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چکیده

يتواند نسبت به سرنوشت شيعيان بيتفاوت باشد ،لذا این
امروزه مسائل ايران و تشيع به گونهای با هم پيوند خورده است که ایران نم 

موضوع توانستهاست به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در مناسبات جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها نقش مهمی داشته باشددد .از
جمله کشورها یی که بعد از ایران بیشترین جمعیت شیعه را دارد همسایه شرقی ایران یعنی پاکستان است .ایران و پاکس ب نات هه ههه عن ناو
دو کشور مهم و استراتژیک در جنوب غرب آسیا توانستهاند تأثیرگذاری مهمی بر تح و هقطنم تالو یب زین نننن نننننالمل د ل ااش .دنشاب هت   
اشتراکات فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی از یک سو و داشتن مرز مشترک پهناور از سوی دیگر موجب شده است روابط دو کشور با
وجود اختالفات بنیادی در منافع و رویکردهای سیاسی نسبت به مسائل مهم و استراتژیک منطقهای و بینالمللی ب طبار ساسا ر ههه ههههای
دوستانه و پایدار تنظیم و استوار باشد که در این میان نقش شیعیان پاکستان به عنوان اقلیتی چشمگیر و فع زوح رد لا هه هههه یسایس یا   
اجتماعی که حدود  % 20جمعیت این کشور را تشکیل میدهند مورد توجه میباشد ..ا شهوژپ نی   

ب فیصوت شور ا ییییی  -تحلیل ییی به

تحلیل تأثیرپذیری مناسبات سیاسی ایران و پاکستان از منظر ژئوپولیتیک شیعه ،پرداخته است .سوال اصلی مطرح شده این است هک
مناسبات سیاسی ایران و پاکستان چه تأثیرپذیری از ژئوپولیتیک شیعه دارد؟ نتایج نشان میدهد که مناسبات سیاسی ایران و پاکستان
بیشتر تحت تأثیر عوامل ژئوپولیتیک شیعه بوده است و شیعیان پاکستان با وجود فشارها یی که از جانب گروههای س یریفکت و یفل   
بر آنها حاکم است ،توانستهاند در مناسبات سیاسی بین این کشور و جمهوری اسالمی ایران نقش ویژهای داشته باشند.
کلمات کلیدی :ایران ،پاکستان ،ژئوپولیتیک شیعه ،شیعیان پاکستان ،مناسبات سیاسی

(-1نویسنده مسئول) hojat_59_m@yahoo.com
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مقدمه

یگ در د  اب  .ا لالقتس    
پیشینه روابط سیاسی ایران و پاکستان به آغاز شکل گیری پاکستان و اس م رب دنه زا نآ لالقت یییی یییی
پاکستان در سال  ، 947 1ایران کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت .روابط دیپلماتیک دو کشور از م یم ها   
 948 1آغا شد و در می  949 1لیاقت علیخان ،نخستوزیر وقت پاکستان به ایران سفر کرد .محمدرض هاش یولهپ ا    
ایران نیز اولین رئیس کشوری بود که در ماه مارس  1950به پاکستان سفر نم د روشک ود نآ زا سپ و هدو ر هیروف     
 1950با یکدیگر پیمان مودت بستند ( .)Alam,2004:526-527کشور پاکستان به دلی اب ینالوط یاهزرم نتشاد ل

   

کشورها بزرگ و نیز به دلیل عدم برخورداری از عمق اس گ رارق و یلامش و یقرش یاهزرم رد کیژتارت ر د نتف ر    

  

معرض تهدید دو کشور همسایه – هند و افغانستان – مشتاق بود با ایران رابطهای دوستانه برقرار کن هکنآ نمض .د    
پاکستان ایران را به عنوان راه میان بری برای برقراری ارتباط با جهان اسالم میدانست (.)AshkariRizvi, 2004:11
از این منظر آنچه امروزه پاکستان نامیده میشود بیش از سایر مناطق شبه قاره تحت ت تتأثیر فرهن ناریا تسایس و گ    
بوده است .در سال  1950پیمان دوستی بین دو طرف ،موجب شد که سایه هر گون و دیدهت ه

زا ینمشد

کشور پاک شود .با وجود اینکه روابط دوستانه پاکستان با حکومت پهلوی ت یاپ یاهزور ا ا هاش تموکح ین

ود طباور

  

دا ا هم       

یافت ،دولت پاکستان از برقراری رابطه با انقالبیون ایران قبل از تأسیس جمهوری اسالمی ایران و فروپاشی رژیم شاه
نیز مضایقه نکرد .انقالب اسالمی ایران باعث شد که در آن زمان ژنرال ضیاءالحق تحت تاثیر این انقالب ب یمالسا ه   
کردن امور پاکستان سرعت ببخشد ،همچنین انقالب ایران باعث سیاسی شدن و تشکیالتی شدن ش روشک نیا نایعی    
شد(قندیل .) 123 : 1375 ،عرصه افغانستان و جهاد علیه شوروی ،عامل دیگری بود که این کشور در آن ب یراکمه ه   
میپرداختند .با آغاز جنگ ایران و عراق ،پاکستان به منظور حفظ روابط دوستانه با ایران هیچگاه به طور آشکار ن زا ه
عراق حمایت کرد و نه به دلیل روابط گسترده نظامیاش با آمریکا ،تهاجم عراق به ایران را محکوم کرد ( Mushahid,

 .)1993:216داشتن مرز طوالنی مرز طوالنی مشترک و اشتراکات فراوان مردمانی که در دو طرف مرزهای دو کش رو
زندگی میکنند باعث برقراری سطح عمیقی از روابط بین دو کشور شده است .ب وئژ لماع هکنیا دوجو ا پپپپ پپپپپولیتی ککک ،
معمو ًالًال یکی از منابع مهم تنش در بین کشورهای همسایه است ،در رواب و ناریا ط

 ناتسکاپ ا  لماع نی ا یگژیو ز       

خاصی برخوردار است که مانع بروز تنش و اختال .تسا هدش روشک ود نیب ف
در این پژوهش تالش ش  تسا هد ت م ا سسس س سسسسسأله تأثیرپ ا ناتسکاپ و ناریا یاهروشک یسایس تابسانم یریذ زززززز ززززززز منظررر
ژئوپولیتیک شیعه مورد بررسی قرار دهیم .انقالب اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگت ادخر نیر د متسیب نرق یاه     
توانست آثار سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مهمی در سطح منطقه و حتی بینالملل داش کی ناونع هب و هت    
الگوی عملی بیشترین تأثیر بر مجامع شیعی منطقه وارد سازد که از یک طرف سبب شد م هجوت دروم هعیش بهذ     
قرار گرفته و به جهانیان عرضه شود و از سوی دیگر ،جوامع شیعی در کشورهای مختلف احساس خودباوری ک در هه،
برای رشدواعتالی سیاسی گام بردارند(حافظنیا و احمدی .) 09 1 : 388 1 ،با پیروزی انقالب اسالمی ای ار ننن ،مس نانامل
پاکستان امیدوارتر از قبل در راستای آزادی و استقالل گام برداشتند و اسالم سیاسی از حاشیه به متن آمد و جنبشهای

تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران997 ...

