد) N.P.T هخارج از معاهد(
  

  فرهنگی ساختار
این میراث نه تنها شامل تمام کاالها و . حساب آورده ب را می توان به عنوان میراث اجتماعی جامعه فرهنگ

                  ، باورها و تمایالت را نیز در بر هاارزش بلکه تولیدات فکری و روحی مانند عقاید، ،ابداعات مادی
لفه های مهم در شکل گیری قدرت ملی ؤ هر جامعه یکی از مرهنگیفساختار ). 32، 1379 ،ویرم(می گیرد

 تحت استعمار ساختاری دو گانه کشورهای فرهنگی و آموزشی پاکستان همانند سایر ساختار. گردد محسوب می
یگر برخی از  از سوی دو، آداب و رسوم فرهنگ بومی است  بر عقایدمبتنیاست، از یک سو برخی از نهادها 

  . و یا ارتباطات بعد از آن می باشداستعمارارها و آداب و رسوم به جای مانده از دوران ، هنجنهادها
 درصد بود و این کشور از جمله کشورهایی است که 40 حدود 1995 پاکستان در سال در بی سوادی نرخ
 حایزنکته .  استداده را ضروری تشخیص آن هابرنامه های ویژه اساسی مبارزه با بی سوادی در   اجراییونسکو

 پاکستان، نقش غیر قابل چشم پوشی علما و مدارس دینی در سراسر کشور و جایگاه آموزشیاهمیت در نظام 
 می شوند، نه تنها در مقوله نامیده "مولوی"علما که در پاکستان .  در برخی مناطق می باشدآن ها انحصاری

 – اخیر در حوز دفاعی دههو طی دو ( سیاسی واجتماعی –آموزشی و سواد آموزی، بلکه در ساختار فرهنگی 
 –شناخت ساختار فرهنگی ، ها  و منحصر به فرد بوده اند و بدون توجه به نقش آنویژهدارای کارکرد ) امنیتی

 در این رابطه کشور عربستان . این کشور ممکن نیستامنیتی – دفاعی حوزه با پاکستان و رابطه آن اجتماعی
جمهوری اسالمی حمایت   و در راستای تقابل با افکار اسالم سیاسی و موردمالی سعودی با حمایت های وسیع
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ان این گکرد  این مدارس ایفا نموده و سران طالبان و القاعده از تحصیلسازماندهینقش عمده ای در ایران 
  . می باشندمدارس
 که علت آنجاست، تا  اجتناب ناپذیر اامری " عمومیافکار" ژئوپولیتیک، توجه به به مباحث مربوط در

 دموکراسی و توجه به افکار وجود دلیلهای عصر حاضر به ل اساسی اطالق واژه ژئوپولیتیک به منازعات و تقاب
 های گروهی یکی از قدرتمندترین نهادهای فرهنگی رسانه پاکستان در ).20 ،1378ایوالکست ( باشد می عمومی

قدرت ، ها و رقابت دولت های نظامی و غیر نظامی  دولت سیاسی در سطحتحوالتغم تغییر و به رهستند که 
 ها روزنامه . گذار در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان حفظ کرده اندتأثیر یک اهرم عنوانخود را به 

 در شکل دهی به افکار عمومی نسبت به دولت ها و امنیتی –عالوه بر کارکرد فرهنگی دارای نقش ویژه دفاعی 
 از سطح پوشش قابل مالحظه ای در این کشور برخوردار که خالف رادیو بر.  می باشندیخارجسیاست های 

فضای حاکم بر برنامه های .  می روندبه شمار نقاط ضعف فرهنگی پاکستان ازتلویزیون و ماهواره ، است
 تواند می آن هااروپایی و هندی است که هر یک از ،  برنامه های آمریکاییتأثیر کشور تحت اینتلویزیونی 

  . باشدامنیتی –منشاء آسیب پذیری اجتماعی و حتی دفاعی 
  

  ساختار اقتصادی
در آن زمان این .  جهان در حال توسعه دارا بوددرپاکستان یکی از موفق ترین اقتصادها را م .1960 اواسط دهه در

های  اعمال سیاست، سیاما به واسطه بی ثباتی سیا،  جنوب آسیا داشتدرکشور باالترین نرخ رشد صادرات را 
 درحال حاضر رشد اقتصادی آن حتی از بنگالدش هم کمتر شده ، درگیری مداوم با هندونادرست اقتصادی 

 به پاکستان درصد از کل جمعیت 70پاکستان کشوری کشاورزی محور است و در مجموع بیش از . است
،  اهمیت در این رابطهحائز جمله نکات از . فعال هستندکشاورزی اقتصاد حوزهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در 

در این فعالیت است و مقر لشکرهای عمده ) ارتشبه ویژه افسران ارشد (حضور بخش عظیمی از نیروهای مسلح 
  . واقع شده است)قطب کشاورزی پاکستان(ارتش نیز در مناطق کشاورز نشین پنجاب 

 می رود و عمده ترین این به شمار کشورین منبع درآمد ارزی مهمتر کشاورزی کاالهای صادرات
 مایحتاج غذایی مردم تأمینکه از نظر  برنج عالوه بر این.  و ذرتبرنج، پنبه، نیشکر، گندممحصوالت عبارتند از 

    یکی از ایران.  می رودبه شمار ارز تحصیلدارای نقش حیاتی و غیر قابل چشم پوشی است، یک منبع مهم 
 یک ایران در مواقع بحرانی نمی تواند به عنوان به، اما عدم صدور این محصول  کنندگان برنج پاکستان استوارد