اسالمی مانند نهضت فقه جعفری با الهام از آموزههای اسالمی شکل گرفتند .در این می عیش نا ی زا شیب ناتسکاپ نا

  

سایر گروهها از انقالب اسالمی ایران تأثیر پذیرفتند و به ایران به عنوان یک حامی و الگوی مبارزه نجات بخش نگ ها
ت دین و ی
میکنند(میالنی و اسماعیلی .) 67 - 46 :39 13 ،بنابراین ،موضوع رواب اب روشک ود نیب ط اکارتشا دوجو تت تتتت تتتتتت
تماسهای فرهنگی موضوعی پیچیده است ،به ویژه اگر مسأله را صرفًاًا ب  روضح ساسا ر و وشک رد نایعیش ذوفن  ر      
پاکستان بررسی نماییم .با توجه به ساختار سیاسی پاکستان که مبتنی بر جاگیرداری و سرداری است ،برخی خ داونا هه-
های سیاسی به طور سنتی قدرت سیاسی را در دست داشتهاند که در میان آنان خانوادههای سرشناس شیعه نیز وجود
دارد(عارفی ) 65 : 1385 ،که این موضوع توانسته یکی از زمینههای مهم ارتب دشاب روشک ود نیب طا  ..... ....ب هب تیانع ا    
مطالب فوق ،بررسی ژئوپولیتیک شیعیان و نقش آن در مناسبات سیاسی دو کشور ای جنا ترورض ناتسکاپ و نار ام     
این پژوهش را میطلبد به گونهای که در مناسبات سیاسی بین دو کشور نمیتوان نقش اقلیت فراوان شیعیان پاکس نات
را انکار کرد .بنابراین نظر به بیان مسئلۀ ارائه شده ،پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب به این پرسششش است
که مناسبات سیاسی ایران و پاکستان چه تأثیرپذیری از ژئوپولیتیک شیعه داشته است؟ به نظر میرسد با توجه به نفوذ
سیاسی و جایگاه اجتماعی شیعیان در پاکستان ،شیعیان توانستهاند نقشی مهم و راهبردی در مناسبات سیاسی دوکشور
ایفاء کنند.
روش تحقیق
ی -تحلیل  اب و ی ا هدافتس     از من ناخباتک عبا هه هههای و
این مقاله با هدف کاربردی و روش کیفی و ماهی فیصوت شور ت یی یی
سایتهای اینترنتی به تحلیل تأثیرپذیری مناسبات سیاسی ایران و پاکستان از منظر ژئوپولیتیک شیعه پرداخته است.
مبانی نظری
ژئوپولیتیک شیعه
ت ،نتیج تیمکاح ه   
اصطالح ژئوپولیتیک شیعه که در سالهای اخیر وارد واژگان ژئوپولیتیکی زبان فارس سا هدش ی تتت تتت
گفتمان سیاست خاصی است که توسط اندیشمندان سیاسی آمریکا در دوره پس از جن و درس گ
یافتن دوره استعمار مستقیم در کشورهای خاورمیانه با ه تنوشخ فد   

زمه م اب نا نایاپ      

گ اد هولج ار د نن ننن م و هعیش بهذ

کیرحت    

احساسات جهانی برای مقابله با آن ابداع شد( .افضلی و هم اراک ننن« .) 78 - 87 :19 13 ،ژئوپولیتی عیش ک هه ههه» ب موهفم ه   
ی:09 13 ،
یفردد و رحم نا ی ی
امتداد جغرافیای سیاسی شیعه در کشورهای خاورمیانۀ بزرگ باهارتلند ایران است(پیش هاگ ی ی
ق،
 .) 276کمربندی از تش ّیّیع حیات اقتصادی ،راهبردی و تاریخی اسالم را در بر میگیرد و بخشه یا ی انبل زا  نن ننن ،ع ار ق ق
عربستانسعودی ،کویت ،بحرین ،ایران ،افغانستان ،پاکستان و هندوستان را میپوشاند .این کمربند ،ک یاهروشک رد ه   
یشود ،خود دنیایی است که تأثیرهای گون لاقتنا تعرس هب نآ رد نوگا     
گوناگون به اکثریت و اق ّلّلیت شیعه تقسیم م 
یشود که در واقععع،
مییابد(.کرامر .) 36 : 1384 ،جهان تش ّیّیع امروزه یک خط سیر مهمی را از لحاظ جغرافیایی شامل م 
از شرق کشور چین و هندوستان شروع شده و پس از رسیدن به ایران ،از طریق عراق و خل و هیروس هب سراف جی   
لبنان میرسد .عدهای از نویسندگان از این خط سیر و امتداد جغرافیایی تش ّیّیع ب ناونع ه    «کمربن عیش د ییییی» و عدههای
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دیگر از جمله پادشاه اردن ،آن را «هالل شیعی» مینامند .در محدودة قلم هب نایعیش تنوکس ور ببس

گتسویپ ی       

جغرافیایی ،هر نوع حادثهای به سرعت انتقال مییابد .قلمرو جغرافیایی شیعیان از لحاظ سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
مانند آن دارای توانمندی زیادی است(عطایی .) 227 : 387 1 ،در دهههای اخیر ،بروز تحوالتی نظی بالقنا یزوریپ ر    
اسالمی در ایران و موفقیتهای «حزباهلل» در لبنان ،موجب شده است ایفای نقش شیعیان در ک حت نونا ّوّو رارق تال    
بگیرد .عوامل مزبور به همراه استقرار ش ارمه یدربهار قطانم نطب رد نایعی ه فارغج یدنمناوت اب  ی داصتقا یا ی         
(ژئواکونومی اب )ک الالالال ال ،س ا بب

رر رتق شت هاگیاج یا ّیّی لیدبت و ع ؤم کی هب نآ ّلّل ةف وئژ

پپپپپپپپپپپپپپ پولیتی رگ دنمتردق ک د هدی       

است(.)Gause,2010 : 118
ویژگیهای ژئوپولیتیک شیعه
دو رویداد مهم در عرصهی ژئوپولیتیک منجر به پیوند میان اسالم و ژئوپولیتیک شد .نخست ظهور اسالمگرای سپ ی   
از برخورد اعراب و اسرائیل در قضیهی فلسطین ،به ویژه پس از جنگ شش روزه در خاورمیان قو نآ زا سپ و ه وع    
انقالب اسالمی در ایران و در منطقهی خلیج فارس که هر کدام به نوبهی خود آث صرع رد یمهم را ههه ههههی منطقهههای و
بینالمللی داشتهاند(سیمبر .) 09 1 : 1385 ،لذا انقالب اسالمی توانست اسالم را به عنوان یک پدیدههی ژئوپولیتی رد ک
جهان مطرح سازد .بالتبع شیعی بودن انقالب منجر شد تا در این میان تعریف شیعه به عنوان جایگ تیلوپوئژ یها یکی   
در کانون توجه قرار گیرد ،چرا که اولین بازتابهای انقالب ایران کانونهای شیعی جهان را تحت تأثیر قرار میداد.
توجه به عوامل فرهنگی و اعتقادی در امر ژئوپولیتیک ،حیطههای دیگری از همنشینی جغرافی یا ی ات .درک حرطم ار     

پیش از انقالب اسالمی ایران ،دین اسالم را تنها یک ایدئولوژی مذهبی میشمردند ،اما انقالب ایران جنبههای بالقوه-
ی سیاسی آن را به فعلیت در آورد و تفکر شیعی با انسجام ساختاری خود در ایران ،نشان داد که توان یا ی روهظ هب     
ش  ،به
رساندن یکی از بزرگترین انقالبهای تاریخ را دارد .این توانایی باعث شد که بس خب یدازآ یاهتضهن زا یرای ششش ششش
ویژه در منطقهی آسیا و آفریقا ،توجه خود را به ایران و ایدئولوژی اسالم معطوف کنند .این توجه در کشورهایی که
ی .)17 ، 1380 ،بن نیاربا
از اکثریت مسلمان برخوردار بودند ،شدتی بیشتر یافت و به گرایشی قوی تب فحص(دش لید یی یی
یه و یبهذم یا
قدرت و پایداری انقالب اسالمی این اندیشه و نظر را به وجود آورد ک ژولوئدیا هب دیاب ه یییی یییی

رگید    

پارامترهای فرهنگی توجه کرد( .عزتی .) 173 - 172 : 1371 ،فرانسوا توال در بررسی خود دربارهی مفهوم ژئوپولیتیک
شیعه و تحلیل کانونهای نهضت شیعی دو نوع ژئوپولیتیک را بر میشمارد:
 )1ژئوپولیتیک داخلی که عبارت است از  :گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعهی شیعی بر مجموعهههی تح و تالو
سیاستهای داخلی یک کشور؛
 )2ژئوپولیتیک خارجی که عبارت است از قدرت تأثیرگذاری جامعهی شیعی بر تحوالت و سیاسته قطنم یا هه هههای و
بینالمللی.
از این نظر ،او جوامع شیعی را به سه دسته تقسیم میکند  :اول ،آنهایی که تأثیر ژئوپولیتیکی چندانی ،چه بر ص نح هههی
داخلی و چه بر سیاستهای منطقهای و بینالمللی ندارند (جوامع شیعی اسماعیلی عمدتًاًا در این دسته جای میگیرن ؛)د
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دستهی دوم آنهایی هستند که ُبُبرد ژئوپولیتیکی آنها به صحنهی داخلی محدود میشود ،مانند شیعیان عراق و پاکستان؛
و دستهی سوم جوامعی هستند که هم تأثیرات ژئوپولیتیکی داخلی دارند و هم برد ژئوپ ور نیا زا .یجراخ یکیتیلو
ایدئولوژی انقالبی ایران را میتوان در دستهی سوم قرار داد چرا که مرزهای داخل و دیدرونرد ار ی

  

ش یاهلد ی نایع     

ییر
بسیاری را تسخیر کرد ،هر چند ژئوپولیتیک شیعه تنها به جهان اسالم با تمام وسعتاش مربوط نمیشود .ژان پی ی
وونمان در کتاب سبز و سیاه اشاره میکند که مرکز ثقل جهان عرب ،از بیست سال پیش ،از مدیترانه به خلیج ف سرا
منتقل شده است(توال .)6- 15 : 379 1 ،اگر بخواهیم به تعبیر دیگر بیان کنیم به نظر میرسد انقالب اسالمی منج هب ر   
آن شده که مرکز ثقل جهان عرب از مناطق کام ًالًال سنی به طرف مناطق شیعی -سنی کشیده شود.
نظریههای مرتبط با روابط بینالملل
دو نگرش کلی لیبرالیستی و رئالیستی همواره دو گفتمان غالب نظریهپردازی در رابط بینالملل بود ام درکیور نیا ا    
توسط نگاه سومی با نام رویکرد اسالمی به روابط بینالملل نقض و به چالش کشیده شدههان ندرکزاب تهج اذل .د     
موضوع به این رویکردها میپردازیم.
لیبرالیسم و روابط بینالملل
شبین  رصع ی ر رق یرگنشو ِنِن دجیه  ه ممممم مممممم،
ی ،ریش وخ رد ه شش شش
لیبرالیسم در روابط بینالملل به عنوان یک مکتب ف رک ی ی
لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم و ایدهالیسم ویلسونی قرن بیستم دارد .به نظر لیبرالیستها ،سیاست عبارت است از هنر
خوب حکمت کردن یا حکومت خوب و سیاستمدار خوب کسی است ک یاهشزرا و قالخا قباطم شدرکلمع ه      
یتوانن یاهراتفر د   
انسانی باشد .لیبرالیسم اعتقاد دارد که انسانها قابلیت یادگیری داشته و تعلیم پذیرند و در نتیجه می ی
خود را تغییر دهند .پس آنها باید رفتار و عملکرد نابهنجار و غیر اخالقی خود را بر اساس موازین اخالقی و انس ینا
تغییر داده و رفت و راجنهب را

ار یقالخا

لو و سیبمولک(دننک هشیپ

ف .) 51 - 53 : 1375 ،لیبرالیس تاضورفم زا اهت   
فففففف فففففف

مشترکی نسبت به واقعیت و جهان سیاست برخوردارند ،لذا جهانبینی لیبرالیستها بر اعتق ضورفم و تادا

هه هههه ریز یا   

استوار است :
 .1سرشت و ذات بشر اساسًاًا خوب یا نوع دوستانه است و بنابراین انسانها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند.
 .2نگرانی اساسی بشر برای رفاه ،ترقی و پیشرفت را امکانپذیر میسازد .یعنی این اصل روش ناکما دروم رد یرگن    
رشد و توسعه تمدن مجددًاًا مورد تأیید و تصدیق قرار میگیرد.
 .3رفتار بد انسان ،محصول و معلول انسان شرور نیست ،بلکه معل و اهداهن لو رت ت رشب یراتخاس تابی

هک تسا    

   

انسانها را تحریک میکند تا خودپرستانه عمل کرده و به دیگران آسیب برسانند و بجنگند.
 .4انسان اگر بر مبنای فطرت خوب و نوع دوست خود عمل کند رفتاری همکاری جویانه و صلحآمیز خواهد داشت.
به تبع آن ،اگر انسانها و سیاستمداران خود ساخته و آموزش دیده در کشورها قدرت را ب و حلص دنریگ تسد ه   
همکاری بینالمللی تحقق خواهد یافت.
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 .5برای استقرار صلح و همکاری بینالمللی باید نهادها و ساختارهایی ک د دوخ ترطف زا نآ رد ناسنا ه ور هداتفا      
است و براساس آن رفتار و عمل نمیکند را اصالح کرد .همچنین برای اینکه بشر و اف ناوتب دار ن ترطف یانبم رب د      
خود عمل کنند ،فرایندها و نظامهای تربیتی و اجتماعی باید اصالح شوند.
 .6کشورها نیز ذاتًاًا خودپرست و جنگ طلب نیستند ،بلکه برعکس ،همکارجو و نوع دوست میباشند و ل لباق اذ یی یییت
اصالح رفتارهای نابهنجار خود را دارند(دهقانی فیروزآبادی.) 73 - 115 : 1382 ،
رویکرد رئالیستی و روابط بینالملل

رئالیسم 1یا واقعگرایی ،سیاستهای جهانی را براساس رقابت دولتها بر سر منافع ملی خ م فیرعت دو

یکند( ( Rourk,
ییی ییی

 .)2010:18معمو ًالًال جاذبه این نظریه به دلیل نزدیکی آن با عملکرد سیاستمداران و همچنین فهم متعارف از سیاست
بینالملل ،دانسته میشود .این رویکرد که ریشه در اندیشه و فلسفه مورخان مغرب زم نام نی ن یدیسوت د ددددددد ،ماکی یلوا
نالمل ئارا ل هه ههه ش .د
طهانس مورگنتاو در ح یب طباور هزو ننن ننن
وهابز دارد ،بعد از جنگ جهانی دوم به صورت منظم توس 
فلسفه بدبینانه ماکیاولی وهابز ،انسان را موجودی شرور ،خودخواه و منفع م فیرعت بلط ت

ت،
یک رارش هک در تتت تتت
یییی یییی

پرخاشگری ،خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد و کشورها نیز مانند انس غد نیرتمهم اهنا دغ قب اهنآ ه ا و ء    
ادامه حیات است و حتی کشورها بیشتر از افراد احساس نامنی میکنند چون در نظامی قرار دارند که فاق هنوگ ره د    
مرجع و اقتدار مرکزی مشروع است که از به کارگیری زور و خشونت جلوگیری کنددد ،در چن تیعضو نی ی اهروشک     
نالمل و تسا ل
ارجحیتی باالتر از امنیت و قدرت ندارند ،در نتیجه قدرتطلبی امری طبیعی در روابط بین ن

آ نیمأت ن   

حتی با توسط به زور و جنگ نیز جایز میباشد(فیروزآبادی.) 73 - 115 : 1382 ،
بنابراین براساس رویکرد رئالیستی روابط میان دولتها براساس میزان قدرت آنهاست که آن هم براساس توانمندیهای

ی-
نظامی و اقتصادی براورد میشود .با این وجود ،همکاری از نظر رئالیستها غیر ممکن نیست .دولتها در ص صصورتی می ی
توانند به همکاری دست یابند که این سیاستها در خدمت منافع ملی – به منزله قدرت – آنها باشد و این ک تردق را   
ملی آنها را افزایش دهد(عبداله خانی .) 69 - 70 ، 1383 ،اما همین همکاریها نیز بسیار آسیبپذیر و ش نک ن و تسا هد
ی-
ته یا ی متحا ساسا رب هک  االت م  یییییی یییییی
چنانچه شرایط ایجاد نماید این همکاریها نیز پایدار نخواهد شد .حتی دول 
یرسانند(الکس ردنا
اندیشند مزایای همکاری را در بلند مدت کم میدانند و وابستگی خود را به دیگران به ح م لقاد یی یی
ونت.) 508 - 509 : 1385 ،
رویکرد اسالم به روابط بینالملل
اسالم به عنوان یک دین جهان شمول ،رویکرد خاصی نسبت به ماهیت روابط بینالملل دارد که متفاوت از دو جریان
ن-
اصلی نظریهپردازی در روابط بینالملل یعنی رئالیسم و لیبرالیسم میباشد .از آنجا که دو مکت یب طباور نالک ب نننن نننن
الملل ،مادیگرا هستند و عینیات را بیشتر مورد توجه قرار میدهند اما اسالم در کنار توجه به مسائل مادی (همچ نو
منفعت و قدرت) به مسائل ارزشی و اخالقیات توجه ویژهای دارد .لذا در روابط بینالملل کنونی توجه به دیدگاههای
1