زیرا هم ایران قدرت جایگزینی واردات را دارد و هم برنج پاکستان سهم ،  از سوی پاکستان بکار رودفشاراهرم 
  . دارا نیست برنج ایران را مصرفجدی از بازار 

نفت و (پاکستان بخش اعظم انرژی.  انرژی استحوزهتان  حوزه های اقتصادی پاکسترین از وابسته یکی
 تأمینین منبع مهمتر سعودی می کند و در این میان کشور عربستان تأمینمورد نیاز خود را از خارج کشور ) گاز

 نوعییک چالش جدی و ، که یک معضل اقتصادی است  این موضوع عالوه بر آن. باشدمی انرژی این کشور
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 و نه ، کافی داخلی برخوردارمنابع انرژی نه از تأمینپاکستان برای .  می رودبه شمارکستان آسیب پذیری برای پا

  .)115 ،1365 ،آخوندی فرجی( مطمئن در خارج از کشور دسترسی دارد وبه منابع با ثبات 
.  انرژی پاکستان، هیچیک در وضع مناسب و مطلوبی قرار ندارندتأمین منبع اصلی ، سه، گاز و نفتآب

 استخراج نفت و به ویژه شرکت های آمریکایی و انگلیسی از فعاالن حوزه اکتشاف  و های نفتی خارجیکتشر
های اخیر ایران نیز با سرمایه گذاری بر روی صدور مهندسی فنی و از   در سالو شوند میدر پاکستان محسوب 

خرید گاز ایران .  تبدیل شده است پاالیشگاه در پاکستان به یک بازیگر خارجی موثر در این حوزهسیسأتجمله 
 متحده امریکا هنوز وارد مرحله اجرائی نشده ایاالتنیز به دلیل چالش این کشور با هند و اقدامات مداخله جویانه 

 است که این کشور اجازه تان به تخفیف بهای گاز صادراتی به پاکسحاضر چراکه ایران تنها در صورتی ،است
 .تا هند امتداد یابد ایرانخط لوله گاز تا دهد 

  
   پاکستان1ساختارو موقعیت ژ ئواستراتژیک

مجموعه مقاصد کلی استراتژیک، وسعتی از فضا را در بر می گیرد که صحنه عملیات نامیده می شود و ابعاد آن 
، سه صحنه عملیات “بحری”و “ بری”باتوجه به استراتژی های . وسعت نظریه استراتژیک متفاوت استبر حسب 

 صحنه -3) کبیر( صحنه عملیاتی اقیانوس آرام-2 صحنه عملیاتی اقیانوس اطلس -1: دارد که عبارتند ازوجود 
  .عملیاتی اقیانوس منجمد شمالی

هر صحنه عملیاتی دارای شاخک هایی است که نقش ژئواستراتژیک می باشد و نکته مهم این است که 
های عملیاتی برای صحنه  این شاخک. ی شودها آغاز م برای شروع جنگ، نقاط بحرانی از همین شاخک

عملیاتی اقیانوس آرام که پاکستان هم در مجموعه آن قرار دارد شامل خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ 
تری داشته و ایران و پاکستان به عنوان مراکز ثقل این  مهم است که خلیج فارس و دریای عمان در این بین نقش 

 پاکستان در صحنه عملیاتی اقیانوس آرام در قلمرو .)10 ،1373 عزتی،(ح هستندصحنه های عملیاتی مطر
این معبر استراتژیک از گردنه های هیمالیا به سمت رودخانه . جغرافیایی یکی از معبرهای استراتژیک آسیا است

استراتژیک بنابراین در طرح ریزی نیروهای  .سند در غرب است و قسمت اعظم آن در کنترل پاکستان می باشد
  ).185 ،1381بیگلری ،(به منظور پدافند از جنوب آسیا این واقعیت ژئواستراتژیک باید مد نظر قرار گیرد

کشورهای جنوب آسیا مانند هند و پاکستان با داشتن منابع اندک گاز طبیعی  .ژئوپلیتیک انرژی و خط لوله صلح
بررسی و گفتگوها پیرامون راه اندازی .  می رود شماربهو تقاضای باالی انرژی، در زمره بازارهای هدف ایران 

 هند در - پاکستان-پروژه ساخت خط لوله ایران.  آغاز شده است1990 پاکستان از سال –خط لوله گاز ایران 
 115 که قرار دارد کیلومتر 2775برپایه این طرح، خط لوله گاز ایران به هند از راه خشکی .  مطرح شد1994سال 

  .قرار دارد کیلومتر در خاک هند 900 کیلومتر در پاکستان و 760 در خاک ایران، کیلومتر آن
 میلیون 600 میلیون دالر از هزینه ساالنه انرژی هند می کاهد و بیش از 300ساخت این خط لوله نزدیک به 

ی مقام های هندی این پروژه در سایه تنش میان هند و پاکستان و نگران. دالر ارز نیز نصیب پاکستان خواهد نمود
                                                 
1- Geostrategic 



 
 1387بهار ، 63 شماره–ایی های جغرافی پژوهش                                                                                                 90

 
ایران و پاکستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز . از امنیت این خط لوله و عواملی دیگر تا کنون اجرا نشده است

ادامه پیدا  گازی پارس جنوبی به کراچی موافقتنامه مقدماتی امضاء کردند و پس از مدتی ایران حوزهطبیعی از 
با این پیشنهاد پاکستان می تواند از گاز ایران بهره گیرد و همچنین .د نموداین خط لوله به هند را نیز پیشنهاکردن 