. Realism
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اخالقی و دینی ،اجرای استراتژیهای مناسب از طرف کشورهای اسالمی و به ویژه محافل ف ارقرب و یرک ر طابترا ی    
شایسته بین کشورهای اسالمی و ارتقای جایگاه آنها در سیاست بینالملل میتواند به ت رد یبسانم لدب جیرد برابر     
دیدگاههای مادیگرای روابط بینالملل ارائه داده و هژمونی آنها را به چالش کشیده و حداقل آن دی اگد ههه نآ رب ار ا   
یدهن هشیر و أشنم هک ارچ .د      
دارد که در باز تفسیر رهنمودهای خود ،دین و اخالقیات را هم مورد توجه قرار می ی
بسیاری از تحوالت در روابط بینالملل در دوره کنونی دینی میباشد ،و در واقع مسائل دینی میتواند حت یغت ی ی تار   
یاعتن یا ی و نید هب 
ساختاری در روابط بینالملل به وجود بیاورد( .)Snyder, 2009:1-3طبعًاًا در چن طیارش نی ی ب  ییی ییی
اخالقیات در روابط بینالملل از سوی مکاتب مسلط در روابط بینالملل بویژه رئالیسم و لیبرالیسم مایه تعجب است

چرا که مکتب نورئالیسم به رهبری والتز 1ک ًالًال بیاعتنا به نقش دین در روابط بینالملل بوده و دیدگاههای لیبرالیسم به

رهبری کوهن 2و سازهانگاری 3به رهبری ونت 4اعتنای کمتری به دین در روابط بینالملل کند (.)Snyder, 2009:2

ظهور اسالم سیاسی به عنوان یک نیروی تعیین کننده در روابط بینالملل ،مبنا و مفروض کلی یرظن ة هه هههه رالوکس یا   
یس زا دد ،چ چیه نو   
روابط بینالملل مبنی بر عدم تأثیرگذاری دین بر تحوالت و نتایج بینالمللی را نقض و باطل می ی
کدام از این نظریهها نقش تعیین کنندهای برای دین در سیاست بینالمللی قائل نیستند ،زیرا کش لوئدیا زا اهرو و و یژ
نظام ارزشی حاکم بر آنها درصدد تأمین منافع و قدرت ملی خود و پیشینهسازی قدرت میباشند ،لذا اسالم کوششی
برای تعقی یلم تردق و عفانم نیمأت و ب

ی،
یش دابآزوریف یناقهد(دو یی یی
نالمل نآ ل اارش ادملق کی د م  ییی ییی
ماظن رد یب ننننننن ننننننن

(.) 389 1جدول شماره )1
جدول شماره  : 1رویکرد رئالیستی ،لیبرالیستی و اسالم به روابط بینالملل
ک نونا       

نظریه        

نظریه

دولت

مکاتب

سرشت بشر

دولت        

رئالیسم

بد سرشت

قدرت

اصل حاکم بر نظام بینالملل
جنگ محور

منطق علی نظریه
قدرت طلبی  +ترس= جنگ دائمی

م حو ر
ت الخا نیمأ قققق ق ،آزادی ،تع و نوا

=یراکمه     

لیبرالیسم

نیک سرشت

عقالنیت

فرد محور

صلح محور

اسالم

سرش رشب هناگود ت تاذ و ًاًاًاًاًاًاًاًاًا ًا نیًاک   

شرع

دین محور

وجود صلح و جنگ با ه تلاصا رب دیکأت و م     

تقدم فطرت بر غریزه = صلح دائمی

صلح

تقدم غریزه بر فطرت = جنگ دائمی

صلح
سرشت

منبع( :ابراهیمی)5- 42 ، 389 1 ،

یافتههای پژوهش
ایران
کشور ایران با وسعتی معادل  .873.959 1کیلومترمتر مربع ،مجموع مساحت خشکی ،جزایر و آبهای متعلق ب روشک ه   
(نامی و حیدریپور ) 229 :19 13 ،شانزدهمین کشور بزرگ جه ید زا .تسا نا د مش زا ناریا یعیبط  ال ایب هب با نننننننن ننننننننن
خوارزم دریای خزر و رود کورا از مشرق به حوضه آمودریا (جیحون) و کوههای غربی دره سند و دامنههای کوههای
1
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غربی پامیر از مغرب به دامنههای غربی کوههای زاگرس و حوضه آبریز اروندرود از جنوب به خلیج فارس و دریای
عمان محدود است(نقشه شماره  .)1ایران کشوری کوهستانی محسوب میشود .بیش از نیم ار روشک تحاسم زا ی   
کوهها و ارتفاعات و کمتر از  1/4آن را نیز اراضی قابل کشت تشکیل داده است .بر اساس سرشماری عمومی نف سو

ی-
مسکن در سال  59 13جمعیت ایران  79926270نفر میباشد( .)www.amar.orgارتفاعات ایران را به ط م یلکرو یی یی
یت ناو
توان به چهار رشته کوه شمالی ،غربی ،جنوبی و کوههای مرکزی و شرقی تقسیم کرد از رشته کوههای مهم می ی

به البرز و زاگرس اشاره کرد .بلندترین قله ایران دماوند نام دارد با ارتفاع  5671متر که از این جهت در رتبه بیستتت-

وسوم کوههای جهان قرار دارد .اکثر رودهای جاری در ایران کم آباند و تنه آ یناریتشک لباق دور ا ننن نننن ،رود ک نورا
ی،
تاند از  :کارون ،جراحی ،کرخه ،در ،زهره ،دالکی ی
است .مهمترین رودهای حوضه خلیح فارس و دریای عمان عبار 
تان یروهمج :زا د   
اروند رود ،مهران ،میناب ،سرباز ،با هوکالت ،تیاپ ،نای بند ،شور و مند .همسایگان ای رابع نار تت تت
آذربایجان ،ارمنستان ،ترکیه ،عراق ،افغانستان ،پاکستان و ترکمنستان.(http://www.jasjoo.com/(.

طول سواحل ایران در امتداد دریای خزر  657کیلومتر ،در خلیج فارس از بن ور دنورا هناهد ات سابعرد د    

 1 ، 259کیل و رتمو

یده .د
امتداد دریای عمان از خلیج گواتر تا بندرعباس  784کیلومتر است که در مجموع بالغ بر  8 ،1 73کیلومتر را تش م لیک یی یی
حدود  % 90از خاک ایران در محدوده فالت ایران واقع شده است .جنگلهای شمال کش یایرد یبونج هیشاح رد رو ی رزخ 

    

 ،%91جنگلهای پسته پراکنده در جنوب و شرق  ،% 13 /3جنگلهای کوهستانی ارس  %6/6و جنگلهای گرمسیر و کویری نیز
 %5/6آن را تشکیل میدهد .کشور ایران دارای آبوهوای متنوعی است که با مقایسه نقاط مختلف کشور ،این تنوع را به خوبی

میتوان مشاهده کرد .پایتخت ایران شهر تهران و  % 98م نتسه ناملسم ناریا مدر دددد ددددد(.(http://www.jasjoo.com/(.ج لود
شماره.)2

نقشه شماره  -1موقعیت جغرافیایی ایران منبع  :نگارندگان8931 ،
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جدول شماره  -2مؤلفههای جغرافیای انسانی ایران
مؤلفهها

ش رح

جمعیت
اقوام
زبان

 79926270نفر
فارس ،%16آذری  ،%61کرد  ،% 10لر ،%6بلوچ ،%2ترکمن %2و سایر %1
فارس  ،% 53آذری  ،%81کرد  ،% 10گیلکی و مازندرانی  ،%7لر ،6%بلوچ ،%2عرب %2و سایر %2

مذهب

 % 89شیعه ،سنی  %9و زردشتی ـ یهودی و ارمنی%2
منبع  :برگرفته از سایت )www.cia.gov( factbook

پاکستان
کشور پاکستان در جنوب قاره آسیا قرار دارد و از لحاظ وسعت با  796هزار و  95کیلومترمربع مساحت ،سی و پنجمین کشوررر
بزرگ جهان است .پاکستان از غرب با ایران و افغانستان و از شرق با هندوستان مرز مشترک دارد و درجنوب این کشور دریای
عمان به طول  885کیلومتر با آن مماس شده است(.نقشه شماره  .)2پاکستان شامل چهار استان به نامهای استان م لامش( یزر   
غربی ،سرحد) ،استان بلوچستان (بخش اتحادیه قبایل) ،استان سند و استان پنجاب است که تمامًاًا زیر نظر دولت مرک هرادا یز

میشوند % 95 .مردم پاکستان مسلمان (  % 25شیعه و  % 70اهل تسنن) هستند .بر اساس براورد سال  ۲۰ 15با بیش از  205میلیون

نفر جمعیت از کشورهای پرجمعیت دنیاست .اغلب شهرهای پاکستان قبل از بابلیان تشکیل شده و تاریخ موجودی ب اهنآ ت ههه هههه

 0052سال پیش از میالد مسیح بر میگردد .تاریخ پاکستان عمدتًاًا به ت  دنه خیرا وو ووو ای  تسا هتسباو نار ووو وووو در سنن و بادآ و 

عادات ،سابقهای قبل از یونانیان دارد.