ان رغبتی به این دولت هند با توجه به اختالف دیرینه میان دو کشور چند، در آغاز. از انتقال آن به هند سود ببرد
  . استقبال کرد،ه باشد، اما از ساخت یک خط لوله زیر دریایی که می تواند امنیت بیشتری داشتپروژه نشان نداد

م سه کشور ایران، پاکستان و هند مذاکرات مربوط به احداث این خط لوله را آغاز کرده و .1995از سال 
، روش های گوناگون و مسائل جغرافیای فتگوهای خود درباره مسیرهای ممکنمقامات رسمی این سه کشور گ

ها  ی منطقه ای این دولتسیاست ها تغییرات عمده در سیاسی خط لوله گاز طبیعی ایران به هند که نشانگرایجاد
سود توسعه بالقوه اقتصاد گاز طبیعی، سه دولت ایران، هند و پاکستان را وادار می کند تا . بود را پیگیری نمودند

افغانستان و مسائل امنیت ملی مورد بازبینی قرار ، استراتژی خود را در زمینه اختالف های منطقه ای مانند کشمیر
های بالقوه اقتصادی و منافع آن ممکن است به تغییر روند گفتگوهای سیاسی و  همچنین، همکاری. دهند

صدور گاز طبیعی ایران به هند از . های منطقه ای را در پی داشته باشد اجتماعی بیانجامد و سرانجام رفع اختالف
دولت هند در .  جنوبی را فراهم آورد دگرگونی سیاست های منطقه ای در آسیایزمینهراه پاکستان می تواند 

ی پاکستان است، از اینرو بازرگانی و جهانی سیاست هامورد امنیت عرضه گاز طبیعی از راه خط لوله نگران 
. نقش مثبت بازی کندمی تواند همچون ابزاری در حل اختالف های منطقه ای و بین منطقه ای شدن اقتصاد 

 تاریخی و – ایران و پاکستان با در نظر گرفتن واقعیت های جغرافیای سیاسی -تجارت گاز طبیعی میان هند
برای ). 192 ،1385، بهروزی فر(استراتژیک دو کشور می تواند به کل خاورمیانه و آسیا اثری چشمگیر گذارد

 آن هامهمترین کستان به هند می توان مزایای زیادی برشمرد، اما ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران از راه پا
  :عبارتند از

  . این طرح ضمن ارزآوری برای ایران به مقاصد صادراتی گاز این کشور تنوع می بخشد-
 انرژی در تأمین انرژی پاکستان تنوع چشمگیر بخشیده و راهکار مناسبی برای تأمیناجرای این پروژه به منابع  -

دریافت حق ترانزیت نیز برای انتقال گاز در این پروژه منبع درآمد . مدت در اختیار این کشور قرار می دهددراز 
 .تازه ای برای دولت پاکستان خواهد بود

فارغ از سود ناشی از حق ترانزیت، مزایای اجرای این پروژه برای هند همانند پاکستان است، اما نیاز این کشور  -
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی هند، اجرای این طرح مزیت های . بیش از پاکستان استبه گاز طبیعی بسی 

 . توافقی است که میان هند و پاکستان صورت می گیردآن هاتاریخی بسیاری در بر دارد که یکی از 

 گرد آمدن سه کشور در کنار یکدیگر و در چارچوب انتقال گاز طبیعی باعث افزایش همبستگی و ایجاد -
 . و بستر مناسبی برای همکاری در دیگر زمینه ها ایجاد خواهد نمودشدههمگرایی این کشورها 

در پی پیوند زدن منافع ملی کشورها به یکدیگر باعث ثبات ،  این بازی منطقه ای با کاهش مخاطرات سیاسی-
 .سیاسی و اقتصادی در منطقه خواهد شد



 
  91                                                ٭ نقش آن در روابط با سایر کشورها پاکستان و و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکیبررسی

 
برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای منطقه  کاهش مخاطرات سیاسی و اقتصادی، زمینه ای -

 .خواهد شد

 این همکاری، نیازمند کشیدن خط لوله گاز با توسعه خط لوله موجود است، بنابراین زمینه مناسبی برای سرمایه -
گذاری های تازه و جذب سرمایه خارجی و در نتیجه گرایش قدرت های جهانی به ایجاد ثبات در این منطقه 

 .بودخواهد 

  .دکری اقتصادی منطقه کمک خواهد  همکاری منطقه ای و جذب سرمایه خارجی به شکوفای-
 عرض جغرافیایی کشور پاکستان و فقدان عمق و توازن نسبی در طول وجود عدم .محدودیت های سرزمینی 

 وجودعدم ، ن عالوه برآ. کشور از جمله تنگناهای ژئوپولیتیکی پاکستان محسوب می شودایناستراتژیک برای 
 این کشور به بندر کاملسواحل عمیق در جنوب کشور و عدم امکان بهره گیری از بنادر مناسب باعث اتکاء 

  طور کلیبه.  محاصره شدن می باشدقابلکراچی شده است که این بندر نیز در یک نبرد احتمالی به راحتی 
 این کشور از طریق بندر ارتباطی تک داالن بودن  در کنار تمامی دغدغه های ژئوپولیتیکی خود با تنگناپاکستان

  .)69 ،1380 ،نیاحافظ (کراچی با دنیای خارج از خود مواجه می باشد 
  
   ویژگی های ژئوپلیتیکی پاکستان بر روابط با همسایگانتأثیر 

   هند-  روابط پاکستان
م گرفت تا در کنار امریکا به هند تصمی 1، که در سیستم جهان تک قطبی بعد از جنگ سردرسدنظر می ه  بچنین