در دوران پیش از ظهور اسالم ،این سرزمین اکثرًاًا در دست دول ایرانی و تا حدودی هم در دست هندیان بوده است .نفوذ ن داژ
آریا روی تمدن هندویی این منطقه00 15 ،سال پیش از میالد مسیح آغاز شد و ایرانیان 0 50 ،سال قب ا ل ززز م نامز( حیسم دالی    
هخامنشیان) قسمت شمالی آن را اشغال کردند .در سال  327قبل از میالد ،یونانیان به رهبری الکساندر (اس هب )ینودقم ردنک    
اشغال آن دست یافتند تا اینکه در قرن اول هجری ،دین اسالم به آن راه یافت .از سال  712میالدی ت رق ود ا نن ننن ،مس رد نانامل

سرزمین پاکستان کنونی حکمرانی کردند و تاروپود آن را به اسالم آمیختند .در قرن دهم میالدی حمالت تهاجمی پی در پی از
ناحیه مسلمانان آسیای وسطی (ترکان) به سوی پاکستان وهندوستان ص  تفرگ ترو

وو ووو آن دجه نرق ات نا ه مممم ممممم ،زم طلست نا   

انگلیسیها براین سرزمینها (از زمان غزنویان تا انقراض مغولی دولت مغولی هندوستان گورکانی ندومن ینارمکح )دنه نا دد دد ددددد .از
قرن هجدهم تا سال  947 1میالدی (سال تأسیس پاکستان) ،قریب دویست سال ،کل شبه قاره زیر نفوذ انگلیس ق  تشاد رار تا    
اینکه پس ازآن با رها شدن از استعمار انگلیس این مناطق ،از جمله پاکستان موجودی  ت ووو اس ایفارغج نامزاس(تفای لالقت یی    
نیروهای مسلح .)681 :6 38 1 ،بعد از جدایی استقالل پاکس نه زا نات دد ددد ،دی  ناتسکاپ یمسر ن ا و دش مالعا مالس
کشورهای اسالمی ،دومین کشور از نظر تعداد مسلمانان محسوب میشوند .پاکستان بر اساس بررراورد س لا

نایم رد

     

 2012باا ب زا شی

 99 1میلیون نفر جمعیت ،ششمین کشور پر جمعیت دنیاست .اگر چه مردم این کشور از اقوام متعددی تشکیل شدهاند ،اما دین
اسالم عامل وحدت بخش آن محسوب میشود و نظام سیاسی آن در قانون اساس لاس رد هک ی    
رسید ،جمهوری اسالمی معرفی شده است.

 1973م بیوصت هب یدالی    
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نقشه شماره  -2موقعیت جغرافیایی پاکستان منبع  :نگارندگان بر مبنای دادههای پژوهش8931 ،

نمودار شماره  -1پراکندگی ادیان و مذاهب در پاکستان منبع  :نگارندگان

تاریخچه تشیع در پاکستان
بر اساس برخی قرائن تاریخی ،تشیع در نیمه اول قرن یکم هجری به سرزمین شبه قاره هند راه پیدا کرده است .به ط هک یرو   
در دوران حکومت حضرت علی (ع) نیروهای عرب که از مرزهای سند عبور ک دش بجوم دندوب هدر

یشخب هک مدرم زا

     

«جات» ارادتی عمیق به حضرت پیدا کنند« .شنسب جد غوریان »1که فاتح شمال هند بود به دس مالسا )ع( یلع ترضح ت     
آورد و با امام پیمان وفاداری بست و لذا عشق حضرت علی (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) عمیقًاًا در عقایدشان ریش رد .دناود ه   
زمان منصور ،خلیفه دوم عباسی ،عمروبن حفص به فرمانداری سند منصوب شد .او یکی از طرفداران جدی حضرت علی (ع)
عآوری اس و مال
بود و از قیام محمد «نفس زکیه» حمایت کرد و برای عبداهلل اشتر فرزنددد محمددد ،ک مج لوغشم هرصب رد ه عععع عععع
تجهیزات بود ،پولهایی فرستاد تا اسب و شمشیر تهیه کند .بدین ترتیب شیعیان به تدریج در سدههای بع  یرتشیب تردق د را   
کسب کردند .آنها در نواحی گوناگون شبه قارهی هن نآ لامش هژیوب د موکح

ته یسأت ار یلقتسم یا س هلسلس .دندومن       
تتتت تتتت

حکومتهای شیعی «اوده»« ،بیجاپور» و «عادل شاهان» در هند معروفند(وب سایت دی ابد ننن .)didban ،ب نایعیش لاح ره ه     
 .1غوریان یا شنسب دودمانی بودند که بین سدههای  10و  11میالدی در نواحی صعب غور واقع در کوهستانهای بین هرات و غزنه فرمانروایی میکردند.

تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران1005 ...

پاکستان اقلیتی بزرگ و تأثیرگذار هستند و مهمترین و پرجمعیتترین گروه شیعیان پاکستان فرقهی اثنا عش هقف ناوریپ و یر    
جعفریاند که یکی از مذاهب رسمی در پاکستان شناخته میشوند.
توزیع جغرافیایی شیعیان پاکستان
برخالف بسیاری از کشورهای اسالمی که شیعیان در آنها از نوعی تمرکز جغرافیایی برخوردارند در پاکستان چن هب یزیچ نی    

چشم نمیخورد .شیعیان این کشور در تمام شهرها و شهرستانها پراکندهاند و این پراکندگی در سطح روستاها نیز به چشم می-
گ،
ی ،اسالمممآبادد ،جنگ گ
خورد .مهمترین شهرهایی که شیعیان در آنها سکونت دارند عبارتند از  :کراچی ،الهور ،ملتاننن ،راولپندی ی
ل ،عدمممتمرک و ییایفارغج ز
سیالکوت ،حیدرآباد ،پیشاور ،پاراچنار ،کوهات ،اسکردو و کویته(نقشه  .)3همین عامل ل

یگدنکارپ    

جمعیتی شیعه ،خود یکی از مهمترین عواملی است که مانع از نقشآفرینی بهتر شیعیان در این کشور شده است.
پنجاب پر جمعیتترین ایالت کشور پاکستان است که بیشترین جمعیت شیعه را در خ اد یاج دو د رد .تسا ه وهال رررر ررررر ،مرکز
یکردن اوت(د للل و ل رو ووو ) 624 : 379 1 ،که
پنجاب قریب به نیم میلیون شیعه در سالهای آخر دههی  60هجری شمسی زندگی می ی
امروز با توجه به رشد زاد و ولد و همچنین مهاجرت روستائیان به آنجا ،ممکن است ای ادعت ن د ود هب  ارب بر ب شیازفا  ا .دش       
ی»،
مهمترین انجمنها و گروههای شیعی مستقر در الهور و پنجاب عبارتند از « :اداره تحفظ حقوق ش عی ههه»« ،کنف رسارس سنار یی یی
«وفاق علمای شیعه پاکستان» که این سه گروه در سطح کل شیعیان پاکستان فعالیت دارند(پایگاه اط زوح یناسر عال ههه هههه، 388 1 ،

یکننددد ،پ ییادج زا س   
 .)www.hawzah.netدر کراچی مرکز ایالت سند ،نیز جمعیت قابل توجهی از ش م یگدنز نایعی ییی ییی
پاکستان از شبهقاره هند ،تعداد زیادی از شیعیان هند به این شهر مهاجرت کردند که امروز به ن ما «خوجههههاا» ی م دا یی یییش .دنو
خوجهها قوم ثروتمند و تحصیل کردهای هستند که در ادارات دولتی نیز نفوذ قابل توجهی دارند .قدیمیترین محله شیعهنش نی
کراچی محله «کردار» است .شهر مهم دیگری که تعداد قابل توجهی شیعه را در خود جای داده است ،شهر کویت یا زکم ه ا تل    
یدهن تامسارم .د   
بلوچستان است .آنان نسبت به باورهای مذهبی ،سنتهای اجتماعی خود حساسیت فوقالع دا ههای نش م نا یی یی