 وقتیرهبران هند براین باورند که  .)2-3 ،1999، گلوواک(عنوان تنها ابرقدرت مدعی رهبری جهان قرار گیرد
.  لذا دلیلی برای ادامه سیاست های قبلی وجود ندارد، شدهمضمحل) اتحادجماهیرشوروی( آن هامتحد دیرین 

 و زمینه طراحیارند تا بنیان های جدیدی برای اجرای این سیاست  سیاست خارجی هند تالش داندرکاراندست 
سپتامبر و حوادث بعد از آن فرصتی را 11وقوع حادثه . با ایاالت متحده فراهم سازندرا مشارکت استراتژیک 

 خط یار اهداف خود در پیشدستی پاکستان به عنوان شریک و بهفراهم ساخت تا دولتمردان هند برای دستیابی 
سیاست هند   که زیرا، قرار دادانفعال هند را تا حد زیادی در موضع ، امریکا در تعقیب جنگ علیه تروریسممقدم
 به پاکستان و چین ، به ویژه همکاری نظامی در افغانستانو متحدهاین اصل استوار بود تا با همکاری با ایاالت  بر

ری با امریکا گوی سبقت را از رقیب دیرینش  دولت پرویز مشرف در مسابقه همکاولیضربه اساسی وارد کند 
 دست نشانده که با سازماندهی این افراطی یعنی همان گروه های ،لقاعده تا جایی پیش رفت که طالبان و اوربود 

 کشورهاینظر  های موردست  های مالی عربستان سعودی و امارات متحده به منظور اجرای سیاحمایتکشور و 
 اما با همه .کند ده بود را رهاکرایجاد ) افغانستانو به ویژه ( جمهوری اسالمی ایران در منطقهمزبور و مقابله با نفوذ

 های بعدی خود نشان داد که ارزش استراتژیک بیشتری برای هند نسبت به سیاستامریکا با اجرای ، این اوصاف
موضوع کشمیر بوده است که یکی از زمینه های همیشگی چالش در روابط پاکستان و هند  .ست اقایلپاکستان 

                                                 
1- Cold War 
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 می توان به این کشمیر خصوص اهمیت در . استشدهتاکنون منجر به سه جنگ تمام عیار نظامی بین دو کشور 

  :موارد اشاره کرد
  ؛پاکستانهند و ،  استراتژیکی کشمیر و قرار گرفتن در قلب آسیا و در میان کشور های چینژئوموقعیت ممتاز  -

  ؛ودخانه بزرگ پاکستان از کشمیر چشمه گرفتن پنج رسر -
  ؛ قراقروم در کشمیرنظامی – داشتن شاهراه ارتباطی قرار -

  . کشمیر به مثابه سنگر مستحکمی در دفاع از هندشمالوجود ارتفاعات  -
 تمامی هر قدرتی که بتواند بر کشمیر تسلط یابد به این توانایی خواهد رسید که بر معتقدند نظامی کارشناسان 

 مدیریت این بحران و ، سیاست های امریکادر قبال کشمیراخیر سال های در). 14، 1367 ،رضوی(طه یابدهند سل
   آمیز بوده استمسالمتحل مشکل از طریق گفتگوهای 

. است در نحوه تعامل با کشورهای عرب و مسلمان در مواجهه با پاکستان نیز قابل توجه هند موضع ، طرفیاز
 برای هند بسیار حایز آن 1یج فارس به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئو اکونومیکمیانه و به ویژه خلخاور

 باعث در اولویت قرار گرفتن ، در جهان اسالممنطقهتعامل دیرینه هند با این منطقه و مرکزیت این . اهمیت است
   را تشکیلدرصد تجارت هند 15 حدودکشورهای منطقه خلیج فارس .  هند شده استبرای منطقه این اهمیت

 ،1385 ،کاظم پور اردبیلی(می کند تأمین از این منطقه رادرصد از نیاز خود به انرژی 75می دهند و هند حدود 
 بخش مهمی از آن ها و وجوه ارسالی باشندکار می ه میلیون هندی در این منطقه مشغول ب 5/2و حدود ) 78

  .درآمد هند را تشکیل می دهد
زافزون انرژی مواجه هستند و در این میان دسترسی به منابع انرژی ایران مورد هند و پاکستان با تقاضای رو
تا رسیدن به مرحله ، خط لوله صدور گاز ایران به پاکستان و در ادامه آن تا هند. توجه جدی هر دو کشور است

،  گذار استتأثیر اجرایی آن فاصله زیادی دارد و بی گمان از آنجا که بر ژئوپلیتیک نفتی ایاالت متحده امریکا
  . مورد توجه جدی آن کشور خواهد بود

  
   پاکستان–روابط ایران 

اولین کشوری بود که استقالل آن را به رسمیت شناخت و ، م1947ایران پس از اعالم استقالل پاکستان در سال 
تراتژیک در این دو کشور به لحاظ موقعیت اس. شاه ایران اولین رییس کشوری بود که به پاکستان سفر نمود

م عضو پیمان 1955غرب در مقابل شرق بکار گرفته شدند و هر دو کشور در سال 2“سد نفوذ”گذشته در سیاست 
. م در جنگ بین پاکستان و هند، ایران از هر گونه کمک به پاکستان دریغ نکرد1965 و در سال شده) سنتو(بغداد 

حریم غرب علیه ایران شرکت نکرد و در جریان جنگ پاکستان در ت در بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران،
 اما در .عراق و ایران موضع بیطرفانه اتخاذ نمود و بندر کراچی در زمان جنگ برای تخلیه بار در اختیار ایران بود

، های گسترده مالی عربستان پاکستان به ایاالت متحده امریکا، افزایش حمایت دهه اخیر، نزدیکی آشکار

                                                 
1 Geoeconomic 
2 - Containment 
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در تقابل ایدئولوژیک با جمهوری اسالمی ایران و نهایتا رقابت دو کشور در صحنه )  عماناَبعضو (امارات

در حال حاضر عوامل چالش در جغرافیای سیاسی ایران  . استشدهموجب کاهش سطح روابط طرفین ، افغانستان
  :و پاکستان عبارتند از

های  میت ارضی، وحدت و امنیت ملی و ارزشزمانی که استقالل و تما.  عوامل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک-الف 
ملت به فضاهای جغراقیایی و سیاست ملل دیگر پیوند خورد، منابع ژئوپلیتک مشاجره شکل  -اساسی دولت
 محیط و تأثیر تحت آن هاها و یا استراتژی های نظامی  در واقع آنجا که سیاست خارجی ملت. خواهد گرفت

بی است، مسایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک شکل می گیرند، چنانکه به ویژه موقعیت نس، فضای جغرافیایی
بر این اساس منابع ). 35 ،1371 کریمی پور،(ژئوپلیتیک را سیاست برگرفته از جغرافیا یا زمین تعریف کرده اند

  : چالش دو کشور در این عرصه عبارتند از
مریکا و ایران در منطقه و ایفای نقش پاکستان منافع متضاد دو کشور ا. حضور نظامی ایاالت متحده در پاکستان -1

به عنوان میزبان و عقبه لجستیک ارتش امریکا در صحنه افغانستان از عوامل عمده چالش در روابط دو 
 نموده اند که به هیچ وجه سرزمین این تأکیدگرچه مقامات پاکستانی بارها اعالم و ، کشور ارزیابی می شود

لیه جمهوری اسالمی ایران بکار نخواهد رفت، اما همواره پتانسیل ایجاد تنش کشور در اجرای عملیات بر ع
  . وجود خواهد داشت) تا شکل بحران های عمیق(در روابط 

         محسوب “ امن” کیلومتری ایران و پاکستان از نظر تهدید استراتژیک 891گرچه مرز . کارکرد مرزی -2
 داشته و در زمره مرزهای 1تقویت نیروهای واگرامی شود، اما از منظر کارکردهای مرزی، نقش موثری در 

ان از آن به عنوان محسوب می گردد، به نحوی که می تو) ا.ا.به ویژه ج(بد و بسیار نا امن برای دو کشور
مرز دو کشور از طرف پاکستان کامال رها شده و دولت پاکستان در آنجا  .یاد کرد “2مناطق شکننده”

عملکرد بسیار .  از اینرو زمینه های فراوان عملکردهای منفی مهیا می باشد.هیچگونه اعمال حاکمیتی ندارد
این مرز از نظر جدا سازی قوم بلوچ و توزیع و . نامطلوب این مرز ریشه در تکوین تاریخی آن دارد

برخی از تهدیدهای ). 45 ،1379، حافظ نیا(می شودمحسوب “ مرزهای تحمیلی”پراکندگی آن از جمله 
.  جنبه های امنیتی-1/2:  قاچاق مواد مخدر شکل گرفته عبارتند ازتأثیرو پاکستان که عمدتا تحت مرزی ایران 

 ورود ،سالح و تجهیزات جاسوسی،  قاچاق مواد مخدر- شامل درگیری های مرزی با قاچاقچیان و اشرار
 ،ی ناامنی مرزی با منشاء تحرکات فرامرز،های کوچک تجزیه طلب  شکل گیری گروهک،جاسوسان

ش وفاداری مرزنشینان به  شامل کاه.جنبه های سیاسی -2/2. چالش مستمر و تضعیف حاکمیت مرکزی
 آسیب به اجرای طرح آمایش - ترددهای غیر مجاز و تضعیف اقتدار حاکمیت،هویت ملی

 شامل آلودگی اجتماعی حاصل از اعتیاد به.  جنبه های اجتماعی-3/2). ساماندهی جغرافیا و جمعیت(سرزمین
 آلودگی مامورین حکومتی در همجواری و ، شکسته شدن حرمت قاچاق،مواد مخدر و رواج قاچاق آن

 ایجاد شکاف اجتماعی میان اقشار ،)ها حاظ اعتیاد و هم سایر آلودگیه لهم ب(مجاورت مناطق آلوده

                                                 
1 Centrifugal Force 
2 Shatter zones 
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 شامل .تصادی جنبه های اق-4/2وفساد اداری 1)قبیله گرایی( رونق گرفتن روابط قومی و قبیله ای،مختلف

های  های مثبت اقتصادی و مقرون به صرفه نبودن فعالیت جای فعالیته جایگرینی قاچاق مواد مخدر ب
 تحت الشعاع واقع شدن فعالیتهای اقتصادی در اثر حجم ، افزایش هزینه های ناشی از کنترل مرزها،اقتصادی

 از قاچاق مواد مخدر به عنوان پشتوانه های محارب و معاند از عواید حاصل  بهره گیری گروه،انبوه قاچاق
 نا امن بودن فضا برای سرمایه گذاری های داخلی و ،فرار سرمایه از کشور ،های خود مالی قوی برای فعالیت

 .جذب سرمایه های خارجی

 اقتصادی و جمعیتی دوکشور از لحاظ گسستگی عمیق - جدا بودن قطب های اصلی سیاسی:گسست فضایی -3
،کویرها و قلمروهای کم تراکم جمعیتی که موجب کاهش سطح ن هاادر اثر وجود بیابفضاهای سرزمینی 