دینی بویژه ایام محرم و صفر ،با جوش و حرارت زایه الوصفی از سوی آنان برگزار میشود(پایگاه اطالع رسانی حوزه، 388 1 ،

.)www.hawzah.net

نقشه شماره  -3پراکندگی شیعیان در کشورهای ایران و پاکستان منبع  :نگارندگان
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مسائل مشترک ایران و پاکستان
رادیکالیسم قومی و مسأله بلوچستان
بلوچستان بزرگ ایدهای بود که سالها قبل از آن به وسیله ترکیبی از خانها بلوچ و ناسیونالیس حرط ناتسکاپ ناتسچولب یاهت     
  

شده بود .بلوچستان بزرگ شامل سرزمین وسیعی بود که مرزه دودحم زا رتارف شیا ههه ههههه هناتسا دوجوم یا ا رد ناتسچولب ی
پاکستان ،ایران و افغانستان میرفت .با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  ، 357 1کشورهای عرب منطقه به دلیل جل یریگو
از نفوذ عقیدتی تشیع سرمایهگذاری زیادی برای مسائل مذهبی انجام دادند .یکی از محیطهای مناس یامرس تهج ب ههه ههههگ یراذ
اعراب برای مقابله با نفوذ ایران کشور پاکستان بود و پاکستان یکی از مهمترین عرصههای رقابت به حساب می آمد (ش و یعیف
ی ،ع تیوقت رب هوال    
همکاران .)3 : 389 1 ،ترویج تفکرات مذهبی وهابیت؛ به ویژه تالش برای تکوین تشکلهای متعدد م بهذ ی ی
واگرایی این مناطق نسبت به هسته مرکزی حکومت ،موجب افزایش همگرایی اهل تسنن ساحل جن ولب و بو چچ چچچه یفنح یا   

هلل» و در
شرق و جنوب شرق ایران شده است(کریمیپور ،) 82 : 379 1 ،همچیننی برخی گروهکهای تروریستی ماننددد « :جن اد هلل هلل
شکل جدیدتر «انصار» و «جنبش عدل» در سیستان و بلوچستان با برخی از علمای تندرو در پاکستان در ارتباط هستند و تحت
تعلیم آموزش نظامی برخی عناصر القاعده میباشند(عفوری .) 879 -611 :39 13 ،لذا ن ود نیشن چولب یحاو

تلع هب روشک

    

ویژگیهای ژئوپولیتیکی زمینهای بحرانزایی و ناامنی زیادی دارند .اگرچه به نظر میرسد رادیکالیس چولب م    ع ب هوال رر ررر منشااء
اجتماعی– مذهبی ،بنیان اقتصادی و معیشتی نیز دارد (جوادی ارجمند و همکاران.) 51 - 76 :19 13 ،
مسأله هستهای
در اوایل دهه  1990که دکتر عبدالقدیر خان پدر بمب هستهای پاکستان به ایران سفر کرد همکاری هستهههای ای ناتسکاپ و نار   
جلوه بارزی به خود گرفت .اما مسئله هستهای ایران از رقابت دیرین نخبگان داخلی در پاکستان بر کنار نب سا هدو تت تتت ،نخبگ نا
ی آن تباقر هیواز زا ار    
متمایل به آمریکا و غرب تمایلی ندارند که ایران به توانایی هستهای پیشرفته دسترسی پیدا کند و گ ها ی ی
میان شیعیان و سنیها تحلیل میکنند .در نقطه مقابل نخبگانی وجود دارند که به شدت از برنامه هستهای صلحآمی یروهمج ز   
ع و آزم شیا
اسالمی حمایت میکنند(قهرمانپور .) 111 - 37 1 :09 13 ،به هر حال در بحران هستهای شبهههق را هه ،ای ضاوم زا نار عع عع
هستهای پاکستان حمایت کرد و کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران در ژوئن  998 1به اسالمآباد سفر و حمایت کشور ایران
را به مقامات پاکستان اعالم نمود که این موضوع موجب نزدیکی دو کشور و سفر ژنرال مشرف ب یدرگ نارهت ه د رب هوالع .

   

مسائل یاد شده در روابط استراتژیک ایران و پاکستان ،مسائل دیگری نیز به چشم میخورد که به شدت مت تتأثر از سیاستتته یا
ایاالت متحده آمریکا است .شاید بتوان بارزترین نمونه آن را مربوط به خ اونع حلص هلول ط ن ا هک یماگنه زا .دومن  ی ار نننننننن ننننننننن،
پاکستان و هند بر سر انتقال خط لوله گاز ایران از عسلویه ایران به مولتان پاکستان و از آنجا ب رد ون یلهد ه

لاس       ،0 00 2به

توافق اصولی رسیدند ،مخالفتهای آمریکا با این طرح موجب شده است تا این طرح بزرگ به نتیجه نرسد.
مناسبات سیاسی جمهوري اسالمي ايران با پاكستان
رابطة ایران و پاکستان برخواسته از دیدگاه و میراث مشترک فرهنگی و سیاسی دو کشور اس ات هک ت ررر رررریخی ط دراد ینالو  ..با

ل-
شکل گیری پاکستان ایران اولین کشوری بود که آنرا به رسمیت شناخت و همچنین با وقوع انق کش و ناریا یمالسا بال لللل لللل
گیری نظام جمهوری اسالمی ،پاکستان اولین کشوری بود که جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناخت و بر هم ساسا نی   
دو کشور روابط خود را در حوزههای مختلف گسترش دادند .در مطالعه روابط دو کشور در طی سه دهة گذشتههه ،پ لماع جن   
ثبات و پایدار :ایدئولوژی و مذهب ،قومیتگرایی ،افراطگرایی دینی و تروریسممم ،تح اتسناغفا تالو نن ننن ،ن و دنه تابسانم عو

تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران1007 ...

ب-
پاکستان که ترکیب با مؤلفههای متغیری چون نوع نگرش نخبگان سیاسی حاکم بر دوکشور ،تحوالت منطق ایسآ ة ی ونج  ببب ببب
غربی و نظام بینالملل ،سرنوشت مناسبات دوجانبة ایران و پاکستان و به عبارتی بهتر کیفیت رقاب ار روشک ود یراکمه و ت   
رقم زدهاست(کوزهگر کالجی .)09 13 ،اگر اختالفات مذهبی میان شیعه و سنی را که با تحریک نیروه لخادم یجراخ یا ههه ههههگر
دامن زده میشوند را کنار بگذاریم ،ایران و پاکستان همواره اختالفات عمیقی باه و هتشادن م

و لماعت یعون نتشاد نمض     

همگرایی ،تالش میکند تا با همکاری و توسعه روابط سیاسی ،اختالفات را ک جوب لماوع و شها و نیب زا ار نانآ هدنروآ د     
ببرند .در جدول زیر عوامل همگرایی در روابط دو کشور ایران و پاکستان به وضوح مشخص شدهاست.
نیاز امنیتی دو کشور ایران و پاکستان به یکدیگر به عنوان حاشیههای امنیتی آنها را به هم نزدیک کرده است .پاکستان با توجه
به تهدید استراتژیک هند ،همواره سعی کرده است در میان همسایگان مستقیم و غیر مستقیم خود در خاورمیانه و در غرب نیز
شرکایی از جمله ایران پیدا کند تا آنها بتوانند با حمایت از پاکستان در مقابل کشور هند ،ت کیژتارتسا نزاو ی قرب  ر زا .دننک را
طرفی دغدغههای راهبردی ایران در بخش شرقی بر برقراری امنیت و ثب هزرم زا تنایص و تا ااا اااا ،رقاب ینس یاهتردق اب ت     
همچون عربستانسعودی و نیز افزایش نفوذ در افغانستان پس از خ راد زکرمت اکیرمآ جور د ور اما  .ا و ناتسکاپ کیدزن طب      
عربستانسعودی و سرمایه گذاریهای کالن ریاضی در حوزه دینی پاکستان ،همچنان روابط استراتژیک ته السا و نار مم مممآب ار دا
پیچیدهتر میسازد (جوادیارجمند و همکاران.) 51 - 76 :19 13 ،