 .)161 ،1381بیگلری، (  است شدههای اقتصادی و فرهنگی دو کشور  تعامالت کالن در اغلب بخش

 بخشی از اختالفات همسایگان ناشی از رقابت یا تداخل دیرینه منابع و عالیق .2)ژئوکالچر(عوامل فرهنگی)ب 
های دیرینه قومی، ملی  رقابت. دشومحسوب می “ ژئوکالچر”در شمار منابع ، این منابع مشاجره. رهنگی استف

کیشان در کشور  های فرهنگی و گستراندن نظام ارزشی و حمایت از هم گرایانه و تالش برای صدور ارزش
 مخالفان تا آن سوی مرز و نیروهای ایدئولوژیک در تعقیبگسترش دامنه . همسایه بخشی از این عملکرد است

                    به شمار فرهنگی کشورهای همسایه –های سیاسی  کنترل ایدئولوژیک منطقه بخشی از نتایج رقابت
روی دوکشور در فضاهای  در ی روچالش هادر این بخش نیز به برخی از ). 89 ،1371کریمی پور، (می رود

  .فرهنگی اشاره می گردد
و شکل گیری )فرقه وهابیت( پذیری کامل کشور پاکستان از متغیر مذهبتأثیر :وژیکتضادهای ایدئول -1

اجتماعی و ، تضادهای عمیق ایدئولوژیک بین دو کشور، پتانسیل بالقوه ای را برای چالش های فرهنگی
های جهادی  نمود عینی این تقابل در صحنه رویارویی میان طالبان و گروه. سیاسی فراهم نموده است

  .دار ایران در کشور افغانستان کامال هویدا بودطرف
 ایران از فرهنگ بلوچستان پاکستان با تحرکات و القائات فرا 3 پذیری مردم بلوچستانتأثیر :تهدیدهای قومی -2

 و زمینه های آن رو به گسترش شدهمرزی موجب کمرنگ شدن روحیه ملی و کاهش اقتدار مرکزی 
     پیروزی انقالب اسالمی پوشیدن لباس محلی بلوچ نوعی ارتجاع وطور مثال، اگر تا قبل از ه ب. است

که به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده ، رایج عقب افتادگی محسوب می شد، اکنون این اقدام نه تنها
امارات متحده و ، به ویژه از سوی عربستان سعودی(در حال حاضر با تبلیغات وسیع خارج از مرز. است
زمینه های گرایش به فرهنگ آن سوی مرزها رو به افزایش ، توجهی حاکمیتو همچنین کم ) عمان
 .است

                                                 
1- Tribalism 

2 Geo Culture 
3 Baluchistan 
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 و شددر افغانستان “ طالبان”قدرت گیری وهابیت در پاکستان منجر به ظهور گروه : افغانستان– روابط پاکستان -3

به مقاصد ، تاندر حقیقت این کشور احساس نمود با ترویج این عقاید عالوه بر ایجاد نوعی هویت ملی در پاکس
 به عبارتی، عالقه پاکستان به افغانستان در جهت ایجاد امنیت در آن .توسعه طلبانه خود نیز نایل خواهد شد

 مجتهدزاده،(بلکه تنها در راستای به دست آوردن امتیازهای ژئوپلیتیکی برای آن کشور است، کشور نیست
ان نا متوازن است و تالش این کشور برای رفع  سرزمینی پاکستحوزهساختار ژئواستراتژیک ). 326 ،1379

قدان عمق استراتژیک بیشتر معطوف افغانستان بوده است و بر همین اساس بود که استراتژی پاکستان در ف
 این 2001 سپتامبر 11اما پس از حادثه ، بحران افغانستان بر محور تشکیل یک دولت دست نشانده قرار داشت

کنار گذاشتن طالبان نشان از تغییر استراتژیک پاکستان در عرصه . یریافتشرایط توسط پرویز مشرف تغی
تعامالت ژئوپلیتیکی منطقه و نوعی شکست در سیاست رو به جلوی پاکستان در ایجاد کشوری وابسته در 

 اسالم آباد از موقعیت قوی تر تاجیک ها در دولت "اگرچه رسم. افغانستان و افزایش قدرت در مقابل هند بود
در حال . ندک از افغان های پشتون ناراضی در افغانستان حمایت نمی به طور رسمیاما ، رزای راضی نیستک

، عناصر طالبان )جایی که کنترل دولتی ضعیف است(حاضر نیز برخی از مناطق مرزی پاکستان با افغانستان
افغانستان مشکل ایجاد توانسته اند پناهگاهی بدست آورده و در مناطق پشتون نشین جنوب و جنوب شرق 

   .نمایند
افزایش حمالت از مناطق قبیله ای نشین پاکستان باعث بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان، تضعیف 

 مسئولین ،از این نظر .روزافزون بازسازی و ضعف بیشتر دولت کرزای در مناطق پشتون نشین شده است
ته اند از بکارگیری خاک کشورشان توسط طالبان برای افغانستان دولت پاکستان را مقصر می دانند که نتوانس

در این خصوص نقش ایاالت متحده به عنوان مداخله گر مستقیم در صحنه . حمله به افغانستان جلوگیری نمایند
 .عادل ژئوپلیتیکی حایز اهمیت استی پاکستان، در برقراری تسیاست هاافغانستان و حامی 

  
   چین-روابط پاکستان

ات عمیقی بر نحوه شکل گیری ژئوپولیتیک جهانی در تأثیر های سیاسی و امنیتی چین گیری شک جهت بدون
 همسایگی این ،شداما آنچه در این بخش از تحقیق به آن پرداخته خواهد ،  بیست و یکم خواهد گذاشتقرن

دست گیری ه  های جهانی برای بقدرتکشور با پاکستان و نحوه تعامل دو کشور با یکدیگر و در عرصه رقابت 
  .رهبری بال منازع می باشد

 دوران جنگ سرد همواره به عنوان یک متحد سنتی و استراتژیک پاکستان مطرح بوده در به ویژه چین
 نظامی برتریهای بازدارنده خود در منطقه و جلوگیری از  چرا که کشور چین در راستای اجرای سیاست، است
 این کشور به ویژه در بعد تقویت به ،)هیر شوروی سابق در منطقهبه عنوان متحد استراتژیک اتحاد جما(هند

به گرایانه ایاالت جان  شوروی و اعمال سیاست یکفروپاشی اما تحوالت پس از .فناوری هسته ای همت گماشت
 چراکه ،گردیدمنطقه   همسایه درکشورهای تحوالت بعضا عمیق در مناسبات استراتژیک موجبمتحده امریکا 

 ،2002 ،برادسگوارد(می داند واره دغدغه خاطر خود رادر بخش آسیای شرقی و نحوه مواجهه با چین همامریکا
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 درباره و نگرانی های هند ، نه پاکستان و چین است، عامل اصلی تهدید کننده هند،عمومی افکار برعکس) 205
م . 1962 مرزی سال نگجحوادث منجر به . اران خارجی هند را مشغول ساخته استذهمچنان ذهن سیاستگ چین

 هنوز بر روابط این دو کشور سایه افکنده 80 و 70و نیز حمایت شدید چین از شورشیان ناراضی هند در دهه های 
 هندی نگرانی خود از عالقمندی چین برای ارایه تسلیحات و مقاماتهمچنین اخیرا . و فراموش نشده است

خودداری چین از حل و فصل اختالفات مرزی در هیمالیا و  .ند را ابراز نموده اپاکستانموشک های هسته ای به 
 بالقوه بین چالشگر ادعاهای گسترش طلبانه آن در بخش شرقی مرزهای مورد اختالف به عنوان عوامل همچنین

ین اهداف سیاست خارجی و مهمتردر حال حاضر  .)201 ،1383 ،ایزددوست(مقامات دو کشور باقی مانده است
  : ذیل بیان نمودشرح را می توان به چینقابل با  هند درتامنیتی
  ؛ایجاد بازدارندگی کارآمد هسته ای در مقابل چین) الف
 تسلیحات استراتژیک از سوی چین به ارسالقطع رابطه حمایت آمیز چین و پاکستان و جلوگیری از جریان ) ب

  ؛پاکستان
  .جلوگیری از استیالی چین بر اقیانوس هند و شبه قاره) ج
  
   روسیه-ابط پاکستان رو

 نفوذ کاهش”و "چین مهار" رابطه هند و شوروی بر دو رکن اساسی ، اتحاد جماهیر شورویفروپاشی قبل از تا
 هند به عنوان رهبر جنبش عدم تعهد بهره جسته و هند نیز از جایگاهشوروی از  . بودشده استوار "غرب در منطقه

      به ویژه مهار پاکستان استفاده  و اهداف منطقه ای خود نظامی شوروی برای پیگیریوکمک های اقتصادی 
 شد که هر دو کشور پیوند و همکاری نزدیکی را بین چین و می بهم نزدیک و تقویت زمانیاین رابطه .نمودمی 

 سابق و اقتصاد شوروی فرو پاشی با. به عنوان تهدید برای خود تلقی می کردند) منطقهمتحدین غرب در (پاکستان
 با چین و روسیه درتقابل رویارویی . شداساسی عالیق ژئوپولیتیکی این کشورها نیز دستخوش تغییرات ،یهروس

 و چین در صدد روسیهابر قدرت جهانی به پیوندی استراتژیک تبدیل شده است و  ظهور امریکا به عنوان تنها
  .تعمیق پیوندهای خود با پاکستان برآمدند

 دارند که روسیه به تمام تأکیدتمامی دولت های روسیه بر این نکته  پاشی شوروی فرو پس از هرچند
 اما این موضوع نمی تواند این واقعیت را پنهان نماید که پیمان ،باشد سابق پایبند می شوروی نامه های موافقت

ی با  دیگر تناسب، کشور چین و پاکستان قرار دارددو و شوروی در موقعیتی که هند در رویارویی با هندهای 
واسطه از دست ندادن ه ب رغم کاهش نقش بین المللی خود وبه  روسیه وجودبا این  .استراتژی این کشور ندارد

  . کننده تسلیحات هند باقی مانده استتأمین به عنوان بزرگترین منبع ،بیشترفرصت های 
  

   آسیای مرکزی–روابط پاکستان 
در چارچوب رقابت سنتی با هندوستان عالیق  ویژه ای را  ،پاکستان قبل از استقالل جمهوری های آسیای مرکزی

دنبال ه ب. در افغانستان و این منطقه در نظر داشت که با اشغال افغانستان توسط شوروی وارد مرحله جدیدی شد
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ولی مسیر افغانستان و جنگ داخلی  پاکستان توسعه نفوذ خود را در آن منطقه هدف قرار داده، فروپاشی شوروی

های منطقه ای در  توسعه همکاری.  همین هدف را با دشواری جدی مواجه ساختتأمین کشور امکان در این
 ایران و( در نخستین مرحله می توانست برای پاکستان و دیگر اعضای اکو1“سازمان اقتصادی اکو”چارچوب