منبع  :رنجبر77 1: 389 1 ،
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نقش ژئوپولیتیک شیعه در همگرایی ایران و پاکستان
ایران پایگاه اصلی تشیع در خاورمیانه است .بعد از حملهی آمریکا به عراق ،نقش مذهب شیعه در تحوالت م هنایمرواخ یبهذ   
مشخصتر شده؛ زیرا نقطهی مهم جغرافیایی شیعیان ،مناطقی است که بر روابط ق اهج و هقطنم حطس رد ترد نننن ننننن ،تأثیرگ راذ
است و خصوصًاًا در سواحل خلیجفارس ودر حوزههای نفتی پراکنده شدهاند .بالغ بر  % 70جمعیت سواحل خلیجف هعیش سرا   
ی در
یافزاید(قصابزاده .)9 32 :19 13 ،سیاستتته مالسا یروهمج یا ییی ییی
هستند .این عامل بر اهمیت ژئوپولیتیک مذهب شیعه م 
ی،
تطل نید ب یی ییی» بن بارت(تسا هدش ا ییی ییی
مدیریت تنوعات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی بر بنیاد «سیاست تکثرگرایی وحدت ت

 .) 152 : 388 1انقالب اسالمی باعث بیداری مردم پاکستان شد و آنها را به جهان تشیع وصل کرد و بعد از پیروزی انقالببب ،در
له حطس و یهاگشناد حطس رد یدایز یا
خصوص جوانان ،معرفت و بیداری تازهای به وجود آمد؛ در نتیجه تشک 

عماجم       

عمومی به وجود آمد .آنها متوجه شدند که باید در مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومتی به عنوان یک ملت بی  اب و راد ا شزر   
حضور داشته باشند .در نتیجه مشاهده میشود اگ لئسم ناهج لک رد ر هههه هههههای پ یآ شی دد ددد ،اول وشک نی رر ررری ک مه زا رتدوز ه ه    
عکسالعمل نشان میدهد ،پاکستان است .این آگاهی و بیداری در جامعه پاکستان به خاطر امام خمینی(ره) و عشقی اس هک ت   
پاکستانیها به مذهب پویا دارند .به همین علت دشمنان تشیع و اسالم و پاکستان بسیار زیاد شدههانددد .در پاکس تالیکشت نات   

اجتماعی و سیاسی پیش از انقالب اسالمی ایران هم وجود داشتند ،اما قبله و مسیر آنها بعد از انقالب عوض ش هجیتن رد و د   
بزرگترین راهپیماییها و نقشآفرینی در مسائل اجتماعی را داشتند .سعودیها و غربیها به این موضوع بسیار حساس ش دند
و کار خود را شروع کردند که امروز نتایج آن را بعد از سی و چند سال در مشکالتی که برای شیعیان پاکستان ایجاد ک در ه هانددد،
مشاهده میکنیم .این همان عکسالعمل به قضایا بود که مردم پاکستان از خود نشان دادند و اکنون ه مشچ نایعیش زا رگا م     
یتر اس .ت
بپوشید و به دیگران نگاه کنید ،به لحاظ عالقهای که سایر مذاهب و مسالک به ایران دارند ،از بقیه کشورها بسیار قو 
وقتی در بقیه قوی باشد ،در داخل تشیع بسیار محکمتر و قویتر است.)http://alwaght.com( .
نقش مرجعیت و رهبری ایران برای شیعیان خارج از کشور
ظهور انقالب اسالمی در ایران و روی کار آمدن حکومت شیعی در این کشور ،این فرصت را در اختیار اندیشه سیاس هعیش ی   
قرار داده که بتواند الگوی ایدئولوژیکی خود را گسترش داده و از یک الگوی با تجربه که آزم د ار دوخ یسایس هرزابم نو ر   
عرصه ملی و بینالمللی پس داده است استفاده کند .در اين ميان بايد توجه داشت كه اگرچه انقالب اسالمي ب ندومن مهارف ا    
شرايط و بستر مناسب ،بازسازي هويت مسلمانان بخصوص شيعيان را آغاز نمود و با ايجاد اعتماد به نفس و ارائه راهکاره یا
نوين ،آينده روشني را به مسلمانان و حتي مردم جهان نشان داد ام  املسم ا ا رد ناريا يساملپيد تيوقت دنمزاين هلاسم ني      

  

ژئوپولیتیک نوين تشيع و در سطح جهان اسالم است تا از يكسو زمينه انسجام هويت اجتماعي ش  هقطنم رد ار يعي بب ب ببببه وج دو
آورده و از سوي ديگر با عوامل واگرا ،انزوا ساز و محدود كننده شيعيان در جوامع اسالمي به بهان لاله ليكشت زا ينارگن ه     
شيعي مقابله كند(جاودانی مقدم و دیگران.) 99 - 112 : 13 88 ،
تجزیهوتحلیل
موقعیت بینظیر ایران و قرار گرفتن در کانون جوامع شیعی با داشتن اکثریت جمعیت شیعه و قرار گرفتن ش رد ناتسکاپ نایعی   
همسایگی ایران سرعت بخش امواج انقالب اسالمی ایران در پاکستان را افزایش داد و از سوی دیگر شیعیان پاکستان ب لیلد ه   
شرایطی که در آن قرار داشتند کام ًالًال پذیرای امواج افقالب اسالمی ای رصاعم خيرات رد دوهشم و زراب تاكن زا .دندوب نار

      

پاكستان ،تحرك سياسي شيعيان اين كشور طي دهههای گدشته است .شيعيان پاكستان از اواسط دهه  ۱۹۷۰ميالدي به تدريج با

تحلیلی بر مناسبات سیاسی ایران9 00 1 ...

خروج از انزوا فعاالنه وارد عرصههاي اجتماعي و سياسي شدند .اين حركت كه در ابتدا به ص مادقا ترو ا زاغآ يضارتعا ت     
شد ،سپس نهضت اجراي فقه جعفريه پاكستان به عنوان اولين تشكل فراگير شيعيان به رهبري مفتي جعفر حسين شكل گرفت
.به دنبال آن تشكلهاي ديگري به گونهاي فعال جهت تأمين هويت سياسي متمايز براي شيعيان و اتفاق حق هصرع رد اهنآ قو
پاكستان به فعاليت پرداختند.

   

از آنجا که شیعیان پاکستان که دارای اشتراکات فرهنگی ،زبانی و مذهبی با ملت ایران هس نت ددد ،انق طقن ناریا یمالسا بال هههه هههههی
عطفی در حیات سیاسی پاکستان تبدیل شد و موجب احیاء مجدد حیات اجتماعی شیعیان پاکس اک(دیدرگ نات مم مممران و دیگ ار ننن،
 .)17- 95 :29 13یکی از عوامل استراتژیک که در تحلیل روابط ایران و پاکستان از اهمی ژیو ت هه هههای برخ و شقن تسا رادرو

ی-
جایگاه شیعیان پاکستان میباشد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد .لذا شیعه بودن بخش بزرگی از جمعیت پاکس ات ننن ،اصلی ی
ترین زمینة ارتباط میان دو جامعة ایران و پاکستان به شمار میآید که البته ای کارتشا ن ا م یارب یبهذم و یگنهرف ت ر مد
کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است ،که این موضوع پس از پیروزی انقالب اس دح ات ناریا رد یمال

ود       

وقت یدایز یت       

شد(.موسوی ) 389 1 ،پیروزی یک نظام اسالمی در ایران با فرهنگ پاکستان همخوانی داشت و فعالیت جریان ورگ و تا هه هههه یا
شیعی در پاکستان تحت تأثیر انقالب اسالمی در ایران تشدید و این موضوع بر وزن سیاسی آنها در جامعة پاکس وزفا نات دد ددد ،به
نحوی که حکومت وقت به رغم گرایشی که به مذهب سنی داشت نمی توانست شیعیان را نادیده بگیرد(همان).
به طور خال م هص ییتوان نقش شیعیان پاکستان در روابط این کشور با جمهوری اسالمی ایران را اینگونه بیان کرد :
الف) از نظر جمعیتی ،شیعیان پاکستان بالغ بر  % 25مسلمان این کشور تشکیل دادهاند ،با توجه به پیشینه مبارزات و فعالیتهای
سیاسی و همچنین نقش شیعیان در استقالل پاکستان ،و گرایش ایدئولوژیک آنان نس اریا یمالسا یروهمج هب تب ننننن نننننن دولت
پاکستان نمیتواند در روابط خود با جمهوری اسالمی ایران نقش آنان را نادیده بگیرد.
ب) شیعیان نقش فعالی در عرصههای سیاسی و اقتصادی کشور پاکستان دارند به گونهههای که توانستهههان  رب د ر ایس راتف سی     
دولتمردان به ویژه در رابطه با همسایگان تأثیر بگذارند.
ج) جمهوری اسالمی ایران توانسته است با فراهم کردن زمینههای تحصیل دانش وب یجراخ بهذم هعیش نایوج ی روشک هژ      
پاکستان ،در مراکز علمی و حوزوی میدان نفوذ خود را گسترش دهد.
نتیجهگیری
روي ﺎﻛ ر آ ﺪﻣ ن ﺖﻣﻮﻜﺣ
ﻪﻘﻄﻨﻣ اي را ﺖﺒﺴﻧ

ﻪﺑ

ﻲﻌﻴﺷ

در ا ﺮﻳ ان ﻲﻜﻳ از ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي داراي ﺖﻴﻌﻤﺟ

ﺮﺛﺆﻣ ﺮﺑ ژ ﭘﻮﺋ ولیتیک ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻮﺑ د ﻪﻛ

ﻪﻌﻴﺷ ﺮﺑ ا ﺖﺨﻴﮕﻧ  .ﻮﺸﻛ ر ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن ﻪﺑ د ﻞﻴﻟ

ﺮﻏ ب و ﺪﻗ رت ﺎﻫ ي

ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ

ﻮﺟﻢﻫ اري ﺎﺑ ا ﺮﻳ ان ،و ﻮﺟ د ﺮﻴﻣ اث

ﺮﺘﺸﻣ ك ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ مذهبی و جمیعت ﺮﻓ اوان ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ،ﺮﻴﺛﺄﺗ ات ز ﺎﻳ دي از ا ﻼﻘﻧ ب ا ﺮﻳ ان ﺖﻓﺮﻳﺬﭘ  .ﻮﺗﻲﻣ ان ﺖﻔﮔ
ﺐﺟﻮﻣ

ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ و ﻲﺳﺎﻴﺳ و ﻲﺗﻼﻴﻜﺸﺗ

ﺮﮔ وه ﺎﻫ ي ا ﺮﻓ ا ﻲﻃ
ا ﺮﻳ ان دار ﺪﻧ

ﺐﻫﺬﻣﻲﻨﺳ

ﻮﻤﻫ اره ﺎﺑ

ﺖﻳﺎﻤﺣ

دا ﻪﺘﺷ ا ﺪﻧ  ،ا ﺎﻣ ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ

ﺪﺷ ن ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن ﺪﺷ  .ا ﻦﻳ

را ﻪﺑ د ﺎﺒﻧ ل دا ﺖﺷ  .از ﻲﻓﺮﻃ
ﺮﺷ ا ﻂﻳ ژ ﭘﻮﺋ ولیتیکی و ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ

ا ﻼﻘﻧ ب ا ﻲﻣﻼﺳ ا ﺮﻳ ان ﻪﺑ

ﺪﻨﻧﺎﻣ

در ا ﺎﺠﻳ د ﻪﻗﺮﻔﺗ در ﻦﻴﺑ

ﺮﻐﺟ ا ﻲﻳﺎﻴﻓ

ﻪﻨﺴﺣ را از د ﺖﺳ

ﺎﻌﻓ ل در ﺎﻫﻪﺻﺮﻋ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﻪﻳﺎﺴ و ﻚﻳﺮﺷ

ﻪﻛ روا ﻂﺑ

ﺖﻨﺳ

ﺎﺑ

ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن
ﻪﻨﺴﺣ

ﻮﺧ د

را ﺮﺒﻫ دي و ﺪﻨﻨﻛﻦﻴﻴﻌﺗ ه ﻮﺧ د

د ﺪﻫ و از ﻮﺳ ي د ﺮﮕﻳ و ﻮﺟ د ﺖﻴﻌﻤﺟ
ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن ﻞﻳﺪﺒﺗ

ا ﻮﻟﻮﺋﺪﻳ ژ ﻲﻜﻳ

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن و ا ﻞﻫ

ﻮﺧ د ﻮﻤﻫ اره ﻼﺗ ش ﺮﻛ ده ا ﺖﺳ

ﻲﺳﺎﻴﺳ و ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ

ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ و ﺲﻜﻋ ا ﻞﻤﻌﻟ

ﺎﺘﺴﺑﺮﻋ نسعودی ﻪﻛ ر ﺖﺑﺎﻗ

ﺪﻨﻛ  ،ز ﺮﻳ ا ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن از ﻮﺳﻚﻳ ا ﺮﻳ ان را ﻤﻫ

در ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻲﻣ دا ﺪﻧ و ﺰﮔﺮﻫ ﻮﺧﻲﻤﻧ ا ﺪﻫ ا ﻦﻳ را ﻪﻄﺑ
ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ﻪﻘﻄﻨﻣ

از ﺮﮔ وه ﺎﻫ ي ﺮﻴﻔﻜﺗ ي و ﻲﻔﻠﺳ  ،ﻲﻌﺳ

را ﺎﺑ ﺮﻫ دو ﻮﺸﻛ ر ﺎﺘﺴﺑﺮﻋ ن و ا ﺮﻳ ان ﻆﻔﺣ

ﻮﺿﻮﻣ ع ا ﺎﻴﺣ ي ﺎﻴﺣ ت ﻲﺳﺎﻴﺳ

ﻪﻛ ا ﻼﻘﻧ ب ا ﺮﻳ ان

ﺮﻓ اوان ﻪﻌﻴﺷ ﻪﻛ ﺲﭘ

ﺪﺷ ها ﺪﻧ ﻪﺑ ﻪﺑﺎﺜﻣ ﻚﻳ

از

ﺮﮔ وه ﺎﺸﻓ ر
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و ﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ ار در ﻢﻴﻈﻨﺗ
بر  % 25از ﺖﻴﻌﻤﺟ

ﺎﻫﺖﺳﺎﻴﺳ ي ﻮﺧ د در ار ﺎﺒﺗ ط ﺎﺑ ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺑ و ﮋﻳ ه ا ﺮﻳ ان میداند و نمیتواند رویکرد شیعیان که بالغ
ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن را ﻞﻴﻜﺸﺗ

ﻲﻣ د ﺪﻨﻫ

روا ﻂﺑ ا ﺮﻳ ان و ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن از ﺮﻈﻨﻣ ژﺋ ﭘﻮ و ﻚﻴﺘﻴﻠ
ﺮﻈﻨﻣ رو ﺮﻜﻳ د ا ﻲﻣﻼﺳ
ژ ﭘﻮﺋ ولیتیک ،ﺶﻘﻧ

ﻪﺑ روا ﻂﺑ

ﻦﻴﺑ ا ﻞﻠﻤﻟ

ﺎﻧ د ﺪﻳ ه ﺮﻴﮕﺑ د؛ ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﻳ  ،ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﻪﻌﻴﺷ ﻮﺑ ده ا ﺖﺳ
و ر ﺖﻳﺎﻋ

ا ﻞﺻ

ﺮﺿﺎﺣ ﻪﺑ د ﺎﺒﻧ ل ﻮﺟ ا ﻲﺑ

ﺮﺑ اي ارز ﻲﺑﺎﻳ

ﻲﻘﻄﻨﻣ

و ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺎﻫﻪﺘﻓﺎﻳ ي ﻖﻴﻘﺤﺗ و ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ﺮﻴﺴﻔﺗ روا ﻂﺑ
ا ﺪﺘﻋ ال و ﻪﻧﺎﻴﻣ روي ﺎﺑ ﻚﻳ

ﻢﻬﻣ و ﻦﻴﻴﻌﺗ کننده شیعیان در دو ﻮﺸﻛ ر ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ

ﺮﮕﻧ ش ﻲﻘﻄﻨﻣ

ﻪﺑ

ﺖﻴﻫﺎﻣ

ﻦﻴﺑ ا ﻞﻠﻤﻟ از
ا ﺎﺴﻧ ن و

ﺎﮕﻳﺎﺟ ه آ ﺎﻧ ن در ﻮﺸﻛ ر ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن ﻮﻣ رد ﺪﻴﻳﺄﺗ در روا ﻂﺑ

ﺮﻗ ار

ﺮﻴﮔﻲﻣ د.
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