 ،1379 ،کوالیی(ادی با این جمهوری ها فراهم آوردهای اقتص فضای الزم را برای گسترش همکاری) ترکیه
105.(  

. توسعه زیر ساخت های ارتباطی به عنوان اولویت نخست مورد توجه قرار گرفت، در این چارچوب
افغانستان و آذربایجان به سازمان همکاری و اقتصادی در نخستین سال ، پیوستن جمهوری های آسیای مرکزی

 این سازمان بود که باید خود را از پس از فروپاشی شوروی به خودی خود نشان از ماهیت به شدت سیاسی
پاسخگوی ) اکو(های اقتصادی چارچوب سازمان همکاریولی . گرایش های سیاسی دور نگه می داشت

 امنیت در افغانستان برای هموار کردن مسیر دسترسی تأمین نظامی پاکستان نبود و در این زمینه –نیازهای امنیتی 
نکته مهم این بود که جمهوری . ستراتژیک این کشور قرار گرفتبه جمهوری های آسیای مرکزی دراولویت ا

های آسیای مرکزی در خشکی محصور شده و برای دسترسی به بازارهای جهانی نیازمند مسیر ترانزیتی مناسب و 
  ).148 ،1373 کوالیی،(با صرفه و امن بودند

 ایفا نماید از مزایای چشمگیر ها بتواند چنین نقشی را بدون تردید کشوری که در همسایگی این جمهوری
رهبران پاکستان این جاذبه را فرا راه تنظیم سیاست ها و اقدامات خود در . سیاسی برخوردار می شود-اقتصادی

طور جدی در دستور ه در کنار دریای عمان ب“ بندر گوادر”داده اند، از اینرو تجهیز و تقویت  قبال این منطقه قرار
  .کار این کشور قرار گرفت

  
  گیری نتیجه
 ژئوپولیتیکی کشورهای عالیقایاالت متحده امریکا موجب تغییر  نها پاشی شوروی و حضور یکجانبه گرایفرو

 استراتژیک سنتی بین کشورها و قدرت های منطقه ای اتحادهایدر این میان .  استشدهمنطقه از جمله پاکستان 
  .د داده است اتحادهای استراتژیک جدیبه راو فرامنطقه ای جای خود 

 اکنون به عوامل مهمی ، بوده اندحاشیهکه در نیم قرن گذشته اغلب در   پس از آن، پاکستان و افغانستان،هند
بدیهی است جهت گیری سیاست خارجی .  می شوندتبدیلدر حفظ منافع امنیت ملی ایاالت متحده امریکا 

 چین -هند(بت در بین قطب های رقیب منطقه و نحوه ترسیم صحنه رقاامریکااز رویکرد جدید متأثرپاکستان 
 مواجهه با وپیش بینی ،  با هژمونی ایاالت متحده خواهد بود لذا نحوه تعاملآن ها مواجهه چگونگیو ) وروسیه

  . است فراوانهرنوع جهت گیری احتمالی این کشور برای جمهوری اسالمی ایران حایز اهمیت 
 یک رابهلفعل و ترکیه اشرایطی که عراق رابه عنوان یک دشمن ب و ایران و پاکستان ارتباطات دوکشورنوع

 به هم نسبتاین دوکشور . درمورد پاکستان چندان پررنگ نیست،  کرده استتبدیلدشمن بالقوه برای ایران 

                                                 
1- Economic Co-operation Organization(ECO) 
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 دو کشور سرزمینی ساختار حوزه .در جایگاهی ندارگکشور دی  هر کشور درواپوزیسیونادعاهای ارضی نداشته 

 آن ها بهتر در ژئواستراتژیکی و سرزمینی نیست که طمع تعرض به یکدیگر جهت دستیابی به موقعیت به گونه ای
 در برابر مانع در گذشته نوعی آن هاساختار نیروهای مسلح دو کشور وروابط دوستانه وسنتی .  کندایجاد

ران برخوردار است که حاصل  به اینسبتارتش پاکستان از ذهنیت مثبتی .  می رودبه شماراحساسات منفی متقابل 
چالش برای جمهوری مهمترینحال   اما با این استهندکمک های ایران به پاکستان درجنگ های گذشته با 

. اسالمی ایران در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه، جایگاه پاکستان در اراده هژمونیک ایاالت متحده امریکا می باشد
 به ویژه در زمینه صدور نفت و گاز به کشورقتصادی کالن دو برنامه ریزی در زمینه گسترش همکاری های ا

 مغتنمی هستند که بایستی مورد توجه جدی جمهوری اسالمی هایپاکستان و در ادامه آن به کشور هند فرصت 
 می شود حداکثر بهره برداری را یاد " نومیژئوپلی"نچه که امروزه از آن به موقعیت  آازایران قرار گرفته تا 

 تواند روند جاری در سیاست خارجی و امنیتی هند مبنی بر عادی سازی روابط میجمهوری اسالمی ایران .بنماید
 این دو هموارهکه تنش در روابط هند و پاکستان ن یابا وجود.  را مورد حمایت عملی خود قرار دهدپاکستانبا 

 از عادی شدن روابط میان ناشیما منافع  بدهند اجمهوری اسالمی ایرانکشور را وادار می سازد که امتیازاتی به 
که موجبات تعمیق  زیرا این موضوع عالوه بر آن باشددو کشور به مراتب دارای ارزش بیشتری برای ایران می 

 استفاده ایاالت ء رقابت تسلیحاتی در منطقه و زمینه های سو، می سازدفراهمروابط استراتژیک ایران با هند را 
  . کاهش می دهد نیزد تنش در مناسبات کشورهای منطقه را از ایجاامریکامتحده 
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